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Sadržaj:
P,rva srpska parna pivara Đorđe Vajfert a. d., Beograd

PRVA SRPSKA PARNA PIVARA ĐORĐE VAJFERT A. D., 
BEOGRAD

U avgustu 1936 imali smo u Beogradu bojkot kafedžija 
protiv pivarske industrije. Tim povodom se u javnosti opet 
govorilo o tome kako je pivo veoma skupo piće, na kojemu 
>kartelisana pivarska industrija, zaštićena carinskim barije
rama i povlašćena zakonima, dobija ogrom an profit«.

Pošto je predm et ove analize Prva srpska parna pivara 
Đorđe V ajfert a. d., Beograd, koja je  jedna od najvećih 
pivara u našoj zemlji, a gotovo najveća i najm odernija na 
terito riji predratne Srbije, navešćemo odmah nekoliko poda
taka iz njenih zaključnih računa, koji će najbolje pokazati 
pravo stanje naše pivarske industrije. Dobitak Vajfertove 
pivare ,u toku poslednjih šest godina ovako izgleda:
Godina Čista dobit Otpisi investicije Zbir bilansa

u hiljadama dinara
930/31 5.914 5.228 35.151 91.826
931/32 40 1.567 36.806 86.265

.932/33 23 584 37.647 . 86.222
933/34 151 2.419 37.939 80.347

1934/34 237 2.670 35.975 79 573
935/36 78 2.567 34.639 81.811

Čista dobit koja je još 1930/31 godine iznosila 5,9 mi- 
iiona prem a 7,45 miliona dinara u , 1929/30, varira poslednjih 
pet godina između 23 i 237 hiljada dinara. Prosečna čista 
iobit od 1931/32 do 1935/36 iznosi po 106 hiljada dinara go- 
liišnje. To je rezultat planskog i napornog rada u kome je 
angažovano preko 80 miliona dinara. To znači da godišnji 
dobitak pretstavlja prosečno samo 0,13% od celokupnog k a 
pitala koji je  uložen u preduzeće. Ako od angažovanog k a 
pitala odbijemo tuđa sredstva, rendita će ipak jedva dosti
ći 1js% .

Međutim, ako se malo pažljivije razgleda račun gubitka 
i dobitka pivare, videće se da ni ova zarada nije stvarna, 
i da je ona jedino rezultat činjenice da je pivara svela am or
tizaciju na najmanji mogući obim. U 1930/31 godini am orti
zacija je iznosila 5,2 miliona dinara, a to  je normalno s obzi
rom na to da investicije iznose preko 35 miliona dinara, od 
čega je vrednost pokretnosti, buradi i flaša, koje se neobično 
brzo troše i kvare, skoro 18 miliona dinara. U 1931/32 
am ortizacija iznosi svega 1,56 miliona, u 1932/33 samo 584 
hiljade dinara, što ne pretstavlja više od 1,5% od vrednosti 
investicija. U toku sledeče tri godine otpisi iznose samo oko 
25 miliona dinara godišnje. Međutim, u to j cifri nije sadrža
na samo am ortizacija investicija, nego i otpis nenaplativih 
potraživanja, koja su danas srazmerno veća nego što su bila 
ranije. Na primer, u 1935/36 ukupni otpisi iznose 2 miliona 
567 hiljada. Od toga otpada na otpis nenaplativih potraživanja 
586 hiljada, a na am ortizaciju samo 1 milion 981 hilj. dinara. 
Da je am ortizacija u toku poslednjih 5 godina bila normalna, 
kao što je to  ranije bio slučaj, pivara bi danas mora!?, iska

zivati guBitak od blizu 15 miliona, odnosno za toliko bi mo
rala sniziti glavnicu. Kao što se vidi, ona je  u znatnom za
ostatku s amortizacijom, i rnoraće to  da nadoknadi u nared
nim godinama, ako za to bude bilo mogućnosti.

Ni kod ostalih naših fabrika piva stanje nije mnogo 
povoljnije. U zemlji imamo 34 pivare, ali ih je 11 zbog sta l
nih gubitaka moralo da napusti proizvodnju, a ostale, blago- 
dareći najrigoroznijoj štednji, jedva pokrivaju svoju režiju 
ili završavaju svoje bilanse s gubicima, a održavaju se tro 
šeči svoj kapital i očekujući bolja vremena.

Razlozi koji su doveli našu pivarsku industriju u tako 
teško stanje našim su čitaocima u dovoljnoj meri poznatj, 
jer smo o njima već toliko puta pisali. Ovom prilikom se 
možemo ograničiti na sledeči kratk i rezime: Do 1927/28 
fiskalno opterećenje piva, računajući ovde državnu i sam o
upravnu trošarinu i  porez na poslovni promet, iznosilo je 
oko 100 dinara po hektolitru. Danas trošarinske dažbine 
iznose 267 dinara po hektaru. Tome treba dodati i oslablje- 
nje kupovne snage potrošača, koje je povećavanjem troša- 
rinskih stopa još i potencirano. Najzad, ne sme se pustiti
iz vida đa su u međuvremenu vino i rakija bili oslobođeni
ođ trošarine. Sasvim je prirodno da je u vezi s tim i po
trošnja piva morala opasti. Međutim, to  opadanje je  • bilo
upravo katastrofalno, pošto današnja potrošnja ne dostiže
ni trećinu one iz 1927/28 godine.

Interesantan je poslednji izveštaj Upravnog odbora 
V ajfertove pivare, je r  je u. pogledu analize prilika u pivar
skoj industriji u celosti saglasan s našim gledištem, a sadrži 
i izvesne konstatacije iz kojih se vidi da se stanje, uprkos 
znatnijem oživljenju u drugim  granam a privrede, nije. još 
popravilo, nego se čak i pogoršava. Evo šta kaže uprava: 
»Potrošnja piva u zemlji produžila je i dalje da o p a d a .. .  
Mi smo istakli da uzrok tog  stalnog opadanja u prođi n a 
šeg artikla leži u yisokim državnim i samoupravnim dažbi
nama, koje pritiskuju našu industriju i onemogućuju svako 
sniženje cena piva u z e m lji:. .  U protekloj godini država nas 
je opteretila novim dažbinama. Tako, skupni porez rta po
slovni prom et povisila je za 25% . . .  Najzad, pre nekoliko 
dana (10 .novembra 1936) novim dopunskim trgovinskim  ugo
vorom sa čehoslovačkom uvozna carina na pivo smanjena je 
za 1/з, od^30 na 20 dinara. To je drugo smanjepje za po 
slednjih 5 godina, je r  je dopunskim trgovinskim ugovorom 
sa čehoslovačkom od 1931 godine ta j carinski stav već sve
den od 60 na 30 dinara«.

Kako proizvodni troškovi piva u inostranstvu nisu niži 
od onih u zemlji, a Vajfertovo pivo po svom kvalitetu može 
da se meri s najboljim stranim  pivom, u prvi mah izgleda da 
ovo poslednje slabljenje, carinske zaštite ne može naneti neku 
štetu  V ajfertovoj pivari. Međutim, kad se uzme u obzir da 
pojedine strane države favorizuju svoj izvoz dempingiom i 
dodeljivanjem raznih izvoznih premija, ipak nije isključeno
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4 a  če jednog dana uvoz stranog piva zadati poslednji udarac 
aiašoj oslabljenoj domaćoj pivarskoj industriji. Inače, po
grešno  je i mišljenje da će znatnije porasti naš izvoz vina u 
čehoslovačku. Tome nije kriva ni naša carina na pivo, ni 
čehoslovačka uvozna carina na vino, nego činjenica da po 
klauzuli najvećeg povlašćenja talijansko, grčko i ostala vina 
plaćaju jednake te re te  kad se uvoze u čehoslovačku kao i 
naše, a kvalitet našeg vina ne može da podnese te  iste uslo- 
ve. P re rata, budući da je  to  bilo jedno carinsko područje, 
moglo je  vino iz Dalmacije i Vojvodine da eliminira sa t r 
žišta današnje čehoslovačke talijanska i druga strana vina, 
jer, ono nije plaćalo carine, kojom  su ova poslednja vina 
bila opterećena.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Prve srpske parne pivare Đorde V ajfert a. d. za 1930/31 i za 
tri poslednje godine. Odnosne cifre nam daju najbolju sliku 
razvoja prilika, kao i dokaz o velikoj finansijskoj snazi 
pivare.

Račun izravnanja
na dan 30 septem bra 

Aktiva 1930/31 1933/34 1934/35 1935/36
u hiljadama dinara

Zemljište 3.720 3.734 3.734 3.734
Zgrade 10.540 11.345 11.345 11.345
Mašinerije 3.792 3.900 3.541 3.418
Rezervoar i filtri 563 507 450 427
Bunari 171 400 360 342
Pokretnost 16.365 18.053 16.545 15.373
Gotovina 1.986 1.138 2.377 2.341
Vredn. rezerv, fonda 397 34 34 34
Proizv., sirov, i mater. 13.802 7.126 7.637 7.832
Dužnici 6.969 6.121 5.893 5.640
Avansi — .— 3.167 2.749 2.288
Vrednost u tečaju —.— 636 694 882
Razna aktiva 35.519 1.082 932 1.064
Kaucije i garant. 23.102 23.282 27.090

Pasiva
Glavnica 30 000 30.000 30.000 30.000
Rez. fond 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasivne menice 9.950 20.370 21.500 20.236
Poverioci 18.012 4.856 2.603 2.389
Razna pasiva 26.820 621 556 385
Kaucije i garant. — .— 23.102 23.282 27.090
P reneta dobit 130 245 396 633
Dobit tek. god. 5.914 151 237 78
Zbir bilansa 91.828 80.347 79.573 81.811

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Adm. i opšti troškovi 13.242 6.572 5.680 5.844
Trošarina 17.306 8.106 7.465 7.408
Porez 2.331 997 344 376
Porez na posl. prom et 736 —.— 587 671
Kamate i proviz. 1.743 2.871 2.278 1.976
Otpisi 5.228 2.419 2.670 2567
Dobit s prenosom 6.044 396 633 711

Prihodi
Preneta dobit 130 245 396 633
Pivo 45.634 20.720 18.623 18.532
Razni prihodi 867 396 637 390
Zbir prihoda-rashoda 46.632 21.361 19.656 19.555

Najpre da se zadržimo kod pasive, je r  su tu poslednjih 
godina i promene najmanje. Kod söpstvenih sredstava nema 
uopšte promena. Pasivne menice u 1935/36 iznose 20,23 mi- 
liona i manje su za 1,26 milona nego u prethodnoj godini, 
ali su opet gotovo jednake kao i u 1933/34, Poverioci su 
prošle godine smanjeni za 215 hiljada, na 2,39 miliona. U

1930 31 ova pozicija je bila iskazana sa 18 miliona dinara; 
u 1931/32 smanjena je na 11,5 miliona, jer je jedan deo po- 
verilaca isplaćen, a jedan deo je pretvoren u pasivne me
nice. Smanjenje poverilaca u toku sledečih godina je posle
dica izvršenih otpiata. Kaucije i garan tije , koje su kod pi
vara redovno dosta znatne, prošle godine set povećane za  
skoro 4 miliona, na 27 miliona dinara. Zbog toga je, uprkos; 
smanjenju tuđih sredstava, krajem  1935/36 i zbir bilansa (sas
81,8 miliona) za 2,25 miliona veći nego u prethodnoj godini. 
Odnos između sopstvenih i tuđih sredstava je povoljan i. 
stalno se popravlja. Sopstvena sredstva iznose 31 milion di
nara, a tuđa — ako se izuzmu kaucije i garan tije  — 23 mi--- 
liona dinara prem a 24,5 miliona u prethodnoj godini i preko- 
28 miliona u 1930/31. Ovakav razvoj pasive nam pokazuje' 
da se uprava pivare uspešno borila sa svim teškoćama — u 
koliko je  ona bila u stanju da na njih utiče.

U aktivi ima više promena, ali su relativno ■ neznatne. 
Zemljišta i zgrade bilansirani su sa 15 miliona, neprome- 
njeno kao i u toku dve prethodne godine, je r  se tu nije rii 
vršila am ortizacija. Kod mašinerije, rezervoara, filtra  i bu
nara imamo smanjenje od samo 160 hiljada dinara, na 
okruglo 4 miliona, a pokretnosti su smanjene za 1,17 mi
lion, na 15,37 milona dinara. Ukupno smanjenje svih inve
sticija u odnosu na prethodnu godinu iznosi 1,34 milion di
nara, a am ortizacija je bila, kao što je već spomenuto, 1,98 
milion dinara. To znači da nove investicije jedva prelaze pola 
miliona dinara. Obnovljeno je samo najnužnije, je r  u sa 
dašnjim prilikama o znatnijim  novim investicijama ne može 
biti ni govora. Zalihe iznose 7,8 miliona, a dužnici 5,6 mi
liona, gotovo jednako kao i u toku dve prethodne godine. 
Ostale promene u aktivi su beznačajne.

Račun gubitka i dobitka pokazuje da opadanje p ro 
daje piva nije još zaustavljeno. Prihodi od prodaje piva izno
se, naime, 18,53 miliona i manji su za oko 100 hiljada nego 
u 1934/35. I trošarina je za 57 hiljada dinara manja. Inače, 
k retan je trošarine na strani rashoda je neobično poučno. 
Ona je  iznosila (u hiljadama dinara):
1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36
17.306 11.929 8.871 8.106 7.465 7.408
U 1935/36 država i samouprave dobile su od V ajfertove p i
vare na ime trošarine 7,4 miliona dinara prem a 17,3 miliona 
u 1930/31, dakle za oko 10 miliona manje, iako su u među
vremenu trošarinske stope nekoliko puta povećavane. Tu 
imamo još jedan dokaz za tezu da preterani fiskalni tere ti 
ubijaju i potrošnju i fiskalne prihode. Da je trošarinska s to 
pa smanjivana, umesto što je  povećavana, manjak fiskalnih 
prihoda ne bi sigurno bio toliki.

Posm atranje računa gubitka i dobitka om ogućuje da 
se donese još nekoliko zaključaka, neobično povoljnih za 
upravu pivare. Ona je, naime, svojim stalnim naporim a da se 
praktikuje najstrožija štednja u poslovanju i da se kom pri
m iraju proizvodni troškovi pružila najlepši dokaz o tome da 
savršeno poznaje sadašnje prilike i potrebe. U vezi s tim treba 
spomenuti, da su administrativni i opšti troškovi pivare sm a
njeni sa 13,24 miliona u 1930/31 na samih 5,84 miliona di
nara u 1935/36. Pasivna kam ata je  takođe smanjena sa 3,27 
miliona u 1931/32 na 1,97 milion u 1935/36 godini.

Čista dobit sa prenosom iz ranijih godina iznosi 711 
hiljada. U stvari to  je zarada od nekoliko godina. Iz 1930/31 
preneto je 182 hiljade, a od 1931/32 do k raja  1035/36 zara
đeno je svega 529 hiljada dinara.

U upravi Prve srpske parne pivare Đorde V ajfert a. d. 
su gospoda: Đorđe V ajfert, pretsednik; Jovan St. Veljković, 
d-r Ferdinand Gramberg, d-r D ragutin K. Protić i Stojan 
J. Veljković, članovi. U nadzornom odboru su g.g.: K. J. P ro 
tić, Herman Gram berg i O to Vajfert. D irektor pivare je g, 
Živojin Đ. Nešić.

•  Н *  *
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Садржај:
Загребачка дионичка пивовара и творница сдада, Загреб

^АГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ПИВОВАРА 
И ТВОРНИЦА СЛАДА, ЗАГРЕБ

Прилике у нашој пиварској индустрији нису се још 
иикако поправиле. Очајно стање у које je морала да дође 
ова индустрија изазвано je, несумњиво, једним делом и 
општом привредном кризом, због које je ослабљена ку- 
повна снага потрошача. Међутим, велики део одговорно- 
сти треба приписати н нашој државној и самоуправној 
фискалној политици, која je пиво учинила и сувише ску- 
пим пићем. Док je 1927/28 године пиво било оптерећено 
просечно no хектолитру са максимално 100 до 162 динара, 
урачунавши овде и државну и самоуправну трошарину, и 
порез на пословни промет, ови су терети повећани до 
1931/32 године, у неколико махова, на 265 динара. Ударац 
који je тиме задат пиварској индустрији био je тим тежи, 
пошто je дошао истовремено са погоршавањем општих 
привредних прилика. Осим тога у 1932 години, у априлу, 
била je код нас укинута још и државна и бановинска тро- 
шарина на вино и ракију. To je био hob разлог за опа- 
дање потрошње.

У току последње две године опште привредне при- 
лике се поправљају код нас и у осталом свету. Алн je 
стање у пиварској индустрији још увек тешко, јер троша- 
рине и порески терети не само да нису снижени, већ je 
скупни порез на пословни промет чак и знатно повишен. 
С друге стране je знатно снижена царина на увоз стра- 
ног пива. Разуме се да je због тога и продаја домаћег 
пива морала да остане стационарна на најнижем нивоу.

Загребачка дионичка пивовара и творница слада 
продала je у току последњих 10 година хектолитара пива:
1926/27 год. 80.225 хектол. 
1927/28 год. 83.130 хектол. 
1928/29 год. 95.002 хектол. 
1929/30 год. 97.880 хектол. 
1930/31 год. 85.225 хектол.

1931/32 год. 45.925 хектол. 
1932/33 год. 29.700 хектол. 
1933/34 год. 30.383 хектол. 
1934/35 год. 30.539 хектол. 
1935/36 год. 30.846 хектол.

још увек у стању да плаћа дивиденду, она то мора у пр- 
вом реду захвалити својој необично солидној финансиј- 
ској структури. Пре свега, њени дужници су константно 
већи него што су обавезе, тако да je не терете камате. 
Затим њен главни приход и не долази од пива, него од 
непокретностн којих она има доста. Поред фабричких 
зграда које са вртом заузимају знатну површину, пивара 
има и у самом граду неколико зграда велике вредности, 
у  којима се налазе познате пивнице и ресторани. Данас 
су ове зграде необично важне не само због локала који 
се у њима налазе, него и због чињенице, да оне одбацују 
знатан приход који омогућује исплату дивиденде, упркос 
катастрофалном смањењу продаје пива. У јесен 1935 За- 
гребачка пивара купила je у центру Загреба још једну 
велику зграду за 2,8 милиона динара, у којој се налази 
један познати ресторан. Ha тај начин Пивара осигурава 
за себе најбоље конзументе.

Биланси Загребачке дионичке пивоваре и творнице 
слада за последње четири године овако мзгледају:

Актива
Рачун изравнања

1932/33 1933/34 1934/35 1935/36
30 септембра сваке године 

у хиљадама динара

Повећање производње у 1928/29 и 1929/30 години у 
односу на две претходне године није стварно, a долази 
отуда што се статистички подаци за 1927/28 и раније ro- 
дине односе само на производњу фабрике у Загребу, a 
од 1928/29 они обухватају и производњу пивара у Сиску 
и Карловцу. Пораст производње у 1928/29 и 1929/30 морао 
je бити још већи, али je изостао због повишења државних 
н. самоуправних трошарина. У 1930/31 долази први пут до  
знатнијег смањења производње. Смањење продаје у току 
1931 ̂ 32 и 1932/33 je управо катастрофално. Речитији до- 
каз о тежини кризе тешко je наћи. Продаја у 1932/33 била 
je само 29,7 хиљада хектолитара, што не преставља ни 
једну трећину производње из 1928/29 или 1929/30 године. 
Од 1933/34 до 1935/36 пораст производње je минималан, 
што je с обзиром на нашу самоуправну и државну фис- 
калну политику потпуно разумљиво.

Ako je Загребачка пивара и код оваквих прилика

Зграде и земљишта 10.844 10.844 10.844 13.675
Машине и фабр. уређај 5.254 5.296 5.296 5.296
Подрумске бачве и каде 514 462 365 313
Складишни уређај 479 344 201 121
Отпремна бурад ------ ----- - 30 30
Флаше и сандуци ------ ------ 15 15
Превозна средства 150 100 50 222
Индустријска пруга 20 1 1 1
Гостионичарски инвентар 40 40 40 40
Свега инвест. и инвент. 17.302 17.087 16.842 19.713
Јамчевине 22 22 22 22
Благајна 36 115 165 264
Пошт. штедионица 81 423 392 447
Хартије од вредности 150 258 377 406
Разни дужници 19.379 20.475 23.705 20.566
Залихе 5.665 5.417 4.508 5.385

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резервни фонд 750 800 850 900
Валоризациони фрнд 1.364 1.364 1.364 1.364
Фонд за сумњива потраж. 60 60 60 60
Фонд амортизације 5.337 6.147 6.956 7.766
Свега сопств. средства 27.511 28.371 29.230 30.090
Повериоци 7.717 a  157 8.454 8.123
Акцепти 5.000 5.000 5.000 5.000
Потраж. финанс. управе 646 231 1.296 1.576
Пренос добити 327 323 337 351
Добит у текућој години 1.434 1.714 1.694 1.664
Збир биланса 42.637 43.796 46.011 46.804
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године износе преко 30 милиона динара, од чега отпада 
20 милиона на главницу, 7,77 милиона на фонд амортиза- 
ције и 2,32 милиона динара на остале фондове. У односу 
на иретходну годину укупна сопствена средства су пове- 
ћана за 860 хиљада, и то, као и ранијих година, редовни 
резервни фонд за 50 хиљада динара и фонд амортизације 
за 810 хиљада динара. З а  покриће свих инвестиција и це- 
локупног инвентара не треба ни две трећине сопствених 
средстава, тако да се велики део обртног капитала v 
ужем смислу финансира такође сопственим средствима.

Укупна туђа средства износе 15,7 милиона динара, 
од чега отпада на акцепте непромењено као и у току не- 
колико претходних година 5 милиона динара, на повери- 
оце 8,12 милиона и на потраживање финансијске управе 
1,57 милиона динара. У односу на претходну годину пове- 
риоци су смањени за  око 300 хиљада динара, али je  no 
прилици за исто толико веће потраживање финансијске 
управе, тако да су укпна туђа средства у 1935/36 готовс 
једнака као и у 1934/35. Иначе, од 1929/30 акцепти су из- 
носили, као и данас, 5 милиона динара, a повериоци само 
1 милион према 8,3 милиона у следећој години и 8;1 ми- 
лиона на дан 30 септембра 1936. Однос између сопствених 
и туђих средстава je  врло повољан, пошто су сопствена 
средства два пута већа од туђих.

У активи видимо употребу ових ередстава. Инвести- 
ције и инвентар билансирани су са 19,7 милиона, од чега 
су машине и фабрички уређај 5,29 милиона, једнако као 
и у току неколико ранијих година, a зграде и земљишта 
13,67 милиона према 10,84 милиона динара у 1934/35. По- 
већање ове последње позиције изазвано je већ спомену- 
том куповином једне нове зграде у Загребу.

Залихе износе 5,4 милиона према 4,5 мнлиона у прет- 
ходној години. Залихе крајем 1935/36 су вероватно због 
тога веће, што je  Управа пиваре очекивала да ће с обзи- 
ром на побољшање општих прилика знатиије порасти и 
продаја пива, na je  због тога произведена већа количина. 
Међутим, очекиваше у погледу повећања продаје није се 
остварило. Већ читав низ година „разни дужници", преко 
којих се не књиже само потраживања за робу, него и 
улози код банака, кретали су се око 20 милиона динара. 
крајем 1934/35 они су били порасли на 23,7 милпона, алн 
на дан 30 септембра 1936 опет износе само 20,56 милиона. 
Ово смањење потиче сигурно у првом реду отуда, nrro je 
један део расположиве готовине код банака употребљен 
за већ споменуту куповину нове зграде.

Остварени добитак у 1935 36 износи 1 милион 664 
хиљаде односно 30 хиљада мање него из прошле године 
добитак je 2 милиона 15 хиљада динара. Од тога je упо- 
требљено за повећање резервиог фонда 50 хиљада, за ?•% 
дивиденду 1,4 милион, за тантијему 191 хиљада, за добро- 
творне сврхе 20 хиљада динара, a остатак од 354 хиљаде 
преноси се на нови рачун. Како je настао поменути доби- 
так најбоље се види из Рачуна губитка и добитка, који 
овако изгледа:

Рачун губитка и добитка 
Расходи 1930/31 1933/34 1934/35 1936/37

у хиљадама динара 
Управни трошкови 20.630 8.248 8.864 8.463
Трошарина 13.845 5.899 5.853 5.939

Порез 2.S77 2.346 2.206 3.223
Осигурање 380 184 200 195
Ненаплаћ. потраживања ------ 326 193 437
Добитак 3.164 2.037 2.031 2.015

Приходи

Пренос добитка 281 323 337 351
Од робе 39.704 16.862 17-.Q65—'■ 17.809
Од кућа 611 1.497 1.406 1.739
Разни приходи _— 359 538 374
Збир прихода — расхода 40.596 19.041 19.346 20.273

Поред цифара за последње три године наводимо и 
оие за 1930/31, јер се на основу упоређења могу донети 
врло интересантни закључци. Ако се најпре задржимо на 
страаи прихода, видимо да се бруто приход од робе у 
току последње три године кретао око 17 милиона годишње 
лрсма 39,7 милиона динара у 1930/31. Kao што се види, да- 
пашњк приходи од робе не износе чак ни половину од 
оних из 1930/31 године, односно они су за  око 22 милиона 

!динара мањи. Приходи од кућа су у односу на 1930/31 за 
oko 1 милион већи и у 1935/36 износе 1,7 милион динара. ' 
Разни приходи у току 1935/36 били су 374 хиљаде. Збир 
сенх прихода у току прошле три године износи нешто 
мање од 20 милиона годишње према 40 милиона у 1930/3L

Да се на страни расхода није примешивала најри- 
горознија штедња, свака година завршила би се с огро- 
м:шм губитком. Међутим, учињени су огромни напори да 
до тога не дође. Управни трошкови, који су у 1930/31 из- 
носили 20,63 милиоиа радикално су редуцирани за око 12 
мнлкона динара, на 8,5 милиона. Иначе, приликом одо- 
бравања кредита гостионичарима Управа je била необич- 
но опрезна. Благодарећи томе и отписи ненаплативих по- 
траживања могли су да буду релативно незнатни.

Опадање потрошње пива и одговарајуће смањење 
продаје није остало без утицаја ни на трошаринске при- 
ходе државс и самоуправе. Упркос повећању трошариН- 
ских стопа, односно, могли бисмо рећи, у првом реду због 
повећања тих стопа, државни и самоуправни приходи од 
трошарине су више него преполовљени, бар они који се 
каплаћују од Загребачке пиваре. Тако je, на пример, ова 
Пивара у 1935/36 исплатила на име трошарине 5,9 милиона 
према 13,8 милиона динара у 1930/31 години. To потврђује 
нашу стару тезу да су високе трошаринске стопе необично 
гатетне и no фискалне интересе. Интересантни су и по- 
даци о пореским расходима. Иако je пословање много сла- 
бије кего раније, штак je порез знатно већи. У 1935/36 го- 
дини расходн за порез били су 3,22 милиона према 2,57 
милиона динара у 1930/31. Прошле године порез je тачно 
два пута већи од чистог добитка. To je још један доказ 
слабог разумевања надлежних за тешкоће у којима се на- 
лази наша пиварска индустрија.

У управи Загребачке дионичке пивоваре и творнице 
слада су г. r.: Сам. Д. Александер, претседник; Мирослав . 
пл. Лобе, потпретседник; Иво Александер, д-р Божидар 
Александер, д-р Бранко Александер и д-р Ватрослав Рај- 
нер, чланови. У надзорном одбору се налазе г. г.: Инж. 
Драго Александер, д-р Рене Хирцлер, Антун Стиасни и 
Отон Вински. .

ОПШ ТЕ ЈУГ0 СЛОВБНСКО БАН КАРСКО  ДРУШ ТВО  A . Д .
Главннзаводи: БЕ0ГРАД  
Ф и л и ј а л е :  ЉУБЉАНА-

Телефон интерурбаи Београд: 
21-801, 21-802. 21-803, 21-804.

- ЗАГРЕБ
еови с а д

т ел егр а м и : 
Б А Н К Ф Е Р А Ј Н

Главзжица и резерве 
7S.OOO.OO© д  и и ш. р a

I Телефов ивтерурбан Загреб.
I 5«42. 5443. 5444. 5445. 5446. 5447.
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Sadržaj:
Дубровачка паробродска пловидба, a. д. Дубровник 
Brodarsko akcionarske društvo »Oceania«, Beograd-

ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДСКА ПЛОВИДБА, A. Д.
ДУБРОВНИК

Дубровачка паробродска пловидба поклања велику 
пажњу како дугој, тако и обалној пловидби. У дугој пло- 
видби ради 11 њених пароброда са укупно 46 хиљада бру- 
то регистарских тона. Од тога су два пароброда намење- 
ка одржавању пруге са Левантом, a остали раде у сло- 
бодној пловидби. У обалној пловидби ангажовано je 14 
пароброда са укупно 6934 бруто-тоне. Међу њима je и 
„Краљ Длександар Први”, који je понос наше обалне пло- 
видбе. To je прави пливајући хотел најмодерније уређен 
и. снабдевен свиме што je потребно за савремени конфор, 
угодан боравак и разоноду путника. Ту су даљ е „Кума- 
ново”, „Шипан” итд., који су такође првокласни.

Иако се у стању поморства ни у 1935 није приме- 
тнло неко знатније. побољшање, ипак je  пословање „Ду- 
бровачке” у тој години било скоро сасвим нормално. На- 
рочито je, задовољио резултат постигнут у слободној пло- 
видби, на који су повољно утицале три чињенице: међу- 
народни споразум о минималним возаринским ставовима, 
оживљење превозаог тржишта уг.ља из Енглеске за Сре- 
доземно Möpe почетком октобра 1935, a у вези с талијан- 
ско-абисинским спором, и најзад — најригорознија штед- 
њ а ;у  целокупном пословању. У обалној пловидби није 
било знатнијег повећања броја путника, делом због по- 
оштрења девизних ограничења у земљама с чијим се при- 
растом промета рачунало, a делом због увођења конку- 
рентских брзих пруга од стране другог домаћег друштва 
које ради у обалној пловидби. Ова конкуренција међу 
домаћим друштвима сигурно нам није потребна, jep je 
споразумна подела. рада много кориснија, не само за па- 
робродска друштва, него и за народну привреду као 
целину.

Главне билансне позиције Дубровачке паробродске 
пловндбе за 1935 и три претходне године овако изгледају:

Актива 1932 1933 1934 1935
У хиљадама динара

Пароброди 67.958 64.344 61.094 54.894
Непокретности 925 832 749 674
Намешт.ај . .. 85 77 ; 69 62
Материјал 569 956 1.662 1.085
Благајна 142 379 . 450 695
ÄKOHT. . ДИЕЈИД. 1936. — ' ...... — .

— . 2.580
Губитак 6.584 .' 6.678 — —

Пасива
Главница 32.250 32.250 32.250 32.250
Резервни фонд ’ — - — 5.000 2.000
Резерва за осигурање 6.253 9.153 • 4.871 5.591
Повериоци (салдо) 37.762 31.864 18.910 10.764
Добитак — 2.993 9.386
Збир биланса 76.265 73.267 64.025 59.991

Расходи
Пренос губитка 6.584 6.678 _
Управни трошкови 959 875 856 948

Амортизација 4.000 3.600 3.250 3.200
Резерва осигурања 3.200 2.900 2.600 2.500
Отпис нам. и непокр. 112 101 91 82
Пословни губитак 2.520 — — —
Добит у тек. год. — — (9.671) (6.393)
Чиста добит — — 2.993 9.386

Приходи
Пренос добити 4.206 ■ . _ 2.993
Од пословања — 7.382 16.468 13.124
Губитак у тек. год. (10.791) (94) — —
Губитак 6.585 6.678 — —
Збир прихода-расхода 10.791 14.060 16.468 16.117

Збир биланса je опао са 76 милиона у 1932 на испод 
60 милиона крајем 1935. Али, то не значи да се и стање 
друштва погоршало. Напротив, оно je из године у годину 
све повољније, a на опадање збира биланса утицале су 
У ствари две повољне чињенице: смањивање друштвених 
обавеза и уредна амортизадија пловног парка. Од 1932 ди
1935 пароброди су амортизовани са преко 17 милиона, од 
чега у 1935 години са 6,2 милиона, и то са 3,2 милиона на 
терет рачуна расхода и са 3 милиона на терет резервног 
фонда. Крајем 1935 друштвени пловни парк je билансираи 
са 54,89 милиона, али вреди сигурно више. Сам пароброд 
„Краљ Александар Први”, који je саграђен 1932, коштао 
je  око 35 милиона динара. Овај пароброд je набављеа 
знатним делом на кредит и имао се платити у току 4 го- 
дине. Због тога су у 1932 години и друштвене обавезе 
биле знатне. Њ ихов тачан износ није познат, jep друштво 
не исказу.је дужнике и повериоце засебно, него њихов 
салдо, којн се последњих година увек јављао у пасиви 
биланса. Међутим, како се од 1932 до 1935 односни салдо 
смањио за око 27 милиона, са 37,7 на 10,7 милиона, очи- 
гледно je да je и бонитет друштва знатно порастао.

Изузевши већ споменуто смањење билансне вредно- 
сти пловног парка, у активи није било последњих година 
готово кикаквих значајнијих промена. У пасиви, поред 
салда повериоца и дужника, мењала се и „резерва за оси- 
гураше”. Крајем 1933 она je  износила 9,15 милиона. Са 
дотацијом из 1934 године требала je да достигне изное 
од 11,75 милиона. Међутим, крајем 1934 ова резерва изно- 
си стварно само 4,87 милиона, jep je  из ње издвојен износ 
од 5 милиона динара, с којим je образован резервни фонд, 
a 1,9 милиона je  употребљено за покриће разних штета. 
Резерви за осигураше додељена су и у 1935 години 2,5 
милиона, али je опет било извесних мањих пиета, тако 
да она крајем 1935 износи 5,59 милиона динара.

Бруто приход у 1935 износи 13 милиона и мањи je 
за око 3 милиона него у ггретходној години, али je ипак 
скоро два пута већи него у 1933. Резултат пословања у 
току 1934 и 1935 je тако повољан, да je управа друштва, 
чија je велика опрезност иначе позната, предложила да 
се за 1935, после виЈиегодишње паузе, опет приступи ис- 
плати одговарајуће дивиденде. Чисти добитак у 1934 изно- 
сио je 9,67 милиона, али je  после покрића губитзка из ра- 
нијих година остало само 2 милиона 993 хиљаде. 1935 го-
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дина завршена je такође ca добитксш од 6,39 милиона. 
Ako се томе дода пренос добитка из 1934, види се да je 
последњој главној скупштини стајао на расположењу 
износ од 9 милиона 386 хиљада. Од тога je исплаћено 6,45 
милиона на име дивиденде (25 динара no акцији од 125 
дииара) ■ и 279 хиљада иа име тантијеме; реаервном фонду 
je додељен 1 милион 408 хиљада, a остатак од 1 милиои: 
249 хиљада пренет je  на нови рачун.-...............................—  -

У управи Дубровачке паробродарске пловидбе су 
г. г.: Федерико Главић, претседник; Томо Главић, Лазар 
Лађевић, Иво кап. Папи и Д-р Стефан Рачић, чланови. У 
надзорном одбору су г. г.: Паско Колић, Д-р Паво Мати- 
јевић и Петар Перић, a заменици су г. r.: Гашо Далеоре 
и Јосип Уцовић.

BRODARSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO »OCEANIA«.
BEOGRAD

Početkom  decembra 1936 godine »Oceania« je  predala 
saobraćaju još jedan novi veliki parobrod  kombinovanog 
putničko-trgovačkog tipa od 3800 tona nosivosti !  sa kabi
nama za 40 putnika. Ova nova jedinica naše trgovačke m or
narice, ̂ ko ja  nosi ime »Plavnik«, građena je 1923 u Nemačkoj,
1 nedavno je potpuno renovirana i najm odernije uređena, 
tako da će nas, kao što je to  slučaj i s drugim parobrodim a 
»Oceanije«, moći dostojno pretstavljati u stranim  zemljama.

Zajedno s »Plavnikom« i s parobrodom  »Dinara« od 
5500 tona nosivosti, koji je nabavljen u aprilu 1936, »Oceania« 
raspolaže danas sa 10 velikih parobroda sa ukupno 53 hi
ljade tona nosivosti i sa 2 parobroda - u najmu (»Junak« sa 
2500 tona i »Ivan« sa 2000 tona nosivosti), Sa tih 12 paro 
broda : društvo podržava 4  redovne putničko-teretne 
pruge, л to : Jadran—M arselj—Španija—Severna Afrika—Ka
narska ostrva; Jadran—Malta—Španija—M aroko; Jadran—Se
verna Afrika—Valensija—M arselj i Jadran-—Severna Evropa 
(London, Anvers, Rotedram, Amsterdam, Ham burg i Gdinja). 
Slobodnu plovidbu »Oceania« je  gotovo sasvim napustila.

P ruga za Severnu Evropu, koja je  uvedena početkom 
1935, naišla je na najbolji odziv među : našim privrednicima : i 
radi Vrlo dobro, naročito posle pojačanja naše trgovinske razme- 
ne sa Engleskom. Za razvitak našeg uvoza i izvoza, a tako 
isto i tranzitne trgovine, neobično mnogo znače i pruge sa 
zapadnim delom Sredozemnoga Mora. Do prošle godine rta 
njima je saobraćaj gotovo bez prekida rastao. Međutim, pred 
k raj 1935 prilike se počinju menjati, najpre zbog sankcija 
prema Italiji, a sredinom 1936 zbog građanskog rata  u Špa
niji, sa čijim je pristaništim a »Oceania« imala već veliki p ro 
met. U vezi s tim sm etnjam a znatno je otežan i njen rad, 
pa je  uprava društva bila prim orana da uloži najveće na
pore, da bi održala stalno u pogonu sve svoje brodove. Re
zultati tog  nastojanja doći će do izražaja tek  u bilansu za 
1936 godinu.

Inače, uspeh poslovanja u 1935 bio je  znatno povoljniji 
nego u toku nekoliko prethodnih godina, kao š t o , nam to 
pokazuje i sledeče upoređenje glavnih bilansnih pozicija:

Aktiva 1932 ■

Parobrodi 36.206
Blagajna- 78
Hart, od vrednosti 3.868
Zaliha uglja 367
Dužnici 11.588
Gubitak 2.889

Pasiva
Glavnica 20.000
Rezervni fond 1.000
Račun am ortizacije 19.294
Račun osiguranja 319
Fond H ektora Polica 55

1933 1934
hiljadama dinara
34.147

50
3.822

301
9.271
3.180

20.000
1.002

17.115
319

58

28.350
■74

2.511
340

10.413

15.000

12.821
319

62

Poverioci i Banke 14.326 12.277 12.069 Ш 8 9
Dobit ------ 1.459 1.617
Zbir bilansa 54.996 50.771 41.688 44.411

Rashodi
Prenos gubitka 2.303 2.889 ------ ------
Izdaci plovidbe 28.764—....26.092 28.214 ■...37.628
Kamata 1.031 859 652 . . 808

'Računi Amortizaciji:...... ....'1 :8 1 0 .. 1.699 1.321 - 1.502
Dobit —— — 1.459 1.617

Prihodi '
Prenos dobiti — .. ------ . ..—— 316
Prihodi poslovanja 31.020 28.359 31.646 • 41.240
Gubitak 2.889 3.180 ------ ------
Zbir prihoda-rashoda 33.909 31.538 31.646 41.556

1935

29.455
.83

2.141
458

12.274

15.000
73

13.608
319

65

1934 godine izvršena je nova procena parobroda, pa 
se njihova bilansna vrednost morala smanjiti za 6,874.000 di
nara. Za pokriće ovog iznosa, kao i gubitka iz 1933 godine 
od 3,18 miliona-,' upotrebljen je  rezervni fond od 1 milion di
nara, kao i 4 miliona i 51 hiljada iz am ortizaeionog fonda 
i 5 miliona dinara dobivenih smanjenjem glavnice sa 20 na 
15 miliona. Posle toga vrednost parobroda je iznosila 28,35 
miliona, a sopstvena sredstva društva, ne računajući dobit, 
bila su po prilici isto tolika. ■ To znači da je čitava flota, 
uprkos otpisima, bila još uvek potpuno pokrivena sopstve- 
niffl sredstvima; u . . . .

Krajem 1935 parobrodi su bilansirani sa 29,45 milrona 
dinara, Za 1,1 milion više nego krajem  prethodne godine: 
Ova prom enä . j e . nastala usled potonuća parobroda »Vite« 1 
nabavke parobroda »Bbr« i »Vid«. U 1935 su i dužnici za 
1,86 railoiiä veći 'i iznose 12,27 miliona. Toliko stanje dužnika 
u prvi mah iznenađuje, je r  se ovde ne radi o industrijskom  
ili trgovačkom  predilzeću koje bi moglo da ima tolika robna 
potraživanja. Međutim, stvar postaje jasna, kad se uzme u 
obzir da je to  uglavnom zaostala subvencija koja se ne 
može naplatiti na vreme. To s e . više. nikako ne bi smeio 
dešavati, je r  je redovna isplata .državne subvencije bitan 
uslov za dalju obnovu plovnog parka ,г koja se m ora izvršiti 
brzim tempom, naročito zbog stalnog poskupljivanja brodske 
tonaže. Inače, zbog zaostale subvencije društvo mora, da se 
koristi i većim kreditom, a to  ne utiče najpovoljnije na re 
zultat poslovanja, je r se m ora plaćati znatna kam ata koja 
bi se inače mogla izbeći. Paralelno s povećanjem dužnika, 
u 1935 su porasli i poverioci za. 1,66 milion i krajem  te go 
dine iznose 13,68 miliona.

U toku 1935 društveni .parobrodi; su .prevezli 237 hi
ljada tona raznog tereta, 102 hiljade m3 drva i 4.215 ko
mada goveda, odnosno za 30 hiljada tovarnih jedinica više 
nego u 1934. Prevaljeni put iznosi 252.456 morskih milja, a 
bruto prihod 41,24 miliona dinara prem a 31,6 miliona u p re t
hodnoj i 28,3 miliona u 1933 godini.

Na strani rashoda vidimo, da su izdaci plovidbe takođe 
porasli. U 1935 oni iznose 37,6 miliona prem a 28,2 miliona 
u 1934. Izdaci na ime kam ate iznose oko 800 hiljada dinara, 
a dotacija računu am ortizacije 1,5 milion, što pretstavlja oko 
X><fc od bilansne vrednosti parobroda, gotovo jedftak'o kao 
i ranijih godina. Od 1928 do 1933 poslovanje je  stalno zavr
šavano s gubitkom. N asuprot tome bilansi za 1934 i 1935 za
vršeni su sa čistom dobiti, ko ja je  omogućila da se u ove 
obe godine podeli dividenda od 62/з% godišnje.

U upravi »Oceanije« su g: g.: d-r Svetislav Šiimanović, 
pretsednik; Bogumil Antić, Anton Hub er, Inž. Živojin Ilič, 
M arko Lučić-Roki, M ate MaroVić, M arijan M ažuranlć-^Jan- 
ković, Milivoj Pilja, d -r  Branko Pliverić, Kazimir Poiić, D ra
gutin Priča, Jovan M. Ranković, Milorad Smokvina, Milan 
Mih. Stefanovič, Božidar Švrtjuga i Stevan Tubić. U nad
zornom odboru su g. g.: Ljubomir Đinovski, d-r Egon Stare, 
Spasoje Gvozdenović, Bogdan Polić i d-r Radovan Švrljuga. 
Generalni d irektor društva je: g. M arko Lučić—Roki.
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Садржај:
Грађанска дионичка штедиона у Дарувару

ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНА У ДАРУВАРУ

Грађанска дионичка штедиоиа у Дарувару спада у 
ред оних наших новчаних завода код којих je криза по- 
верења оставила најмање трагова. Иако je  то завод са 
главницом од само 3 милиона динара, ипак она важи да- 
нас као једна од најбољих провинцијских банака Савске 
бановине. Заштитом се није никако користила, већ je 
увек у пуној мери удовољавала свим захтевима улагача. 
Додуше, и Грађанска дионичка штедиона je давала зајмове 
земљорадницима, али су с обзиром на укупне ангажмане 
потраживања од земљорадника доста незнатна, jep Ште- 
диона највећим делом ради са трговцима, чиновницима, 
индустријалцима, занатлијама итд. Поред њених осталих 
пословних пријатеља треба нарочито споменути и Дару- 
варску грађанску пивовару, Индустрију д. д., Дарувар, 
и Господарску творницу жесте д. д. Бадњевина—Дарувар, 
с којима се одавна одржавају најтешње везе.

Иначе, поред централе у Дарувару, Грађанска дио- 
ничка штедиона има филијале у Загребу и СараЈеву, a 
заступства и у многим другим местима. Завод je основан 
почетком 1903 године. Главница je  првобитно износила 
60 хиљада круна; 1912 она je повишена на 150 хиљада, 
1921 на 300 хиљада и 1922 на 1 милион круна. У току 1923 
прешло се на динаре и главница од 1 милион круна je 
претворена у 250 хиљада динара. 1926 приступило се 
новом повишењу главнице на 1 милион динара; крајем
1929 главница je повишена на 1,5 милиона, у 1930 на 2 
милиона, a у 1931 на 3 милиона динара. Новчани заводи 
у среским местима западних крајева државе ретко када 
имају глааницу већу од једног милиона динара. С глав- 
ницом од 3 милиона Грађанска дионичка штедиона спада 
неоспорно у ред наших јачих провинцијских завода. Кад 
биемо у сваком већем провинцијском месту имали no је- 
дан овакав новчани завод, не би се толико чуле ни жал- 
бе да провинција оскудева у кредитима. Привреда у крају 
у коме ради Грађанска дионичка штедиона није никако 
оскудевала кредитима. Напротив, овај релативно врло 
јаки провинцијски завод јављао се и као извозник капи- 
тала у друге крајеве државе.

У току последњих шест година улози на књижице 
код Грађанске дионичке штедионе овако су се кретали 
(у милионима динара):

1930 1931 1932 1933 1934 1935
38,7 32,9 26,7 29,2 28,3 22,3

Од максималног стања крајем 1930 са 38,7 милиона пали 
су до краја 1932 године на 26,7 милиона, односно за 12 
милиона динара. Taj одлив, који je  у већој мери био 
изазван погоршаним привредним приликама, него кризом

поверења, већ je у току 1933 заустављен, тако да смо у 
тој години имали опет прилив од 2,5 милиона динара. У 
току 1934 улози су смањени за 900 хиљада, a у 1935 .ro- 
дини за 6 милиона динара. Ни одлив у 1935 нема ника- 
кве везе с кризом поверења, већ je изазван максимирк- 
њем каматних стопа. Улагачи су повлачили свој новац, 
да би га уложили у хартије од вредности, непокретно- 
сти, у трговини и у друге послове, који су им обезбе- 
ђивали знатно повољније укамаћење од оног које завод 
сме да им одобри.

Рачун изравнања
Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара
Благајна 813 884 1.134 386
Ефекти 853 847 180 180
Новчани заводи 6.521 5.777 5.696 3.105
Менице 620 657 616 ’ 553
Ломбард 2.434 —— — - ------
Текући и аморт. зајмови 19.200 25.964 25.205 22.623
Непокретности 388 415 438 . 444
Инвентар 86 83 74 81

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд 240 250 300 350
Улози на тек. рач. 780 2.078 1.565 1.598
Улози на књижице 26.745 29.164 28.345 22.326
Неисплаћена дивиденда 3 3 3 3
Чиста добит 148 133 131 95
Збир биланса 30.916 34.627 33.344 27.372
Дивиденда 4% 2% 2% 2%

Рачун губитка и добитка
Расходи

Порези 330 233 280 267
Плате 519 501 586 531
Трошкови 107 101 409 502
Камата 714 725 556 950
Ненаплаћена потраживања ----- _ 342 ------
Чиста добит 148 133 131 95

Приходи
Пренос добити 2 1 6 . 4
Камата тек. и аморт. зајм. 1.779 1.245 ------ ------
Камата тек. рач ------ ------ 1,316 1.090
Камата аморт. зајм. ------ ------ 758 ; 991
Камата меница ------ 37 33 15
Од ефеката ----- - 5 ------ ' -----
Провизија 36 406 191 245
Збир прихода или расхода 1.818 1.694 2.304 2.345
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Збир билаиса, који je истоветан с обртним капита- 

лом и који je  крајем 1930 износио 44,1 милион, исказан 
je у 1935 години са 27,37 милиона, што претставља сма- 
шење од скоро 17 милиока динара. У пасиви видимо да 
су у том раздобљу улози на штедњу смањени пер салдо 
ва 10,5 милиона (са 32,94 на 22,33 милиона), a они пр те- 
кућим рачунима су пали за нешто више од 6 милиона (са 7,73 
на 1,59 милиона динара). Других знатнијих промена у па- 
сиви готово и нема. У току 1935 улози no текућим pa- 
чунима су нешто порасли, a они на књижице, као што 
je већ споменуто, пали су за 6 милиона, са 28,3 на 22,3 
милиона динара. Крајем прошле године сопствена сред- 
ства, без чисте добити, износе 3,35 милиона, a туђа 23,9 
милиона динара, што одговара односу од 1 према 7. 
С обзиром на необично високи ликвидитет и сигурност 
заводске активе тај се однос још увек не може ематра- 
ти као неповољан.

Благајна износи 386 хиљада, a потраживања код 
новчаних завода 3,1 милион. To значи да око 13% -обрт- 
ног капитала отпада на готовину у благајни и код нов- 
чаних завода. To je потпуно довољно, нарочито ако се 
узме у обзир да je знатан део улога прикупљен у „колу 
за штедњу” и да je  за дуже време везан. Крајем неколико 
претходних година готовина у благајни и код новчаних 
завода била je  скоро двострука. Највеђи део обртног ка- 
питала пласиран je у текуће рачуне и амортизационе зај- 
мове. Крајем 1931 ова позиција je  износила 30 милиона, 
у 1932 je  смањена на 19,2 милиона, Истовремено су и 
менице пале са 4,22 милиона на 620 хиљада. Све исплате 
су извршене без употребе реесконта. To je леп докаа 
високог ликвидитета штедионице. После 1932 износ ме- 
ница у портфељу креће се стално око 600 хиљада динара,

a текући рачуни и амортизациони зајмови порасли су у
1933 за око 6,75 милина, на 25,9 милиона динара; у 1934 
су се одржали готово на истој висини односно смањени 
су за 750 хиљада, a прошле године су опет пали за 2,6 
милиона динара, на 22,62 милиона динара. У активи се 
раније јављао и ломбард, али се после 1932 више не иска- 
зује. Вредност ефеката у 1935 износи 180 хиљада, једна- 
ко као и претходне године. У 1932 и 1933 портфељ ефе- 
ката био je билансиран са око 850 хиљада, a у 1931 са
1,15 милиона. Види се да се штедионица у последње вре- 
ме све више одвраћала од посла с ефектима. Заводске 
непокретности билансиране су са нешто изнад 400 хиљ, 
динара. У току последњих година биле еу и промене код 
ове позиције сасвим незнатне.

Интересантно je  да су приходи од камата послед- 
њих година у порасту. To значи да je штедионица и ра- 
није наплаћивала сасвим умерену камату. Приходи од 
камата у 1935 износе 2,09 милиона према 2,07 милиона у
1934 и само 1,28 милиона у 1933. Пасивна камата се по- 
степено смањује. Са 1,59 милиока у 1931 она пада на 556 
милиона у 1934, али у 1935 опет расте на 950 хиљ. динара. 
Плате износе нешто изнад пола милиона динара годишње. 
У 1935 трошкови износе такође пола милиона према 400 
хиљада у 1934. Чиста добит je у опадању и у 1935 била 
ie 95 хиљада динара. За последње три године дивиденда 
je износила no 2% годишње, док je још 1931 износила 
б1/3%, a у 1932 години 4:%.

У управи су г. г. д-р Отон Грос, Саломон Грос, 
Леон Грос, инж. Густав Грос, д-р Густав Рети и Симеон 
Зец, a у надзорном одбору налазе се господа: д-р Бран- 
ко Васербауер, д-р Лавослав Глесингер, Драгутин Штерн 
и Драгутин Голдбергер.
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Сваки напредак y производн>и и 
употреби, cbe зиање и сва иску» 
ства, што су мх од годиие 1866 
стекли специјалисти наше орга- 
иизације која обухвата цео свет, 
примељују се код фабрикације 
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Sadržaj:
j Poštanska štedionica Kraljevine Jugoslavije

Beogradska trgovačka banka a. d., Beograd 

POŠTANSKA ŠTEDIONICA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Sa 1936 Poštanska štedionica je navršila četrnaestu 
godinu svoga rada i to  sa potpunim uspehom u svima prav
cima. Njeni poslovi rasli su naglo iz godine u godinu, tako 
da se danas preko nje vrši najveći novčani prom et u zemlji. 
Zaključni računi za prošlu godinu pokazuju opet rekordne 
rezultate. Njen obrtni kapital dostigao je krajem  1936 g o 
dine 2,64 milijarde dinara, i veći je  za 460 miliona nego u 
prethodnoj godini, što pretstavlja porast od 21%. Vanredni 
polet Poštanske štedionice baš u godinama opšte privredne 
krize najbolje nam ilustruje činjenica, da je njen obrtni 
kapital još krajem  1928 iznosio samo 787 miliona. Doduše, 
i ta j je iznos ogroman, ali je njen današnji obrtni kapital 
gotovo tri i po puta veći.

Blagodareći solidnom radu i uvek narmalnom funkci- 
onisanju kao i prednostim a koje pruža njeno posredovanje 
kod novčanih operacija, Poštanska štedionica je uspela da se 
afirm ira kao najpopularnija novčana ustanova. U toku po
slednjih godina ona je postala i naša gotovo najveća depo
zitna ustanova. Ona ima, posle Državne hipotekarne banke, 
i najviše tuđeg novca. To nisu samo blagajničke gotovine 
prikupljene na čekovne račune u cilju racionalizacije i po- 
jevtinjavanja platežnog prometa, nego znatnim delom i ulozi 
na štednju. Treba podvući da Poštanska štedionica čini og 
romne usluge i državi, koja je u njoj našla odličnog b lagaj
nika. Ona je, najzad, i najveći imalac državnih hartija  od 
vrednosti.

1. Čekovni promet
Ovo je primarni posao Poštanske štedionice. Do k raja

1931 zbir ukupnog prom eta po svim računima stalno raste i u 
to j godini dostiže 241,5 milijardi dinara. Nazadovanje poslova 
zbog krize je srazmerno neznatno, tako da ukupni prom et i 
u najslabijoj godini — 1932 —• iznosi još uvek 217,9 milijardi 
dinara. U toku sledećih godina javlja se ponovni snažni po
rast ukupnog prometa, koji je u 1935 sa 239,6 milijardi opet 
dostigao nivo iz 1930, a u 1936 se povećao za daljih 16 mi
lijardi dinara. Prom et po čekovnim računima kretao  se 
uglavnom paralelno s kretanjem  ukupnog prom eta. Do 1930 
bio je porastao na 65,5 milijardi; u 1932 iznosi samo 56,5 
milijardi, ali već u 1935 prestiže raniju rekordnu visinu, a u 
1936 se povećava za daljih 6 milijardi, na 71,8 milijardu. Od 
toga je izvršeno virmanom, tj. bez upotrebe efektivnog nov
ca, 53,47% prem a 50,84%, u 1935.

Porast b ro ja otvorenih čekovnih računa nije mogao 
da bude ničim ometen. Danas ih ima 26.283. Ođ toga otpada 
na trgovačke firme 9.005 računa, na udruženja, organizacije 
i klubove 2.909, na industrijska preduzeća 2.718, na državna 
nadleštva 1.476, na novčane zavode 1.164, na novine i čar 
sopise 1.130, na zadruge 873, na advokate 722, na sam ouprav
na i druga nadleštva 695 računa itd. Prošle godine je znat
nije porastao broj računa otvorenih trgovačkim  firmama, za
drugama, novinama i časopisima i privatnim licima. Porast

kod državnih nadleštava je neznatan, je r su gotovo ..svim d r
žavnim ustanovam a čekovni računi otvoreni već ranije. Kod 
računa otvorenih novčanim zavodima javlja še već treću go
dinu znatnije nazadovanje, što je svakako posledica teških 
prilika kroz koje prolazi naše bankarstvo. '

Od 2.764 čekovnih računa iz inostranstva' otpada na j
veći deo (1.339 odnosno skoro polovina) na Austriju, 542 na 
čehoslovačku, 504 na Nemačku, 182 na M ađarsku, a 197 na 
sve ostale zemlje. Virmanski prom et i obavljanje ; isplata za 
inostranstvo poslednjih godina podbacuje, zbog poznatih de
viznih- ograničenja. Uprkos tome, Poštanska .štedionica je 
uspela da održi sve svoje dosadašnje veze u inostranstvu, pa 
je i u 1936 imala poslova sa gotovo svim zemljama sveta../ 

Što se tiče stanja uloga po čekovnih račuriima, ono j.e 
u 1936 sa 1 milijardom 466 miliona skoro dva puta veće od 
stanja krajem  1931. P orast u 1936 iznosi 288 miliona. Prime- 
ćeno je da kom itenti sada ostavljaju duže svoj novac na če
kovnim računima.

2. Štedni promet
pokazuje takođe neobičan porast. Kada je Poštanska štedi
onica počela da organizira ovu granu svoga poslovanja, ona 
je to  učinila s nam erom da prikuplja samo najsitnije i n a j
udaljenije neuposlene ušteđevine. Međutim, posle izbijanja 
bankarske krize kod nas silom prilika bila je  prim orana đa 
prim a i ostale uloge; ali treba podvući da ih ona ne prim a 
rado, je r  ne želi da konkuriše privatnim novčahim' zavodima. 
Na uloge iznad 100 hiljada ona ne odobrava’uopšte kam atu, 
a na uloge do 100 hiljada plaćala je u 1936 godini .4%. Kre-
tanje bro ja  ulagača i sume uloga pokazuje . nam sledeća
tablica

Broj Stanje uloga Broj . Stanje uloga
God. ulagača u milionima God. ulagača u milionima
1926 12.503 8,4 1932 216.957 442,7
1927 23.474 23,0 1933 264.515 564,1
1928 32.700 36,4 1934 312.852 718,5
1929 59.362 106,6 1935 360.432 850,7
1930 127.196 209,6 1936 410.418 982,1
1931 177.252 334,1

U 1936 broj ulagača porastao je za 50 hiljada, na 410,4 
hiljada, a iznos uloga na štednju za 132 miliona, na 982 mi
liona dinara. U odnosu na 1929 u 1936 broj ulagača se po
većao za skoro 7 puta, a iznos uloga za preko 9 puta. Kra
jem 1936 prosečan ulog iznosi 2.393 dinara prem a 2.360 di
nara u 1935 godini, 2.296 dinara u 1934 i 2.132 dinara krajem  
1933. Postoji, dakle, nam era ulagača da uloge ostave što 
duže u štedionici. Prem a veličini uloga interesantno je zabe
ležiti da ih ima preko 75% manjih od hiljadu, a samo 48 ve
ćih od 250 hiljada dinara. Među ulagačima ima 28,2% đaka 
i dece, 21% žandarma, vojnika, učitelja i ostalih državnih či
novnika, 13,4% zanatlija i zanatlijskih radnika, 7,4% posluge 
i nadničara. Svih ostalih ima 30%. To su lica slobodnih p ro 
fesija, privatni činovnici, zemljoradnici, trgovci i industrijal-



ci, posednici, rentijeri, sveštenici, udruženja, crkve, škole i 
ustanove itd.

3. Sopstvena sredstva
K retanje giavnih bilansnih pozicija za poslednjih 8 go

dina vidi se iz priložene tablice. U pasivi imamo tri važne 
pozicije: uloge na štednju, uloge po čekovnim računima i 
fondove sa čistim dobitkom. Ukupna tuđa sredstva iznose 2 
m ilijarde 467 miliona, odnosno za 434 miliona više nego u 
prethodnoj godini. Od toga otpada na štedne uloške 982

miliona, a na čekovne 1 milijarda 466 miliona. Redovni re 
zervni fondovi štedionice, koji su u 1933 iznosili samo 22 
miliona, dostigli su krajem  1936 godine 112,6 miliona dinara, 
a s a  dotacijom iz čiste dobiti za 1936 godinu — 130,4 milio
na dinara. Poštanska štedionica nema sopstvene glavnice, 
je r  je čisto državna ustanova. Međutim, kao što smo videli, 
fondovi su znatni i rapidno rastu, pošto im se dodaje pored 
šopstvenog prihoda i 30% od čiste dobiti, koja već četvrtu 
godinu prelazi 50 miliona dinara godišnje.

RAČUN IZ RAVNANJA

n a r au h i l j a d a  m a
Aktiva

Gotovina: 
u blagajni 
kod Narodne banke

1929

49.096
341.371

1930

45.706
263.441

1931

42.605
134.437

1932

62.565
127.424

1933

60.560
353.098

1934

63.374
345.666

1935

58.725
384.769

1936

79.437
403.485

Ukupno 390.467 309.147 177.042 189.989 413.658 409.040 443.494 482.922
Dužnici: 

po tek. računima 311.947 381.527 424.857 574.770 603.702 1.136.920 1.260.413 1.480.579
po državnim bonovima ------ ------ 206.120 257.617 343.788 —— ------ ------
po lombardu 99.556 164.759 134.165 104.018 74.009 64.942 47.258 54.903
razni ------ ------ ------ ------ ------ — ----- ------

Ukupno 411.503 546.287 765.143 936.405 1.021.499 1.021.862 1.307.671 1.535.482

H artije od vrednosti 206.181 344.288 121.158 159.617 260.061 291.604 335.750 519.216
Razna aktiva 2.216 2.481 3.312 3.172 23.755 4.626 3.859 6.810
Nepokretnosti 49.632 53.036 53.451 52.617 54.180 69.488 75.556 81.476
Inventar 5.414 5.314 5.098 4.676 4.055 3.639 3.111 2.850
Prelazna aktiva 47.279 70.093 90.591 97.732 64.663 7.442 10.219 10.475
Kurs. razlika drž. papira ------ ----- - 40.034 41.289 ------ ■------ ------ ------

Pasiva
Ulozi: 

na štednju 106.614 203.353 334.141 442.673 564.103 718.492 850.741 982.083
po ček. računimu 716.677 712.598 512.675 671.670 1.158.253 1.139.881 1.178.998 1.466.598
otkazani 196.826 266.189 286.958 272.780 — — ' — - ------

Ukupno 1.020.118 1.182.141 1.133.774 1.387.124 1.722,356 1.858.373 2.029.739 2.448.681

Fondovi:
rezervni 20.000 30.508 32.275 39.468 6.413 21.822 37.780 54.843
za kursne razi. efekata 5.649 897 ------ 1.328 9.705 22.099 34.308 42.164
za sumnj. potraž. ------ ------ 3.435 5.044 5.966 27.005 17.100 15.636

Ukupno 25.649 31.405 35.710 45.840 22.084 70.926 89.-88 112.643

Poverioci po tek . račun. 3.149 54..359 6.551 5.369 23.189 5.042 3.676 17.499
Prelazna pasiva 28.710 ------ 35.819 19.717 19.875 167 181 1.238
Čista dobit 35.027 35.345 23.976 27.445 51.365 53.193 56.877 59.170
Zbir bilansa 1.112.696 1.330.649 1.245.831 1.485.498 1.838.871 1.987.702 2.179.662 2.639.232

Rashodi
Kamata 6.591 11.231

RAČUN GUBITKA ! DOBITKA

15.804 19.195 18.889 25.273 30.244 35.400
P late  i dodaci 10.585 11.275 13.008 12.397 12.678 12.509 13.210 13.416
M aterijalni izdaci 3.242 4.048 4.724 3.334 3.625 3.657 3.797 3.993
•Otpisi:

od nepokretnosti 1.051 1.148 1.309 1.321 1.321 1.324 1.326 1.230
. od inventara 694 801 68 996 1.046 1.067 1.047 1.063

od har. od vrednosti ------ ------ 14.159 17.518 ------ ----- . —— . ------
Čista dobit 35.027 35.345 23.976 27.445 51.366 53.193 56.877 59.170

Prihodi
Kam ata 31.186 30.356 43.240 48.395 50.929 50.747 59.573 67.557
Provizije 6.540 6.681 6.135 6.804 6.836 6.875 6.797 6.803
Pristo jbe 8.567 8.775 8.976 8.414 8.078 9.227 9.824 10.346
Od nepokretnosti 1.060 1.125 471 1.282 967 1.335 975 697
Öd efekata 5.749 12.817 10.468 13.140 18.742 23.513 23.295 23.819
Razni prihodi 4.080 4.093 3.757 4.172 3.373 5.326 6.037 5.050
Zbir prihoda ili rashoda 57.193 63.850 73.049 82.207 88.925 97.023 106.501 114.273
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4. Struktura aktive

Sva tuđa sredstva su kratkoročna. Poštanska štedio
nica mora zbog toga da bude neobično obazriva u pogledu 
likviditeta i da podržava vrlo veliku gotovinu. U toku po
slednje četiri godine ova je  uvek iznosila preko 400 mili
ona dinara; krajem  1936 ona dostiže 483 miliona. To znači 
da su tuđa sredstva pokrivena sa 20% gotovim novcem. Jedna 
milijarda i 480 miliona je plasirana u zajmove po tekućim 
računima, 519 miliona u hartije od vrednosti, 55 miliona u 
lombardne zajmove, a vrednost nepokretnosti je  iskazana sa
81,5 miliona prem a 75,5 miliona u prethodnoj i 54 miliona u 
1933 godini. Ove promene kod nepokretnosti su u vezi sa 
građenjem nove palate za Glavnu poštu i centralu Poštanske 
Štedionice u Beogradu.

Dužnici po tekućem računu u toku poslednje tri go 
dine pokazuju sledeće prom ene (u milionima dinara):

1934 1935 1936
Državna nadleštva (krediti) 806,3 969,5 1,176,2
Prolazni dug pošta 119,8 101,0 121,6
Novčani zavodi 198,9 172,1 128,8
Strani kom itenti 0,2 0,2 0,2
Komunalni zajmovi 21,6 17,0 53,6

Svega 1.146,8 1.259,8 1.480,5

Među tekućim računima zauzimaju prvo mesto krediti
državnim nadleštvima, koji krajem  1936 iznose 1 milijardu
176 miliona, što pretstavlja preko 44% obrtnog kapitala
štedionice. U toku 1936 ova pozicija je povećana za 206 mi
liona. Pri oceni ove pozicije treba imati u vidu, da se pod
državnim nadleštvima podrazumevaju čisto privredne ustano
ve, kao što su Uprava državnih monopola, pošta itd.

Dug novčanih zavoda sm anjuje se iz godine u go 
dinu, bez ikakvog pritiska od strane Poštanske štedionice. 
Banke-dužnici od svoje volje sve više prečišćavaju i sređuju 
svoje stanje, ograničavajući obim poslova. Prolazni dug po
šta  iskazan je prošle godie sa 121,6 miliona, a komunalni 
zajmovi sa 53,6 miliona. Ova poslednja pozicija postepeno 
raste.

Lombardni krediti, koji su se bili smanjili sa 164 mili
ona u 1930 na 47 miliona u 1935, prošle godine pokazuju 
opet izvesan porast, na 54,9 miliona. To se mora pripisati 
povećanoj pažnji štedionice ovom poslu, kao i smanjenju 
lombardne stope od 7 na 6%.

Neobično važan plasman pretstavljaju  i hartije od 
vrednosti, u koje je krajem  1936 bilo uloženo 519 miliona 
ili skoro 20% obrtnog kapitala. Od 1931 i ovaj plasman sta l
no raste. U 1936 je povećan za 183 miliona. To je, kako iz
gleda, samo malim delom posledica porasta kurseva (fond 
kursne razlike povećan je  za 8 miliona). Poštanska štedio
nica u toku prošle godine nije kupovala na tržištu u većem 
obimu državne hartije od vrednosti tako da to  ne može biti 
izvor povećanja njezinog portfelja. P re će biti da povećanje 
dolazi od preuzim anja petogodišnjih blagajničkih zapisa za 
izvođenje javnih radova, od kojih je do sada izdato za 300 
miliona dinara, a od čega je Poštanska štedionica mogla 
primiti jedan deo. Tom prilikom da napomenemo da je 
Poštanska štedionica u društvu sa Državnom hipotekarnom  
bankom preuzela obavezu da eskontuje i o roku isplaćuje 
blagajničke zapise M inistarstva finansija za isplatu letećeg 
državnog duga liferantim a i stvaranje obrtnog kapitala d r
žavne blagajne. Poštanska štedionica je verovatno preuzela 
jedan paket ovih bonova, međutim njen portfelj nije ni 
najm anje uvećan eskontom, pošto se imaoci tih bonova uopšte 
ne pojavljuju da traže eskont a skadirane se zamenjuju 
novima.

5. Račun gubitka i dobitka

Rashodi na kam ate zbog većih uloga na štednju stalno 
rastu. U 1936 oni iznose 35,4 miliona prem a 30,2 miliona u 
prethodnoj godini. Pada u oči da su plate i dodaci, kao i 
m aterijalni izdaci ostali već čitav niz godina gotovo nepro- 
menjeni, uprkos ogromnom porastu poslovnog vulumena. To 
je dokaz najrigoroznije štednje. 1 ukupni b ruto  prihodi po 
kazuju iz godine u godinu znatan porast. U 1936, oni iznose 
114 miliona, za 8 miliona više nego u 1935. To upravo od
govara porastu  prihoda od kam ata. Prihod od provizija je 
takođe za pola miliona veći, a tako isto i od efekata, ali su 
razni prihodi za jedan milion manji.

Čista dobit u 1936 iznosi 59 miliona i veća je za 2,3 
miliona nego u 1935. Od toga je upotrebljeno 17,75 miliona 
odnosno 30% za povećanje rezervnog fonda, 180 hiljada za 
nagradu Nadzornom veću, 1,48 milion za tantijem u osoblja, 
592 hiljade za zdravstvene ciljeve Udruženju pošt.-tel.-službe- 
nika, a 39,17 miliona ide državi kao čistf dobit odnosno bu
džetski prihod Poštanske štedionice.

U Nadzornom veću su gospoda: Ing. Dobrosav Rata- 
jac, pretsednik; ing. S tanoje Nedeljković, potpretseđnik; Sve- 
tislav Đorđević, d-r Milutin Bošković, d-r Bojan Pire i d-r 
Ljubiša Mikić, članovi. Zamenici su g.g.: D ragutin Vojinović, 
d-r Ivan Kavčić, d-r Ivan Bizjak i ing. Franc Oblak. Generalni 
d irektor je g. d-r Milorad Nedeljković.

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA A. D., BEOGRAD

Od vodećih beogradskih privatnih novčanih zavoda Be
ogradska trgovačka banka je i ove godine prva objavila 
svoje završne račune, prva je održala i godišnji zbor akcio- 
nara. Prošlogodišnje poslovanje ove banke, ko ja dolazi u 
red najstarijih  — osnovana 1894 — i najobazrivije i najbo
lje vođenih na beogradskom  tržištu, završeno je, kao što 
smo i očekivali, s povoljnim rezultatom. Blagodareći znatni
jem poboljšanju opštih privrednih prilika i rad Beogradske 
trgovačke banke bio je mnogo življi i uspešniji. U vezi s 
tim opet je povećana i dividenda. U 1931 ona je iznosila 6%, 
u 1932 i 1933 godini po 3%, u 1934 je povišena na 5%, u
1935 godini na 7%, a za 1936 akcionarim a se deli dividenda 
od 8%, s tim da sama banka isplati porez na dividendu. To 
je svakako veoma lepo ukamaćenje, s obzirom na to  da m ak
simalna kam ata uloga na štednju iznosi samo 4% bruto. 
Na snažno oživljenje bančinih poslova ukazuje i obrt b lagaj
ne, koji je u 1936 iznosio oko 350 miliona, što znači da je 
u odnosu na prethodnu godinu povećan za 145 miliona od
nosno za 70%.

Kako su se pojedinačno razvijali poslovi Beogradske 
trgovačke banke, detaljno nam objašnjava donja tablica u 
kojoj donosimo njene glavne bilansne pozicije za poslednje 
četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna 2.818 1.148 1.502 613
2iro- i ček. račun 963 22 79 157
Menice 8.562 10.935 13.420 13.539
Zajmovi na zaloge 6.318 5.129 5.363 4.862
Tekući računi 4.221 5.479 4.210 10.747
Hart, od vrednosti 11.031 11.755 16.850 17.851
Vredn. fondova 4.656 5.036 2.773 3.036
N epokretnosti 2.400 2.400 2.494 2.501
Nameštaj 1 dinar 1 dinar 1 dinar 1 dinar
Kurs. razi. drž. papira 600 ------ - i — ----- -
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Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Bančini fondovi 4.751 5.130 5.555 5.804
Fond kurs. razlike — ------ 2.889 4.311
Ulozi na knjižice 20.356 18.798 20.326 22.175
Tekući računi 3.681 1.930 1.322 837
Reeskont kod N. banke ----- - 2.907 2!874 6.058
Razna pasiva — ------ ------ - 312
Čist dobitak 514 937 1.386 1.808
Zbir bilansa 98.961 99.937 106.260 114.110
Obrtni kapital 41.573 41.905 46.692 53.305
Dividenda 3%

Račun gubitka

5% 

i dobitka

7% 8%

Rashodi
Troškovi 798 855 927 777
Kapiata 1.436 1.323 1.099 1.318
Otpisi na vred. pap. 415 600 ------ ------
Otpisi dubioz. potraz. 415 340 774 171
Čist dobitak 514 937 1.386 1.808

Rashodi
Prenos dobitka ------ ------ ------ 47
Kamata 2.181 2.279 2.339 2.585
Provizije 315 105 108 169
Prihodi od efekata 836 1.441 761 1.060
Kirija 280 227 190 171
Zarada na placevima ------ ------ 757 41
Napi. otpis, potraž. ------ 3 32 ----- -
Zbir prihoda — rashoda 3.629 4.056 4.187 4.074

U 1930 godini, poslednjoj pre bankarske krize, bančin 
obrtni kapital je iznosio 73,5 miliona, ali je  do k ra ja  1933 
smanjen na 41,5 miliona dinara, zbog odliva uloga, potpune 
likvidacije reeskonta kod Narodne banke (koja je  izvršena 
isključivo sopstvenom inicijativom), kao i zbog sm anjenja 
fondova usled otpisa hartija  od vrednosti i sumnjivih po 
traživanja. Već u toku 1934 Beogradska trgovačka banka 
polako i oprezno pristupa ponovnom proširenju svog poslo
vanja. U to j godini obrtni kapital raste samo za 330 hiljada 
dinara, a u 1935 povećanje iznosi već 4,8 miliona. Prošle go 
dine obrtni kapital je povećan za daljih 6,6 miliona, tako da 
krajem  1936 iznosi 53,3 miliona. Od toga otpada preko 41% 
odnosno 22,11 miliona na sopstvena sredstva, ne računajući 
u tu sumu iskazani čisti dobitak od 1,8 miliona. Ukupna 
tuđa sredstva iznose 29,4 miliona. Kao što se vidi, odnos iz
među sopstvenih i tuđih sredstava je neobično povoljan.

Ulozi na knjižice iznose 22,17 miliona prema 18,8 mi
liona krajem  1934, kada su bili najmanji, i 27,98 miliona 
dinara u 1930 godini, u kojoj su bili dostigli rekordnu vi
sinu. Ponovni znatni priliv uloga dokazuje nam da je i publika 
sVesna toga kakvom se obazrivošću vode bančini poslovi. 
Inače, njena likvidnost bila je uvek prvorazredna, tako da je 
i u najtežim  godinama krize mogla bez ikakvih ograničenja 
i bez teškoća isplaćivati sve otkazane uloge i odgovarati i 
svim drugim  svojim obavezama. Od 1930 do k ra ja  1933 ispla
tila je  svojim ulagačima i imaocima tekućih računa 13 mili
ona dinara isključivo sopstvenom snagom. Šta više, ona je u 
tom  periodu, koji je po naše kreditne ustanove bio najteži, 
potpuno likvidirala svoj reeskont kod Narodne banke, koji 
je  krajem  1930 iznosio preko 11 miliona dinara. Ponovno 
jače koriščenje reeskonta u toku poslednje tri godine, p r 
venstveno za sezonsko kreditiranje izvoznika, izazvano je 
poboljšanjem opštih privrednih prilika. Krajem 1936 iskorišće- 
ni reeskont iznosi 6 miliona dinara.

Interesantna je i s truk tu ra  aktive. Postoje četiri g rupe 
pozicija: gotovina, krediti, hartije od vrednosti i nepo
kretnosti.

Gotovina iznosi 770 hiljada dinara prema 1,58 m iliona 
krajem  prethodne godiine i 4,4 miliona u 1932. Postepeno 
smanjenje ove pozicije ja  sasvim razumljivo, naročito ako se 
uzme u obzir velika likvidnost bančinih plasmana i rigorozno 
odabiranje kom itenata.

Najveća pozicija u aktivi su e fe k ti,. koji iznose 20,88 
miliona, od čega otpada 3,03 miliona na hartije od vrednosti 
rezervnog fonda, a 17,85 miliona na nostro-hartije. Uprava 
banke zaslužuje pohvalu što je objavila i spisak efekata koji 
se nalaze u njenom portfelju. To su mahom samo prvokla
sni i pupiiarno sigurni papiri koji se u svako doba mogu 
unovčiti ili založiti. Dominiraju akcije Narodne banke. U 
bančinom portfelju  se nadalje nalaze 4% Agrarci, 6% Beglu- 
ci, 7% Stabilizacioni, 7i% Investicioni i 7% Blerov zajam. Ođ 
ostalih hartija  treba spomenuti akcije osiguravajućeg dru
štva »Šumadije«, Izvozne banke i Srpskog brodarskog d ru 
štva. U toku 1936 novih kupovina i prodaja hartija  od vred
nosti bilo je  samo u manjim iznosima. U odnosu na p re t
hodnu godinu nostro-hartije su ipak veće za 1 milion, a h ar
tije rezervnog fonda za 260 hiljada dinara, što je uglavnom, 
posledica porasta kurseva. Na hartije od vrednosti otpada oko 
39% cele bančine aktive prem a 42% u prethodnoj godini.

Najveći deo iznosa za koji je  prošle godine povećan 
obrtni kapital upotrebljen je na povećanje kredita. Na sve 
vrste kred ita  otpada 29,15 miliona prema 23 miliona u 1935, 
odnosno 55% obrtnog kapitala prem a 48% u prethodnoj go 
dini. Menični portfelj se povećao samo za 119 hiljada, na
13,5 miliona, a zajmovi na zaloge su sa 4,86 miliona čak za. 
pola miliona manji nego krajem  prethodne godine. Međutim,, 
povećanje kod aktivnih tekućih računa iznosi 6,5 miliona, tako  
da su oni krajem  1936 porasli na 10,75 miliona dinara. Time
su aktivni tekući računi dostigli stanje iz 1931 godine, ali
su još uvek za 9 miliona manji nego u 1930 godini.

U 1936 opšti troškovi iznose 777 hiljada dinara i m a
nji, su za 150 hiljada nego u prethodnoj godini, uprkos* 
znatnom proširenju poslovanja. Aktivna kam ata je za oko 
250 hiljada dinara veća nego u 1934, a provizija za 60 hilja
da. Porasli su i prihodi od efekata za 300 hiljada dinara. Ma
nja je jedino zarada na placevima, koja inače pretstavlja 
vanredan prihod. S druge strane bilo je moguće da se znatno 
reducira i otpis nenaplativih potraživanja, tako da je i iska
zani čisti dobitak u 1936 za oko 420 hiljada veći nego u p re t
hodnoj godini.

Ovaj dobitak iznosi 1 milion 808 hiljada. Međutim, ako* 
se tome doda i dobitak na kursu efekata od 1,42 miliona, kao ' 
i prihod od kupona efekata rezervnog fonda, koji su odmah 
uneti u bančine fondove, vidi se da ukupni čisti dobitak u 
1936 godini iznosi stvarno oko 3,3 miliona, što pretstavlja 
neobično povoljan rentabilitet, pošto bančina glavnica iznosi-
12 miliona dinara.

Od iskazanog čistog dobitka upotrebljeno je za pove
ćanje fondova 365 hiljada, za tantijem u članovima oba odbo
ra i činovništvu 352 hiljade, za 8% dividendu 960 hiljada, a 
ostatak  od 130 hiljada prenet je u 1937 godinu s tim, da se 
iz ove sume prethodno isplati porez na dividendu.

U upravnom odboru su sledeča g.g.: Dobra S. P e tk o 
vič, pretsednik; Aleksandar J. Jovanović-Resavac, potpred- 
sednik; Mladen I. Obradović, Dobrivoje T. Lažarević, Milati 
B. Tomić, Sreten Stojanovič i Radoslav D. Mirkovič, članovi. 
U nadzornom odboru su g.g.: Radisav J. Jovanović-Resavac,.. 
F ranja Bajloni, Milan Parivodić, Aron Alkalaj i Nikola M.. 
Belović. D irektor banke je g. Dim itrije Bogojević.

1 1 1 1
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Садржај;
Industrijska kreditna banka a. d., Beograd 

Mesarska banka, Beograd

INDUSTRIJSKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

Industrijska kreditna banka postoji već punih 35 go 
dina i zauzima prvo mesto među malim novčanim zavodima 
prestonice. Njeni poslovi su uvek vođeni s velikom obazri- 
vošću, tako da je ona pretrpela relativno malo štete i od 
opšte bankarske krize. To se vidi i iz k retan ja njenog o b rt
nog kapitala. Iako je banka svim svojim obavezama odgo
varala uvek na vreme i u celosti, ipak jo j je od k raja  1930 
do k raja  1933 —• dakle u fazi najteže krize poverenja — 
obrtni kapital smanjen samo za 1,7 miliona, sa 15,7 na 14 
miliona. U toku poslednje tri godine obrtni kapital se i dalje 
smanjuje, i to  za 1,2 miliona u 1934, za 400 hiljada u 1935 
i za 1,8 miliona dinara u 1936. Ali to nije prouzrokovano ne- 
poverenjem u Industrijsku kreditnu banku, nego postepenim 
poboljšavanjem opštih privrednih prilika, maksimiranjem k a
matne stope po ulozima i njenim izjednačenjem kod državnih 
odnosno privilegovanih ustanova i kod privrednih novčanih 
zavoda.

U vezi s pomenutim činjenicama jedan deo slobodnih 
kapitala se plasira u nepokretnosti, u hartije  od vrednosti, 
u industriju i uopšte u poslove koji daju veći prinos, a d ru 
gi deo se upućuje u vidu uloga u prvom redu privilegova- 
nim novčanim zavodima. Razume se da to  ne može ostati 
bez uticaja na poslovanje privrednih banaka, naročito m a
njih i srednjih. U kojoj je meri ovakvim razvojem prilika 
otežan i rad Industrijske kreditne banke, najbolje nam po-
kazuje donja tablica, u kojoj donosimo njene glavne bilan-
sne pozicije za četiri poslednje godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Blagajna 414 290 327 240
Menice 8.337 6.959 6.849 5.344
Zajmovi na zaloge 364 539 514 186
Tekući računi 2.895 3.250 2.552 2.709
Hart, od vrednosti 273 282 345 348
Eksploatacija 800 800 800 800
Nepokretnosti 943 705 1.060 1.030
Nameštaj 7 6 5 4

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Fondovi 1.436 1.510 1.614 1.645
Ulozi i tek. rač. 8.959 7.654 6.954 5.141
Poverioci 256 297 518 585
Razna pasiva — — ■ — 111

Cista dobit 215 217 214 179
Zbir bilansa 34.496 32.839 32.621 31.515
Obrtni kapital 14.033 12.832 12.452 10.662
Dividenda 6% 6% 6% 5%

Račun gubitka i dobitka
Kamata 703 505 344 265
Troškovi 455 452 398 398
Otpisi 318 205 102 40
Gubtak na efekt. 74 — — —

Čista dobit 215 217 214 179

Prihodi
Kamata 1.209 1.194 938 745
Provizije 367 58 15 22
Od nepokretnosti 125 92 89 111
Napi. otpis, potraž. 39 36 14 4
Prihod od efekata 26 — — —

Zbir prihoda-rashoda 1.765 1.379 1.057 882

Bančina sopstvena sredstva su i prošle godine porasla 
i dostigla su 4,64 miliona, od Čega otpada 3 miliona na glavni
cu, a 1,64 miliona na bančine fondove. U 1936 su i poverioci 
za 67 hiljada dinara veći nego u prethodnoj godini. To znači 
da je sm anjenje obrtnog kapitala isključiva posledica odliva 
uloga. Sa 10,46 miliona u 1930 oni su pali na 5,14 miliona k ra 
jem 1936. Odliv u toku 1936 iznosi 1,8 miliona i veći je nego 
u ma kojoj ranijoj godini.

Ravno 50% obrtnog kapitala je plasirano u eskont me
nica, koje su krajem  1936 iskazane sa 5,34 miliona prema 
6,85 u prethodnoj i 8,33 miliona u 1933 godini. U odnosu na
1935 i 1936 krediti po tekućim računima pokazuju porast od 
150 hiljada, na 2,7 miliona. N asuprot tome, zajmovi na zaloge 
su smanjeni za preko 300 hiljada, Sa 514 hiljada u 1935 na 
186 hiljada u 1936. Ostale promene u aktivi su neznatne. 
Sredstva koja su uložena u eksploataciju mineralne vode i 
banje »Milan Toplica« u Viči kod P rokuplja bilansirana su i 
prošle godine nepfom enjeno sa 800 hiljada dinara. Nepo
kretnosti su za 30 hiljada manje i iznose 1,03 miliona, ä sa
stoje se iz bančine zgrade ч Beogradu, imanja u Skoplju i 
jednog imanja kupljenog na licitaciji.

Bruto prihodi, koji su u 1930 iznosili. 2,09 miliona, mo
rali su i prošle godine opasti za 175 hiljada, na 882 hiljade 
dinara. Aktivna kam ata u 1936 je za 193 hiljade manja nego 
u prethodnoj .godini, ali su provizije i prihod od nepokretn.o- 
sti nešto porasli. Ako se uzme u obzir da je od 1930 do 1936 
iznos svih kredita reduciran za oko 40%, a prihodi od k a
mata u 1936 iznose 745 hiljada prem a 1,44 miliona u 1930, vidi 
,se da banka ni ranije nije naplaćivala visoke kamate. Sma
njenje prihoda od provizije je znatno: od 520 hiljada u 1930
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svedeni su na samo 15 hiljada u 1935 godini, a u 1936. iznose
22 hiljade.

Baričini troškovi u 1936 bili su 398 hiljada, jednako kao 
i u prethodnoj godini, ali su u odnosu na 1930 za jednu tre 
ćinu manji. Rashodi na im e-plaćene kam ate opali su sa 853 
hiljade u 1930 na 3.44 hiljade ü 1935, a za daljih 80 hiljada u 
1936 godini. Blagodareći tome što su sumnjiva potraživanja 
već ranije rigorozno otpisana, prošle godine su i otpisi mogli 
da -budu opet manji: oni iznose, samo 40 hiljada prem a 102 
hiljade u 1935 i 318 hiljada u 1933 godini.

Čista dpbit, koja je u toku 3 prethodne godine izno
sila po 215 hiljada dinara godišnje u 1936 je za 35 hiljada 
manja i iznosi 179 hiljada. S obzirom na prilike, ta j rezultat 
je još uvek vrlo povoljan. Na ime 5% dividende isplaćeno je 
150 hiljada, za tantijem u 27 hiljada, a ostatak od 2 hiljade do
tiran je rezervnom fondu.

Pretsednik upravnog odbora je g. Čeda M. Pavlović, 
a članovi su g.g.: Miloš Rafajlović, Miloje Novakovič, Nikola 
Đorđević, Boža Vučkovič, Milenko Markovič i Zdravko Todo
rovič. U nadzornom odboru su g.g.: D ragom ir Rafajlović, 
Ilija Zečević i Krsman Vitorović. D irektor je g. Milivoje M. 
Pavlović.

MESARSKA BANKA, BEOGRAD

U ranijim analizama bilansa M esarske banke imali smo 
već prilike da zabeležimo najvažnije momente iz njene vrlo 
interesantne istorije. Osnovana je 1905 godine sa zadatkom 
da kreditira svoje esnaflije i potpomaže izvoz žive stoke .i 
stočarskih proizvoda. Iako su se prilike u međuvremenu iz 
osnova promenile, ipak je ona i dalje ostala verna svome 
prvobitnom zadatku, koji je i danas neobično težak i delika
tan. Međutim, M esarska banka ima to veliko preimućstvo da 
poznaje i posao i ljude u poslu. Zahvaljujući svome bogatom 
iskustvu, dugogodišnjoj praksi i velikoj opreznosti s kojom 
je njena uprava ulazila u svaki posao, M esarska banka je 
prebrodila i krizu poverenja bez naročitih teškoća, tako da za 
nju m oratorijalna zaštita uopšte nije došla u obzir.

Pored kreditiranja mesara, banka je i u toku 1936 fi
nansirala izvoz žive i zaklane stoke, naročito za Austriju, č e 
hoslovačku i Nemačku. Broj njenih kom itenata se stalno po 
većava. Ali treba naglasiti da ona izbegava svaki posao koji 
ne pretstavlja potpunu sigurnost i likviditet. To potvrđuju 
u punoj meri i njeni završni računi.

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Gotovina 2.577 1.424 216 1.230
Menice 2.672 2.847 2.974 2.943
Lombard 27 5 4 10
Tekući računi 6.578 6.969 9.103 « 3.961
Hart, od vredn. 2.299 2.214 2.659 2.859
Nepokretnosti 153 153 112 2.221
Nameštaj 23 21 21 21

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi bančini 1.262 1.517 1.683 1.844
Penzion^jfond 73 19 33 43
Ulozi 3.895 3.583 3.767 4.162
Tekući računi 1.729 1.981 1.316 1.688
Reeskont 1.997 992 2.643 .—

Razna pasiva 10 58 nri
Tantijem a 63 fc>4 10o
Dividenda - 300 400 500
Garancije, kaucije 26.383 26.173 28.531
Zbir bilansa 40.712 39.807 43.619 1-0. •»..

Obrtni kapital 14.329 13.634 15.088

Rashodi
K am ata’* 1 ';  ’ 330 236
Troškovi 1.402 583 686
Dobitak 417 560 699 i f S

Prihodi
Kamata 1.048 890 ' 821 / 1: /
Provizija 394 207 193 386
Od nepokretnosti 92 88 40 C/1ÜT

Od efekata 253 183 549 65
Vanredni 32 105 18 93
Zbir prihoda 1.819 1.473 1.621 1.325

Prošle godine je došlo do izvesne stagnacije u poslovi
ma. U aktivi vidimo da su menični krediti samo neznatno ma
nji, ali su zajmovi po tekućim računima smanjeni za celih 
5,14 miliona, sa 9,10 miliona u 1935 na 3,96 miliona krajem  
1936. I priliv uloga je bio znatan i može se meriti sa onim u 
potpuno normalnim godinama. Ulozi po knjižicama su po ra
sli za 400 hiljada, na 4,16 miliona, a oni po tekućim računima 
—• za 370 hiljada, na 1,68 miliona.

U vezi s tim u bančinim kasama se bila nagomilala ve
lika gotovina, što bi moralo imati za posledicu i znatnije 
sm anjenje prihoda od kamate. Da ostvari uštedu na drugoj 
strani, banka je potpuno isplatila svoj reeskontni kredit, koji 
je krajem  1935 bio iskazan sa 2,64 miliona. Drugi deo neza
poslene gotovine upotrebljen je za podizanje novog bančinog 
doma pa su jo j nepokretnosti porasle sa 112 hiljada u 1935 na 
2,22 miliona krajem  1936. Bančin prvoklasni likvidet nije time 
nikako doveden u pitanje, jer u nepokretnosti nije plasirana 
ni jedna trećina sopstvenih sredstava, ko ja iznose 6,84 mi
liona. Krajem 1936 gotovina iznosi još uvek 1,23 miliona 
(prema 216 hiljada krajem  1933). To znači da je gotovinom 
pokriveno preko 20% tuđih sredstava koja iznose 5,93 mi
liona. Za pojačanje likviditeta služe i hartije od vrednosti, 
koje su prem a 1935 porasle za 200 hiljada, na 2,86 miliona.

Provizije iznose- 386 hiljada, odnosno za 193 hiljade više 
nego u 1935. I vanređni prihodi su porasli za 75 hiljada, a 
prihodi od nepokretnosti za 14 hiljada. S druge strane je, 
zahvaljujući potpunoj isplati reeskonta, ostvarena ušteda od 
55 hiljada kod pasivne kam ate, a troškovi su takođe za 24 
hiljade manji. Međutim, prihodi od efekata su za 484 hiljade 
manji nego u 1935, a prihodi od kam ate — za 94 hiljade. U 
vezi s tim i iskazana čista dobit je pala sa 699 hiljada u 1935 
na 482 hiljade u 1936. Stvarna dobit u prošloj godini je za 
oko 160 hiljada dinara veća, jer toliko iznose kursna razlika 
i prihodi od hartija  rezervnog fonda, koji su uneti nepo
sredno u odnosne fondove. Isplaćena je dividenda od 8%. Ta
kav rezultat potpuno zadovoljava, jer je prošlogodišnja divi
denda, iako je nešto manja nego u 1935, ipak još uvek veća 
od one u 1930 godini, poslednjoj pre izbijanja bankarske 
krize.

U upravi banke su g.g.: Demča Stojanovič, pretsednik; 
Branko Starčević, potpretsednik; Rada V. Lukić, Momir Bo- 
jović, Bora Kostić, Krsta Ginović i Mihajlo Stefanovič. U nad
zornom odboru su g.g.: Joksim K. Vukovič, Đorde Popara, 
Nastas Savić i Spira C. Petrovič. Upravnik banke je g. Bu- 
dimir N. Pejović. t

■ ■ ■ ■
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OPŠTA TRGOVINSKA BANKA, BEOGRAD

U vreme koje je bilo najkritičnije za naše novčane za
vode, u drugoj polovini 1931 godine, Opšta trgovinska banka 
je povečala svoju glavnicu sa 5 na 10 miliona. To je najbolji 
dokaz za okretnost i energiju bančine uprave. Kada se uz to 
ima u vidu i njena neobična obazrivost, ne treba nimalo da 
nas čudi, da je ovaj zavod već odavna prebrodio sve nepo
voljne posledice bankarske krize, i to sopstvenom snagom. 
Doduše, ulozi Opšte trgovinske banke nisu bili nikada naro 
čito veliki, tako da joj nije bilo teško da odgovara svima 
zahtevima svojih ulagača. Međutim, bančin efektni portfelj je 
bio znatan. Krajem 1930 on je  bio iskazan sa 11,6 miliona di
nara, odnosno u hartije od vrednosti je bilo plasirano oko 
34■% obrtnog kapitala. Uprkos ogromnom padu kurseva u
1931 i 1932 godini, znatniji gubici na hartijam a od vrednosti 
su izbegnuti, a ukoliko ih je i bilo, oni su energično i bez 
komplikacija po banku likvidirani.

Do k raja 1933 otpisana su i sva potraživanja koja su u 
vezi s opštom privrednom krizom bila postala sumnjiva, tako 
da je banka već tada bila potpuno obezbeđena protiv svake 
eventualnosti. Posle toga postaje i konačni rezultat njenog 
rada iz godine u godinu sve povoljniji. Poslovanje je i u toku 
1936 znatno povećano, a čisti dobitak takode.

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Gotovina 1.235 832 870 883
Menice 7.431 4.513 3.379 3.559
Zaloge 85 27 133 39
Dužnici po tek rač. 5.379 8.410 8.552 13.403
Hart, od vrednosti 5.154 5.547 5.699 4.322
Vrednost rez. fonda 329 479 603 607
Nameštaj 65 58 50 45
Kaucije i si. 35.623 31.020 33.540 44.331
Zbir aktive 55.301 50.886 52.826 67.189

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rez. fond 436 517 625 770
Spec. rez. fond ------ 395 400 500
Fond kursne razl. — — — -— 100 217
Reeskont 4.472 4.125 3.063 4.840
Ulozi 2.451 2.635 2.897' 3.654
Poverioci 2.279 2.155 1.512 2.071
Razna pasiva 41 38 138 169
Dividenda •----- - ------ 500 600
Prenos dobiti ------ ------ 50 35
O brtni kapital 19.678 19.866 19.286 22.858

Rashodi
Kamata 893 665 451 592
Troškovi 414 455 368 518
Otpis nam eštaja 7 7 8 10
Otp. nenapl. potraž. 988 135 108 79
Otp. kursne razl. 303 196 ------ ------
Čista dobit — 439 722 951

Prihodi
Prenos dobiti 102 ------ ------ 50
Prihod efekata 582 285 258 261
Kamata 1.434 1.405 1.163 1.608
Provizija 473 196 213 218
Napi. otpis, potraž. 14 10 22 13
Zbir prihoda — rashoda 2.605 1.896 1.657 2.151

Bančin obrtni kapital, koji je bio pao sa 30,5 miliona
u 1930 godini, poslednjoj pre izbijanja bankarske krize, na
19.6 miliona krajem  1933, ostao je i u 1934 i 1Ö35 gotovo ne- 
promenjen, ali je u 1936 povećan za 3,5 miliona, na 22,86 mi
liona dinara, od čega otpada preko jedne polovine na sop- 
stvena sredstva. Glavnica je 10 miliona, a fondovi, koji su 
krajem  1933 iznosili samo 436 hiljada, iskazani su krajem  1936 
sa 1,49 miliona. Prem a 1935 oni su u 1936 za 362 hiljade di
nara veći.

Vrlo povoljno kretan je pokazuju i ulozi, koji su već u
1933 počeli opet rasti. U toku prošle godine porasli su za p re
ko 25%, sa 2,89 na 3,65 miliona. Poverioci, koji su bili pali sa
6,3 miliona u 1930 na 1,5 milion krajem  1935, prošle godine 
takođe su povećani za 560 hiljada, na 2,07 miliona. Promene 
kod pomenutih dveju pozicija dokazuju nam da su ulagači i 
poverioci Opšte privredne banke načisto s time kome su pove
rili svoj novac. Banka je prošle godine u većoj meri iskori- 
šćavaia i svoj reeskontni kredit, koji je krajem  1936 (sa 4,84 
miliona) za 1,78 miliona veći nego u prethodnoj godini. U 
toku nekoliko prethodnih godina, dok su prilike i u privredi 
i u našem bankarstvu bile nepovoljnije, banka je s pravom 
sopstvenom inicijativom stalno reducirala iskorišćenje ovog 
kredita (koji se bio smanjio sa 6,3 miliona krajem  1931 na
3.06 miliona u 1935 godini).

Povećanjem pomenutih pozicija u pasivi banka je p ro 
šle godine dobila 3,5 miliona dinara, a prodajom  jednog dela 
hartija od vrednosti daljih 1,4 miliona. Pored toga i zajmovi 
na zaloge su za oko 100 hiljada manji. N asuprot tđme iznos 
aktivnih tekućih računa se povećao za 4,85 miliona, na 13,4 
miliona, a iznos menica za 180 hiljada, na 3,56 miliona. Upra- -■ 
va napominje u svom poslednjem izveštaju, da su bančinim 
stalnim kom itentim a prošle godine davani veći krediti. Struk- 
turelne promene u aktivi su posledica izvesne preorijentacije 
u bančinom poslovanju. Imali smo već prilike da konstatuje-
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mo, da je Opšta trgovinska banka bila prva medu presto- 
ničkim bankama, koja se jače angažovala u trgovinu harti- 
jam a od vrednosti, bilo kupovanjem  hartija  za sopstven ra 
čun, bilo kao komisionar. Banka je  sada u pojačanoj meri 
pristupila kreditiranju  po tekućim računima.

Na strani prihoda imamo prošle godine samo jednu 
znatniju promenu: povećanje aktivne kam ate za 445 hiljada. 
Zbog porasta tuđih sredstava i pasivna kam ata je za 140 hi
ljada veća, a troškovi su takode porasli za 150 hiljada dinara. 
Međutim, otpis nenaplativih potraživanja mogao je  da bude 
za 30 hiljada manji nego u 1935. U vezi s ovim promenama 
u 1936 je  i čista dobit za oko 200 hiljada veća nego u p re t
hodnoj godini.

Iskazana čista dobit iznosi 901 hiljadu, a sa prenosom 
iz 1935 godine 951 hiljadu. Tome treba dodati dobitak na 
kursnoj razlici od 117 hiljada i prihod rezervnog fonda od 90 
hiljada, koji su uneti neposredno u odnosne fondove. Od iska
zane dobiti upotrebljeno je 600 hiljada za isplatu dividende 
(prema 500 hiljada u 1935), 126 hiljada za tantijem u, 90 hilja
da za dotaciju rezervnom fondu, 100 hiljada spec. rez. fondu, 
a ostatak  od 35 hiljada prenet je  na novi račun.

U upravi za 1936 su g.g.: Radisav J. Jovanović, Aleksan
dar J. Jovanović, Vaso Knežević, M arko Albahari, Jaša Alka
laj, Mihajlo Lukarević, Dobrivoje T. Lazarevič i d-r Drago- 
slav O. Blagojević, a u nadzornom odboru g. g.: Mića Crvča- 
nin, Aron A. Alkalaj, Milutin Lj. Mojović, Jovan D. Živadi- 
novlć i Dušan B. Živković. D irektor banke je g. Aleksandar
S. Borisavljević.

ČINOVNIČKA BANKA A. D., BEOGRAD
Zavod je  osnovan krajem  1898, ali ne kao akcionarsko 

društvo, nego kao »činovnička zadruga za uzajamno pom a
ganje i štednju«. Početkom 1922 firma je pretvorena u da
našnju, a iz zadruge je  nastala akcionarska banka, kojoj je 
davanje kredita državnim službenicima i penzionerima još 
uvek najvažnija poslovna grana. Krajem 1922 bančina glavni
ca iznosila je 2 miliona, a do 1927 povećana je, bez novih 
uplata, na 10 miliona dinara. Do izbijanja bankarske krize 
volumen bančinih poslova se stalno proširivao, tako da je 
krajem  1930 radila s obrtnim  kapitalom  od 40 miliona dinara. 
Panika ulagača i pad kurseva hartija  od vrednosti nisu mogli 
mimoići ni činovničku banku. Međutim, gubici na hartijam a 
potpuno su nadoknađeni docnijim porastom  kurseva, a likvi- 
ditet bančinih plasmana bio je  uvek prvoklasan, tako da je 
ona mogla da bez ikakvih teškoća i ograničenja odgovara 
svima zahtevima ulagača. Šta više, u najtežoj fazi bankarske 
krize ona je  od svoje volje smanjivala i svoj reeskont kod 
Narodne banke.

Ulagači činovničke banke su već odavna uvideli, da je 
njihova ranija panika bila potpuno neopravdana. Zbog toga 
se bančini ulozi u toku nekoliko poslednjih godina više ne 
smanjuju, uprkos maksimiranju kam atne stope po ulozima i 
njenom izjednačenju kod državnih i kod privatnih novčanih 
zavoda.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 585 428 313 308
Menice 15.179 13.393 13.146 14.679
Zajmovi na zaloge 1.988 542 529 420
Tekući računi 4.188 3.195 3.320 2.514
Hart, od vrednosti 2.535 3.219 3.967 4.076
Nepokretnosti 5.945 6.079 5.833 5.200
Kursna razlika 375 187 ------ ------

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Bančini fondov i^- 2.683 2.687 2.696 2.892

Penzioni fond 205 215 220 225
Ulozi 9.047 7.159 6.523 6.133
Tekući računi 3.177 2.111 2.260 2.591
Reeskont 3.856 ' 2.770 3.589 3.490
Hipot. zajam 437 437 282
Razna pasiva 1.034 1.067 942 -1.27-1
Tantijem a 96 96 96 96
Dividenda 700 500 ■ 500 500
Ostave i obaveze 19.181 17.968 1.6.230 14.478
Zbir bilansa 50.417 45.011 43.339 41.676
O brtni kapital 31.236 27.043 27.109 27.198

Rashodi
Kamata 1.252 711 612 615
Troškovi 960 708 810 1.067
Otpisi 1.116 480 464 58
Dobitak 801 601 601 601

Prihodi
Kamata 2.342 1.682 1.478 1.675
Provizije 475 22 — —
Od hart, od vrednosti 212 286 588 236
Od imanja 514 212 220 315
Napi. otpis, potraživanja 284 142 122 83
Razni 302 156 79 32
Zbir prihoda 4.129 2.500 2.487 2.341

Obrtni kapital koji je od 1930 do kraja 1934 bio pao
za 13 miliona, na 28 miliona, ostao je u toku poslednje tri 
godine gotovo nepromenjen. Ulozi po knjižicama su prošle 
godine smanjeni za oko 400 hiljada dinara, ali su oni po te 
kućim računima za jednak iznos porasli. Banka je  u 1936 p o t
puno isplatila i hipotekarni zajam, koji je krajem  1935 iz
nosio još 282 hiljade. I reeskont je za 100 hiljada manji nego 
u 1935. Bančini fondovi su porasli za 196 hiljada, na 2,89 mi
liona. Drugih znatnijih promena u pasivi nema. Inače, odnos 
između sopstvenih i tuđih sredstava je neobično povoljan (1 
prema 1).

N epokretnosti iznose 5,2 miliona, odnosno za 633 h i
ljade manje nego u 1935. Banka je prodala neka manja im a
nja, koja je ranije bila preuzela za svoja potraživanja. Ak
tivni tekući računi su takode za 806 hiljada manji i krajem  
1936 iznose 2,5 miliona. Sredstva dobijena smanjenjem po- 
menutih dveju pozicija upotrebljena su na povećanje me- 
ničnog portfelja, koji iznosi 14,67 miliona prem a 13,14 mili
ona u 1935. To su u prvom redu činovničke menice. Prem a 
poslednjoj Uredbi o zemljoradničkim dugovima i činovnička 
banka je prijavila Agrarnoj banci svoje potraživanje po zem 
ljoradničkim menicama, koje —• sa kam atom  i troškovim a — 
iznose 642 hiljade. Veći deo ove sume bio je  već ranijih go 
dina otpisan, tako da će se posle isplate javiti na računu do
bitka.

Bančini troškovi u 1936 su za 257 hiljada veći nego u 
prethodnoj godini, ali su otpisi za 406 hiljada manji. S dru
ge strane su porasli i prihodi od kam ate za 200 hiljada, a 
od nepokretnosti imanja za 95 hiljada. Razni prihodi su za
47 hiljada manji, a oni od hartija  od vrednosti za 352 h i
ljade. Uprkos pomenutim promenama, iskazani čisti dobitak 
je ravan onome iz 1935 ili iz 1934 godine. On iznosi 601 h i
ljadu. Rezultat za prošlu godinu je ipak povoljniji, je r  je u
1935 kursna razlika efekata bila knjižena preko računa do
bitka, a u 1936 uneta je neposredno u bančin fond kursne 
razlike.

U upravi su g. g.: Vasa T. Dimitrijević, pretsednik; Je 
remija Živanović, potpretsednik; Pera Petrovič, Mihailo Co- 
cić, P etar Mladenovič, Dragič Soldatović, Svetislav Đorđević, 
članovi. U nadzornom odboru su g. g.: inž. Đorđe Mijović, 
Jovan Dravić, d-r Stevan Sagadin i Jakov Davičo. D irektor 
je  Petar Mladenovič.

■ a  ■ ■
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Садржај:
Trgovačko-lndustrijska banka, Beograd 

Elektro-M akiš a. d., Beograd

TRGOVAČKO-INDUSTRIJSKA BANKA, BEOGRAD

Analizirajući završne račune Trgovačko-industrijske 
banka za 1935 (u broju 9 od 29 februara 1936), konstatovali 
smo da poslovni izveštaj njenog Upravnog odbora spada 
uvek među najbolje od sviju akcionarskih izveštaja kod 
nas. I bančin godišnji izveštaj za 1936, koji je podnesen 27 
februara o. g. XVII redovnom zboru akcionara, pretstavlja 
stilski i logički jedno m ajstorsko delo, u kome se sa dubo
kim razumevanjem i retkom  iskrenošću govori o svima n a j
važnijim problemima koji se odnose na naše bankarstvo u- 
opšte i na poslove Trgovačko-industrijske banke napose. Iz- 
neto je mnogo tačnih konstatacija i kritika, koje se u p o t
punosti poklapaju i sa našim gledanjem na stvari, i šteta 
je, što se zbog oskudice mesta moramo ograničiti na re 
produkciju najvažnijih, koje su interesantne baš u vezi s 
ovom analizom.

U pogledu rešenja pitanja zemljoradničkih dugova na
pominje se da je ono donelo veliko olakšanje privredi čitave 
zemlje, ali je nametnulo teške žrtve našem bankarstvu iz 
unutrašnjosti, zbog čega je ono sada upućeno uglavnom na 
likvidaciju, što predstavlja veliku štetu  i za celinu. Dalje se 
kaže, da je koncentracijom državnih novčanih zavoda olak
šano izvođenje javnih radova koji su takođe doprineli oživ
ljavanju prom eta u zemlji, ali se ipak preporučuje da se d r
žava mane poslova u kojim a jo j privatna inicijativa može 
pružiti svoju korisnu zamenu. Interesantno je i gledište ban
čine uprave o uticaju sankcija na našu privredu. „Izgledalo 
je — veli ona — kao da idemo u susret potpunom privred
nom debaklu. Italija, glavni faktor naše uvozne i izvozne t r 
govine, bila je potpuno zbrisana iz spiska zemalja, sa ko ji
ma obavljamo razmenu dobara. Ali su je u širokoj meri ođ- 
menila druga — nova — bliža i dalja tržišta. Nije trebalo 
mnogo vremena da se priberem o i nađemo svoj put spase
nja baš kao i za vreme carinskog rata  malene Srbije protiv 
moćne Habzburške imperije 1906 godine”.

Našim čitaocima je  poznato, iz ranijih prikaza i ana
liza Trgovačko-industrijske banke, koji položaj i kakvu s ja j
nu reputaciju ona uživa među beogradskim  bankam a i u 
privrednom životu naše prestonice. Poznato im je dalje i to, 
da ona nije interesantna samo kao novčani zavod, nego i 
kao veliki industrijalac. Ona je već odavna u znatnoj meri 
angažovana u šumskoj odnosno drvarskoj industriji i u elek
tričnoj industriji. Prvo je došla strugara  kod Makiša zbog 
zgodnog položaja prem a Savi. Ona je davala jevtino gorivo. 
Od toga se stvorila električna energija; višak električne

energije dat je beogradskoj opštini; zatim je obezbeđeno 
isključivo pravo prodaje električne energije na te rito riji Žar- 
kova i Čukarice i najzad je došao ugovor sa beogradskom 
opštinom o osvetljenju topčiderskog i čukaričkog rejona. 
Tako je od jedne male strugare postalo veliko industrijsko 
preduzeće. Podizanjem nove električne centrale u Beogradu 
(od strane Švajcaraca), ekspanzija električnog preduzeća T r
govačko-industrijske banke upućena je na drugu stranu. 
1930 Elektro-M akiš dobija oblik sam ostalnog akcionarskog 
društva, ali se gotovo sve akcije nalaze u rukama Trgovačko- 
industrijske banke. S trugara „Makiš" je još uvek u struk- 
turelnom sastavu banke i u njezinoj neposrednoj režiji.

U toku 1934 banka je ušla i u industriju kamena, ali 
se još nikako nije mogla rešiti da se i za nju jače veže. 
Njen angažman ostao je tu  neznatan, a ni poslovi nisu bili 
naročito obilni, pa je verovatno da će ona taj posao napu
stiti, čim jo j se ukaže zgodna prilika. Međutim, u toku p ro 
šle godine Banka je ušla u jedan novi neobično važan posao
— u rudarsku industriju, upravo eksploataciju lignitskih n a
slaga. O tkupila je  koncesiju »Baroševac i Junkovac« sa p ro 
stranim  terenim a isključivih istražnih prava. To ima svoju 
logiku, a veoma su povoljni i izgledi na uspeh. Već su iz
vršena i opsežna ispitivanja sa potpuno pozitivnim rezulta
tima. Glavni potrošač uglja biće za prvi početak sopstvena 
električna centrala. Docnije će se znatne količine moći ba* 
citi i na tržište, i to uz neobično povoljne uslove, s obzirom 
na moćnost naslaga, malu udaljenost od Beograda i racio
nalna tehnička sredstva za eksploataciju.

Kad bi se sva bančina industrijska preduzeća p retvo
rila u akcionarska društva, kao što je to već učinjeno sa 
Elektro-M akišem, Trgovačko-industrijska banka bi se p ri
bližila tipu jednog „holdinga”, je r bi jo j od 38,5 miliona 
ukupne aktive u 1936 godini bilo preko 34,5 miliona u akci
jam a i dugovanju njenih industrijskih preduzeća. Doduše, ona 
danas vodi i samostalni bankarski posao, ali jo j upravljanje 
njenim industrijskim  pređuzećima postaje sve više — glav
nim zanimanjem.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadam a dinara
Gotovina 1.191 2.811 1.687 775
Menice 235 255 353 291
Tekući računi 2.608 2.555 4.037 2.141
H artije od vrednosti 15.008 15.006 14.904 14.904
Vrednosti rez. fonda 591 669 715 ; 729

; f  L< !
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Elektro-M akiš tekući 8.917 6.998 2.744 9.958
Kamenolom „Bazalt” — 255 440 620
„Baroševac i Junkovci” — — — • 1.148
S trugara „Makiš” 12.537 11.546 11.797 6.834
Nepokret. u Zemunu — — — 878
Nameštaj i pribor 65 65 65 82

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Stal. rez. fond 1.060 1.180 1.310 1.444
Osobeni rezervni 3.599 4.169 4.785 5.340
Kursna razl. efekata 220 244 850 862
Fond za otpis dubioza —- — 602 —
Amort. fond strugare 4.557 5.008 5.192 1.310
Rezer. el. centrale 1.828 2.075 2.321 —
Fond za otpis pokret. 148 201 255 310
Sopstvena sredstva 21.412 22.878 25.319 19.267
Penzioni fond čin. 213 266 321 387
Menice 4.490 4.700 2.380 4.940
Tekući računi 6.471 5.084 684 6.963
Ulozi na štednju 7.318 6.003 7.163 5.571
Divid. i tantijem a 1.243 1.231 1.358 1.420
O brtni kapital 41.154 40.162 37.224 38.549
Kaucije, gar., ostave 7.622, 13.602 12.359 23.606
Zbir bilansa 48.776 53.764 49.583 62.155

Zbir bančinog bilansa u 1936 godini iznosi 62,1 mili
ona prem a 49,5 miliona u prethodnoj godini. Veći je, dakle, 
za 12,6 miliona dinara. Međutim, pozicija kaucija, garancija 
i ostava, ko ja je  bez naročitog poslovnog značaja, povećala 
se za 11,3 miliona dinara, tako da je obrtni kapital u 1936, 
računski, uvećan samo za 1,3 milion dinara. Stvarno poveća
nje obrtnog kapitala prem a prethodnoj godini trebalo bi da 
bude znatno veće — bar za 8 miliona dinara. Do toga nije 
došlo jedino zbog toga, što su u aktivi am ortizacijama uga
šene izvesne investicije S trugare Makiš, koje se sada bilan- 
siraju „pro-m em oria” sa 3 dinara, dok su krajem  1935 bile 
iskazane sa oko 6,4 miliona. Za odgovarajući iznos smanjeni 
su i „Amortizacioni fondovi S trugare” u pasivi bilansa. Zbog 
toga su i ukupna bančina sopstvena sredstva krajem  1936 
bilansirana iznosom koji 'je za oko 6 miliona manji nego u 
prethodnoj godini, iako su rezervni fondovi (stalni i oso- 
beni) sada za oko 700 hiljada dinara veći nego u 193-5.

Tuđa sredstva, uračunavši i dividendu i tantijem u, iz
nose 19,28 miliona prem a 11,9 miliona krajem  1935, što znači 
da su za 7,37 miliona dinara veća. Menične obaveze su po 
rasle samo za 2,56 miliona, sa 2,38 miliona u 1935 na 4,94 
miliona u 1936, ali pasivni tekući računi iznose 6,96 miliona 
i veći su za 6,28 miliona nego krajem  1935. Interesantno je 
da su ulozi u 1936 godini za 1,6 miliona manji nego krajem
1935. To nije nikakav znak nepoverenja prem a Trgovačko- 
industrijskoj banci, već naprosto posledica činjenice da je 
ona sama otkazala i isplatila izvesan deo uloga na štednju, 
je r  nije imala potrebe za takvim kapitalom. Ona je rađe po 
većavala svoj menični dug i dug po tekućim računima. Teo- 
riski posm atrano ova m era bi izgledala neobjašnjiva, je r  u 
normalnim prilikama mnogo su prija tn ija  tuđa sredstva ko 
ja  se dobijaju putem uložaka na štednju, nego ona dobivena 
putem  akcepta. Međutim, u godinama bankarske krize mogli 
smo konstatovati da su ulagači najnem irniji i najnepouzda- 
niji poverilac. S truk tura bančine aktive je  takva, da je za 
Banku bilo mnogo povoljnije i sigurnije da nabavi potrebna 
tuđa sredstva od poverilaca koji imaju puno razumevanje za 
njenu solventnost i pionirsku funkciju u industriskom poslu. 
Najveći deo bančinih plasmana je sličan srednjeročnom  in 
dustrijskom  kreditu, pa je ona stala na sasvim ispravno gle

dište, da se to  može finansirati samo sopstvenmi sredstvima 
ili dugotrajnijim  tuđim sredstvima.

Uostalom, politika Trgovačko-iindustriske banke odavna 
se kreće u pravcu sve jačeg samofinansiranja. To nam po 
kazuje i sledeča tablica u kojoj upoređujem o k retan je ban
činih sopstvenih i tuđih sredstava u toku nekoliko poslednjih 
godina (u milionama dinara):
Godina 1931 1933 1935 1936
Sopstvena sredstva 18,22 21,41 25,32 19,27
Tuđa sredstva 27,79 19,74 11,90 19,28

Do kra ja  1935 težište finansiranja prenosi se, očigle-
dno, sve više sa tuđih sredstava na sopstvena. Na svakih 30 
dinara tuđih sredstava dolazilo je tada 70 dinara sopstve
nih. U 1936 ovaj se odnos nešto pogoršava, delom zbog ra 
nije pom enutog gašenja nekih amortizacionih fondova, a de
lom zbog preuzim anja novih obaveza, što se pokazalo kao 
potrebno usled novih investicija kod Elektro-M akiša.

Neobično je interesantna i bančina aktiva. Sasvim sa- 
glasno sa tendencijom bančinog računskog razvitka menični 
portfelj je  na putu da se izgubi iz njezinih knjiga. On je 
iznosio u 1930 godini 2,44 miliona, a krajem  1936 godine sa
mo 291 hiljadu dinara. Tekući računi, koji su bili porasli sa
2,55 miliona u 1934 na 4,03 miliona u 1935, smanjeni su p ro 
šle godine za blizu 2 miliona, na 2,14 miliona dinara, delom 
otpisom iz fonda dubioza, a delom raščišćavanjem ove pozi
cije. U eskont menica i u tekuće račune plasirano je samo 
6,3% bančine aktive. Na gotovinu vrednosti rezervnog fon
da i nam eštaj otpada daljih 4% bančine aktive. Svi ostali 
aktivni računi u iznosu od 34,5 miliona predstavljaju poslove 
sa sopstvenim industrujskim  preduzećima i to: 14,9 miliona 
otpada na akcije Elektro-M akiša a. d.; 9,95' miliona (prema 
2,74 miliona u prethodnoj godini) na tekući račun Elektro- 
Makiša; 6,83 miliona na investicije i obrtni kapital S trugare 
„M akiš"; 1,15 miliona na investicije i inventar rudarske po 
vlastice „Baroševac i Junkovci” ; 620 hiljada na kamenolom 
»Bazalt« i 878 hiljada na fabrički objekt u Zemunu, koji je
u toku prošle godine kupljen na javnoj licitaciji i koji će
Banka, čim joj se ukaže zgodna prilika, unovčiti. Ukupna 
vrednost aktive, iako je  ugašeno oko 6,5 miliona dinara in
vesticija ipak je za 1,3 miliona veća nego krajem  1935. Du
govanje E lektro-M akiša povećano je  prem a prethodnoj go 
dini, za oko 7,2 miliona, a S trugara »Makiš« bilansirana je, 
zbog ugašenih investicija s jedne strane i povećanje raznih
zaliha s druge strane sa iznosom koji je za oko 5 miliona
manji nego u prethodnoj godini.

Inače, kao što nam pokazuje sledeča tablica, koja de
taljno objašnjava aktivnu poziciju S trugare »Makiš«, kod 
ovog bančinog preduzeća povećani su lager gotove robe, 
vrednost sirovina, potraživanja i šumska eksploatacija, ukup
no za oko 1,5 miliona dinara:

Investicije Strugare 1933 1934 1935 1936
u hiljadamai dinara

Zemljište i zgrade 2.885 2.898 2.976 2.977
M ašinerije strugare 3.517 3.517 3.530 1 din
Rez. elektr. centr. 2.467 2.467 2.467 1 din
P ruga i mostovi 437 437 437 1 din
Prev. sred., alat, nam. 462 4-68 470 473

Ukupno 9.769 9.789 9.880 3.450

Obrtni kapital Strugare
Izrađena roba 1.617 588 419 850
Sirovine na lageru 29 62 153 560
Dužnici za građu 795 652 877 1.185
Šumska eksploatacija 325 453 467 789

Ukupno 2.768 1.757 1.916 3.384
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U svom izveštaju bančina uprava posvećuje jedno po 
glavlje razvoju i prilikama naše šumske industrije u toku 
prošle godine, a drugo poslovima S trugare «Makiš». Iako je 
naša šumska privreda u 1936 zbog sankcija morala da prođe 
kroz jednu tešku krizu ipak je S trugara „Makiš” radila sa 
zadovoljavajućim rezultatom, i Banka je čak od nje imala 
za 500 hiljada dinara veći prihod nego u 1935, kao što ćemo 
to malo niže videti u bančinom računu gubitka i dobitka. 
Blagodareći povećanju tražnje na unutrašnjem  tržištu, S tru 
gara je prema prethodnoj godini povećala svoju proizvodnju 
za 17%, a prodaju za 10%. Nešto robe je izvezeno i u M a
đarsku. Bančina uprava napominje, da su za nastupajuću
1937 godinu učinjene sve potrebne priprem e za dalje pove-
ćanje produkcije, a do k raja 1936 već je napravila i novih
zaključaka za 1937 u visini od 80% količine prodate ui p ro 
Sloj godini. S trugara je , inače, i do sada bila jedan od naj-
lukrativnijih bančinih poslova. U buduće ona će to biti u
još većoj meri, jer su joj mnoge investicije već potpuno a-
mortizovane.

Račun gubitka i dobitka Trgovačko-industrijske ban-
ke za četiri poslednje godine ovako izgleda:

Rashodi 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Troškovi 896 1.052 851 1.463
Kamate i prov. 1.602 1.072 678 861
Gubitak kamenoloma — 21 — —
Amortizacija:

građevina strugare 541 450 187 82
rezervne el. centr. 247 247 247 146
pokretnog inventara 53 53 . 53 ' 55

Otpis nenapl. potr. 1.251 653 602 (fond) —
Kursna razlika elekata — — 605 (fond) —
Čista dobit 2.042 1.914 2.098 2.102

Od toga se deli
Rezervnom fondu 102 96 105 105
Osobenom fondu 674 •570 615 556
Penzionom fondu 20 19 21 21
Tantijema 245 230 357 420
Dividenda 1.000 1.000 1.000 1.000

Prihodi
Kamata i prov. 2.912 2.333 619 924
Od hart, od vredn. 1.460 — 1.390 .—

Od strugare 2.140 3.115 3.217 3.736
Od kamenoloma — — ■ 4 56
Razni prihodi 29 15 92 30
Zbir prihoda-rašh. 6.541 5.464 5.322 4.747

Bančini prihodi u 1936 manji su od onih u prethodnoj 
godini za 575 hiljada dinara. Doduše, usled većeg k red itira 
nja prihodi od kam ate i provizije su za 300 hiljada veći, a 
oni od S trugare su porasli za preko 500 hiljada, ali je isčezao 
prihod od hartija  od vrednosti, a to  je dividenda Elektro- 
M akiša a. d., koji je —- kao što ćemo videti u odnosnoj ana
lizi — zaključio 1936 sa boljim krajn jim  poslovnim rezulta
tom, nego što je to  bio slučaj u 1935, ali ipak ne deli divi
dendu, jer izvodi velike investicije

Uprkos pomenutom smanjenju bančinih bruto prihoda, 
kao i povećanju troškova za oko 600 hiljada (uglavnom zbog 
državnih dažbina) i porastu pasivne kam ate za 183 hiljade 
dinara, iskazana čista dobit je približno ista kao i u p re tho 
dnoj godini. To dolazi otuda, što je u 1936 prem a 1935 o t
pis nenaplativih potraživanja mogao da bude reduciran sa 
602 hiljade na samo 37 hiljada dinara, a prošle godine se 
.među rashodima nije više javila ni kursna razlika hartija  od

vrednosti. Amortizacija je takođe nešto manja. Trgovačko- 
industrijska banka plaća već čitavih 6 godina neprom enjenu 
dividendu od 10%. Da nije bilo znatnih dotacija fondovima, 
za 1936 mogla se slobodno podeliti i dividenda od 16%.

U upravi Trgovačko-industrijske banke su g. g.: Vaso 
T. Knežević, pretsednik; Dragič R. Pavlović, Gavrilo Ž. Ra- 
došević, Miloje Ž. Radošević, A leksandar R. Pavlović i Alek
sandar T. Tadić, članovi. U nadzornom odboru nalaze se go 
spoda: Košta Mijatović, Andrija Tošić, Sveta J. Stankovič, 
Božidar Živković i Milorad T. Tadić. D irektor banke je g. 
Aleksandar T. Tadić.

ELEKTRO—MAKIŠ A. D., BEOGRAD

U analizi završnih računa Trgovačko-industrijske ban
ke, koju objavljujemo takođe u ovom broju, napomenuli smo 
da je Elektro-M akiš bio dugo godina u sastavu ove ugledne 
prestoničke banke. Međutim, 1930 ona je našla za zgodnije 
da ga izdvoji. Uprava Elektro-M akiša a. d. konstatu je u svom 
poslednjem izveštaju da poboljšanje opštih privrednih prilika 
kod nas u toku prošle godine nije moglo ostati bez uticaja 
i na prosperitet električne industrije. Ipak se još ne izvode 
nikakvi ozbiljniji i dalekosežniji projekti za elektrifikaciju 
zemlje, je r ima mnogo smetnji koje to sprečavaju. P re svega, 
još uvek nemamo toliko puta najavljenog zakona o elektri
fikaciji, a do znatnijeg povećanja potrošnje električne ener
gije ne dolazi ni zbog ogromnih fiskalnih te re ta  koji p riti
skuju ovu industrijsku granu. Neke su dažbine u poslednje 
vreme čak i povećane.

U vezi s tim uprava zaključuje da je prošlogodišnje 
olakšanje u električnoj industriji konjunkturalnog karaktera. 
To znači da bi se u slučaju nešto nepovoljnijih opštih p ri
vrednih prilika, i električna industrija opet našla u neobično 
teškom položaju, ako se u međuvremenu ne preduzmu po 
trebne m ere koje treba da obezbede porast potrošnje. Sama 
priroda električne industrije i u vezi s ovom interesi p o tro 
šača nalažu da se te  mere čim pre preduzmu. Naročito je 
važno da se što pre pristupi ukidanju trošarine i snižava
nju ostalih dažbina. Dok budu postojale dosadašnje dažbine, 
nikad se neće moći elektrificirati naša sela, je r seosko, i 
drugo siromašnije stanovništvo nije u stanju da ih plati.

Uprkos svim teškoćam a Elektro-M akiš a. d. gleda sa 
mnogo optimizma u budući razvitak. Kao dokaz za to  mogu 
da posluže i ogrom ne nove investicije, koje društvo upravo 
izvodi. U vezi sa stalnim povećanjem konzumnog područja, 
uprava je najpre pomišljala na to, da poveća kapacitet po 
stojeće kalorične centrale u Makišu, ali je najzad, s obzirom 
na povoljnije izglede u pogledu nabavke goriva, pristupila 
izgradnji nove kalorične centrale na kolubarskim lignitima 
u selu Vreocima, srez Lazarevac. Njen kapacitet treba da 
bude dva puta veći od onog Makiške centrale. Sada se radi
o tome da se preduzeće što potpunije uposli. Prilikom ana
lize bilansa za 1935 konstatovali su, da je Elektro-M akiš 
sredio ugovorne odnose sa Beogradskom opštinom i da n a
stavlja da vrši i dalje ekspanziju u sremskom području. 
Krajem 1936 godine zaključen je i dugoročni ugovor sa 
Opštinom Obrenovac, a pregovori sa Valjevskom opštinom 
završeni su s negativnim rezultatom. Tamo opština podiže 
sopstvenu malu — a to  znači skupu i neracionalnu — cen
tralu. Ranije je  Kruševac bio uradio to  isto, ali je  posle sku
pe probe sopstvenu centralu opet zatvorio, je r  se pokazalo 
da je kupovina energije od Elektro-M akiša mnogo jevtinija.

Obim novih investicija, kao i neobično povoljnu stru k 
turu  Elektro-M akiša a. d. pokazuje nam sledeča tablica:
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Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Gotovina 31 88 133 77
H artije od vrednosti — 560 560 560
Vredn. rezerv, fonda 57 442 503 517
Dužn. za inst, i stru ju 7.573 7.830 2.845 3.150
Dalekovodi 10.659 10.706 12.557 13.004
Centrala Makiš 16.156 16.730 16.785 16.956
Centrala Šabac 6.485 6.446 6.456 6.504
Centrala Vreoci — — — 11.233
Alat, pribor, nam. 257 261 268 304
Razna aktiva 32 292 251 277
Ostave, kaucije, gar. 932 2.552 8.226 17.442

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Fondovi:

Stalni rezervni 376 485 540 612
Za poveć. glavnice 823 1.002 1.000 1.952
Penzioni 71 91 91 91
Za pronalaske 71 91 91 66
Kursna razl. hartija — — - 16 16
Amortizacioni 12,340 15.820 19.226 22.463
Za otpis pokretn. 77 103 130 160

Fondovi i glavnica 28.758 32.592 36.095 40.334
Trg.-ind. banka 8.917 6.998 2.744 9.958
Obaveze po otv. rač. 1.645 1.840 1.268 2.012
Kauc. za potr. stru je 194 224 251 278
Dividenda i tant. 1.709 1.702 — ■ —

Ostave, kauc., gar. 932 2.552 8.226 17.442
Zbir bilansa 42.182 45.910 48.584 70.024

Investicije u aktivi su povečane za 12 miliona, od če
ga otpada na novu centralu u Vreocima 11,23 miliona, na 
dalekovode 450 hiljada, na centralu Makiš 170 hiljada i na 
centralu Šabac 50 hiljada dinara. Pozicija „dužnici za insta
lacije i s tru ju” je takođe nešto veća nego u prethodnoj 
godini.

Obaveze preduzeća (uglavnom prem a Trgovačko-indu- 
strijskoj banci) su povećane za 8 miliona, odnosno za oko 
4 miliona manje nego što odgovara pomenutom porastu in
vesticija. Sopstvena sredstva su takođe za 4 miliona veća 
nego u 1935. Glavnica je, doduše, ostala nepromenjena, ali 
su fondovi uvećani odvajanjem iz prihoda, i to  fond za pove
ćanje glavnice za 950 hiljada, rezervni fond za 70 hiljada i 
am ortizacioni fond za 3,2 miliona dinara. Krajem 1936 ukup
ne obaveze Elektro-M akiša iznose 12,25 miliona, a njegova 
likvidna imovina oko 4,6 miliona dinara. S obzirom na to, 
da se putem dotacija fondovima sopstvena sredstva poveća
vaju godišnje sa preko 4 miliona dinara, ravnoteža će biti 
vaspostavljena već u toku iduće godine. Osim toga treba 
imati u vidu, da je gotovo jedini poverilac Elektro-M akiša 
Trgovačko-industrijska banka, a kod nje je harm onija roko
va potpuno obezbeđena.

Neobično je interesantan i račun gubitka i dobitka 
Elektro-M akiša a. d.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Troškovi proizvodnje 8.098 8.490 6.866 6.570
Kamate i provizije 1.148 799 209 434
Amort. i investicije 3.166 3.507 3.432 3.496
Otpisi 19 47 18 24
Čista dobit 2.094 2.020 19 733
Od toga se deli:
Rezervnom fondu 105 101 19 37
Fondu za pov. glavnice 238 176 — 696

Penzionom fondu 21 . 20 — —
Fondu za pronalaske 21 20 — —
Tantijem a 209 202 — —
Dividenda 1.500 1.500 — ■ —  ■

Prihodi
Od prodaje elektr. stru je 14.356 14.685 10.235 10.959'
Od kirije strujom era 156 168 204 259
Razni 9 10 105 39’
Zbir prihoda-rashoda 14.522 14.864 10.544 11.257

Prihodi od prodaje električne stru je iznose u 1936-
godini 10,96 miliona, što znači da su za 725 hiljada odno
sno za 7% veći nego u 1935, ali su još za oko 3 miliona.. 
manji nego u 1931 godini, kada su bili rekordni. Inače, p ro 
izvodnja i prodaja stru je bila je u 1936 jača nego ma kada 
ranije. Broj potrošača povećan je prem a prethodnoj godin i 
za preko 13%, a p rirašta j u električnoj energiji iznosi 6%. 
Primećeno je, da se pređuzeće sve više emancipuje od svog" 
dosadašnjeg glavnog potrošača — Beogradskog vodovoda.. 
To će imati povoljan uticaj na k retan je bruto-prihoda, jer 
je za ostale potrošače, čiji broj raste, stru ja  nešto skuplja

Troškovi proizvodnje u 1936 su takođe za oko 300 hi 
ljada dinara manji nego u prethodnoj godini. Kamata i pro  
vizija je nešto porasla, što je  u vezi s povećanjem obaveza 
Čisti dobitak bio je 733 hiljada. Time bi se mogla isplatit 
dividenda od skoro 5%. Međutim, akcionari su je se odrekl 
sm atrajući da je unutrašnje jačanje preduzeća mnogo kori 
snije.

U upravnom odboru se nalaze sleđeća g. g.: Vaso T- 
Knežević, pretsednik; Gavrilo 2. Radošević, Aleksandar R.. 
Pavlović, Dragić R. Pavlović, Miloje Ž. Radošević i Aleksan
dar T. Tadić, članovi. U nadzornom odboru su g. g.: Košta« 
Mijatović, pretsednik; Nikola Stevanovič, potpretsednik; Bo
židar Živković, P etar M. Milenkovič, Andrija Tošić i S veta 
J. Stankovič, članovi. D irektor je g. Inž. Pero Purišić.
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Sadržaj:
Beogradska zadruga a. d., Beograd 
Banka Zlatibor a. d., Beograd 

BEOGRADSKA ZADRUGA A. D., BEOGRAD

Ove godine Beogradska zadruga navršiće 55 godina 
svoga rada. To je m arkantan događaj, kako za nju, tako i za 
celokupno bankarstvo naše prestonice i p redratne Srbije, jer 
je u razvoju ovog uglednog novčanog zavoda u znatnoj meri 
oličena i istorija srpskog bankarstva. Osnovana 1882, Beo
gradska zadruga je uspela ne samo da svlada sve teškoće 
na koje je u svojoj već prilično dugoj istoriji nailazila, već 
takođe da se razvije u gotovo najveći privatni srpski novčani 
zavod. Ona je i prvo srpsko osiguravajuće društvo.

Razume se, da bankarska kriza, koja je  izbila posle pa
nike. ulagača u septem bru 1931 godine, nije mogla mimoići 
ni Beogradsku zadrugu. Ali, u odnosu na ogromnu većinu 
ostalih novčanih zavoda, ona ima znatno povoljniji položaj. 
Blagodareći srećnoj okolnosti što je  raspolagala znatnim re
zervama, Zadruga je mogla bez naročitih teškoća da pročisti 
svoju aktivu na najradikalniji način. S druge strane, ni njen 
likviditet nikada nije bio doveden u pitanje. Svim svojim oba
vezama, kako prem a ulagačima ,tako i prem a ostalim pove- 
riocima, odgovarala je  uvek najurednije, a nije prestala da 
daje nove kredite, iako u skromnijim granicama, čak ni u n a j
težim danima krize. Poslovanje Beogradske zadruge u toku 
poslednje dve godine bilo je već sasvim normalno. Njen po
slovni obim je znatno proširen i u bankarskoj i u osigurava
jućoj grani.

Posle dvogodišnje pauze, za 1935 je bila isplaćena divi
denda od 8,34%, a za 1936 isplaćuje se 10%, odnosno 400 di
nara po akciji. Pored toga su upotrebljene i znatne sume za 
povećanje Zadruginih fondova. Dakle, i postignuti poslovni 
rezultati potpuno zadovoljavaju. Međutim, još je značajnije 
da je, blagodareći naporim a uprave uloženim u toku ove dve 
poslednje godine, stvorena neobično solidna baza za dalje ši
renje poslova i za jačanje moći i ugleda Beogradske zadruge. 
Svojim deviznim poslovanjem Zadruga je okupila znatan broj 
prvoklasnih kom itenata koji je i dalje u porastu. O nepove- 
renju ulagača nema vise ni govora. Vrlo je aktivno i učešće 
Zadruge u kreditiranju  izvoza i javnih radova. Na reorganiza
ciji osiguravajućeg posla radilo se punom parom, i to je 
veoma pohvalno, već i zbog toga što je  Beogradska zadruga 
najstarije domaće osiguravajuće društvo i što kod nje zbilja 
postoje svi uslovi da se posao u što većoj meri razgrana.

Kretanje poslova Beogradske zadruge pokazuje nam 
donja tablica:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hil jadam a dinara
Blagajna 3.450 4.057 5.335 9.491
Menice 31.392 49.772 49.564 32.628

Zajmovi (plate, polise, 
lornb.) 9.289 9.447 11.909 14.213

Tekući i privr. rač. 69.796 33.608 32.507 54.153
Državni bonovi 3.160 2.198 2.774 134
H artije od vrednosti 16.998 16.829 24.155 28.897
Vrednost fondova 16.965 22.411 26.383 25.898
Vrednost penz. fonda 8.349 3.060 4.839 6.275
Nepokretnosti 18.895 18.895 18.599 17.284
Nameštaj 155 140 656 1.443
Mašinerije ------ 1.092 397 32
Prenosne kam ate 1.092 510 570

Pasiva
Glavnica 40.000 40.000 40.000 40.000
Stalni rez. fond 7.100 8.021 8.565 9.200
Spec. rez. fond osig. 1.400 1.032 1.032 1.032
Fond otseka života 752 752 752 , 752
Fond nesrećn. slučajeva 150 150 150 150
Fond za otpise ------ ------ 500 800
Fond kursne razlike —— 751 9.205 12.367
Rez. prem ija života 11.230 12.342 13.630 15.241
Prenosna prem. požara 12.221 5.181 5.361 5.400
Rezervisane štete 985 945 782 756
Penzioni fond činovnika 8.847 7.874 8.571 9.089
Ulozi na knjižice 27.427 20.101 19.283 23.350
Ulozi po tek. rač. 3.741 3.506 11.747 21.567
Poverioci 43.748 39.737 25.913 15.634
Reeskont 19.671 20.402 27.391 30.205
Prenosna kam ata 1.164 673 483 446
Razna pasiva 14 41 7 81
Tantijem a ------ - —H 659 801
Dividenda ■——• ------ 3.335 4.000
Prenos dobiti na sled. g. ------ ------ 263 148
Ostave, gar., kaucije 336.403 320.929 381.856 494.062
Zbir bilansa 514.852 484.437 559.485 685.082
Obrtni kapital 178.449 161.508 177.629 191.020

Ukupna sredstva kojim a Zadruga raspolaže krajem  1936 
godine iznose 191 milion dinara. Povećanje prema 1935 iznosi
13,5 miliona, a prema 1934 — 30 miliona. Skoro jedna polo
vina obrtnog kapitala otpada na glavnicu, bančine fondove t 
fondove osiguranja. Glavnica je 40 miliona, a ukupni fondovi
— ne računajući penzioni fond —■ iznose 44,94 miliona prema
39,2 miliona u 1935 i 28,2 miliona dinara krajem  1934. Kao 
što se vidi, fondovi su u toku poslednje dve godine povećani 
za oko 60%, i prošle godine su bili samo za 2,7 miliona ma
nji nego u 1930. To znači da su već gotovo sasvim likvidirane 
i sve posledice kreditne krize.

Od ukupnog iznosa fondova od 44,94 miliona otpada po 
prilici polovina na fondove osiguranja, i to 20,64 miliona (pre
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m a 18,99 miliona u 1935) na rezervnu premiju života i preno- 
snii premiju požara, a 1,93 miliona na specijalne fondove osi
guranja. Zadrugin »stalni rezervni fond« iznosi 9,2 miliona i 
veći je za 635 hiljada nego u 1935. Pretprošle godine obra
zovan je  i »fond za otpise« od 500 hiljada, a prošle godine je  
povećan na 800 hiljada dinara. Najjači Zadrugin fond je onaj 
»kursne razlike hartija  od vrednosti«, koji je  povećan sa 751 
hiljadu krajem  1934 na 9,2 miliona u 1935 i na 12,36 miliona 
krajem  prošle godine.

Od tuđih sredstava treba spomenuti penzioni fond, ulo
ge po knjižicama i po tekućim računima, reeskont i pove- 
rioce. Penzioni fond činovnika iznosi 9 miliona i veći je za 
poia miliona nego krajem  1935. Od imovine plasirano mu je 
2,76 miliona u efekte, 3,34 miliona u nepokretnosti, a 2,81 mi
liona dinara otpada na gotovinu. Reeskont je  takođe za 2,8 
miliona veći nego (i 1935 i dostiže 30,2 miliona. Ulozi su u 
toku poslednje dve godine gotovo udvostručeni. Oni iznose
44,9 miliona prem a 31,03 miliona u 1935 godini i 23,6 miliona 
krajem  1934. Naročito veliko bilo je  povećanje kod uloga po 
tekućim računima, koji krajem  prošle godine dostižu 21,56 
miliona, dok su u 1934 iznosili samo 3,5 miliona dinara. Bla- 
gođareći ovako znatnom prilivu uloga, Uprava Zadruge je 
znatno reducirala i poverioce, sa 39,7 miliona u 1934 na 15,6 
miliona krajem  1936. Time je postignuta znatna ušteda kod 
pasivne kamate.

Interesantne su i prom ene u aktivi. Krajem pretprošle 
godine menice su bile najjača pozicija u aktivi. Zadruga je u 
toku 1936 dala za 7,8 miliona više meničnih kredita nego u
1935, ali uprkos tome, njen menični portfelj se smanjio per 
saldo za 16,9 miliona, na 32,6 miliona dinara. To dolazi otuda, 
što  je  Beogradsko opštinsko poglavarstvo početkom 1936 is
kupilo svoje menice iz ranijih godina u iznosu od 21,5 mi
liona. Krajem 1936 najjaču poziciju u aktivi čine tekući i p ri
vremeni računi, koji iznose 54,15 miliona prem a 32,5 miliona 
ц 1935. Na privrem ene račune otpada 4,15 miliona, a na ak 
tivne tekuće račune ravno 50 miliona. Uprava napom inje da 
su »krediti po tekućim računima plasirani sasvim dobro, jer 
su pokrića po njima realna, a sami poslovi, kojim a su nam e
njeni, veoma solidni«.

Beogradska zadruga daje i zajmove na polise osigura
n ja života, na činovničke plate i na zaloge hartija  od vredno
sti. Ova pozicija je  prem a pretprošlo j godini takođe porasla, 
i to  sa 11,9 miliona u 1935 na 14,2 miliona u 1936.

Suma svih kredita, po pomenutim zajmovima, po eskon- 
tu  i po tekućim i privremenim računima krajem  1936 iznosi 
oko 101 milion dinara (prem a 94 miliona u 1935), odnosno na 
kred ite  je  upotrebljeno oko 53% obrtnog kapitala, isti pro- 
cenat kao i u 1935 godini.

Beogradska zadruga obraća veliku pažnju i efektima. 
Njen portfelj hartija  od vrednosti se sastoji poglavito iz ak 
cija Narodne banke, 7J% Investicionog zajma, naših spoljnih 
zajmova, Ratne šte te i akcija nekoliko solidnih industrijskih 
pređuzeća, a knjižen je preko sledečih računa:
u milionima dinara 1934 1935 1936
hartije  od vrednosti 16,83 24,15 28,89
vrednost rez. fonda 8,01 8,56 8,99
vrednost rezervne premije 5,35 6,16 4,17

Ukupno 30,19 38,87 42,05
U toku 1936 kupljeno je novih hartija  samo za oko 20 

hiljada dinara, a razlika na kursu, kojom  je  prošle godine po 
većan fond kursne razlike, iznosi 3,16 miliona dinara. H artije 
od vrednosti dale su u 1936 pored toga  i prihod od 1,89 mi
liona dinara, koji je proknjižen preko računa dobitka.

Bilansna vrednost Zadruginih im anja iznosi 30 miliona 
i sigurno je  znatno ispod stvarne prom etne vrednosti, tako da 
Zadruga ima tu  jednu latentnu rezervu. Imanja se vode preko

računa nepokretnosti (17,28 miliona) i kao vrednosti rezerv
nih i prenosnih prem ija (12,74 miliona). Zadruga je  i sopstve- 
nik paläte »Bristol« sa restoranom , kafanom i hotelom, koje 
vodi u sopstvenoj režiji. Ovde moramo napom enuti da je U- 
prava Zadruge usvojila ideju da se napusti dugogodišnja rezi
denca u Savamali. Već ovog proleća imalo bi se pristupiti zi
danju reprezentativne palate na Zadruginom imanju kod Kne
ževog spomenika. Na to j odluci možemo upravi samo da če
stitamo, je r će poslovanje Zadruge, u centru varoši, doći si
gurno do još većeg izražaja, a nova palata donosiće i veću 
rentu, nego što je to  bio slučaj sa dosadašnjim manjim zg ra
dama koje su se tu  nalazile.

Poslovanje u osiguravajućoj grani pokazuje vanredan 
polet. Doduše, zbog slučaja sa osiguravajućim društvom »Fe
niks« iz Beča, bilo je došlo za kraće vreme do izvesnog za
sto ja u akviziciji životnih osiguranja. Međutim, interesenti su 
brzo uvideli da je taj slučaj čisto individualne prirode i da 
nema nikakvog razloga za nepoverenje prem a ostalim osigu
ravajućim društvima. Na osiguravajući posao povoljno je  u ti
calo i poboljšanje opštih privrednih prilika. Kod Beogradske 
zadruge, bila je, pored toga, mnogo efikasnija i organizacija 
spoljne službe. Blagodareći tome, osigurane sume su znatno 
povećane, kako kod elem entarnog tako i kod životnog osi
guranja.

Glavne podatke o poslovanju u grani životnih osigu
ranja pokazuje nam sledeča tablica:

Osig. glavnica Neto-prem ija Neto-štete Štete u 'с/о
God. (u milionima) (u hiljadama din.) prem ija
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
1936 77,6 3.493 1.269 36,3

O sigurana glavnica povećana je u 1936 za 14 miliona,
na 77.6 miliona dinara. U toku prošle godine akvizicija novih 
poslova iznosila je stvarno 22,6 miliona, ali je s druge strane 
otpalo 8,6 miliona zbog isplata doživelih i umrlih osigurani- 
ka, kao i zbog otkupa i storna. P rocenat storna i redukcije 
postojećih osiguranja u 1936. bio je, inače, znatno manji nego 
u toku nekoliko prethodnih godina. To je u vezi s poboljša
njem opštih privrednih prilika. U odnosu na prethodnu godi
nu porasle su i neto-prem ije za preko 13%, a osetno se po 
pravio i procentualni odnos između neto prem ija i neto šteta. 
Krajem 1936 on je iznosio samo 36,3% prem a 43,9% u 1935 
godini i 70,6% u 1930.

Prem ije i štete u otseku elem entarnih osiguranja ovako 
su se kretale (u hiljadama dinara):

Bruto- Neto- Neto- N eto-štete
Godina premije premije štete u ■% prem.

1930 4.903 4.069 1.228 44,2
1931 4.508 1.942 1.352 51,3
1932 3.847 1.484 1.246 58,6
1933 3.698 1.344 421 21,9
1934 3.317 1.151 273 23,8
1935 3.379 1.300 352 27,1
1936 4.194 1.616 556 34,4

Dok je u 1935 porast prem ija još skroman, prošle go
dine je  on znatno veći: kod bruto-prem ija iznosi 815 hiljada 
dinara, odnosno oko 24%. Doduše, u 1936 su nešto veće i 
štete u % premija, ali su još uvek znatno manje od tehnički 
dozvoljenog odnosa.

U 1936 su i troškovi odeljenja za osiguranje za oko 350 
hiljada dinara veći nego u 1935. Međutim, to  je prirodna po
sledica jače akvizicione delatnosti. Uostalom, ako ovo pove-
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čanje troškova izrazimo u procentima, vidimo da je manje od 
procenta porasta naplaćenih neto premija. Blagodareći tome 
i prošlogodišnja čista dobit ovog odeljenja je za oko 260 hi
ljada dinara veća nego u 1935, i iznosi 1,35 miliona (prema
1,09 miliona u 1935).

Pre nego što pređemo na analizu računa gubitka i do
bitka, moramo spomenuti da su naša osiguravajuća društva 
početkom 1936 zaključila sporazum o jednakoj primeni ta 
rifa elementarnog osiguranja. Time je obustavljeno štetno 
obaranje tarifskih stopa, koje je  ugrožavalo i osiguravajuća 

»društva i osiguranike. Međutim, pred k raj 1936 oni su se na
šli pred novom opasnošću. Uredbom od 16 decembra pr. god. 
predviđa se, naime, da sva naša osiguravajuća društva treba 
da učestvuju u dopuni m anjka u prem ijskoj rezervi »Feniksa«. 
Ovaj novi nam et na osiguravajuća društva i na njihove osi- 
-guranike ne može se ničim pravdati, pa sm atram o da će se u 
odnosnoj Uredbi m orati da izvrše potrebne ispravke.

Račun gubitka i dobitka za oba odeljenja, bankarsko i 
osiguravajuće, ovako izgleda:

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

Kamata 3.881
u hiljadama dinara 

4.315 4.218 3.978
Plate 1.794 1.649 1.439 1.619
Porezi 795 754 510 575
Opšti troškovi 2.681 2.369 2.399 2.903
Organ, i akviz. trošk. — — ----- ----- 476

.Proviz. osiguranja ---- - ------- 380 231
Prem ije reosiguranja ------ ------- 3.046 3.534
Štete 1.595 1.472 1.667 1.826
Rezervne i pren. prem. 23.450 20.644 18.991 20.641
Otpisi 4.946 15.266 1.015 736
Dobit ---- - ------ 4.892 5.602

Prihodi
Kamata 7.767 7.226 7.851 7.685
Provizije bank. odelj. 981 232 488 1.102
Prem ije osig. 3.768 6.813 7.343 8.643
Dažbine osig. 623 590 671 766
Rezervna i prem. prem. 22.046 15.950 17.523 18.991
Prih. nepokret. imanja 2.467 1.775 1.958 2.493
Prihod hart, od vred. 1.360 1.993 1.764 1.893
Naplaćena sumnj. potraž 18 123 132 187
Prenos dobiti ----- ----- ----- 263
Prihod na kursu hartija ---- - 3.800 ------ -------
Razni prihodi 115 7.968 828 96
Zbir prihoda ili rashoda 39.145 46.470 38.559 42.121

B ruto prihodi u. 1936 su za 3,6 miliona veći nego u
1935. Izuzevši razne prihode, koji iznose samo 96 hiljada p re 
ma 828 hiljada u 1935, i prihod od kam ate, koji je za 166 hi
ljada manji, svi ostali prihodi pokazuju porast u odnosu na 
prethodnu godinu, i to: provizije bankarskog odeljenja za 614 
hiljada, prem ije za 1,3 miliona, dažbine za 95 hiljada, prihod 
od nepokretnosti za 535 hiljada, prihod od efekata za 130 
hiljada i naplata sumnjivih potraživanja za 55 hiljada dinara. 
Pošto su osigurane glavnice u porastu, prirodno je da je mo
ralo doći do povećanja i kod rezervnih i prenosnih premija, 
kako na strani prihoda tako i na strani rashoda.

Troškovi su takođe za oko 1 milion veći nego u 1935, 
delom zbog pojačane akvizicije u odeljenju za osiguranje, a 
delom zbog nekoliko većih izdataka (potvrda novih pravila, 
advokatskih honorara itd.). Isplate su za 180 hiljada veće, po
rezi za 65 hiljada, štete za 160 hiljada, a prem ije reosiguranja 
.za 500 hiljada. Izdaci za kam ate su nešto manji, što je u vezi 

,~s prilivom uloga i sm anjenjem poverilaca. Otpisi su već u 1935

bili relativno neznatni u poređenju sa ranijim godinama, a 
prošle godine mogli su da budu i dalje reducirani.

Kao rezultat svih ovih prom ena javlja se povećanje 
čiste dobiti, sa 4,89 miliona u 1935 na 5,6 miliona u 1936. Već 
je  spomenuto da je  dobit na kursnoj razlici hartija  od vred
nosti od 3,16 miliona uneta neposredno u odnosni fond. Tome 
treba dodati i sopstveni prihod stalnog rezervnog fonda od 
432 hiljade. To znači da ukupna čista dobit Beogradske za
druge u 1936 godini iznosi 9,2 miliona dinara, odnosno 23% 
od glavnice. Od ove sume uneto je 4,1 miliona,:u Zadrugine 
fondove, 150 hiljada u penzioni fond, 4 miliona dinara je  upo- 
trebljeno za isplatu dividende, 800 hiljada za isplatu tantije-, 
me, a ostatak od 147 hiljada prenet je na novi račun.

U Upravnom odboru Beogradske zadruge su gospoda: 
d-r Milorad R. Đordević, pretsednik; d-r Ferdinand Gram- 
berg, Dobra S. Petković, Milorad D. Popovič,-Milija N. Pavlo
vič, M arko Milutinovič, Aleksandar J. Jovanović-Resavac, Vi
tom ir St. Konstantinović, Inž. Jovan Petrovič i Andra Tošić, 
članovi. U nadzornom odboru su g. g.: Todor J. Mijailović, 
pretsednik; Zafir Stankovič, d-r Jovan Rađonić, Nikola M. Jo 
vanovič, i d-r Dušan Uzelac. D irektori su g. g.: Milutin J. 
Stanojlović i Dušan Radivojević.

BANKA ZLAT1BOR A. D., BEOGRAD

Imali smo već više puta priliku da konstatujem o, da 
kod nas ima malih i srednje velikih novčanih zavoda, vrlo do
bro upravljanih, koji krizu bankarstva stvarno nisu ni ose- 
tili ili je bar nisu osećali za dugo vreme. U njihov red treba 
svakako uvrstiti i Banku Zlatibor a. d. u Beogradu, čija u- 
prava u svom poslednjem poslovnom izveštaju s opravdanim 
ponosom ističe, da Banka Zlatibor »od njenog postanka nije 
nijednu godinu propustila a da nije dala svojim akcionarima 
dividendu, pa ni u godinama najveće krize u bankarstvu«.

Mislimo da ne treba naročito ni isticati, da je  Banka 
Zlatibor uvek bila u stanju da vraća svakom ulagaču uloženi 
novac, bez otkaza i u neograničenim iznosima. Inače, poznata 
je i velika opreznost s kojom je bančina uprava uvek ulazila 
u poslove. Ukoliko su se, zbog opšte privredne krize, ipak ja 
vljala i izvesna sumnjiva potraživanja, Banka je odmah vrši
la sve potrebne otpise, tako da su njeni završni računi uvek 
pokazivali zdravo i čisto stanje. Takva poslovna politika nije 
ostala nezapažena, pa se kod Banke Zlatibor posle opšte p a 
nike ulagača, u jesen 1931 godine, uglavnom više i ne javlja 
odliv uloga.

O bančinom poslovanju u toku prošle godine uprava 
napom inje da je ono bilo »u svima pravcima sasvim normalno 
i svakim danom sve življe i intenzivnije«. To nam potvrđuje i 
donja tablica u kojoj smo uporedili glavne bilansne pozicije 
za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1S36

u hiljadama dinara
Gotovina 415 524 994 455
Menice 7.430 7.280 8.027 8.448
Zajmovi na zal. hart. 513 290 208 342
Zajmovi na robu ------- ------ ------ 1.184
Tekući računi 1.201 1.003 2.528 1.402
H artije od vrednosti 508 879 1.791 1.221
H artije rez. fonda 528 625 ------ 711
H artije penz. fonda 22 21 20 19
N epokretnosti 3.609 3.527 3.527 3.527
Nameštaj 88 79 71 64
Razna aktiva 14 56 33 7
Ostave, gar. i kaucije 16.413 16.103 22.300 21.352
Zbir aktive 30.740 30.413 39.499 38.732
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Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fondovi 1.202 1.316 1.687 1.927
Penzioni fond 10 15 20 25
Ulozi po knjiž. i tek. r. 4.366 4.796 5.932 5.652
Reeskont 2.131 1.505 3.406 3.292
Pošt. šted. —- tek. rač. 897 1.018 566 804
Razna pasiva — — ------ 157 245
Tantijem a 81 81 81 85
Dividenda 350 350 350 350
Dobit (485) (485) (485) (560)
O brtni kapital 14.327 14.310 17.199 17.380

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

T roškovi 601 553 561 599
Kamata 553 475 474 489
Otpisi 385 492 392 166
Dobit 485 485 485 560

Prihodi

Kamata i prov. 1.347 1.043 1.145 1.093
Razni prihodi 79 74 51 142
Od efekata 142 81 100 154
Ođ kirija 455 411 357 358
Od kursne razl. efekata ------- 397 144 ------
Naplać. otpis, potraž. ------- ------- 113 68
Zbir prihoda — rashoda 2.024 2.006 1.913 1.815

Bančin obrtni kapital je za oko 200 hiljada veći nego u 
prethodnoj godini. On iznosi 17,38 miliona, čime je  dostigao 
stanje iz 1930 godine, ko ja je  za ogrom nu većinu naših ba
naka bila rekordna. Inače, krajem  1936 bančini fondovi su za 
oko 800 hiljada dinara veći nego krajem  1930. Ako se dalje 
ima u vidu, da je Banka Zlatibor za 1930 godinu isplatila di
videndu od 6%, za 1931 od 5ј%, a za sve sledeče godine po 
7%, vidi se da je ona poslednjih gödina sjajno prošla. Akcio- 
nari mogu da budu potpuno zadovoljni.

Prošle godine imamo u pasivi, u odnosu na prethodnu, 
nekoliko promena. P re svega, fondovi su povećani za 240 hi
ljada, od čega otpada 120 hiljada na dotacije iz iskazane 
čiste dobiti, a 120 hiljada dinara na sopstveni prihod re 
zervnog fonda i na dobitak na kursnoj razlici hartija  od vred
nosti. Ulozi na knjižice i po tekućim računima, koji su u 1935 
u odnosu na 1934 bili porasli za 1,14 miliona, prošle godine 
su opet za 280 hiljada dinara manji i iznose 5,65 miliona. Ovo 
neznatno smanjenje ne može se nikako uzeti kao znak nepo- 
verenja prem a Banci Zlatibor. Smatramo da je to  posledica 
poboljšanja privredne situacije u zemlji. Neki ulagači su po 
vukli svoj novac, da bi ga uložili u nepokretnosti, u hartije od 
vrednosti ili u druge poslove od kojih očekuju bolje ukama- 
ćenje od onog koje im Banka može da odobri s obzirom na 
maksimiranje kam atne stope po ulozima.

Krediti kod Narodne banke i Poštanske štedionice isko- 
rišćavani suJ prošle godine uglavnom u istom obimu kao 
i u 1935. Reeskontni kredit kod Narodne banke iznosi krajem
1936 godine 3,29 miliona, za 114 hiljada manje nego u 1935, a 
od kredita po tekućem računu kod Poštanske štedionice isko- 
rišćeno je 804 hiljade, za 238 hiljada više nego. krajem  1935.

Ukupna tuđa sredstva iznose 10 miliona, a sopstvena
6,9 miliona dinara, što pretstavlja neobično zdrav odnos. U 
aktivi vidimo kako su ova sredstva plasirana, Pretežni deo; 
aktivnih poslova Banke Zlatibor baziran je na eskontu meni

ca, koje iznose 8,44 miliona prem a 8,02 miliona krajem  1935- 
i 7,28 miliona krajem  1934 godine. Zajmovi po tekućim ra 
čunima iznosili su krajem  1934 ravno 1 milion dinara, u 1935 
su porasli na 2,5 miliona, a prošle godine se opet smanjuju 
na 1,4 miliona. Ove promene kod tekućih računa potiču u- 
glavnom otuda, što je Banka u 1935 preuzela finansiranje pre- 
duzeća inž. g. M artina O rbana iz Zemuna, koje je radilo p rva 
deonicu m odernog puta od Zemuna do Stare 'Pazove. Predu- 
zeće je  ovaj posao sa uspehom završilo i već je  predalo put 
M inistarstvu Građevina. Poslednja rata  je naplaćena od Mini
starstva početkom januara o. g. i Banci je isplaćeno njeno 
celokupno potraživanje. Prošle godine javila se u aktivi i 
jedna nova pozicija: zajmovi na robu koji su iskazani sa 1,18 
miliona. Inače, zajmovi po zalogama na hartije  od vrednosti 
i dragocenosti porasli su sa 208 hiljada u 1935 na 342 hiljade 
krajem  1936.

Uprava napominje u svom izveštaju da je i u toku p ro 
šle godine davala kom itentim a potrebne kredite uz razumljivu, 
opreznost, odmeravajući strogo sigurnost i kreditnu sposob
nost onih koji su tražili zajmove, kao i likvidnost traženog 
zajma. U izveštaju se konstatu je da su i bančini dužnici, sa 
vrlo malim izuzetkom, vrlo dobro odgovarali svojim obaveza
ma, tako da je  do tužbe i naplate sudskim putem došlo svega 
u nekoliko slučajeva. Inače, od ukupnog iznosa zajmova. 
(11,38 miliona) otpada po prilici samo jedna petina na lične1 
kredite, dok je sve ostalo pokriveno hipotekam a, hartijam a. 
od vrednosti i zalogama.

Efektni portfelj iznosi 1,93 miliona i veći je  za 140 hi
ljada nego u prethodnoj godini, što je uglavnom posledica do
bitka na kursnoj razlici. N epokretnosti su ostale potpuno ne- 
prom enjene sa 3,52 miliona, a sastoje se iz bančine palate u: 
Beogradu, na uglu Knjeginje Ljubice i Čika Ljubine (3,37 mi
liona), i jednog im anja u Šapcu (150 hiljada dinara). Prihodi 
od nepokretnosti bio je, kao i u prethodnoj godini, 358 hi
ljada, a to  je preko 10% od njihove bilansne vrednosti.

Čista dobit je za 75 hiljada veća nego u 1935. To je 
posledica čitavog niza promena, kako na strani prihoda, tako- 
i na strani rashoda. P re svega, prihod od kam ata i provi
zija je za 50 hiljada manji nego u 1935, ali su razni prihodi 
za 90 hiljada, a prihod od efekata za 54 hiljade veći. Prihod 
od kursne razlike ne javlja se za 1936 u dobitku, je r  je ne
posredno knjižen u korist fonda kursne razlike. Na ime o t
pisanih potraživanja naplaćeno je takođe za 45 hiljada manje 
nego u 1935. S druge strane su i prošlogodišnji otpisi mogli- 
da budu za 226 hiljada manji nego u prethodnoj godini, a p a
sivna kam ata i troškovi su neznatno veći.

Ukupni dobitak iznosi 680 hiljada, od čega je 120 hilja
da uneto neposredno u fondove, a 560 hiljada je stavljeno na 
raspoloženje glavnoj skupštini. Ođ toga je dotirano daljih 120* 
hiljada bančinim fondovima, 5 hiljada penzionom fondu, 85 hi
ljada određeno je za tantijem u, a 350 hiljada za isplatu 7% 
dividende, s tim da banka isplati porez na dividendu, koji su. 
do sada plaćali sami akcionari.

M oramo još spomenuti da je Banka nedavno smrću 
svog dugogodišnjeg pretsednika uprave g. Blagoja Antonije- 
vića izgubila jednog iskrenog saradnika i velikog prijatelja.

U upravi su g. g.: Andreja Tošić, potpretsednik; Veli
mir Milovič, Svetislav N. Mitić, Nikola Đ. Dragojlović, Košta. 
V. Mijatović, Dim itrije Birtašević i Grozdan P. Kostić, članovi.
U nadzornom odboru su g. g. Filip Markovič, Rista Ristović, 
Miloje S. Marjanovič, Konstantin Stefanovič i Miloš P. Milo-- 
radović. D irektor banke je g. Krsman D. Vitorović.
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Садржај:
Градска штедионица, Загреб
»Moravija«, fabrika pletenih proizvoda a. d., Beograd
„Траверс” д. д. за индустрију и промет жељезничким праговима, Загреб

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ
Од водећих новчаних завода Загреба ове године je 

загребачка Градска штедионица прва објавила завршне 
рачуне за 1936. И право je  да се je пожурила, јер она са 
својим билансом. за прошлу годину има, заиста, шта да 
покаже и чиме да се подичи. Иако je  равно три године 
живела под режимом заштите (од 28 децембра 1932 дс> 28 
децембра 1935), ипак су jo j се улози у току прошле го- 
дине повећали за 80 милиона динара. To je доказ огром- 
ног поверења које Градска штедионица с правом ужива, 
a тим je карактеристичније, што она нема филијала, веп 
je  у свом пословању ограничена само на Загреб.

С особитим задовољством истичемо и чињеницу да 
СУ jo j улози; крајем 1936 године достигли рекордну виси- 
ну од 513,8 милиона динара. Тиме су премашили и стање 
од 23 септембра 1931 године, када je  дошло до прве уз- 
буне улагача.. У оно време улози загребачке Градске ште- 
дионице износили су 502 милиона, дакле, за око 12 мили- 
она мање него крајем 1936 године. Ако се томе дода да 
су од 1930 до краја 1936 године више него удвостручени 
и фондови овог нашег неоспорно највећег комуналног 
завода уопште, види се да криза нашег банкарства овде 
није оставила никаквих штетних последица. Напротив, за- 
гребачка Градска штедионица je данас јача него ма када 
раније. To морамо тим пре подвући, што су код ње све 
тешкоће преброђене искључиво њеном сопственом снагом.

Иначе, у годинама кризе и неповерења улагача за^ 
гребачка Градска штедионица дала je  много доказа о сво- 
јо ј огромној ликвидности. Од 23 септембра 1931 до 31 
децембра 1934, дакле у најтеж ој фази наше банкарске и 
опште привредне кризе, она je успела, готово без икакве 
помоћи са стране, да исплати својим старим улагачима 
огромни износ од 380 милиона динара. Од тога износа 
отпада 64 милиона на камате за горње раздобље, тако 
да je  у међувремену стање старих улога стварно смање- 
но за 316 милиона, еа 502 милиона на дан 23-1X-1931 на 
186 милиона крајем 1934.

Треба признати да су и улагачи, на крају крајева, 
увидели да je њихов ранији страх био потпуно неосно- 
ван. Прилив нових улога био je  већ у 1933 години знатаи, 
тако да je салдо свих улога, старих и нових, крајем 1933 
само за 5 милиона динара мањи од оног крајем претход- 
не године. У току 1934 стање се и даље поправља, a v
1935 вишак прилива нових улога . над одливом старих из- 
носи већ 61 милион динара, тако да се Ш тедионица 28 
децембра 1935, без икакве бојазни могла сасвим одрећи 
заштите. Повећање улога за ..даљ их,80 милиона динара у 
току 1936 очигледно нам показује д а . су улагачи загре- 
бачке Градске штедионице сада већ потпуно свесни тога, 
коме су поверили своје уштеђевине.

Главне билансне позиције згребачке Градске штеди 
онице за четири последње године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива

Благајна и жиро 
Девизе и валуте 
Менице
Дужници no тек. рач. 
Општина гр. Загреба 
Чланови синдиката 
Хипот. зајмови обични 
Хипот. зајмови аморт. 
Ефекти
Властита предузећа
Залагаоница
Непокретности
Инвентар
Разна актива
Прелазне позиције

Пасива
Улози на 
Улози на 
Пословни

књижице 
тек рач. 
пријатељи

1933 1934 1935 1936
у хиљадама динара

76.487 157.252 193.376 236.631'
74 92 78 26

69.459 65.380 73.147 97.066
73.900 57.938 46.300 49:143

117.616 60.805 60.759 68.266
44.907 23.576 23.576 18.758
13.056 10.365 7.149 6.360
13.338 11.598 10.263 8.535
7.998 11.881 23.886 25.060

21.821 20.539 '33.58! 40.847
------ —-— ------ 3.822

29.365 27.897 26.502 23.21 n
922 830 747' 747

14.308 17.189 23.487 24.604
1.470 2.218 1.850 2.470

275.777 271.993 312.914
. . ;■"? 

378.911
96.464 101.404 121.313 134.914

2.847 2.459 4.463 3.741
: 16.027 15.391 ----- - ; --т—7—y

44.907 23.576 . 23.576 18.758
964 825 960 1.516

7.109 8.443 14.941 12.321
6.847 8.161 8.848 10.05;^

450.942 432.252 487.015. 560.21 $
26.252 28.831 30.2.09 32.288

2.100 2.100 2.100 2.100
------ ------ . i.ooo 1.000
------ ------ — 5.588
----- Т ----- - — 75
5.429 4.378 4.378 4.290

484.722 467.561 524.703 605.557

Чланови синдиката 
Прелазне позиције 
Разна пасива 
Пензиони фонд 
Туђа средства укупно 
Резервни фонд 
Посебни рез. фонд 
Рез. фонд залагаонице 
Фонд курс разл. еф.
Фонд за аморт. инвент.
Чист добитак 
Збир биланса

Kao комунална установа, за чије обавезе јамчи оп- 
штина, Градска штедионица нема главнице. Међутим, до- 
тацијама из чисте добити образовани су разни фондови, 
који крајем 1936 износе преко 41 милион динара, не ра- 
чунајући пензиони фонд који je достигао 10,05 милиона 
динара. Градска штедионица има пет разних фондова. 
Највећи je  редовни резервни фонд, који крајем 1936 изг 
носи 32,29 милиона према 30,2 милиона у  црртуодној го- 
дини. Посебни резервни фонд од залагаонџце. од 1 милион 
динара остали су непромењени. У биланеу, за ,1936 иска- 
зан je и „Фонд курсне разлике ефеката”, .који , износи , :5 
милиона 588 хиљада, a образован je из добитака на курс- 
ној разлици хартије од вредности у , току , 1}о,следн>е, две 
године. Прошле године се no први пут јавио и фонд за 
амортизадију инвентара, који износи 75 х ^ љ ^ а  динара, 
Инвентар je пре тога отписиван смањивањем односне no-
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зиције у активи. Крајем 1930 укупна сопствена средства 
Градске штедионице износила су само 19,3 милиона. To 
значи да су се у годинама банкарске кризе више него 
удвостручила.

Ипак qe мора приметити да су се снага и експан- 
зи ја Штедионице увек заснивале на приливу туђих сред- 
става, нарочито на приливу улога. Такав je случај и сада, 
jep jo j се no прилици 12/13 обртног капитала састоји из 
туђих средстава. Да je у питању нека акционарска бан- 
ка, могло би се рећи да однос између сопствених и туђих 
средстава није најповољнији. Међутим, као што je  већ 
споменуто, Градска штедионица je  комунална установа. 
To значи да jo j сопствена средства не би била уопште 
потребна, jep за њене обавезе јамчи Загребачка општи- 
на са целом својом имовином. С обзиром на то да je Ha 
развитак Штедионице у толикој мери утицало кретање 
улога, у доњој таблици износимо неколико података који 
нам најбоље илуструју њен грандиозни развитак, нарочи- 
то од 1919 до септембра 1931 године:

Стање улога (у милионима динара)
концем 1919 12,10 23-IX-1931 502,47

>> 1924 85,15 концем 1931 487,60
1925 136,09 „ 1932 377,30

» 1926 206,01 1933 372,24
Ј? . 1927 275,23 J) 1934 373,40

1928 323,20 )) 1935 434,23
1929 402,89 JJ 1936 513,83
1930 475,24

Градска штедионица je основана непосредно пре
светског рата, у марту 1914 године, са улогом од 240 хи- 
љада круна, што je претстављало и њен почетни обртни 
капитал. По свршетку светског рата, крајем 1918, улози 
Износе 31 милион круна односно 7,8 милиона динара. По- 
сле тога непрекидно расту необично брзим темпом. Кон- 
цем 1924 достигли су 85 милиона динара, концем 1929 го- 
дине 402 милиона, a 23 септембра 1931 године преко пола 
милијарде динара. Због банкарске кризе овај нагли пс- 
раст се привремено обуставља. Одлив улога ипак преста- 
је  1934 године, a темпо развитка у току 1935 и 1936 je 
опет исто онако брз, као што je био и пре избијања бан- 
карске кризе.

У поређењу са фондовима и улозима, остале пози- 
ције у пасиви су готово безначајне. Највећу претстављају 
„чланови сиидиката за зајам  опћини града Загреба”, који 
се јављ ају као евиденциона позиција у активи и пасиви. 
Крајем прошле године ова позиција износи 18,75 милиона 
према 23,57 милиона у 1935. Разна пасива, преко које су 
књижени, примљени и обрачунати износи за регулисање 
меница и разни привремени рачуни, износи 12,3 милиона, 
за  2,6 милиона мање него крајем 1935. „Пословни прија- 
тељи” износе у 1936 години 3,7 милиона. Градска штеди- 
оница се више не служи реесконтним кредитом код На- 
родне банке.

Укупио повећање обртног капитала у односу на 
нретходну годину износи око 81 милион динара. Kao што 
смо већ споменули, no прилици за једнак износ су пове- 
ћани и улози. To значи да je смањење позиције „послов- 
ни пријатељи” компензирано повећањем фондова Штеди- 
онице. Интересантне су и промене које су повишењем обрт- 
ног капитала изазване у активи.

Готовина je  порасла за 43,25 милиона и износи 236,6 
милиона динара. Од тога има у благајни 173,5 милиона, 
на жиро рачуну Народне банке и чековном рачуну По- 
штакске штедионице 27,5 милиона, код осталих новчаних 
завода 650 хиљада, a у благајничким записима Министар- 
ства финансија 35 милиона динара. Ha готовину отпада 
око 39% целог обртног капитала односно 45% од свих 
улога. Kao што се види, ликвидет Штедионице je огроман.

Меиични портфељ je такође порастао за 24 мили- 
она, на 97 милиона динара. Код дужника no текућим ра- 
чунима повећање износи нешто испод 3 милиона, a код 
зајма Општини града Загреба — 7,5 милиона. И рачуи 
властитих предузећа je за 7,3 милиона већи. Позиција 
„чланови синдиката” je за око 5 милиона мања. Поред 
есконта краткорочних трговачких и занатлијских меница 
и позајмица градској општини, Градска штедионица пла- 
сира знатан део расположивих средстава и у хипотекарне , 
кредите, првенствено у грађевински кредит којим се фи- 
нансира грађевна делатност. У току 1936 подељено je  
нових кредита уз хипотекарно осигурање за 40 милиона, 
a уз посебна јамства за 18 милиона.

У фебруару 1936 Градска штедионица. je отворила 
и своју модерну залагаоницу у згради пензионог фонда. 
Странкама се излазило у сваком погледу у сусрет. Чак je  
и каматна стопа за 2:% испод максимално дозвољене. 
Број примљених залога износи 13.722, a број искупљених 
7.196, тако да je крајем 1936 било jonii 6.526 неискупљених 
залога у вредности од 2,52 милиона. У септембру 1936 je 
започела с пословањем и дражбоваоница Градске штеди- 
онице. Пословање залагаонице и дражбоваонице заврше- 
но je с извесним губитком, али се оно све јаче развија, 
тако Ää се може очекивати да ће се у 1937 моћи покри- 
ти сви режијски трошкови.

Kao што je нашим читаоцима већ познато, Градска 
штедионица je и власник Загребачког електричног трам- 
ваја. Односна позиција билансирана je у активи биланса 
са 40,84 милиона према 20,54 милиона у 1934. Нове инве- 
стиције биле су нарочито! велике у току 1935 и ми смо о 
њима већ известили (Бр. 38 од 19 септембра 1936). Прошле 
године су довршени последњи радови на новом модерном 
спремипгту, које може да прими 180 кола. Осим тога су 
вршени поправци на разним пругама. У октобру 1936 
закључен je нови споразум са особљем Електричног трам- 
ваја, на основу којег je намештеницима, поред осталих 
погодности, признато право на сталност и пензију. Посло- 
вање трамваја у 1936 завршено je с добитком од 1,45 ми- 
лиона према 1,81 милион динара у 1935.

Рачун губитка и добитка Градске штедионице у За- 
гребу овако^ изгледа:

Расходи 1933 1934 1935 1936

Камата
У

19.024
хиљадама динара 
17.837 15.163 18.455

Плате 2.115 2.007 2.045 2.059
Управни трошкови 942 885 919 899
Порез 2.798 2.691 2.643 3.154
Дот. пенз. фонду 64 62 62 66
Курс. разл. ефеката 1.008 ------ ------ ■------
Отписи 3.816 1.960 1.478 1.297
Губитак аутобуса 1.876 1.590 ------ ------
Чисти добитак 5.429 4.378 4.378 4.290

Приходи
Камата 28.122 22.367 19.726 24.260
Провизије и разни 6.969 7.519 5.635 4.837
Од непокретности 1.982 1.525 1.327 1.124
Збир прих. или расхода 37.073 31.412 26.688 30.221

Укупни бруто приходи износе 30,22 милиона и већи
су за око 3,5 милиона него у 1935. Приход од непокретно-
сти као и приходи од провизија и разни приходи су, до-
душе, нешто мањи него у претходној години, али je ак- 
тивна камата за око 4,5 милиона већа, што je последица 
проширења пословног обима. Због пораста туђих сред- 
става за преко 80 милиона динара већа je  и пасивна кама- 
та, која износи 18,45 милиона према 15,16 милиона у 1935. 
П орез je  такође за пола милиона већи, a отписи непокрет* 
ности и инвентара су за око 200 хиљада динара мањи.



Остале промене у рачуну губитка и добитка су незнатне. 
Плате су само за 14 хиљада веће него у’ 1935, a управни 
трошкови су чак за 20 хиљада мањи, иако се укупни про- 
мет повисио са 6,75 милијарди динара у 19351 на 7,47 чи- 
лијарди у 1936 години.

Чисти добитак износи 4,29 милиона и мањи je за 
88 хиљада него у претходној години. Томе треба додати и 
добитак на курсној разлици од 5,58 милиона, који je  унет 
непосредно у односни фонд курсне разлике. Од исказа- 
ног добитка je дато 214 хиљада за тантијему, 500 хиљада 
за  пензиони фонд, 1,5 милиона Градској општини за „Дом 
■интелектуалаца”, a остатак од 2 милиона 76 хиљада доде • 
љен je редовном резервном фонду Штедионице.

У управи се налазе као главни равнатељ г. Рудолф 
?Ербер, као потпретседник г. Армин Ш рајнер, затим као 
чланови г. г.: Јово Бањанин, Валентин Човић, Стјепан Де- 
'бељак, Рудолф Ербер, Љ убомир Хаџић, Густав Хут, Jla- 
.дислав Јагић, д-р Иван Јуриша, Јосип Крчелић, Јако« 
Павлина, д-р Драгутин Павлинић, Иван Першић, д-р Стје- 
пан Сркуљ, Инж. М атија Шнелер и д-р Лујо Талер. У 
надзорном одбору су г. г.: Стево Опачић, Инж. Иван

ЗЦертин, Теодор Кантоци и Теодор Кауфман. Владин ко- 
месар je г. Петар Бенсон.

»MORAVIJA«, FABRIKA PLETENIH PROIZVODA A. D., 
BEOGRAD

»Moravija« a. d osnovana je 1914 godine i dolazi u 
red najstarijih  tekstili» ih preduzeća prestonice. Međutim, ona 
.аевда zastarelih mašina, pošto je  pre nekoliko godina na n ji
hovo mesto postavila najm odernije, tako da danas spada me
đ e  najveća i u tehničkom pogledu najbolje uređena tekstilna 
preduzeća u Beogradu. Fabrika se i dalje stalno proširuje i 
modernizuje. »Moravija« izrađuje sve vrste pletenih proizvo
da i trikotaže, ali je  poslednjih godina proizvodnja u znatnoj 
meri specijalizovana, a kvalitet proizvoda je  poboljšan. Danas 
ona izrađuje uglavnom samo bolje vrste ženskih čarapa (svi
lenih i vunenih), a od ostalih pletenih proizvoda samo prvo
klasnu i najbolju robu.

Zbog toga i njeni proizvodi imaju uvek dobru prođu i 
■uživaju najbolji renome, ne samo u Beogradu, već i u čitavoj 
zemlji. Doduše, kod nas je poslednjih godina osnovano mno- 
go  tekstilnih preduzeća, najrazličitijih grana, ko ja su počela 
ai znatnoj meri međusobno da konkurišu. Ali je  i upravi »Mo
ravije« pošlo za rukom da prilagodi proizvodne troškove 
i režije postojećim prilikama. Preduzeće je  s druge strane, 
blagođareći tome što proizvodi samo odličnu robu, moglo da 
xadrži svoje stare  potrošače i da stekne nove, tako da je  i 
.prošla godina završena sa potpuno zadovoljavajućim rezul
tatom. Razume se, da je na to  uticalo i poboljšanje opštih 
privrednih prilika, ali je položaj «Moravije« na tržištu  tako 
povoljan, da je budućnost preduzeća obezbeđena.

I finansijska struk tu ra »Moravije« je upravo odlična, 
pa  se ona i po tome odvaja od većine svojih konkurenata. 
Moramo, najzad, naglasiti da je »Moravija« poslednjih godi
na  izvršila i radikalnu prom enu kondicija plaćanja. Ranije se 
mnogo kreditiralo, a danas se prodaje uglavnom samo za g o 
tovo. Krajem 1936 dužnici su iznosili samo 1,86 miiiona p re 
ma 13,8 miliona u 1930. Sadašnji dužnici su vrlo pažljivo p ro 
brani, tako da se može reći da su skoro stoprocentno si
gurni. Jasno je da su sada, u vezi s tim, i otpisi nenaplativih 
potraživanja minimalni. To mnogo utiče i na konačni rezul
ta t  poslovanja.

U narednoj tablici, u kojoj smo uporedili glavne bi- 
lansne pozicije »Moravije« a. d. za poslednje četiri godine, 
’fcao i najvažnije podatke iz njenog računa gubitka i dobitka,

jasnoi se- ispoljava neobično povoljna finansijska stru k tu ra  
preduzeća i velika obazrivost s kojom se njome: upravlja:

Račun izravnanja 
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara!
Fabrične zgrade 2.342 2.342 2.519 2.519
M ašinerija 10.445 10.418 10.487 11.221
Nameštaj 742 742 742 742
Pokretnine 505 597 516 473
Predivo 267 612 1.331 м. ‘ 1.193
M aterijal 363 314 332 378
Izrađevine 1.605 1.221 1.727 1.504
Dužnici 4.689 1.680 1.874 1.862
Gotovina 63 27 87 . 26
Gubitak 8 —  . ■ ■ 15mi

Pasiva
Glavnica 8.000 8.000 8.000 8.000
Rezervni fondovi 740 740 890 890
Amortizacija 6.017 7.180 8.378 9.650
Rezerva za porez — — 500 219
Poverioci 6.271 1.867 839 287
Dobitak prenosom — 164 1.008 872
Zbir bilansa 21.028 17.951 19.615 19.919

Rashodi
Prenos gubitka 31 8
Porezi 1.274 1.283 193 4
Plate 737 573 648 625
Kirije 122 103 108 97
O siguranja 173 161 132 140
Poštarina 59 64 51 60
Kamata 667 262 62 47
Razni troškovi 64 49 55 52
Amortizacija 742 1.163 1.198 1.272
Nenapl. potraž. 789 972 96 111
Stovarište Beograd 436 — —  . —
Dot. rez. fondu — — 149 —
Rezerva za porez — — 500 203
Dobit s prenosom — 164 1.008 872

Prihodi
Prenos dobitka —■ —- 164 203
Od proizvodnje 5.075 4.788 3.992 3.177
Naplać. otpis potraž. 13 14 35 17
Zarada na prod. maš. — — 10 86
Gubitak 8 — —
Zbir prihoda-rashoda 5.096 4.802 4.201 3.483

Zbir bilansa fabrike, koji je istovetan sa njenim o b rt
nim kapitalom, iznosi 19,9 miliona i veći je za 300 hiljada di
nara nego krajem  1935. Ako se zadržimo najpre na pasivi, 
primetićemo da »Moravija« više gotovo ni nema poverilaca. 
Krajem 1936 ona je  radila samo sa 287 hiljada tuđih sred
stava, dok su ova u 1935 iznosila još 839 hiljada,1 a krajem
1930 godine čak 26 miliona dinara. Dok su u 1930 tuđa sred- 
stva bila skoro 21ја puta veća od sopstvenih, u 1936 sop
stvena sredstva prem a tuđim stoje kao 1,5 prem a 100.

Ukupna sopstvena sredstva »Moravije« dostižu 19,6 mi
liona, od čega otpada na glavnicu 8 miliona, na rezervne 
fondove 890 hiljada, odnosno 11% od glavnice, i iia fondove 
am ortizacije 9,65 miliona. Fondovi am ortizacije povečani su 
prošle godine za 1,27 miliona.

Interesantna je  i s truk tu ra  aktive. Na zgrade, mašine, 
nam eštaj i pokretnine otpada preko 75% celokupne aktive, 
odnosno 14,95 miliona dinara. U odnosu na prethodnu go^
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dinu brlansna vrednost mašina je povećana za 735 hiljada, sa 
10,48 na 11,22 miliona dinara. Nove mašine, nabavljene u to 
ku 1936, stvarno staju  znatno više, ali se to  ne vidi iz 
završnih računa, je r  je  »Moravija« istovremeno i prodala 
neke stare mašine, na čemu je čak i zarađeno 86 hiljada di
nara. Amortizacija investicija vrši se vrlo rigorozno. Tako su, 
na prim er, mašine koje su u aktivi bilansirane sa 11,22 mili
ona već pokrivene sa 76,5%, odnosno sa 8,58 miliona u od
govarajućem  fondu am ortizacije u pasivi, a nam eštaj koji je 
bilansiran sa 712 hiljade već je  am ortizovan sa 623 hiljade 
dinara.

Zaliha gotove robe bila je  u 1936 za 223 hiljade manja 
tte g o 'u  1935, a zaliha prediva za 138 hiljada. N asuprot tome 
zaliha m aterijala je  nešto veća. Dužnici su ostali gotovo ne- 
promenjeni.

Bruto prihod od proizvodnje je opet manji. To sigur
no nije izazvano opadanjem prodaje, već će pre biti posle
dica sm anjenja prodajnih cena gotove robe i izvesnog po 
skupljenja sirovina. Na strani rashoda vidimo da je am orti
zacija nešto veća nego u 1935. Međutim, porez je isplaćen 
iz prošlogodišnje dotacije rezervi za porez, a ovogodišnja do
tacija je za 300 hiljada manja. Pored toga, u 1936 je otpala 
i dotacija rezervnom fondu. Ostale prom ene u računu gubitka 
i dobitka su neznatne. Čisti dobitak, koji je  ostao posle po 
krića svih rashoda i dotacije amortizacionim fondovima i re 
zervi za porez iznosi 669 hiljada. Sa prenosom od 203 hiljade 
iz 1935 godine poslednja glavna skupština je imala na raspo
loženju iznos od 872 hiljade, odnosno oko 11% od glavnice.

U upravi se nalaze g. g.: Mihajlo Đurić, Karlo Husnik, 
Rihard Škarka, Jo sip  Bekerus i Karlo Husnik mlađi.

„ТРАВЕРС” Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ГЗРОМЕТ Ж Е- 

ЉЕЗНИЧКИМ  ПРАГОВИМА, ЗАГРЕБ

Коњунктура у индустрији и трговини жељезничким 
праговима зависи у првом реду од инвестиционе делатно- 
сти наших државних железница и могућности извоза. Ha 
основу ове констатације није тешко донети закључак о 
пословању „Траверса” у току неколико последњих годи- 
на, Док су пословни резултати до краја 1930 били углав- 
ном увек потпуно задовољавајући, дотле се ситуација у 
1931. и у следећим годинама нагло погоршава. У 1932 при- 
лике су биле најтеже, na није чудо да. je та година и код 
„Траверса” завршена с губитком. Међутим, морамо одмах 
подвући' да je. овај губитак већ у току 1933 погпуно ели- 
минисан, благодарећи ригорозном смањивању свих тро- 
шкова и прилагођавању пословања промењеним привред- 
ним приликама.

У току 1934 и 1935 коњунктура у индуст.рији дрветз 
-била се je. почела опет постепено поправљати, али je  због 
нримене санкција према Италији дошло до поновног за- 
стоја, који je. потрајао све до у јесен 1936 године. Како 
je последњи биланс „Траверса” закључен 30 септембра
1936, у њему ово последње побољшање прилика у инду- 
стрији дрвета није још могло да дође до изражаја. Ина- 
че, џословни резултати „Траверса” за 1933— 1936 не изгле- 
дају ни тако, нецовољно, ако се у з м у у  обзир опште при- 
лике у бранши у којој друштво ради.

Ево главних билансних позиција „Траверса” за не- 
колико последњих година (у хиљадама динара)'

Актива 1932 1933 1934 1936'
31-XII 31-ХИ 31 -XII 30-, IX

Г отовина: 22 10 30 68
Ефекти 204 496 999 956-
Инвентар 157 141 247 290-
Дужници 3.165 1.824 918 2.154
Залиха робе 2.785 1.231 1.733 1.693
Огревно оделење 149 122 86 ' ' "тј-
Шуме — 4.202
Разна актива — —■ " 501
Губитак 66 — — — ■

Пасива

Главница 1.000 1.000, 1.000 1.000
Повериоци 5.467 7.023 3.439 3.760
Преносни рачуни 82 — — V 217
Добитак са преносом — 5 75 184
Збир биланса 6.549 8.027 4.514 5.161

30 септембра 1936 збир биланса je за 550 хиљада
већи него крајем 1934. Од тога повећања, у пасиви отпа-
да 320 хиљада на пораст поверилаца. Већи je добитак ča 
преносом, a постоји и једна нова позиција — преносни 
рачуни, којих крајем 1934 није било.

„Дужници” у активи су више него удвостручени, a 
„залиха робе” je  нешто мања: Поред тога' више се не јав- 
љају ни позиције „разна актива” и огревно одељење. У 
билансу за 1933 у активи je, постојала и позиција „шуме”. 
Куповина те шуме била je  случајан посао, што потврђује 
и чињеница да je ова шума већ у току 1934 опет продата! 
„Траверс” редовно не купује шуме ради експлоатације. 
Главно поље рада му je у трговини, a нарочито у извозу;

Расходи 1934 1936 Приходи 1934 1935/33
Трошкови 1.342 3.202 Прен. доб. 5 75
Зтп. инв. 21 26 Од робе 1.654 3.542
Дубиозе 221 205 Збир 1.659 3.617
Добитак 75 184

Приликом упоређивања цифара из рачуна губитка 
и добитка треба имати у виду да последњд пословна го- 
дина обухвата раздобље од 21 месеца, целу 1935 и првих
9 месеци 1936 године, док су се претходне пословне rć- 
дине поклапала са календарским. Анализа ових цифара 
нам показује да je приход од робе у 1935/36 порастао. 
Упркос санкцијама, продаја je била нешто боља, делом 
због јавних радова у земљи, a делом због тога што je- 
пре примене санкција и Италија форсирала увоз čbhx 
оних артикала које није имала. Међутим, порасли су и 
трошкови, нарочито камата и наднице, тако да je чиста 
добит за 21 месец 1935/36 износила 109 хиљада, док се у 
току две претходне године кретала око 70 хиљада динара 
годишње. У 1933. већи део чисте добити употребљен. je за 
покриће губитка из 1932; за 1934 није такође подељена 
никаква дивиденда, већ je добит пренета на нови рачун. 
Ha тај начин je у последњем билансу добит исказана са 
184 хиљаде динара. To je  резултат рада у току последње 
4 године и 9 месеци. Просечно годишње укамаћење гла«- 
ниде за цело то раздобље износи око 4%. Насупрот томе- 
дивиденде у 1928, 1929 и 1930 износила je  no 7:%, a у 1931 
години 6%.

У управи „Траверса” д. д. су г. г.: Ото Хајнрих, 
Вилко Шен, Алфред Шпиц, Оскар Калман, д-р Адолф ПЛ; 
Цувај и д-р С. Кауфер.
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Sadržaj:
Jugoslovenski kreditni zavod a. d., Beograd 
»Šumadija« a. d. za osiguranje i reosiguranje, Beograd 
Zanatlijska kreditna banka a. d., Beograd

JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D., BEOGRAD

Za Jugoslovenski kreditni zavod 1936 godina bila je 
jubilarna, jer je s njom završio prvu desetogodišnjicu svoga 
rada. Kao što je poznato, od ovih deset godina bile su u stvari 
samo prve četiri normalne, je r  je posle prve uzbune ulagača 
na dan 23 septem bra 1931 kod nas izbila neobično teška ban
karska kriza, koja ni do danas nije sasvim prestala. To znači 
da opšte prilike, naročito u toku poslednjih šest godina, nisu 
bile nimalo povoljne, pogotovu za jednu sasvim mladu i novu 
banku.

Međutim, razvitak Jugoslovenskog kreditnog zavoda bio 
je ipak toliko sjajan, nagao i neobičan, da nam je teško naći 
dovoljno m arkantan izraz da ga pravilno ocenimo. U' zemlji 
imamo preko 600 banaka, ali bi se na prste mogle prebrojati 
one čije je  poslovanje u godinama bankarske krize bilo ma 
i približno slično poslovnoj ekspanziji Jugoslovenskog k re 
ditnog zavoda.

Proširenje poslovnog volumena izvršeno je ovde za
vidnom, am erikanskom brzinom, uprkos bankarskoj krizi. 
Obrtni kapital zavoda iznosio je u milionima dinara:

krajem  1927 38,86 krajem  1932 49,59
1928 36,05 1933 63,52
1929 51,11 1934 77,38
1930 56,05 1935 88,63
1931 39,86 1936 96,87

je ovde u poslednjoj trećini 1931 godine došlo samo do malog- 
odmora, do ispitivanja nove situacije i priprem e za snažni po 
let u toku sledečih godina.

Upoređenje glavnih biiansnih pozicija Jugoslovenskog 
kreditnog zavoda za četiri poslednje godine daje sledeću sliku:

Račun izravnanja

Jugoslovenski kreditni zavod osnovan je 1926 godine, 
a otpočeo je svoj rad u 1927 sa glavnicom od 10 miliona di
nara. Blagođareći velikom poverenju koje su njegovi osniva
či uživali, i priliv uloga bio je od samog početka znatan, 
tako da je  obrtni kapital zavoda već krajem  prve poslovne 
godine dostigao 38,86 miliona dinara. Da bi sopstvena sred
stva ostala u normalnom odnosu prem a tuđima, koja su pri- 
ticala velikom brzinom, glavnica je  već u 1930 godini povi
šena na 15 miliona. Krajem te  godine obrtni kapital iznosi 56 
miliona dinara.

23 septem bra 1931 počinje panično podizanje uloga, ali 
je aktiva Jugoslovenskog kreditnog zavoda iznad svakog oče
kivanja likvidna, tako đa je banka u stanju da bez ikakvih 
teškoća isplati svojim ulagačima i poveriocima preko 16 milio
na. I posle toga — krajem  1931 — bančina gotovina iznosi 
oko 7 miliona dinara, tako da se u svakom trenutku, ne di
rajući bančine dužnike, ulagačima i poveriocima moglo da 
vrati preko 30% njihovog potraživanja. Kada su za naše p ri
vatno bankarstvo u stvari tek počele teškoće — krajem  1931
— kod Jugoslovenskog kreditnog zavoda bankarska kriza 
bila je već likvidirana. I to definitivno. Dobija se utisak da

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Blagajna 4.605 9.476 11.274 11.774
Nar. banka i P. šted. 9.220 10.516 14.600 6.275
Potraž. kod banaka 1.926 1.224 441 376
49c blag. zapisi ----------------• ----------------- — — 6.000
Valute i devize 259 989 1.339 856
H artije od vrednosti 1.346 1.088 1.188 936
Menice 16.853 18.882 22.356 25.660
Dužnici 29.307 35.203 37.433 44.993

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezervni fond 1.300 1.550 1.800 2.200
Fond za dubioze ■------ ------- ------ 1.432
Penzioni fond 120 145 170 220
Ulozi 45.405 58.697 69.657 75.102
Prenosne pozicije 502 738 520 957
Čista dobit 1.189 1.249 1.485 1.959
Zbir bilansa 63.516 77.379 88.631 96.870

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi i plate 1.342 . 1.746 1.997 2.348
Porez 450 640 500 700'
Otpisi 363 1.194 968 1.129
Čista dobit 1.189 1.249 1.485 1.959

Prihodi
Kamate i prov.^saldo 2.979 4.306 4.166 5.012
Prenos dobiti 67 21 74 107
Razni prihodi 298 502 711 1.017
Zbir prih. ili rashoda 3.344 4.830 4.951 6.136

Završni računi ovog novčanog zavoda pokazuju sliku 
sjajnog napretka, sliku koju smo viđali kod naših bankarskih 
bilansa samo u periodu pre bankarske krize. Dok se kod na j
većeg bro ja naših ostalih privatnih novčanih zavoda volumen 
poslova rapidno sužava i dok je njihova bankarska aktiv
nost' smanjivana na najm anji mogući obim, dotle se kod Ju 
goslovenskog kreditnog zavoda obrtni kapital u 1932 pove
ćava za 10 miliona, u 1933 za 14 miliona, u 1934 za daljih 14
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miliona, a u toku poslednje dve godine za preko 19 miliona 
dinara, tako da je krajem  1936 godine ovaj za 143% veći 
<id onog u 1931 godini. Za onoga koji ne poznaje ovaj zavod 
ni njegove upravljače ovakva poslovna ekspanzija m ora da 
pretstavlja jedan gotovo neobjašnjiv fenomen.

Stvar se može ipak objasniti. „U toku desetogodišnjeg 
rada — veli uprava u svom poslednjem poslovnom izveštaju
— nismo utužili nijednu menicu iz svog portfelja .” To nam 
ne pokazuje samo toleranciju i razumevanje uprave za even
tualne neprilike bančinih dužnika, već je istovremeno i naj- 
očigledniji dokaz ogromne obazrivosti s kojom je ona uvek 
ulazila u svaki posao. Upravljači zavoda su poznati kao neo
bično iskusni i rigorozni bankari, a i poslovi s kojim a se 
banka bavi spadaju među najlikvidnije i najsigurnije ban
karske poslove uopšte.

Zbog savršenog poznavanja posla i kom itenata od 
strane uprave, rizik je gotovo sasvim isključen. Ta činjenica 
kao i najrigoroznije ispunjavanje svih obaveza stvarali su Ju- 
goslovenskom kreditnom  zavodu ugled i poverenje kojim a 
m ogu da budu u punoj meri zadovoljni i ponosni kako akci- 
onari tako i uprava.

Ako najp re  razgledamo pasivu, vidimo da se zavod ni 
prošle ni ranijih godina nije služio ni reeskontom  kod držav
nih banaka i ustanova ni inostranim  kreditim a. Jedina sred
stva kojim a on radi su isključivo — pored sopstvenih sred
stava —• samo ulozi na uložnim knjižicama i tekućim raču
nima. P orast uloga u godinama bankarske krize je bez p ri
mera. Sa 15,26 miliona krajem  1931 oni su se popeli na 75,1 
miliona dinara krajem  1936 odnosno za 392%. Glavnica je 
posle 1930, kada je povišena sa 10 na 15 miliona, neprome- 
rijena. Rezervni fond iznosi 2,2 miliona, za 400 hiljada dinara 
više nego krajem  prethodne godine, što odgovara dotaciji iz 
čiste dobiti za 1935. Sa dotacijom iz dobiti za 1936 ovaj fond 
iznosiće 2,8 miliona, odnosno 18,3% od glavnice. U toku p ro 
šle godine obrazovan je i „fond za otpis sumnjivih po traži
vanja” koji iznosi 1,43 miliona. Kada se üzme u obzir i o sta
tak  iz čiste dobiti za 1936, koji se prenosi na novi račun, 
vidi se da su ukupna sopstvena sredstva dostigla 19,4 mili
ona, što znači da sopstvena sredstva stoje prem a tuđim a kao 
1 prem a 4. U bankarskoj politici ovaj odnos se označava kao 
najnorm alniji.

S truk tu ra bančine aktive je naročito interesantna. Za
vod se u prvom redu bavi finansiranjem  izvoza, reeskontom  
menica manjih novčanih zavoda i sličnim kratkoročnim  po
slovima, koji se knjiže preko dva računa: menice i dužnici. 
Ha ove dve pozicije otpada oko 73% od celokupne aktive, dok 
se daljih 25% aktive sastoji u raspoloživoj gotovini, 1% u 
devizama i valutam a i 1% u hartijam a od vrednosti. Mobil
nost zavoda je na zavidnoj visini. Menice su prošle godine 
porasle za 3,3 miliona, sa 22,35 miliona u 1935 na 25,66 mi
liona krajem  1936. Dužnici po tekućem računu iznose 45 mi
liona prem a 37,4 miliona u 1935. Za Jugoslovenski kreditni 
zavod, koji se ne služi reeskontom, tekući računi su in te
resantniji od meničnih zajmova, je r pružaju istu sigurnost, 
a mnogo sa prikladniji za finansiranje izvoza. Gotovina iz- 
ftosi 24,4 miliona. Od toga je bilo u blagajni 11,77 miliona, 
kod Narodne banke i Poštanske štedionice 6,27 miliona, kod 
ostalih banaka 376 hiljada, a u novim 4% blagajničkim ža- 
pisima M inistarstva finansija 6 miliona dinara.

Iako je znatan deo raspoloživih sredstava preko ceie 
godine neplodno ležao u kasam a zavoda i na žiro-računu, 
ipak je  znatna i bruto-dobit. Blagodareći povećanju obrta 
sa 5 m iiiiardi dinara u 1935 na 6,5 milijardi u 1936 račun 
prihoda pokazuje rekordne cifre. Saldo kam ata i provizija, 
koji se javlja kao višak među prihodima, iznosi 5 miliona 
prem a 4,16 miliona u 1935. Razni prihodi su takode za oko

30% veći. Oni iznose 1 milion dinara prem a 711 hiljada u
1935 i samo 298 hiljada u 1933.

Troškovi i plate pokazuju takođe porast. To se moglo 
i očekivati s obzirom na ogrom no povećanje poslova. 1927 
rad je  započet sa skromnim aparatom  od 6 činovnika i tri- 
funkcionera, a krajem  1936 zavod je radio sa 38 osoba. U 
odnosu na prethodnu godinu troškovi i plate su ipak samo 
zS 350 hiljada veće. Za porezu je rezervisano 700 hiljada p re 
ma 500 hiljada u 1935. I prošle godine je nabavljeno novog 
nam eštaja za 148 hiljada dinara, ali je celi iznos, kao i ra 
nijih godina, odmah otpisan.

Iskazana čista dobit iznosi 1,96 miliona, za 474 hiljade 
dinara više nego u prethodnoj godini. Ako se tome doda iz
nos od 1,43 miliona koji je dotiran neposredno fondu za du
bioze, vidi se da ukupna čista zarada u 1936 iznosi 3,4 mi
liona odnosno oko 23% od glavnice. Akcionarim a se deli di
videnda od 6% prem a 5% godišnje u toku 5 ranijih godina 
i 7% u 1930 godini. 600 hiljada je dotirano rezervnom fondu 
koji time dostiže 2,8 miliona, 80 hiljada penzionom fondu, 
196 hiljada dato je upravi na ime tantijem e, 39 hiljada nad
zornom odboru, a ostatak od 144 hiljade prenet je na novi 
račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Adolf Minh, p re t
sednik; inž. Ljuba Gođevac i J. Bin, potpretsednici; Slavko 
L. Singer, Bora Popovič, D ragom ir Rakić, A leksandar Minlv 
M ihajlo Lukarević, Velimir Dimitrijević, Đorđe Lederer i H in
ko Blivajs, članovi. U nadzornom odboru su gospoda: Borj- 
slav Stojankić, pretsednik; Dragan Miličevič, d-r Cvetko G re
gorič i d-r Vinko Vrhunec. Upravljajući direktor je g. Hinko 
Biivajs.

„ŠUMADIJA" A. D. ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE, 
BEOGRAD

Zbog slučaja sa osiguravajućim društvom „Feniks” iz 
Beča, prošle godine bilo je došlo za kraće vreme do izve- 
snog zastoja u akviziciji novih osiguranja. Međutim, in te re
senti su brzo uvideli da je ta j slučaj sasvim individualne p ri
rode i da nema nikakvog razloga za nepoverenje prem a osta
lim osiguravajućim društvima. S druge strane su se pobolj
šale i opšte ekonomske prilike, tako da je i za privrednu 
granu osiguranja 1936 godina bila povoljnija od prethodnih. 
I poslovanje „Šumadije” bilo je prošle godine znatno življe, 
kao što nam to pokazuju i donji podaci. Inače, njena sigur
nost i likviditet do sada su uvek bili na potrebnoj visini, 
tako da je poverenje osiguranika potpuno razumljivo.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

Opšti troškovi 1.445
u hiljadama dinara 

1.425 1.574 1.437
Provizije 580 545 429 482
Otk. i šte te živ. neto 1.031 951 875 867
Štete element, neto 789 222 275 280
Kamata 125 137 141 166
Amortiz. nepokretn. — 130 170 100
Otpis dubioza 344 218 109 30
Kursna razl. hartija 168 — — —
Rezervna prem ija živ. 8.602 9.673 10.576 11.258
Prenosna prem. elem. 662 400 418 436
Rezerva za štete 172 233 115 173
Dobitak 519 510 620 * 848

Prihodi
Pren. pozic. pr. god. 8.760 9.436 10.306 11.109
Prenos dobiti —• 6 — 12
Prem ije elem neto 1.655 1.000 1.045 1.091
Prem ije život neto 1.782 1.684 1.509 1.540
Dažbine element. 868 737 669 639
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Dažbine život 18 5 3 19
Provi?, reosig. požar 342 454 359 268
Kamata 927 783 742 784
Prihod efekata 46 34 47 65
Prihod nepokretn. — 270 471 503
Razni prihodi 39 33 152 48
.Zbir prih.-rashoda 14.437 14.444 15.303 16.079

Na strani prihoda vidimo, da su dažbine elem entara za 
30 hiljada manje, provizija reosiguranja požara za 91 hiljadu 
i razni prihodi za 104 hiljade. Svi ostali prihodi pokazuju po 
većanje, tako da je  u 1936 i zbir prihoda za 776 hiljada di
nara veći od onog u 1935. S druge strane su opšti troškovi 
za 137 hiljada manji, a i otpis dubioza mogao je da bude 
smanjen za 80 hiljada. Blagođareći tome i čisti dobitak je  za 
228 hiljada dinara veći nego u 1935. Ovde moramo spomenuti 
da su naša osiguravajuća društva početkom prošle godine 
-zaključila sporazum o jednakoj primeni tarife; time je obu
stavljena ranija bezobzirna konkurencija, a osiguranje je p o 
stavljeno na zdraviju osnovu, od čega će imati koristi ne samo 
osiguravajuća društva nego i osiguranici.

Stanje osiguranih suma bilo je (u milionima dinara):
Krajem Br. polisa Život Br. polisa Elem entar
1933 2.143 41,1 11.149 2.678
1934 1.823 36,1 10.653 2.637
1935 1.667 33,1 10.649 2.700
1936 1.747 35,4 10.644 2.677

Smanjivanj e portfelja života je obustavljeno , a osigu-
rane sume u elem entaru uglavnom su se održale na ranijoj 
visini, iako je u 1936 otpalo 1720 polisa (464 miliona dinara) 
usleđ isteka, storna i redukcije. Inače, procenat šte ta  se po 
pravio u elem entarnoj i u životnoj grani, kao što nam to po-
kazuje i sledeča tablica (u hiljadama dinara):

Odeljenje života Odeljenje elem entara
•Godina Prem ije Štete % Prem ije Štete %
1933 1.782 1.031 57,9 1.655 789 47,7
1934 1.684 951 56,5 1.000 222 22,2
1935 1.509 875 58,0 1.045 275 26,3
1936 1.540 867 56,3 1.091 281 25,8

Poslednjih godina je odnos između prem ija i šte ta kod 
elementarnih osiguranja neobično povoljan, a u odeljenju ži
vota on je  takođe znatno manji od tehnički dozvoljenog. T re
ba napom enuti da se i rezervne prem ije života brzim tempom 
povećavaju sa 7,8 miliona u 1932 na 11,26 miliona krajem
1936. X° Pak znači sve bolje fundiranje osiguravajućeg dru
štva „Šumadije". Analizom njene aktive i pasive može se lako 
utvrditi, da je „Šumadija” neobično zdrava.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 40 32 55 82
Banke 15.019 11.611 12.685 13.626
Zajmovi na pol. živ. 1.460 1.605 1.776 2.104
Hart, od vrednosti 2.039 2.244 2.627 3.102
Nepokretnost — 5.400 5.400 5.400
•Osig. društva 1.157 955 957 921
Razna aktiva 1.027 625 579 655

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Fond za pov. glav. 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 1.196 1.339 1.493 1.662
FoncJ kurs. razl. hart. — 210 592 818
Fond am ort nepokr. —• 130 300 400
Rezer. prem ija života 8.602 9.673 10.576 11.258
Pren. prem. elem. 662 400 418 436
Rezerva za štete 172 233 115 173
O sig. društva 3.848 4.054 4.282 4.588

Razfta pasiva 243 424 182 206
Čist dobitak 519 510 620 848
Zbir bilansa 20.742 22.473 24.079 25.890

Zbir bilansa u 1936 iznosi 25,89 miliona i veći je za 1,8 
miliona nego krajem  1935. Ako najpre pregledamo pasivu, 
vidimo da su sopstvena sredstva za oko 400 hiljada veća, do
bit za 328 hiljada, prenosna pasiva i rezervisane štete za 760 
hiljada, a potraživanja osiguravajućih društava za 300 hiljada. 
U aktivi su nepokretnosti ostale nepromenjene, a samo je 
dug osiguravajućih društava za 36 hiljada manji, dok su sve 
ostale pozicije povećane, i to  banke za 941 hiljadu, gotovina 
za 27 hiljada, zajmovi na polise za 328 hiljada, hartije od vred
nosti za 475 hiljada i razna aktiva za 76 hiljada.

Inače, celu pasivu možemo podeliti u tri grupe, i to : 
na sopstvena sredstva, dugoročne obaveze i kratkoročne oba
veze. Sopstvena sredstva se sastoje iz glavnice i fondova, a 
iznose 8,38 miliona, odnosno kad im dodamo dotacije iz do
biti za 1936 godinu — okruglo 8,5 miliona. To znači da se 
sopstvena sredstva prem a tuđim a odnose kao 1 prem a 2, što 
je za osiguravajuća društva vanredno povoljan odnos. Na du
goročne obaveze otpada oko 15 miliona dinara, i to  l i , 25 mi
liona na rezervnu prem iju života, 436 hiljada na prenosnu 
premiju, 100 hiljada na rezervnu premiju elem entara i 3,19 
miliona na potraživanje osiguravajućih društava po pasivnom 
depou prem ijske rezerve osiguranja života. K ratkoročna p a 
siva iznosi samo 2,35 miliona, od čega otpada 1,39 miliona na 
potraživanje osiguravajućih društava po tekućim računima, 
173 hiljade na rezervu za neisplaćene štete, 206 hiljada na 
raznu pasivu i oko 575 hiljada na dividendu, tantijem u i učešće 
osiguranika u čistoj dobiti.

Realizacijom jednog dela hartija  od vrednosti mogla 
bi se odmah isplatiti celokupna kratkoročna pasiva. To znači 
da likvidet „Šumadije” ne bi došao u pitanje čak ni u slučaju 
da su sve ostale pozicije u aktivi dugoročne, a to  nikako ne 
stoji. I p itanje sigurnosti je izvan diskusije, je r  politika p la
siranja „Šumadije” potpuno odgovara principima nauke o osi
guranju. Postoje uglavnom 4 vrste plasmana: ulozi kod b a
naka (13,6 miliona), nepokretnosti (5,4 miliona), hartije ođ 
vrednosti (3,1 miliona) i zajmovi na polise života (2,1 mili
ona dinara). Na ove 4 pozicije i na gotovinu otpada ravno 
94% od celokupne aktive. Pod raznom aktivom knjižena su 
nenaplaćena dokum enta sa 921 hiljadom dinara, a pod osigu
ravajućim  društvima potraživanje „Šumadije” po tekućim ra 
čunima (307 hiljada) i aktivni depo prem ijske rezerve (613 
hiljada).

Čisti dobitak u 1936 iznosi 848 hiljada prem a 620 h i
ljada u prethodnoj godini. Tome treba dodati prihod hartija  
rezervnog fonda od 104 hiljade i zaradu na kursnoj razlici 
hartija  od vrednosti od 225 hiljada dinara, je r  su ova dva 
iznosa uneta neposredno u odgovarajuće fondove. Na ta j n a
čin izlazi da je  ukupni čisti dobitak „Šumadije" u 1936 godini 
1 milion 177 hiljada. Od ove sume upotrebljeno je 396 hilja
da za isplatu 12% dividende i 10% dividendnog poreza, 423 
hiljade za povećanje društvenih fondova, 100 hiljada za fond 
rezervne prem ije elementara, 168 hiljada za tantijem u, 25 h i
ljada isplačemo je na ime učešća u dobiti osiguranicima ži
vota, a 20 hiljada Trgovačkom fondu. O statak  ođ 45 hiljada 
prenet je na novi račun.

U upravi „Šumadije” su g. g. Dobra S. Petkovič, pret- 
sednik; Dobrivoje T. Lazarevič, potpretsednik; A leksandar J. 
Jovanović—Resavac, F ranja Bajloni, Živan Todorovič, P etar 
Milanović, Milan B. Tomić, Ljubomir Trandafilović i Ilija S. 
Ilić. U nadzornom odboru nalaze se gospoda: Mladen J. Obra- 
dović, Mih. Lukarević, Milan Parivođič, Aleksandar Tadić, D i
m itrije St. Mirkovič, D imitrije Bogojević i Milan Jeftić. D i
rek tor društva je g. Jovan P. Nikolič.
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ZANATLIJSKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

I Zanatlijska kred itna banka iz Beograda spada u red 
onog malog bro ja srednjih i manjih novčanih zavoda, koji su 
sjajno prošli kroz sve teškoće s kojim a se poslednjih godina 
naše bankarstvo moralo da bori. I kod nje je u svoje vreme 
bilo odliva uloga, ali su se ulagači dosta brzo primirili, je r  su 
sve zatražene isplate izvršene bez teškoća i bez odugovlače
nja. Inače, banka se nalazi u rukam a vrlo sposobnih i veštih 
bankara, koji su umeli da plasiraju poverena im sredstva s i
gurno i likvidno. I u prošloj godini najglavniji bančin po
slovi bili su eskont menica i zajmova na podlozi zaloga hartija 
od vrednosti i dragocenosti.

Na bančino poslovanje povoljno je uticala i činjenica, 
što je ona uvek radila pretežno sopstvenim sredstvima. Tako 
je, na primer, u 1930, poslednjoj p re izbijanja bankarske k r i
ze, odnos između njenih sopstvenih i tuđih sredstava bio 3 
prem a 2. Ulozi na štednju iznosili su tada 3,45 miliona, a ban- 
čina aktiva je bila uvek dovoljno likvidna, tako da su se bez 
teškoća mogli podm iriti svi zahtevi ulagača. U 1934 došlo je 
zbog maksim iranja kam atnih stopa opet do izvesnog odliva 
uloga. Međutim, već u 1935 imamo ponovni priliv, uprkos sm a
njenju kam atne stope.

Kretanje glavnih bilansnih pozicija Zanatlijske kreditne 
banke za poslednje četiri godine pokazuje nam sledeća ta 
blica:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 370 422 671 401
Menice 3.331 2.579 3.214 3.749
Zajmovi na zaloge 2.729 2.845 2.667 2.367
N epokretnosti 3.574 3.574 3.574 5.577
N am eštaj 91 75 70 64
H artije od vredn. 351 366 228 245
H artije rez fonda 485 642 700 691
Razna aktiva 83 8 11 5

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi bančini 1.682 1.748 1.846 1.846
Fond za osig. služb. - — - 18 21 28
Ulozi na štednju 1.435 976 1.330 1.678
Reeskont 1.764 1.610 1.934 2.644
Drž. hip. banka 655 632 605 1.420
NeisDl. dividenda 9 4 4 5
Porez na rente 3 2 2 2
Prenosna kam ata 44 89 90 85
Tantijema 61 51 43 43
Dividenda 300 250 250 250
Razna pasiva ------ - ----- : 11 100
Zbir bilansa 18.972 17.517 19.576 21.678
Obrtni kapital П.0Г4 10.511 11.136 13.100

Bančin obrtni kapital, koji je krajem  1930 iznosio 11,8 
miliona i koji je do k ra ja  1934 godine bio pao na 10,5 miliona, 
u 1936 je dostigao rekordnu visinu od 13,1 miliona dinara. 
Povećanje prem a prethodnoj godini iznosi 2 miliona. Ako 
najpre posm atram o pasivu, videćemo da su prošle godine 
sopstvena sredstva ostala neprom enjena sa 6,87 miliona dina
ra. Ulozi su za 348 hiljada dinara veći. Reeskont je takođe 
povećan za 710 hiljada na 2,64 miliona, je r  bančina uprava nije 
htela da ostavi bez kred ita  trgovce i druge privrednike, koji 
su ga tražili dajući sigurna pokrića. I potraživanje Državne hi
potekarne banke je za 800 hiljada veće. To je uglavnom po

sledica činjenice, da je Zanatlijska kreditna banka u tok tt 
prošle godine tram pila svoje imanje u Kneza Pavla ulici sâ  
imanjem u Knez M ihajlovoj br. 16 i Čika Ljubinoj br. 5.

U aktivi imamo samo tri znatnije promene. P re šVega^ 
zbog pom enute tram pe, nepokretnosti su za 2 miliona veće 
nego u 1935 i iznose 5,57 miliona dinara. Menice pokazuju ta> 
kođe porast od 535 hiljada na 3,75 miliona, ali su zajmovi na 
zaloge pali za 300 hiljada dinara, na 2,37 miliona. I gotovina, 
je za 270 hiljada m anja nego u 1935, ali je  još uvek Veća 
nego u 1933 godini. Kao što se vidi, nepokretnosti pretsta- 
vljaju najveći plasman i na njih otpada 42,5% od celokupiie 
aktive. Bančina mobilnost je ipak znatna, je r  su krediti koje 
je ona podelila sasvim kratkoročni i potpuno sigurni (u toku
1936 utužena su samo dva dužnika u ukupnom iznosu od 
6.210 dinara), a raspoloživom gotovinom se može odmah is
platiti 25% svih uloga na štednju. Banka ima, pored toga, f 
hartija  od vrednosti u iznosu od 936 hiljada dinara. U slu
čaju potrebe ove bi se hartije mogle bez ikakvih teškoća za
ložiti ili prodati sa znatnom zaradom.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
1936

Kamata 286 247 180 271
T roškovi 689 590 587 557~
Otpis nam eštaja 9 8 8 7
Otpis nenapl. potraž. 316 303 340 78
Čista dobit 405 338 329 m

Prihodi
Oporez. prih. 1933/34 ----- - ----- - 228 - — -
Kamate i proviz. 1.288 745 739 769
Kirija 348 373 316 414
Razni prihodi 70 65 ------ ------
Od h artjja  od vredn. ------- 55 27 20'
Kursna razl. hartija ----- - 248 85 ------
Napi. otpis, potraž. ------ ------ 50 39
Zbir prihoda-rashoda 1.786 1.487 1.445 1.242

Do k raja  1935 bruto  prihodi su opadali, uglavnom zbog 
sm anjenja prihoda od kam ate, što je  u vezi s maksimiranjem 
kam atnih stopa. Zbir prihoda je i u 1936 opet manji. Ali tre 
ba im ati u vidu, da se u 1935 među prihodima javila i pozi
cija »oporezovani prihod iz 1933/34« od 228 hiljada. P o re - 
ske vlasti prilikom revizije razreza poreza nisu bile priznale 
otpise nekih dubioza, koje je banka izvršila u toku 1932, 1933- 
i 1934. Zbog toga su se ti otpisi morali stornirati, tako da su>. 
se u 1935 javili na strani prihoda. Međutim, kako su ta  po
traživanja stvarno nenaplativa, banka ih je u istoj godini opet 
unela kao otpis među rashode. U 1936 nema među prihodima 
ni dobitka na kursnoj razlici. Inače, prihodi od kam ate su za_ 
30 hiljada veći, a oni od kirije zo 100 hiljada.

Na strani rashoda vidimo, da su otpisi nenaplativih po
traživanja znatno manji, a troškovi su takođe reducirani za 
30 hiljada dinara. Međutim, izdaci za kam atu su za 90 hiljada 
veći, što je posledica većeg priliva tuđih sredstava.

Čisti dobitak iznosi 329 hiljada dinara i jednak je s onim’ 
iz prethodne godine. Od toga je, upotrebljeno za 5% dividen
du 250 hiljada, za povećanje rezervnog fonda 33 hiljade, za; 
penzioni fond 3 hiljade, a za tantijem u 43 hiljade dinara.

U upravi su gospoda: Radomir Milaćević, pretsednik;; 
Oto Lorene, Dušan Stojadinović, Stojan Veljković, Velizar Ba
rič, Krsman Vitorović i Tadija V. Ilić. U nadzornom odboru 
su g.g.: Isidor D. Vitorović, Borislav B. Todorovič i Sreten Mi
laćević. D irektor banke je g. Tadija V. Ilić.
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Садржај:
Trgovački fond i njegova Hipotekama banka, Beograd 
Rudnici uglja u Aleksincu b. d., Bruxelles 
Izvozna banka a. <L, Beograd 
Diskontna trgovačka banka a. d., Beograd

TRGOVAČKI FOND I NJEGOVA HIPOTEKARNA BANKA,
BEOGRAD

H ipotekam a banka Trgovačkog fonda je, kao što smo 
to već nekoliko puta u našim ranijim analizama naglasili, 
novčana ustanova naročite vrste. Ona nije sama sebi cilj, kao 
što je sa gledišta akcionara svaka banka, nego je  sredstvo 
sa naročitim  ciljem. Ona je u službi Trgovačkog fonda, a 
ovaj je osnovan ravno pre trideset i tri godine od strane 
beogradskih trgovaca sa ciljem da obezbedi penzije člano
vima odnosno njihovim porodicama za slučaj iznemoglosti, 
starosti i smrti. Kapitali ovakvih ustanova —• fondova — 
obično se daju na priplod novčanim zavodima, najčešće javno
pravnim, ali se plasiraju i u pupilarno sigurne hartije od 
vrednosti. Međutim, beogradski trgovci vrlo su pravilno za
stupali gledište, da mogu svoje kapitale fonda zaposliti po 
slovno, a zato je izabran bankarski posao, specijalno hipo
tekam i, kao najsigurniji. Na ta j način je stvorena jedna 
specijalna hipotekam a ustanova, koja je postala velik i va
žan novčani zavod, čiji blagajnički obrt ide na stotine mi
liona dinara.

Brojno stanje članova fonda iznosilo je krajem  1935 
godine. 1831. U toku 1936 upisano je. 29 novih članova, a 7 
njih .su izgubili pravo na dalje ulaganje, dok je trojici ulog 
potpuno isplaćen i skinut sa članske glavnice, tako da je 
krajem  1936 godine ostalo 1850 članova. Međutim, 362 čla
na (prema 291 u 1935 g.) prim aju već penziju, a 574 člana 
nisu više obavezni na ulaganje, tako da ima 914 aktivnih 
ulagača, čije mesečne uplate variraju  između 10 i 5 hiljada 
dinara.

Poslovanje H ipotekarne banke Trgovačkog fonda bilo 
'је i prošle godine neobično povoljno, kao što se to vidi 
iz sledeće tablice U kojoj smo uporedili glavne bilansne po
zicije za četiri poslednje godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna i žiro 3.469 7.431 2.160 1.644
Blag, zapisi Min. fin. ----- - 8.057 21.100 28.286
Kratk. zajm. na nepokr. 112.814 110.674 111.185 120.326
Dugor. zajm. na nepokr. 1.301 956 29 26
Zajm. na hart, od vredn. 2.716 2.433 7.204 2.834
Zajmovi po tek. rač. -— - — — 6.599 5.614
Nepokretnosti 1.428 2.108 1.875 9.449

Pokretnosti 189 173 . 1.60 138
Vredn. gar. fonda u hart. 2.165 2.651 4.064 4.814
Razna aktiva 125 215 , 130 53
Ostave 120.638 121.781 146.678 154.974
Garancije 163.690 170.059 183.301 200.672
Depo banč. akcepata 1.000 1.000 1.000 1.000

Pasiva
Glavnica 75.915 86.960 97.243 107.516
Fondovi 4.848 5.974 7.417 8.381
Ulozi na štednju 40.013 38.363 38.122 40.638
Poverioci 1.020 - — • 6.592 12.274
Potraž. državno 311 326 375 358
Prenosna kam ata 1.773 2.205 3.074 2.599
Prenosna zakupnina ----- • ------ 22 25
Tantijem a 473 399 316 337
Razna pasiva 854 549 1.347 1.054
Zbir bilansa 409.537 427.539 485.486 529.829
Obrtni kapital 125.209 132.048 154.507 173.184

Da počnemo sa glavnicom, pošto je to  jedan specija-
litet. Izraz »glavnica« ovde nema ničeg zajedničkog sa tim
pojmom kod akcionarskih društava, je r  H ipotekam a banka 
Trgovačkog fonda i nije a. d. Glavnica je ovde zbir kapitali- 
sanih uloga članova Trgovačkog fonda. Ova specijalna p ri
roda glavnice čini da je ona stalno u pokretu, i to  uvek na 
više. Krajem prošle godine glavnica je dostigla 107,5 miliona 
dinara (prem a 97,2 miliona krajem  1935). Ogrom ni p o l e tu  
toku poslednjih godina vidi se po tome, što je glavnica još 
krajem  1927 godine iznosila 16,5 miliona dinara. U tekućoj 
godini porast glavnice izneće 5 miliona 167 hiljada, ne •■■ral- 
čunajući ovde uloge novih članova ni deo čiste dobiti koji 
će jo j biti dopisan. Pored glavnice, imamo i fondoye koji iz
nose 8,38 miliona dinara, tako da su krajem  1936 ukupna 
sopstvena sredstva Fonda i njegove banke dostigla. 115,8 
miliona dinara.

Od tuđih sredstava najvažniji su ulozi na štednju, koji 
iznose 40,6 miliona prem a 38,1 miliona dinara krajem  p r e t 
hodne godine. U toku 1936 primljeno je  novih uloga za 
34,37 miliona, a isplaćeno je  ukupno 31,85 miliona, tako da 
je povećanje prem a 1935 godini 2,5 miliona dinarä;' I poVe- 
rioci su u 1936 za 5,7 miliona veći nego u prethodnoj godim, 
a iznose 12,27 miliona. Ukupni obrtni kapital iznosi 173 mi
liona prem a 154,5 miliona dinara u 1935, a sopstvena sred
stva su po prilici dva puta veća od tuđih. • •

Najveći deo obrtnog kapitala (70% odnostoo 120 mili-



34

ona dinara) plasiran je u kratkoročne zajmove na nepokret
nosti. Prem a prethodnoj godini ova pozicija je  povećana za
9 miliona dinara. To su krediti koje banka daje za zidanje i 
dovršenje zgrada. Kad se zgrada potpuno dovrši, dužnik se 
obraća Državnoj hipotekarnoj banci za dugoročni kredit 
kojim  isplaćuje svoj dug kod Trgovačkog fonda. Inače, dugo
ročni zajmovi na nepokretnosti ne igraju  kod Hipotekarne 
banke Trgovačkog fonda gotovo nikakvu ulogu. Krajem
1936 bilo ih je  samo za 26 hiljada dinara.

Zajmovi na hartije od vrednosti, koji su u 1935 bili 
povećani sa 2,4 na 7,2 miliona, u 1936 su opet svedeni na 2,8 
miliona dinara. I zajmovi po tekućim računima, koji su se 
pretprošle godine po prvi put pojavili u bančinom bilansu sa
6,6 miliona, u 1936 su smanjeni za 1 milion, na 5,6 miliona 
dinara. U toku 1936 banka je isplatila novih zajmova za ukup
no 46,7 miliona (prema 43,7 miliona u 1935 i 24,4 miliona u 
1934), a naplatila od svih svojih dužnika na ime otplate i k a 
m ata 53,9 miliona (prem a 46,5 miliona u 1935 i 41 milion u
1934 godini). Ukupna suma plasiranih zajmova na hipoteku, 
lombard i tekuće račune krajem  1936 iznosi 128,8 miliona 
prem a 125 miliona u 1935. Na hipotekarne zajmove napla
ćivana je kam ata od 8%, a na lombardne 71%.

Gotovina u blagajni i na žiro-računim a je sm anjena sa
2,16 miliona u 1935 na 1,64 miliona dinara krajem  prošle go 
dine. Međutim, portfelj blagajničkih zapisa M inistarstva fi- 
nansija je opet povećan. On iznosi 28,28 miliona prem a 21,1 
milion u 1935 i 8 miliona dinara krajem  1934.

I kod bančinih nepokretnosti došlo je prošle godine do 
znatnijih promena. One su bilansirane sa 9,45 miliona prema 
1,87 miliona u 1935. U bančinom izveštaju se ističe, da je Fond 
otkupio plac bivše kafane »Albanije« za podizanje jedne re 
prezentativne palate ko ja će s obzirom na odlično mesto do
nositi i vrlo lepu rentu. Za ovo imanje plaćeno je 8 miliona 
d inara i prenosna taksa od 400 hiljada. Površina placa je
681,2 m2 sa licem od 75,5 metara. Reprezentativna palata 
Fonda na ovome mestu služiće mu, zaista, kao prvoklasna 
reklama i dostojno će ga pretstavijati.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Kamata 2.751 2.160 1.851 1.699
Admin. troškovi 175 121 133 122
Troškovi po budžetu 741 748 748 744
Otpisi 1.253 764 894 145
Dobit 7.380 8.109 8.017 8.909

Prihodi
Kamata 12.106 11.623 10.868 10.927
Prihod od gar. fonda 125 187 207 247
Prihod zgrade Trg. fonda 44 55 32 45
Od ostalih imanja ------ —— 82 30
Napi. otpis, potraž. ------- ------ 409 333
Razni prihodi 26 35 47 37
Zbir prihoda ili rashoda 12.301 11.901 11.644 11.619

Na strani prihoda promene prema prethodnoj godini
su neznatne. Bruto prihod od kam ate iznosi 10,9 miliona di
nara. Na strani rashoda sve su pozicije u opadanju. Pada u 
oči da ukupni troškovi ne iznose ni 1 milion dinara. Admi
nistrativni troškovi su odista vrlo čedni; iznose svega 122 hi
ljade. Lični troškovi su takođe neobično umereni, je r  za plate 
osoblju i dnevnice članovima oba odbora nije isplaćeno više 
od 744 hiljade dinara. Čista dobit iznosi 8,9 miliona, odnosno 
do sada najviše otkako postoji ovaj interesantni novčani za
vod. Od toga je dodeljeno 3% M inistarstvu trgovine, a to 
je 267 hiljada, Upravnom odboru je  dato 159 hiljada, Nad
zornom odboru i bančinim činovnicima po 89 hiljada. Dotacije 
fondovima dostižu 682 hiljade. Na račun prenosne zakupnine

preneto je 25 hiljada, a ostatak od 7 miliona 5^7 hiljada do
deljen je kao 9% ukam aćenje članovima ulagačima na njihov 
kapital od 31 decembra 1935 godine. To je u stvari dividenda. 
Ali se ona ne isplaćuje, nego se dodeljuje ulozima, t. j. ona 
se ukapitalisava i dopisana je računu glavnice.

U upravnom odboru su g. g.: Čedomir T. Petrovič, Ži- 
vojin M. Jankovič, Živan Todorovič, Raša M. ćuković, Milan 
B. Tomić, Milan O. Maksimovič, Dušan T. Veljković, Avram 
Filipovič, Radoslav Antič, Jovan Milojkovič, Nikola M. Belo- 
vić i Živojin Jov. Jovanovič. U nadzornom odboru nalaze se 
gospoda: Mihailo S. Kandić, Milan V. Jovič, Čeda J. Vukovič, 
Milan Gmizović, Borislav Stojankić i Svetislav Trajković. Di
rek tor je  g. Mih. S. Švabič.

RUDNICI IJGLJA U ALEKSINCU B. D., BRUXELLES

U našim ranijim analizama napomenuli smo da je Dru- 
švo Aleksinfičkih rudnika otpočelo sa radom 1903 godine 
pomoću belgijskog kapitala koji se tada zainteresovao za 
proizvodnju uglja u našoj zemlji. Koncesija obuhvata 1210 
hektara zemljišta kod Kraljevca i Aleksinca. Postoje tri 
ugljenokopa, i to: Sv. Đorđe, Sv. A leksandar i Sv. Petar, svaki 
sa po dva moderno uređena okna. Instalacije su najsavre- 
menije, pošto se stalno obnavljaju, a kolonije sa radničkim 
stanovima su potpuno higijenske i okružene lepim parko
vima. Kapacitet proizvodnje je oko 115 vagona dnevno, a 
sadašnja produkcija iznosi oko 75 vagona dnevno, računa
jući 280 radnih dana u godini. Iako je prošlogodišnja p ro 
izvodnja bila za oko dve trećine veća od one u 1932/33 go 
dini, ipak ona iznosi samo 65% od proizvodnog kapaciteta.

U godinama privredne depresije industrija uglja mo
rala se boriti sa mnogim teškoćama, koje su pravile iluzor
nim sve napore oko ušteda na stalnim troškovima. Pored 
sm anjena potrošnje usled pada kupovne snage, došla je i 
preorijentacija državnih železnica od privatnih u državne rud
nike. Zatim su povećani porezi, povećana je banovinska tro 
šarina na ugalj, uvođene su nove državne trošarine, p o 
većan je podvoz robe na železnici itd. U vezi s tim i ukupna 
proizvodnja uglja u zemlji pala je sa 4,5 miliona tona u
1929 na 3,2 miliona u 1933, a proizvodnja u 1936 je  još 
uvek za oko 1 milion tona manja od one u 1929 godini. 
Ipak možemo konstatovati da se društvo Aleksinačkih rud
nika nalazi u relativno povoljnijem položaju, je r  je još pre 
krize preduzelo potrebne mere opreznosti, kako u tehničkom, 
tako i u komercijalnom i finansijskom pogledu. Naročito 
treba istaći da je prodajna organizacija preduzeća odlična. 
To nam pokazuje i činjenica, da se više od tri četvrtine n je
gove proizvodnje prodaje industrijskim  preduzećima i p ri
vatnicima. I ugalj je odličnog kvaliteta, pa je  nerazumljivo, 
zašto državne železnice iz ovog rudnika uzimaju srazmerno 
samo malu količinu, dok se gotovo od sviju ostalih rudnika 
uzima znatno veći procenat ukupne proizvodnje.

Pošto uprava rudnika u svome veoma pregledno 
sastavljenom izveštaju svake . godine saopštava efekat rada 
odnosno volumen proizvodnje, u narednoj tablici smo mogli 
sastaviti pregled godišnje proizvodnje i prodaje uglja za 
poslednjih 10 godina. Vidi se, da se proizvodnja u. 1934/35 
već bila približila maksimumu iz 1928/29, Cifre o proizvod
nji i prodaji u 1935/36 su povoljnije nego u ma kojo j posle- 
ratnoj godini.

Bruto Neto Sopstvena
Godina proizvodnja proizvodnja potrošnja P rodaja

u t o n a m a
1926/27 ------ 97.689 5.811 91.410

' 1927/28 ----   114.253 5.980 107.868
1928/29 148.093 114.784 6.160 108.064
1929/30 126.673 98.656 7.202 91.304
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123.378 . 98.782 , 10.133 . 88.735
105.995 80.584 12.494 66.601
103.625 82.075 10.579 73.142
130.110 98.303 11.763 87.711
149.840 112.437 12.573 96.906
172.523 126.856 12.923 115.574

1930 31
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36

-Do 1928/29 proizvodnja i prodaja pokazuju stalan p o 
rast; od 1929/30 do 1931/32 usled krize sve se cifre smanjuju, 
ali se situacija posle toga počinje osetno popravljati. Od 
1932y33 bruto-proizvodnja raste za preko 20|% godišnje. 
Slično kretan je pokazuje i neto-proizvoctnja, koja je  u 1935/36 
za oko 10% veća od one u 1928/29, najboljoj godini pre 
krize. P rodaja je poslednjih godina takođe porasla, ali je 
prošle godine u odnosu na 1928/29 samo za oko 7% veća, 
jer je u međuvremenu stalno rasla i sopstvena potrošnja. Ina
če, prodaja uglja u prošloj godini je gotovo dva puta veća 
od one u 1931^32. To je  posledica odlične prodajne o rg a
nizacije preduzeća. Ali je  tome u znatnoj meri doprinelo i 
neobično povoljno finansijsko stanje preduzeća, je r  ono 
može da k red itira dužnike za prodatu robu isključivo sop- 
stvenim sredstvima. To povećava konkurentnu snagu dru
štva, jer ono ne mora da vodi računa o kam ati koju bi 
trebalo da zaradi u korist svojih poverilaca.

Napominjemo da je društvo delilo relativno skromne 
dividende svojim akcionarim a i u godinama najjačeg kon
junkturnog poleta, pošto je veći deo dobitka upotrebljavan 
za amortizaciju, za rezervne fondove i nove najm odernije 
instalacije. Blagođareći to j mudroj poslovnoj politici, D ru
štvo Aleksinačnih rudnika prošlo je kroz poslednju ekonom 
sku krizu bez ikakvih težih posledica. Doduše, prihodi od 
proizvodnje bili su jako opali, ali se akcionarima nije mo
gla podeliti nikakva dividenda, jedino za 1931/32 i 1932/33 
godinu. U narednoj tablici'donosim o najvažnije bilansne po 
zicije za poslednje četiri godine. One nam pokazuju sjajnu 
struk turu  kapitala.

Aktiva 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36
na dan 30 septem bra u hilj. belg. franaka

Investicije (prvobitne) 7.778 6.500 6.181 5.900
Valorizovane investicije 10.173. 10.173 10.173 10.173
H artije od vrednosti 630 530 527 511
Gotovina i banke 3.306 4.704 6.480 6.910
Zalihe i materijal 856 872 879 1.046
Razni dužnici 5.798 5.362 6.421 8.215
Ostave i garantije 95 105 153 44

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 15.000
Zakonski rezerv, fond 1.000 1.000 1.000 1.500
Statut, rez. fond 5.303 4.654 4.654 4.654
Rezerva valorizacije 10.173 10.173 10.173 673
Amortizacioni fond 3.200 4.000 4.800 5.600
Poreska rezerva 227 ------ r---- ■ —i—
Zastarele dividende 13 13 15 ' ——
Neisplaćena dividenda 32 22 60 929
Neisplaćena nadnica 187 109 130 111
Poverioci 756 346 536 1.016
Ostave i garantije 95 105 153 44
Dobitak 1.651 1.823 3.293 3.272
Zbir bilansa 28.637 28.246 30.813 32.799

Ako detaljiram o bilansne pozicije, koje sačinjavaju p a
sivu, onda ćemo moći konstatovati, da tuđa sredstva, sa k o 
jima preduzeće radi, iznose svega 2,05 miliona belgijskih f ra 
naka. To znači da imamo pred sobom bilans jednog predu
zeća koje. uopšte nema obaveza niti dugova, jer na tuđa sred
stva ne otpada više od 6% obrtnog kapitala. Gotovina u 
blagajni i potraživanje kod banaka iznosi 6,91 miliona belg. 
franaka. Kad bi društvo likvidiralo sve svoje dugove i ispla
tilo svoje razne poverioce — koji su, uostalom, samo p ro 
lazni — pozicija »gotovina i banke« u aktivi smanjila bi se 
na 4,85 miliona, i društvo bi moglo sastaviti bilans bez tuđih 
sredstava odnosno bez i jedne pare duga. Takvih preduzeća 
kod nas gotovo i nema. Inače, tuđa sredstva bilansirana su 
preko tri računa: »poverioci« iznose 1 milion 16 hiljada f ra 
naka prem a 536 hiljada krajem  prethodne godine; na »ne
isplaćene nadnice«, čija je isplata dospevala na nekoliko dana 
posle zaključka, otpadalo je 111 hiljada a »neisplaćena divi
denda« iznosi 929 hiljada franaka. Ova poslednja pozicija je 
u vezi sa teškoćam a transfera.

Kod sopstvenih sredstava imamo takođe nekoliko in
teresantnih promena, ali su one — ako izuzmemo povećanje 
amortiza'cionog fonda za 800 hiljada, na 5,6 miliona franaka
— samo formalne. Krajem 1934/35 glavnica je bila bilansi
rana sa 6 miliona, a zakonski rezervni fond sa 1 .milion f ra 
naka. Međutim, u vezi s odlukom vanrednog zbora akcionara, 
koji je održan 12 februara 1936 u Brislu, glavnica je  povećana 
na 15 miliona, a zakonski rezervni fond na 1,5 miliona fra 
naka. Za odgovarajući iznos od 9,5 miliona franaka sm a
njena je rezerva valorizacije, koja je sada iskazana sa 673 
hiljade prem a 10.17 miliona franaka krajem  1931/35. Ovim se 
stvarno stanje nije niukoliko promenilo, pošto se povećanje 
glavnice sastoji samo iz knjigovodstvene operacije prenosa 
stavke sa jednog računa na drugi. Inače, 12 hiljada dru
štvenih akcija, koje su ranije glasile na po 500 franaka no 
minale, ubuduće neće uopšte glasiti na utvrđenu nominalu, 
već na odgovarajući deo čiste društvene imovine. Usvojeni 
tip akcija je  vrlo čest u zapadnim zemljama.

U odnosu na prethodnu godinu obrtni kapital, koji 
je istovetan sa zbirom bilansa, porastao je za dva miliona 
franaka, na 32,8 miliona. To je  izazvalo i nekoliko in te re
santnih strukturelnih prom ena u aktivi bilansa. Pre svega 
vidimo, da je pozicija »gotovina i banke« za 430 hiljada 
veća. Zalihe i m aterijal su takođe za 167 hiljada veće i iz
nose 1,04 miliona franaka. Investicije (prvobitne) iznosile su 
krajem  1934/35 godine 6,18 miliona franaka. Kako su o tp i
som smanjene za 650 hiljada franaka, one bi morale iznositi
5,53 miliona. Međutim bilansirane su sa 5,9 miliona. T.o znači 
da je i prošle godine bilo novih investicija za oko 370 hilja
da franaka. Najveći porast pokazuju, međutim, razni dužnici 
koji iznose 8,2 miliona prem a 6,4 miliona u prethodnoj go j 
dini. To je posledica povećanja prodaje uglja.

Čisti dobitak je ipak nešto manji nego u 1934/35. To 
je izazvano gubitkom  na kursnoj razlici i povećanjem držav
nih i samoupravnih dažbina. Kao što  se- vidi iz sledeče ta 
blice, struk tu ra računa dobitka i gubitka ne odgovara onoj 
koja je kod nas uobičajena. On je  sastavljen prem a belgij
skim i francuskim uzansima i pretstavlja u stvari :pddelu b ru 
to; dobiti: ■ :

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Društvo bilansira krajem  septem bra svake godine, a 

ne krajem  decembra, kao što je to uobičajeno kod nas. Tame 
treba dodati da Društvo rudnika u Aleksincu ima svoje prav
no sedište u Brislu. Zbog toga su i sve vrednosti bilansirane 
u belgijskim francima, a ne u dinarima.

1932/33 1933/34 1934/35; 1 1935/36
na dah 30 septem bra u hilj. belg. franaka 

Amort. prvob. invest. 1.400 650 650 . 650
Amort. valoriz. invest. 800 800 . 800 .. 800
Otpis har. od vrednosti 100 —— ........, —r r
Dobit za podelu —— 373 1.842 1.822
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Prihodi

Prenos dobiti 
Prihodi proizvodnje 
Uzeto iz rez. fonda 
Zbir pfihoda-rashoda

53
3.2191.651 1.823 3.293

649 —  ------ —
2.300 1.823 3.293 3.272

Prihod proizvodnje koji je u 1928 i 1929 iznosio oko 
4 miliona franaka godišnje, u 1930 je  pao na 2,58 miliona, 
u 1931 na 2,17 miliona, a u 1932 na 1,11 miliona. Kao što se 
vidi iz gornje tablice, on posle toga opet raste, ali je — 
uprkos većoj proizvodnji i prodaji — u 1935/36 još za oko 
800 hiljada franaka manji nego u godinama pre krize.

Otpisi su, kao i u toku dve prethodne godine, apsor- 
bovali 1,45 miliona, tako da je kao čist dobitak za raspodelu 
ostalo 1,82 miliona (prem a 1,84 miliona u 1934/35), od čega 
će se platiti dividenda od 125 franaka po akciji, ukupno 1,6 
miliona, 39 hiljada preneće se na novi račun, a 177 hiljada 
otpada na tantijem e i dnevnice članova upravnog i nadzor
nog odbora.

U upravi se nalaze sledeča g. g,: Charles Brunard,
pretsednik; Maurice Herve, potpretsednik; Prim e Arnould, 
Maurice Cardinal, Louis Dupont, Ferdinand Gram berg i Va
silije Jovanovič. U nadzornom odboru su g. g,: Robert
Arnould, Paul Herve i Joseph Wery.

IZVOZNA BANKA A. D., BEOGRAD

Izvozna banka je osnovana 10 maja 1901 godine. P re 
ma tome ona će uskoro navršiti 36 godina života, lako su
se u ovom razdoblju sve prilike iz osnova promenile, ipak
Izvozna banka revnosno čuva veliki deo svoje poslovne trad i
cije. Ona nikako ne napušta kreditiranje izvozne trgovine, 
a i današnja s truk tu ra  njene pasive ima mnogo sličnosti 
s onom od pre svetskog rata, je r  kod nje ulozi ni danas ne 
igraju nikakvu znatniju ulogu, jednako kao ni pre rata.

Inače, razvitak Izvozne banke u toku nekoliko posled
njih godina potpuno se razlikuje od razvitka svih drugih ba
naka kod nas. Ona pre svega nije tražila zaštite od svojih po- 
verilaca. S druge strane, kod nje su glavne aktivne i pasivne 
pozicije počele opadati mnogo ranije, nego što je to  bio slu
čaj kod većine ostalih novčanih zavoda. Glavne pozicije ban- 
čine pasive za poslednjih 10 godina pokazuju sledeče p ro 
mene (u milionima dinara):

glavnica Penz. fond Ulozi i Dobit
i fondovi poverioci

1927 56,48 2,08 120,69 6,75
1928 61,90 2,09 101,61 6,41
1929 63,56 1,76 81,53 5,98
1930 63,34 1,85 76,18 5,03
1931 57,66 1,73 64,75 3,74
1932 55,42 1,55 54,16 2,91
1933 30,11 1,76 44,09 1,50
1934 30,30 1,47 46,88 1,43
1935 33,34 1,76 62,38 2,09
1936 34,47 2,11 62,80 2,83

Izvozna: banka bila je još pre rata najveća srbi

đ ih ;sredstava iiitgubila m no£& .ranije no U&-J3& uoplfc . nu- 
slilo na bankarsku krizu, a šarti'a bankarska kriza ostala je 
takoreći bez dejstva ria nju.

Do pomentitog odliva ttidih sredstava došio je uglavnom 
zbog" toga, što se  nije moglo naći dovoljno zdravih i likvidnih 
plasmana, tako da se posao m orao sužavati i bez ikakvog 
pritiska od strane poverilaca. Inače, usled privredne depresije 
i slabijenja platežne moći nekih bančinih kom itenata, morali 
su se izvršiti i znatni otpisi, izvozna banka je u tu svrhu
1933 godine sopstvenom inicijativom upotrebila i celu svoju 
rezervu od preko 25 miliona dinara. To je omogućilo da se 
već za 1933 iziđe pred akcionare sa potpuno realnim bilan- 
som. Bančine poslove u toku poslednje četiri godine pokazuje 
nam sledeča tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 193C
u hiljadama dinara

Blagajna 2.265 1.872 4.288 3.617
Menice 23.375 24.320 27.243 34.446
Zajm. na zaloge 270 85 42 36
Tekući računi 14.482 15.970 23.766 16.543
Razni dužnici 840 2.550 5.392 4.853
Hart, od vrednosti 9.803 9.904 12.830 . 14.807
Vredn. penz. fonda. 1.071 1,382 1.646 1.944
N epokretnosti. 2,3.474 23.347 23.247 24.424
Nameštaj i mater. i din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000
Rezervni fond 115 201 316 468
Fond kursne razl. ---- - 100 3.026 4.003
Penzioni fond 1.177 1.471 ■ 1.765 2.112
Ulozi 8.248 8.433 8.864 7.624
Tekući računi 9.582 9.795 16.893 22.431
Razni poverioci 1.130 1.869 5.069 5.502
Lomb. kredit 3.499 7.671 6.762 2.982
Reeskont 21.630 19.118 24.796 24.263
Tantijem a ------ 171 214 286
Dividenda ---- - 600 750 1.000
Kaucije, ostave 81.554 95.331 130.433 129.631
Zbir bilansa 156.935 174.761 228.887 230.302
Obrtni kapital 75.581 79.430 98.455 100.671

banka, a vrhunac razvića dostigla je  u 1924 godini, kada joj 
je ukupni obrtni kapital iznosio . preko 260 miliona dinara. 
Krajem 1927, obrtni kapital jo j iznosi još uvek oko 180 mi
liona, a krajem  1933 godine samo 75 miliona dinara. U toku 
poslednje tri godine stanje se ponovo postepeno popravlja, 
tako da bančin obrtni kapital krajem  1936 opet prelazi 100 
miliona dinara. Od 1924 do k raja  1930, dakle u godinama pre 
bankarske krize, ulozi i poverioci se smanjuju za oko 130 mi
liona, a u 1931, 1932 i 1933 samo za 32 miliona di
nara. To znači da je Izvozna banka najveći deo tu 

Posle glavnice, koja je ostala neprom enjena sa 30 mi
liona, najjaču poziciju u pasivi pretstavlja reeskont, na koji 
otpada skoro jedna četvrtina obrtnog kapitala. D ruga četvr
tina dolazi od tekućih računa i lombarda. Ukupna sopstvena 
sredstva iznose 34,5 miliona penzioni fond 2,1 miliona, ulozi
7,6 miliona, a razni poverioci 5,5 miliona, dok je  za dividen
du rezervisan 1 milion dinara, a za tantijem u 286 hiljada. 
Sopstvena sredstva prem a tuđima stoje kao 1 prem a 2, što 
znači da je  odnos vrlo povoljap.

Prem a prethodnoj i ranijim godinama najveći porast 
pokazuju pasivni tekući računi, koji iznose 22,43 miliona p re
ma 16,89 miliona u prethodnoj i 9,58 miliona u 1933 godini. 
Ulozi po knjižicama u 1936 su za 1,24 miliona manji nego u
1935 i iznose 7,6 miliona. Već smo napomenuli da ulozi po 
knjižicama kod Izvozne banke nikada nisu igrali znatniju 
u logu ,. Posle, svetskog. ra ta  oni stalno variraju  između 7 i 
22 miliona. Inače poslednje dve-tri godine štedni ulozi i kod 
većine ostalih privatnih novčanih ustanova stagniraju, a rastu 
kod državnih i poludržavnih ustanova. Reeskont je u odnosu 
na prethodnu godinu za pola miliona manji, ali je prem a 1933 
godini za oko 5 miliona veći. Lombard se postepeno sma
njuje, sa 7,67 miliona u 1934 na 2,98 miliona krajem  1936.
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24,5% celokupne aktive otpada na nepokretnosti, 5% 
iMa menice i aktivne tekuće račune, 16,7% na bančine h ar
tije  od vrednosti i vrednost penzionog fonda, 4,8% na razne 
dužnike i 3,6% na blagajnu. Blagajnički prom et u 1936 bio 

J e  732 miliona prem a 490 miliona u prethodnoj godini, a u- 
kupni prom et po svima poslovima 4 milijarde prem a 2,7 mi
lija rd i u 1935. Interesantni su i podaci o eskontu menica. 
Krajem 1935 bančin menični portfelj iznosio je 27,24 miliona. 

rU toku 1936 eskontovano je novih menica za 88,58 miliona, a 
naplaćeno i likvidirano za 81,16 miliona; zatim je otpisano 
;za 219 hiljada, tako da je menični portfelj krajem  1936 za 7,2 
miliona veći nego u 1935. Zajmovi na zaloge kretali su se u 
skromnim granicama, a aktivni tekući računi iznose 16,54 mi
liona i manji su za 7,2 miliona nego krajem  1935. Vidi se, da 
je  Banka prošle godine više kreditirala po eskontu,, a manje 
po tekućim računima. Inače, ukupan prom et po tekućim ra 
čunima porastao je  u odnosu na prethodnu godinu za oko 
'30%.

Bančine hartije od vrednosti iznose 14,8 miliona, što 
znači da su u 1936 porasle za 2 miliona. Od toga otpada oko
1 milion na dobitak na kursnoj razlici, a za 1 milion je upi
sano  i uplaćeno novih 4% državnih bonova. Nepokretnosti, 
"koje su bilansirane sa 24,4 miliona prem a 23,2 miliona u 1935, 
sasto je  se iz bančine palate na Terazijama, imanja u K ralje
vića M arka ulici, imanja u Kralja Petra  ulici i iz 16 objekata 
м raznim mestima u unutrašnjosti.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
'Kamata 3.280 2.714 2.342 2.089

Troškovi 2.473 2.054 1.766 1.920
O tp is i (sumnj. potr.) 1.455 613 884 1.152
D otacije penz. fondu 50 50 60 70
Aroort. nepokretn. ---- - ------ 80 180
Rezervnom fondu ------- ----- • 107 143
Tantijem a ------- 171 214 286
Dividenda ------- 600 750 1.000

Prihodi

Kam ata 3.781 3.066 3.022 2.862
P rov iz ije  i razno 652 636 920 1.762
O d hart, od vrednosti 756 728 796 845
Od nepokretnosti 2.067 1.772 1.413 1.296
Napi. otpis- potraž. ----- - —— 53 75
'Zbir 7.257 6.203 6.204 6.840

Ukupni prihod u 1936 iznosi 6,84 miliona i veći je  za 
©40 hiljada nego u 1935, prvenstveno blagodareći snažnom po
rast«  raznih prihoda i provizije. Inače, prihodi od nepo- 
k retnosti i od kam ate pokazuju izvesno smanjenje. Bančine 
Tiartije od vrednosti nosile su rentu od 6,10%, a nepokret
nosti 5,5|%. Po eskontu naplaćivana je kam ata od 4г/а do
10%, a ukupan prihod od ove kam ate iznosio je 2 miliona

'71 hiljadu, dok je kam ata po aktivnim tekućim računima do
nela 787 hiljada? a ona po lombardu 4 hiljade dinara.

Na strani rashoda vidimo da su troškovi u 1936 za
154 hiljade veći, prvenstveno zbog većih izdataka na porez 
» ostale dažbine. Izdaci na ime kam ate su za oko 250 hiljada 
m anji nego u 1935 i iznose 2 miliona 89 hiljada. Od toga 
o tpada 956,7 hiljada na kam ate reeskonta, 837,5 hiljada na 

'kam ate pasivnih tekućih računa i 294,8 hiljade na kam ate 
■aloga na štednju.

Ukupna bruto dobit u 1936 iznosi 3,81 miliona. Od toga 
je  imeto U fond kursne razlike 977 hiljada, a upotrebljeno je

180 hiljada na am ortizaciju nepokretnosti, 70 hiljada na do
taciju penzionom fondu, 1,15 miliona na otpise nenaplativih 
potraživanja, 143 hiljade na dotaciju rezervnom fondu, 286 
hiljada za tantijem u i 1 milion dinara za dividendu.

Bančina filijala u Tirani radila je i prošle godine 
normalno.

U upravi Izvozne banke su g. g.: Ljub. Saračević, p re t
sednik; P. T. Milanović, potpredsednik; Ljub. M. Mihajlović, 
Vojislav Pavličević, Dobrivoje T. Lazarevič, Živ. M. Jankovič, 
Milan O. Maksimovič, Milan Mišković, Radisav Jovanovič i 
Jezdimir L. Đokić. U nadzornom odboru nalaze se g. g.: 
Stevan Gajič, Đura Paunković, Mih. Lukarević, Nik. Stana- 
rević, Ned. K. Savič, Tasa Stojadinović i Borislav B. Todo
rovič. D irektori su g. g.: Svet. J. Jelič i Gojko Đermanović.

DISKONTNA TRGOVAČKA BANKA A. D., BEOGRAD

Ne može se govoriti o interesantnim  prestoničkim nov
čanim zavodima, a da se ne uzme u obzir i D iskontna trg o 
vačka banka, ko ja je neobično agilno i stručno vođena. Ona 
se bavi svim uobičajenim bankarskim poslovima, ali jo j je 
rad sa državnim hartijam a od vrednosti gotovo najglavniji 
i najmiliji posao. Taj posao zahteva optimalnu bankarsku sp re
mu, a njom e D iskontna trgovačka banka u punoj meri raspo
laže. Njen d irek tor je, kao što znamo, odličan berzijanac koji 
redovno posećuje berzu i trudi se da razume i predvidi kur- 
seve. Međutim, moramo naglasiti da se Diskontna trgovačka 
banka nikada nije upuštala u spekulacije. Ona je u neku ruku 
samo rentijer, a rentijeri po prirodi stvari p rate  berzanske 
kurseve i izveštaje sa berzanskih sastanaka, čitaju prognozu
o razviću kurseva i s vremena na vreme prodaju po koji p a 
ket papira, da ih docnije kupe jevtinije.

Kao dokaz velikog iskustva bančinog u berzanskom po
slu može da posluži i činjenica, da ona prilikom sloma na 
našem efektnom  tržištu  u 1931 i 1932 na tom  poslu nije iz
gubila ni pola miliona dinara, iako je  krajem  1930 u svom 
portfelju  imala raznih državnih hartija  od vrednosti za preko
6,5 miliona. Razume se da je i pomenuti gubitak već davno 
nadoknađen. Inače, Banka je i u toku 1936 najveće prihode 
postigla upravo radom sa hartijam a od vrednosti. Sa mnogo 
uspeha je negovan i repor. Rentabilitet je  tu mali, naročito 
kod stabilizovanih kurseva, kao što je to  bio slučaj u d ru
goj polovini prošle godine. Zbog toga se tim poslom i ne 
mogu baviti banke koje rade pretežno tuđim novcem. Među
tim, Diskontna trgovačka banka radi gotovo isključivo sop- 
stvenim sredstvima. Kod nje pasivni bankarski posao ne igra 
onu ulogu kao kod norm alnog tipa naših banaka. Krajem
1936 od celokupnog obrtnog kapitala od 15,1 miliona na sop
stvena sredstva otpada 13,1 miliona dinara odnosno 87%. U’ 
svom poslednjem poslovnom izveštaju uprava napom inje da 
je privrem eno obustavila dalje prim anje uloga.

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Blagajna 4.278 1.168 688 1.163
Menice 3.771 4.078 4.317 5.757
Tekući računi 3.222 2.462 2.148 1.266
Zajmovi na zaloge 341 192 134 176
H artije  od vrednosti 1.298 5.942 6.768 5.169
Vrednost fondova 971 1.132 986 1.277
N epokretnosti 104 103 251 246
Nameštaj 43 39 39 35
Razna aktiva 359 17 15 15
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Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi 1.962 2.098 2.232 2.301
Fond kursne razl. —— ------ 154 219
Ulozi na štednju 961 978 948 1.836
Tekući računi 632 1.274 1.414 ------
Prenosna kam at ä —— - ------ » 90 161
Razna pasiva 473 290 7 7
Dotiit 357 494 507 579
Ostävö, kau đ je  itd. 4.271 10.356 11.970 9.761
Zbir bilansa 18.604 25.490 27.317 24.865
O brtni kapital 14.333 15.134 15.347 15.104

Račun gubitka
Rashodi

Kamata 222

i dobitka

93 90 104
T roSkovi 244 350 339 374
Otpisi 361 329 540 230
Čista dobit 406 562 570 579

Prihodi
Katnata i proviz. 988 819 847 653
Od hart, od vredn. 245 508 634 602
Od nepokretnosti — - •------- 15 31
Prenos dobiti ------ 1 44 2
Zbir prihoda-rashoda 1.233 1.334 1.540 1.288

Bilans Diskontne trgovačke banke je jednostavan i ja 
san. Već je  spomenuto da se ona oslanja uglavnom samo na 
šopstvena sredstva, ko ja iznose 13,1 miliona, od čega otpada 
na glavnicu 10 miliona dinara, na rezervne fondove 2,3 miliona, 
na fond kursne razlike 219 hiljada i na čisti dobitak 579 hi
ljada. Ulozi na štednju bilansirani su krajem  1936 sa 1,83 mi
liona prem a 948 hiljada u 1935. Kao što se vidi, oni su p ro 
šle godine gotovo udvostručeni. U prvoj polovini 1936 poslo
vi su bili krenuli, tako da je Banka prihvatila ponudu njenih 
starih ulagača da prim i njihovu gotovinu. Kada su se docni- 
je  kursevi državnih hartija  od vrednosti bili stabilizovali, je 
dan deo tuđih sredstava je postao nepotreban. Zbog toga je 
Banka sama i spontano isplatila svoje poverioce po tekućim 
računima, ko ji su krajem  prethodne godine bili iskazani sa
1,4 miliona dinara.

Polovina bančinih raspoloživih sredstava plasirana je u 
državne hartije od vrednosti, a druga polovina u eskont po 
slovnih menica i tekuće račune. Menice su iskazane sä 5,75 m i
liona, što znači da su za 1,44 miliona veće nego u 1935. Ovde 
se n e : radi ö čistom eskontu, nego i o zajmovima na podlozi 
cesija, kao što se vidi iz sledečih podataka: 1,82 miliona po
kriveno je intabulacijom na prvom mestu; 835 hiljada cesi- 
jam ä po potraživanjim a od države, a 3,14 miliona su razne 
trgovačke menice. U ovoj poziciji su sada iskazani svi avan
si na podlozi ćesija, što krajem  1935 godine nije bio slu
čaj. Osim toga, izvesni krediti po tekućem računu su zaklju
čeni i posle toga dati na menicu. U vezi s tim dužnici po te 
kućem računa su pali sa 2,14 miliona u 1935 na 1,26 miliona 
kVajerh 1936. Kad še oVo u z m e  u o b z ir ,  vidi se da se ukupni 
ižndš kredita u odnosu na prethodnu godinu uglavnom nije 
uopšte promemo.

H artije od vrednosti su u odnosu na 1935 usled del.i- 
mične prodaje za 1,6 miliona manje, a vrednost fondova je 
p ivećaaa £ia: oko 300 hiljada. 1 gotovina je  za oko 500 h ilja 

da dinara veća nego u 1935 i iznosi 1,16 miliona. Tolika go 
tovina nije banci nikako potrebna. Uostalom ovaj jači. saldo■ 
gotovine može da bude i slučajan, a dolazi od likvidacije h a r
tija  od vrednosti ko ja je  obavljena za k raj decembra za ra 
čun bančinih kom itenata. Kod ostalih pozicija u aktivi nema 
nikakvih značajnijih promena.

S trukturi aktive potpuno odgovara ona prihoda. U- 
kupni prihodi u 1936 iznose 1,28 miliona, (prem a 1,54 miliona 
u 1935). Od toga otpada na prihod od kupona h artjja  ođ. 
vrednosti 602 hiljade, a 653 hiljade na aktivnu kam atu, provi
ziju i repor. Iza ove dve vrste prihoda daleko zaostaje prihod 
od nepokretnosti, koji iznosi 31 hiljadu dinara. Prem a p re t
hodnoj godini prihod od kupona -je za 32 hiljade manji, ж 
onaj od kam ate za 194 hiljade. S druge strane su i pasivna. 
kam ata i troškovi takođe nešto veći (zbog većeg poreza), ali 
su otpisi mogli da budu smanjeni za 310 hiljada, na 230 h i
ljade dinara. Blagođareći tome čistj dobitak je za 9 hiljada 
veći liego’ u 1935. On iznosi 579 hiljada dinara, o đ  cegä je- 
upotrebljeno 500 hiljada za isplatu 5% dividende, 69 hiljada 
za povećanje fondova, a ostatak  od 10 hiljada prenet je  na 
novi račun. Na kraju  treba napomenuti, da su oba odbora 
jednoglasno zaključila da se za 1936 ne isplaćuje ni tantijem a,, 
ni nagrada za sednice i dežurstva, da bi se na ta j način ak
cionarima isplatila ista dividenda kao i u prethodnoj godini..

U upravi D jskontne trgovačke banke su g.g.: Alfred 
Šatner, Bernard Robiček, Jakov Varon, Evgen Hercka i Da
vid J. Jeušua. U nadzornom odboru su g.g.: R. Ljubinković, 
E. Laub, K. Horovic i A. Nahmijas. D irektor je  g. David J.. 
Jeušua.

1=>Ј! MltiecKi žic ,

Сваки напредак у производњ н и 
употреби, cbe зн а љ е и сва иску- 
ства, што cv  их о д  године 1866 
стекли специјалисти наш е орга- 
иизације која обухвата ц ео  евет, 
примењ ују с е  код ф абрикације 

н а ш м х

G A R G O Y L E
М А З И В A

и дају им онај квалитет, који га- 
рантује с и г у р а н  и екоиомичан  

погон.
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Sađržai:
Opštinska štedionica i založni zavod grada Beograda — Beograd 
Хрватска банка д.д. — Загреб 
Vračarska zadruga — Beograd

OPŠTINSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD GRADA 
BEOGRADA — BEOGRAD

Štedionice nem aju za cilj privređivanje, već obavljanje 
izvesnih opštekorisnih funkcija. I beogradska Opštinska š te 
dionica sm atra da jo j je  najglavnija zadaća, da kod publike 
stvori i razvije smisao za štednju. Razume se da to danas 
nije laka stvar, je r  još nisu sređeni i normalizovani odnosi 
u štednjj stvoreni teškom krizom prošlih godina. Uspešan 
rad komunalnih štedionica utoliko je teži, što naša zemlja još 
nema ni m odernog zakona o zaštiti štednje niti jedinstvenog 
zakona o štedionicama. Uprkos tome, razvitak beogradske 
Opštinske štedionice bio je neobično brz. Iako je ona jedna 
od najmlađih samoupravnih štedionica u zemlji, pošto je 
osnovana tek  u m artu 1929, ipak jo j je  pošlo za rukom da 
zauzme među njima jedno od najvidnijih mesta. To je  po
sledica najobazrivijeg rada i jakog tem elja koji jo j je Opšti- 
na grada Beograda postavila pri samom osnivanju.

Što se tiče poslovanja Štedionice u 1936 godini, ono 
je bilo veoma dobro. Njeni poslovi na kraju  prošle godine 
dostigli su visinu, na kojoj nisu bili ni jedne ranije go-' 
dine, pa ni u godinama pre krize. Njena poslovna politika za 
prošlu godinu može se ovako rezim irati: najenergičnije i 
veoma uspešno propagiranje ideje štednje, najrigoroznije 
staranje oko održavanja potrebnog likviditeta, potpuno oba
zrivo vođenje kreditne politike, prvenstveno u korist eko
nomski slabijih građana, i najzad, uspešno vršenje blagajničke 
službe za opštinu i njena preduzeća i pom aganje opštine u 
vršenju njenih komunalnih zadataka putem kratkoročnih so
lidno fundiranih pozajmica.

Bilansi beogradske Opštinske štedionice za četiri p o 
slednje godine ovako izgledaju:

Račun izravnan ja
Aktiva 1933 1934 1935 1938

u hiljadama dinara
Gotovina 1.080 990 2.429 4.305
Kod banaka po žiru 9.185 9.974 13.470 15.834
Eskont 8.475 11.644 14.117 21.372
Lombard hartija 1.853 1.567 1.944 2.121
Zajmovi na dragocenosti 1.429 2.180 3.027 4.781
Zajmovi na ručnu zalogu 513 1.070 1.469 1.654
Tekući računi 151 170 835 564
Beogr. opština — tek. rač. 17.002 16.991 16.949 17.258
Beogr. opšt. - lomb. zajam 9.793 6.250 5.468 4.687
Hartije od vrednosti 1.948 1.131 1.131 1.131
Vrednost gar. fonda 26.465 26.465 26.465 26.465
Štedionična zgrada — — — . 4.238

Ostale nepokretnosti — 118 118 118
Nameštaj i pribor 280 270 189 225
Razni računi — — 1.420 144

Pasiva
Garantni fond opštine 29.448 29.448 29.448 28.848
Gar. fond sopstveni — — — 600
Rezervni fondovi 3.962 5.337 6.640 7.427
Penzioni fond 248 334 423 51»
Ulozi na štednju:

po ulož. knjiž. 27.480 29.436 31.032 35.778
po omlad. štednji 3.720 4.048 4.324 4.859
po tek. računu L127 2.434 . 1.949 2.002

Potraž. opšt. po raz. rač. 1.817 646 8.096 17.533
Pasivni tek. računi 9.793 6.250 5.468 4.687
Tantijem e 121 143 144 147
Razni računi 455 746 1.507 2.497
Ostave, kauc., naplate itd. 93.523 76.885 54.152 30.617
Zbir bilansa 171.697 155.708 143.183 135.515
O brtni kapital 78.174 78.823 89.031 104.898

U pasivi, koju ćemo prvu analizirati, vidimo da se
umesto glavnice pojavljuje garantni fond opštine od 28,8 mi
liona prem a 29,4 miliona u 1935 i u toku dve prethodne go 
dine. Krajem 1932 garantni fond opštine iznosio je  30 miliona, 
ali je .iz  dobiti Štedionice za 1932 opštini vraćen iznos od 552 
hiljade, a iz dobiti za 1936 godinu 600 hiljada dinara. Ovaj 
fond će postepeno sasvim nestati, je r će ga zameniti »Sop- 
stveni garantni fond Štedionice«, u koji je krajem  1936 uneto 
600 hiljada dinara. G arantni fond opštine sastoji se iz do ta
cija Beogradske opštine u gotovini i u obveznicama Ratne 
štete. U aktivi se nalazi protuvrednost ovih efekata u pozi
ciji »vrednost garan tnog  fonda« (26,46 miliona dinara u 
65.390 obveznica Ratne štete po stalnom kursu od 404,724 pd 
komadu).

Sopstevna sredstva Štedionice stalno se povećavaju i 
krajem  1936 prelaze 8 miliona dinara, a sastoje se iz već 
pom enutog »Sopstvenog garan tnog  fonda« od 600 hiljada 
i iz rezervnih fondova, koji su bilansirani sa 7,42 miliona di
nara. Ima pet raznih fondova, od kojih su najveći opšti re 
zervni fond (4,49 miliona), stalni rezervni fond (1,39 miliona) 
i fond Založnog zavoda (1,19 miliona dinara).

Ukupna garan tna sredstva iznose, kao što se vidi, 36,88 
miliona dinara. Inače, Štedionici ne bi uopšte bila potrebna 
naročita garantna sredstva, jer za njene obaveze garan tu je 
Beogradska opština sa celokupnim svojim imanjem i sa pu 
nom poreskom  snagom građana. U pasivi imamo još tri 
važnije grupe pozicija: uloge na štednju (42,64 miliona), po
traživanje opštine po raznim računima (17,53 miliona) i pa
sivne tekuće račune (4,68 miliona).
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Ulozi na knjižice, koji pretstavljajii glavni i najvažniji 
izvor tuđih sredstava Opštinske štedionice, nisu nazadovali ni 
«  godinama krize; naprotiv, oni stalno rastu  i krajem  1936 
iznöse 35,77 miliona dinara, što znači da su prem a 1935 za
4,7 miliona veći, iako Štedionica ni prošle godine nije htela 
da prim a veće uloge. Broj ulagača iznosi 6233 prem a 5816 
u 1935. Prosečna visina uloga iznosi 5.740 dinara, što nam 
takođe dokazuje da Opštinška štedionica najviše polaže na 

. uloge ekonomski slabijih građana. Štedionica je i prošle go 
dine razvijala neobično živu propagandu štednje među de- 
com i školskom omladinom. To je posao od koga ona nema 
gotovo nikakve zarade, ali je neobično važan i koristan sa 
gledišta vaspitanja za štednju. Od svoga osnivanja u 1929 
godini do k raja  1936 Štedionica je primila na ime omladinske 
štednje ođ 27.204 ulagača 5,12 miliona dinara. Na to  je do
pisana kam ata u iznosu ođ 1 milion 6 hiljada, a isplaćeno je 
po 7.356 uloga 1,77 miliona dinara, tako da je krajem  1936 
bilo 19.758 ulagača sa ukupnim iznosom uloga od 4,86 mi
liona dinara. Uloga po tekućim računima bilo je krajem  1936 
godine samo 7 sa ukupnim iznosom uloga od 2 miliona dinara. 
Prem a svojim pravilima Štedionica može da prim a uloge po 
tekućem  računu samo od ustanova Beogradske opštine i od 
štedionica pojedinih gradova.

Što se tiče potraživanja opštine po raznim računima, 
'treba prim etiti da ono u toku poslednje dve godine pokazuje 
znatan porast. Sa 646 hiljada dinara u 1934 ono je povećano 
na 8,09 miliona krajem  1935 i na 17,53 miliona dinara u 1936 
godini. Inače, preko ove pozicije Štedionica knjiži naplate i 
isplate koje vrši za račun Opštine u vezi sa svojom funkci
jom  opštinskog blagajnika. U toku 1936 ona je ukupno p ri
mila za račun Opštine 132,46 miliona, a isplatila 123,02 mili
ona dinara, ne računajući za to  Opštini nikakav trošak  ni 
proviziju. Pored ostalog, Štedionica je vršila naplatu električ
ne energije i vode, prodavala je opštinske taksene marke, 
vršila je isplate anuiteta društvu »Snaga i svetlost«, primala 
je  priloge za Zimsku pomoć itd.

Kao što je spomenuto, pasivni tekući računi iznose
4.68 miliona. Sa 15 miliona u 1931 oni su postepeno svede
ni na taj iznos. Inače, ova pozicija ne pretstavlja obavezu 
Opštinske štedionice po prirodi pasivnih tekućih računa, nego 
je to  kontrapozicija računa u aktivi, po kome duguje Beo
gradska opština po lombardnom zajmu od 15 miliona još
4.68 miliona dinara.

Ukupni obrtni kapital Opštinske štedionice stalno se 
povećava. Krajem 193F iskazan je sa 105 miliona, dok je u
1933 iznosio samo 78 miliona dinara. Povećanje prem a p re t
hodnoj godini iznosi oko 16 miliona dinara. U aktivi vidimo 
kako je ovaj obrtni kapital plasiran. Preko 20 miliona otpada 
na gotovinu u kasama Štedionice i na žiro-računim a kod ba
naka; hartije  od vrednosti iznose 27,6 miliona (od čega je već 
spom enuta vrednost garantnog fonda u obveznicama Ratne 
šte te  26,46 miliona); na kredite Beogradskoj opštini otpada 
21,94 miliona, na eskont 21,37 miliona i na založne poslove
8,56 miliona, dok su nepokretnosti iskazane sa 4,3 miliona. 
Prem a 1935 i ranijim godinama pokazuju znatnije promene 
zajmovi dati Beogradskoj opštini, eskont menica, založni po 
slovi i nepokretnosti.

Lombardni zajam od 15 miliona koji je Opštini dat
1931 godine sveden je, kao što je već spomenuto prilikom 
analize pasivnih tekućih računa, urednim otplatam a Opštine 
na svega 4,68 miliona. I kredit po tekućem računu od 20 mi
liona, koji je Opštini isplaćen takođe u 1931 godini, smanjen 
je na 15,27 miliona. Prošle godine Opštini su odobrena i 
četiri nova zajma, i to  za nabavku autobusa, tram vajskih 
kola i vodomera i za izradu tro toara . Krajem 1936 po ova 
četiri zajm a bilo je  iskorišćeno svega 1,98 miliona dinara.

Zbog obilnosti raspoloživih sredstava, menični krediti, 
koji se daju prvenstveno '  ekonomski slabijim građanima, i 
prošle godine su povećani za preko 33|%, a u odnosu na
1933 oni su gotovo utrostručeni. Važno je  napom enuti da je 
u 1936 broj protestvovanih i tuženih menica sasvim neznatan, 
što ukazuje na veliku obazrivost uprave. Inače, krajem  1936 
u portfelju  Štedionice bile su 5262 eskontovane menice u 
ukupnom iznosu od 21,37 miliona, od čega je 8,37 miliona 
obezbeđeno intabulacijama, a ostatak pretstavlja lične kredite 
sa najm anje tri potpisa. Založni poslovi Štedionice obuhvataju 
lombard hartija  od vrdnosti, zajmove na dragocenosti i' za j
move na ručnu zalogu. Sve ove tri vrste zajmova pokazuju 
znatna povećanja u odnosu na 1935. Najveći je porast kod 
zajmova na dragocenosti, koji iznose 4,78 miliona prema 3,02 
miliona u 1935 i samo 1,4 miliona u 1933 godini.

Prošle godine Štedionica je prešla u svoj novi dom u 
Brankovoj ulici br. 2. Dom je osvećen 31 oktobra 1936 p ri
likom proslave međunarodnog dana štednje. Zidanje zgrade 
trajalo  je godinu dana, a njeno ukupno koštanje sa svim 
instalacijama i ostalim investicijama izneće oko 4,5 miliona. 
U bilansu za 1936 zgrada se vodi sa 4,23 miliona, što odgo
vara sumi koja je isplaćena u toku prošle godine.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Troškovi administrativni 2.098 1.957 2.235 2.559
Kamata 2.107 1.929 1.674 1.815
Otpisi 370 153 230 146
Čista dobit 1.211 1.434 1.446 1.470

Prihodi
Kamata 3.287 3.368 3.516 4,028
Provizije 281 170 144 101
Od efekata i vanredni 2.152 1.788 1.757 1.679
Napi. otpis, potraž. 54 103 105 81
Od nepokretnosti — 2 9 38
Razni prihodi 12 39 54 64
Zbir 5.787 5.470 5.585 5.991

Bruto-prihodi ц 1936 iznose 5,99 miliona odnosno za 
400 hiljada više nego u 1935 i za 500 hiljada više nego u 1934 
godini. To je uglavnom posledica većih prihoda od kamate, 
što je sa svoje strane izazvano povećanjem poslovnog vo
lumena. Inače, od 1 aprila 1936 Štedionica je naplaćivala po 
eskontu samo 91/d%, iako je  Uredbom predviđeno 10%. Na 
kraju  prošle godine Uprava je rešila da se od 1 januara
1937 kam ata po eskontu opet spusti —• na 91% godišnje. Po 
svima zalogama Štedionica je u 1936 naplaćivala 9% kam ate, 
a na ime režijskih troškova po zalogama na dragocenosti 
3% godišnje i na ručnu zalogu po 9% godišnje, ma da je 
Uredbom o maksimiranju kam ate dozvoljeno da se može 
naplaćivati ukupno 24% od odobrenog zajma. Na strani ra 
shoda vidimo đa su porasli i adm inistrativni troškovi, što je 
prirodna posledica pojačanja poslova.

Čista dobit u 1936 sa 1,47 miliona je gotovo jednaka 
kao i u 1935 ili u 1934 godini. Ona je  ovako podeljena: 350 
hiljada fondovima Štedionice, 73 hiljade penzionom fondu, 
300 hiljada kao prilog za podizanje šegrtskog doma u Beo
gradu, 147 hiljada za tantijem u, a 600 hiljada vraća se Opštini 
akonto datog obrtnog kapitala (garantnog fonda).

U upravi se nalaze gospoda: Vlada Ilić, pretsednik; 
d-r Dragoljub Novakovič, potpretsednik; Evgenije A. Kiklić, 
Milan Stojanovič, d-r Steva Popović, Stavra K. Trpković, d-r 
Mita Popović, Milivoje M. Stefanovič, Nenad Đorđević i Mi
livoje U. Blagojevič, članovi. U nadzornom odboru su g o 
spoda: đ-r Vlada T. Markovič, pretsednik; Jezdim ir Đokić, 
potpretsednik; D ragom ir Dragojević, d-r Avgust Pavletič i 
M iođrag Paunović. D irektor je g. Miloš Sr. Đorđević.
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ХРВАТСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Хрватску банку треба такође убројити међу оне 
■иовчане заводе који су последњих година све исплате, na 
и највеће, вршили без икаквих ограничења. Она je стал- 
мо  поклањала највећу пажњу одржавању необично високе 
ликвидности. С друге стране као типична трговачка бан- 
ка она се увек ограничавала искључиво на краткорочне 
чоперације, које пружају максимум сигурности и ликвид- 
ности, као на пример на куповину и продају девиза, фи- 
нансирање извоза, есконт краткорочних робних меница, 
шнкасо-послове итд. Поред тога Хрватска банка се осла- 
љала на одличне и необично јаке везе у иностран- 
ству (Banca commerciale italiana, Milano), за које се с npa- 
(вом могло претпоставити да неће никако дозволити да 
•се поколеба кредитни углед Хрватске банке.

Благодарећи наведеним чињеницама паника улагача 
и банкарска криза која je због ње избила остале су го- 
тово без икаквог утицаја на пословање Хрватске банке. 
Ш та више њој je  било пошло за руком да у 1932, 1933 и
1934 години знатно прошири круг својих клијената, наро- 
■чито страних, који су преко ње обављали знатан део сво- 
јих новчаних трансакција у нашој земљи. Због тога je 
она имала и необично велик обрт у девизама.

Међутим, ни Хрватска баика није могла избећи сма- 
;њивање свог пословног волумена. Шта више, код н>е je 
>одлив туђих средстава био некада и јачи од просечног. 
Али то није имало никакве везе с кризом поверења, већ 
je  посдедица тешкоћа с којима се последњих година мо- 
•рала борити међународна трговина. Девизна ограничења, 
-Завођење клиринга и друге сметње које су чињене међу- 
народној трговини знатно су отежале и делатност Хрват-

■ oče баике, тако да je она била сасвим обуставила прима- 
ље нових улога и настојала je да и својим старим улага- 
чима и кореспондентима врати што више расположивих 
«средстава, за које више није могла да нађе лукративно 
упослење. Њ ене тешкоће у том погледу биле су нарочито 
појачане, када су у последњем тромесечју 1935 године 

•биле заведене санкције према Италији, jep се она била 
t-специјализирала нарочито у финансирању наше трговине 
е Италијом. Неповољни утицај санкција на њено посло- 
вање најбоље се види no томе, што су њени улози у 1935 
■1и !936 смањени за око 90 милиона динара, јаче него 'ма 
чкада раније.

Пошто су санкције према Италији укинуте, осетно 
<ее почело поправљати и стање Хрватске банке. У билансу 
„за 1936 то није могло, додуше, да дође потпуно до изра- 
ж аја због сувише кратког времена. Међутим, убеђени смо 
д а  ће се њено пословање у току ове године потпуно нор- 
Јмализовати, тим пре што она има могућност да у нај- 
краће време добије сва средства која су jo j потребна. Ha 
њено пословање имаће, поред тога, необично повољан 

;утицај и закључење новог талијанско-југословенског пак- 
та о пријатељству и допунског трговинског споразума.

Рачун нзравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

у хиљадама динара
Готовина 31.760 26.123 31838 17.173
Есконт. менице 33.367 36.866 16.878 6.238

'Инкасо-менице 14.984 19.597 17.812 12.960
Дужници no тек. рач. 135.180 106.024 67.284 56.289
дужници no гар. и акр. — 5.499 3.872 12.416
Непокретн. и намештај 5.278 5.197 5.197 5.197
Оставе (ефекти, мен.) 91.105 78.863 70.743 70.833

Пасива
Тлавница 20.000 20.000 20.000 20.000
'Резервни фонд 2.963 2.996 3.016 3.028
Улози 181.076 149.561 95.453 60.06 i

/Инкасо-менице (повез.) 14.984 19 597 17.812 12.960

Гар и акред. (повез.) ■: ■■ 5.499 3.872 12.416
Оставе 91.105 78.863 70.743 70.833
Добитак 1.546 1.653 1.729 1.803
Збир биланса 311.675 278.170 212.625 181.107

Рачун губитка и добитка
Расходи

Управни трошкови 2.258 1.783 1.599 1.472
Порези — 507 427 324
Плате 3.342 2.991 2.770 2.463
Отписи 1.481 218 .—
Чисги добитак 1.546 1.653 1.729 1.808

Приходи
Пренос добити 1.204 1.461 1.605 1.698
Разни приходи 7.424 5.691 4.919 4.370
Збир прих. или расх. 8.628 7.152 6.525 6.068

Збир биланса износи 181 милион динара. У пасиви
видимо да су улози ;у односу на 1935 годину смањени
пер салдо за 35 милиона, a повериоци no инкасо-меницама
за 5 милиона динара. Стварно смањење у првој половини
1936 било je још и веће, али су у последњем тромесечју 
туђа средства почела опет јаче притицати.

У активи су смањене следеће позиције: готовина за
13,6 милиона, есконтоване мениде за 10,6 милиона, инкасо- 
менице за 5 милиона и дужници no текућем рачуну за
11 милиона динара. Једино су дужници no гаранцијама и 
акредитивима повећани, поралелно с повећањем одговара- 
јуће позиције у пасиви.

Приходи у 1936 години износе 4,37 милиона према
4,9 милиона у 1935, што значи да су опет за 650 хил>ада 
мањи. Да није било санкција, приходи у 1935 и 1936 били 
би сигурно знатно зећи него у 1934, jep се код Хрватске 
банке почело примећивати јаче побољшање већ у другој 
половини 1934 и у првој половини 1935, али je оно санк- 
цијама ометено. Иначе, upe банкарске кризе банчини 
бруто-приходи износили су око 8 милиона динара годи- 
шње, што значи да су били скоро два пута већи него у
1936. Ha страни расхода дошла je до израж аја најриго- 
рознија штедња. Управни трошкови и плате сведени су 
на најмању меру. Управни трошкови у 1936 су за 127 хи- 
љада мањи него у претходној години, a плате за 300 хи- 
љада динара. У односу на 1930 смањење код плата износи
1,53 милиона, a код трошкова 740 хиљада динара.

Добитак je исказан са 1,8 милиона. Међутим, ствар- 
ни чисти добитак за 1936 износи само 110,5 хиљада, a 
остатак претставља пренос из ранијих година. Дивиденда 
није подељена ни за прошлу годину, већ се цео добитак 
преноси на нови рачун.

У управи Хрватске банке су г. г.: д-р .чнж. Сава 
Улмански, потпретседник; Марко Бауер, Хуго Дајч, Осман 
Нури Хаџић, K o m . Чезаре Мерцагора, Карло Скоти и д-р 
Ђузепе Цуколи. У надзорном одбору налазе се господа: 
д-р Божидар Александер, Ком. Ђулио Манфредини, д-р 
Владимир Маркулин и Гвидо Шварц. Директори су го- 
спода: Федерико Најман и Херман Шосбергер.

VRAČARSKA ZADRUGA — BEOGRAD

Do novem bra 1932 V račarska zadruga uopšte nije ose- 
tila krizu poverenja. Kod nje su u 1931 i u toku prvih deset 
meseci 1932 ulozi na štednju pokazivali £ak i izvesan porast. 
Međutim, kako su pred k raj 1932 i dve poznate beogradske 
banke zatražile zaštitu, nekoliko ulagača Vračarske zadruge 
je izgubilo takođe nerve i neočekivano su jo j otkazali svoje 
uloge od blizu 10 miliona dinara. Uprava Zadruge našla se je 
zbog toga pred sudbonosnom dilemom: da isplati otkazane 
uloge ili da pribegne takođe zaštiti, kao što je  to  već bio 
učinio i ogrom an broj drugih banaka. Posle dugog razmi
šljanja izabrana je druga mogućnost, je r  se potrebni novac
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za isplatu uloga u onom trenutku  nije mogao nabaviti d ru
gačije nego prodajom  nepokretnosti ili hartija  ođ vrednosti 
Ili naglim otkazom datih kredita.

Poznato je kako su u ono vreme stajali kursevi hartija  
od vrednosti i u kojoj su se meri bile srozale cene nepokret- 
nostima, a naglim otkazom kred ita  bila bi dovedena u bez
izlazan položaj preduzeća kojim a su krediti dati. Od dva zla 
izabrano je manje, u interesu samih ulagača i poverilaca Za
druge. Komentarišući tu  meru (u br. 18 od 29 aprila 1933) 
kazali smo sledeće: »Iako je danas opasno svako proročan
stvo, kod V račarske zadruge se može unapred da zna, da i 
za slučaj daljeg zaoštrenja bankarske krize niko ne može 
da pretrp i ni najm anje štete«. Izveštaj Upravnog odbora V ra
čarske zadruge za 1936 godinu potvrđuje nam da se nismo ni 
najm anje prevarili. Uprava konsta tu je da je u toku 1936 go 
dine njen rad u svim poslovnim granam a bio zadovoljavajući i 
nastavlja: »Uspeli smo da Zadrugu izvučemo iz krize u koju 
je  bez svoje krivice zapala. P ri tom ne samo da smo sačuvali
sVti njenu imovinu neokrnjenu, nego smo je  još i pojačali....
Prem a dosada postignutim  rezultatim a možemo se pouzdano 
nadati, da će Zadruga po prestanku zaštite, — koja nam je 
omogućila postepeno saniranje —• biti postavljena na tako 
čvrstu osnovicu da je  više nikakvi prepadi ne mogu izbaciti 
iz norm alnog koloseka«.

Postupno saniranje Vračarske zadruge najbolje se može
videti iz upoređenja njenih glavnih bilansnih pozicija za neko
liko poslednjih godina:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadam a dinara
Blagajna 691 797 821 959
Menice 13.684 8.480 7.454 6.803
Zemljar. eskont ------- 2.479 1.739 1.304
Tekući računi 19.629 10.278 11.040 13.111
Privrem eni računi 1.219 969 486 597
Obr. nenapl. kam ate ----- - ------ 621 620
H artije od vrednosti 10.836 10.680 11.206 11.096
N epokretna imanja 20.472 18.670 18.670 18.670
P okretnosti 132 119 88 79
Hotel »Srpski Kralj« ------- 5.679 4.961 4.608
Razna aktiva 1.050 1.364 545 265

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi 3.S5Ö 12 1.066 2.552
Ulozi 32.624 29.121 27.285 25.929
Poverioci i reeskont 9.012 8.656 8.409 9.029
Privrem eni računi 1.009 294 139 163
Razna pasiva 1.209 1.351 655 351
Dobit ------- 80 75 88
Ostave, gar. itd. 75.463 67.806 68.425 66.520
Zbir bilansa 143.177 127.321 126.056 124.632
O brtni kapital 67.714 59.515 57.631 58.112

Račun gubitka i dobitka
Rashodi.

Kamate 3.292 1.674 1.277 1.196
Plate 437 385 365 378
Troškovi 808 627 639 673
Otpisi 635 1.130 2.048 773
Dotacije fondovima ------- ------ 634 1.600
Dobit ------- 80 75 88

Prihodi
Prenos dobiti 38 ■ 80 75*
Kamata 3.971 2.571 2.250 2.01»
Obr. nenapl. k ta — — — -■ 621 -----------

Nepokretnosti 870 763 700 700
H artije od vrednosti 185 134 103 149
Napi. ofp. potraž. 107 3 10 23
Razni prihodi ------- 426 1.274 1.749--
Zbir prihoda ili rashoda 5.172 3.897 5.038 4.708

S truk tura pasive je  veoma povoljna i iznad onoga što  
se kod novčanih zavoda sm atra kao normalno. Glavnica iznosi 
20 miliona, fondovi 2,5 miliona, a ukupne obaveze oko 35,5 
miliona dinara. Dakle, sopstvena sredstva prem a tuđim a sto je 
po prilici kao 2 prem a 3. Uprkos zaštiti, Zadrugine obaveze 
se stalno smanjuju, sa oko 47,5 miliona krajem  1931 na 35, 
miliona u 1936 godini. Starim  ulagačima isplaćeno je u stvari' 
znatno više, je r je u međuvremenu bilo i novih uloga.

Najveću poziciju u aktivi čine nepokretna imanja, ko ja 
su u toku poslednje tri godine iskazana sa 18,67 miliona. tf 
ovoj sumi nalazimo pre svega hotel »Srpski kralj«, zgradtfc 
Vračarske zadruge i druge nepokretnosti. O brtni kapital Za- 
druginog hotela koji je, kao što je  poznato, prvi u Beogradu,, 
bilansira se zasebno, sa 5,68 miliona u 1934 i 4,6 miliona k ra 
jem 1936. Na drugom mestu u aktivi se nalaze hartije  ođ  
vrednosti sa 11,09 miliona dinara. U ovome portfelju  najvažni
je su dve grupe prvoklasnih industrijskih papira, i to  akcije 
Pivare V ajfert i one Prvog akcionarskog mlina u Beogradu.

Menični zajmovi svedeni su sa 13,68 miliona u 1933 n a  
8,1 miliona u 1936, a krediti po tekućim računima — u istom 
razdoblju — sa 19,6 na 13,1 miliona. Zemljoradnički menični: 
portfelj V račarske zadruge koji iznosi 4,9 miliona prenet je  
na Privilegovanu A grarnu Banku. Od pom enute sume o tp isa
no je već u ranijim godinama 3,04 miliona, tako da je k ra 
jem 1936 bilo još neotpisanih zemljoradničkih menica za 1,7 
miliona. U 1936 je prem a Uredbi otpisano daljih 25%, i sada 
je ova pozicija iskazana sa 1,3 miliona.

Račun gubitka i dobitka pokazuje da je Uprava učinila 
maksimalan napor radi normalizovanja prilika. Troškovi Г 
plate, koji su u 1931 bili iskazani sa 2,28 miliona, u 1936 go
dini iznose samo 1,05 miliona, jednako kao i u toku dye- 
prethodne godine. Blagođareći najrigoroznijoj štednji, višak, 
prihoda nad rashodima iznosio je (u hiljadama dinara): 

u 1932 g. 840 u 1935 g. 2.931
u 1933 g. 635 u 1936 g. 3.085
u 1934 g. 2.121 1932—35 g. 9.613

Sva ova dobit kao i fondovi, koji su krajem  1933 izno
sili 3,86 miliona, upotrebljeni su na otpis sumnjivih p o tra 
živanja, inventara »Srpskog kralja«, nepokretnosti i name- 
štaja. Fondovi, koji su se u 1934 bili skoro istopili, krajem
1936 iznose opet preko 2,5 miliona. Postoje tr i fonda: stalni' 
rezervni (1,63 miliona), za otpis sumnjivih potraživanja. (621 
hiljada) i fond kursne razlike (295 hiljada dinara). Dividenda 
na koju bi akcionari prem a postignutoj dobiti imali prava ne 
deli se, kao što vidimo, je r  je Zadruga za sada upotrebljava 
za jačanje fondova odnosno za pojačanje svoje aktive »tako- 
da — veli Uprava u svom poslednjem izveštaju —- kad se 
jednom počne isplaćivati nikad više ne nastupe prekidanja«.

U upravi su g. g.: Košta J. Protić, pretsednik; Jovan 
St. Veljković, Božidar Vlajić, Vladimir R. Gođevac, Miloš V. 
Ilić, Toma Cincar-Janković, đ-r Čedomir Đurđević, Stojan J. 
Veljković. U nadzornom odboru nalaze se gospoda: Arsenije 
Fotirić, pretsednik; Aleksandar Nikolajevič, Jovan Gođevac,. 
Dušan Ristić i Vojis'lav J. Veljković.
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Садржај:
Југословенска удружена банка д. д., Загреб—Београд 
Prometna banka a. d. —■ Beograd

ЈУГОСЛОВЕНСКА УДРУЖЕКА БАНКА Д. Д., 
ЗАГРЕБ—БЕОГРАД

Прочишћени биланс Југословенске удружене банке 
sa 1934 годину већ je показивао Да су се прилике код ње 
у знатној мери средиле и нормализовале. Улагачи и пове- 
риоци нису претрпели ни најмању штету. Санација je из- 
вршена на следећи начин. Главница je  смањенд за 90%, 
од 185 милиона на 18,5 милиона. Тиме je добивено 166,5 
милиона динара, који су са банчиним фондовима од 57 мИ- 
лиона употребљени за отпис губитака и сумњивих потра- 
живања. Од потраживања улагача и поверилада, која нису 
изузета од претварања, 17,241%. или 41,5 милиона je упо- 
требљено за стварање приоритетне главнице, a -22,76% или 
54,793.000 динара je унето у специјални резервни фонд, 
који he се постепено исплатити његовим сопетвеницима
— улагачима и повериодима, делом износима који ће ct 
наплатити од издвојених дубиозних дужника, a делом из 
банчине чисте добити. Ha тај начин нова главница изно- 
си 60 милиона динара.

Треба напоменути да je  Уредбом било предвиђено 
да се од претварања у приоритетну главницу и спедијални 
резервни фонд изузимају потраживања Народне банке, 
Поштанске штедионице и Државне хипотекарне банке, 
као и ситни улози до 10 хиљада динара. Југословенска 
удружена банка ишла je сопственом иницијативом у томе 
и даље, и издвојила je  све улагаче до 20 хиљада, a они- 
ма преко 20 хиљада ослободила je од 40% конверзије no
10 хиљада динара. Разуме се да овај кулантни nocTynaic 
према улагачима није остао без утицаја на враћање n o 1 
верења.

У 1935, као првој пословној години иза успешно про- 
ведене санације, постигнут je  необично леп успех, како у 
погледу редукције „старог пословања”, тако и код изград-1 
ње „новог посла”. Банчин рад у току 1936 био je још 
живљи и интензивнији. Пролазни назадак забележен je 
једино у пословању филијале Сушак, што je било у вези 
са санкцијама, као и са чињенидом да се после укидања 
санкција посао са Италијом није могао одмах потпуно 
развити. Иначе, у 1936 све гране банчиног пословања no-: 
казују знатан напредак. Са задовољством констатујемо 
да се „старе обавезе” редуцирају необично брзим темпом, 
иако je банчина управа својим старим дужницима у погле- 
ду плаћања и регулисања обавеза излазила на сусрест до 
крајњих граница.

Југословенска удружена банка исплаћивала je свим 
старим улагачима и повериоцима већ од 20 августа 1935 
доспелу камату и 12% квоту онима чија потраживања no- 
сле санације нису прелазила 100 хиљада, a 10% квоту они-

ма са више од 100 хиљада динара. 10 марта 1936 започелз 
се са исплатом даље квоте од 14/% односно 12%, a почев- 
ши од 12 октобра 1936 исплаћена je  нова квота Од 141% 
улагачима и осталим повериоцима чија потраживања на 
дан 1-1-1936 нису премашила 100 хиљада динара и 12f% 
онима чија су потраживања била већа од 100 хиљада. 
Осим тога свима улагачима и повериоцима исплаћена je  
доспела камата, a малим улагачима исплаћено je за нај- 
прешње потребе у смислу Уредбе од 23-X1-1934 даљих 7 
милиона у 1935 години и око 6,5 милиона динара у 1936. 
Ha тај начин смањила су се потраживања улагача и по- 
верилаца no старом рачуну крајем 1936 према стању од
1935 години за 46,3 милиона динара, a према стању од
1934 године за укупно 80 милиона, a ликвидирана je, као 
што je  споменуто, и доспела камата. Поред тога смањ енје 
и реесконт код Народне банке за максималних 79,5 ми- 
лиона у 1932 години на 32,8 милиона у 1934 и на 9,8 ми- 
лиона крајем 1936. Најзад, у све већим партијама се искуп- 
љују и заложнице и комуналне обвезнице, које je Југосла- 
венска удружена банка у своје време била емитовала.

Упоредо са брзом редукцијом „старих рачуна” H a

rao  се шири и ново пословање. Збир активе no „новом 
пословању” износио je  у милионима динара: 
крајем 1932 21,97 крајем 1935 159,62

1933 44,76 „ 1936 226,62
1934 82,68

Крајем 1936 готовина, државне хартије од вредно- 
сти и валуте из „новог пословања” износе 31 милион ди- 
нара, a кредити 195,6 милиона. Износ који je Југославен- 
ска удружена банка у „новом пословању” ставила на рас- 
положење нашој привреди не може се никако потцењи- 
вати, јер Hairf  показује да она опет постаје необично мо- 
ћан фактор на нашем новчаном тржишту.

Kao што je  познато, у прошлој години je регулиса-- 
но и питање сељачких дугова, и то тако да их има да 
преузме Привилегована аграрна банка a. д., која ће нов- 
чаиим заводима ставити на расположење 50% вредности 
тих дугова. И Југославенска удружена банка je имала из- 
весна потраживања код сељака. П редаја Аграрној банци 
je у току, тако да у билансу за 1936 није могао још доћи 
до израж аја ефекат ове трансакције. Међутим, познато 
je д а  je  Унион-банка највећи део тих потраживања већ 
отписала,: тако да je искључено свако изненађење.

У следећој таблици упоредили смо главне билансне 
■лозиције Југославенске удружене банке за  четири послед- 
ње године, и то одвојено према новим и старим потра- 
живањима. Смањене су готово све цифре које се односе 
на старо пословање, a нови посао се стално проширује.
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Рачун изравнања

1933 1934 1935 1936
Актива. Старо пословање у хиљадама динара
Благајна 29.098 12.188 26.045 6.318
Хартије од вредности:

гарантних фондова 2.110 2.110 1.984 1.964
државне 14.199 12.154 9.340 8.989
банке и транспорт 25.655 — 8.725 7.244
индустрија 27.015 28.677 13.301 3.656

Хипотекарни посао:
хип. зајмови 26.262 22.328 15.779 14.261
комун. зајмови 5.758 5.580 5.433 5.280
заостале рате 6.731 7.481 3.590 2.651
сопств. зал. и обв. 269 64 5 18

Дужници:
no меницама 128.193 137.879 31.789 26.113
no ломбарду 1.509 — 18G 137
no тек. рачуну 270.567 74.010 144.752 116.076
издвојеии за С.Р.Ф. — (- 135.307) (- 123.268) (-98.738)
вредн. дужн. С.Р.Ф. — 54.793 53.726 45.098

Непокретности 29.347 32.514 28.466 29.S92
Разна актива 5 5 71 —

Губитак 223.684 — — —

Збир 790.402 389.783 343.191 267.798

Актива. Ново пословање.

Благајна 13.457 21.897 43.351 30.277
Харт. од вредн. држ. 315 1.041 1.496 385
Валуте 512 563 417 296
Менице 5.054 17.569 24.221 33.814
Ломбард 1.712 — 3.908 5.820
Дужници no тек. рач. 23.617 41.603 86.213 155.986
Разна актива 100 13 10 40
Збир 44.767 82.685 159.616 226.618

Пасива. Старо пословање

Главница 185.000 18.500 18.500 18.500
Приоритетна главница — 41.500 41.500 41.500
Банчини фондови 57.184 —- — —
Фонд за штете 108.466 — — —

Сп. рез. фонд —- Уредба — 54.793 54.247 45.804
Потп. фонд Ф. Шврљуге: 1.000 1.000 1.000 1.000

Хипотекарни посао:
Издате заложн. 23.510 20.102 17.355 12.123
Издате ком. обв. 5.763 5.663 5.462 4.857
Извучене зал. обв. 656 833 762 961
Купони зал. обв. 150 152 116 113
Унапред пл. рате 111 107 57 100
Гарантни фонд 109 104 103 87

Повериоци:
Улози 89.143 — 40.443 26.284
Текући рачуни 87.126 —• — Ä
Разни 241.094 223.801 149.605 117.467
Реесконт Нар. банке 32.799 21.391 9.792

Разна пасива 1.350 962 639 598
Збир 800.662. 400.286 351.180 279.188

Пасива. Ново пословање
Редовни рез. фонд — — — - 647
Улози на књижице 3.114 — 40.291 54.673
Повериоци 31,253 71.941 104.620 152.641
Разна пасива 140 97 246 517
Збир 34.507 72.038 145.157 208.478
Чисти добитак — 144 6.469 6.750
Збир укупн. биланса 835.169 472.468 502.807 494.416

Збир укупног биланса крајем 1936 године износи
494,4 милиона. Од тога отпада 541% односно 267,8 милиона 
на старе и 46% или 226,6 милиона динара на нове рачуне.
У 1935 години старо пословање према новом етајало je 
као 68 према 32, a крајем 1934 године као 82,5 према 17,5 
Иначе у току последње три године промене код укупног 
збира биланса нису биле велике. To значи да се кроз то 
време ново пословање шири no прилици у истом обиму, 
у којем се старо редуцира.

A k o  се најпре задржимо код „новог пословаша”, 
видимо да су у току прошле године нова поверена сред- 
ства порасла са 145 на 208 милиона, односно за преко 
43%, a подељени нови кредити износе 195,6 милиона пре- 
ма 114,3 милиона крајем претходне године, што значи да 
су порасли за око 71%. To значи даље да je крајем 1936 
у банчиним Kacama лежао мањи износ незапослене и бес- 
плодне готовине него крајем претходне године. To je сва- 
како повољна чињеница, јер je ликвидет активе из новог 
пословања готово стопроцентан. Иначе, сама благајна би- 
лансирана je крајем 1936 са преко 30 милиока динара, од-< 
носно иа готовину отпада још увек око 15% обртног ка- 
питала.

Интересантно je и кретање појединих позиција ак- 
тиве и пасиве у току неколико последњих година. Док су 
улози у 1932 износили само 1 милион динара, a у 1933 го- 
дини 3,11 милиона, крајем 1935 били су исказани већ са 
40,29 милиона, a крајем 1936 са 54,67 милиона. Повериоцн 
су повећани са 19 милиона у 1932 на 152,64 милиона у
1936 години, дакле за 133,6 милиона, од чега отпада преко
48 милиона на пораст у прошлој години. Kao што се види, 
успех банчин je заиста огроман, a поверење оптимално, 
иако се Банка формално налази још под заштитом. Ме- 
ђутим, нова средства се увек употребљавају само за “ta- 
свим ликвидне пласмане, који су одобрени Уредбом. По- 
ред благајне, у активи имамо још три важније позиције: 
дужнике, менице и ломбард. Крајем 1936 дужници износе 
нешто испод 156 милиона динара, за око 70 милиона више 
него у 1935 и за скоро 30 пута више него у 1932 години. 
Менице износе у 1936 години 33,8 милиона, a ломбард само 
5,82 милиона динара.

Смањење старих послова види се из следећег упо- 
ређења. Збир активе износио je  у милионима динара (од
1932 године само „етаро пословање”):
крајем 1929 1.603,8 крајем 1933 790,4

1930 1.307,3 „ 1934 389,8
1931 883,6 „ 1935 343,2
1932 732,4 „ 1936 267,8

Од 1929 до краја 1932 Југословенска удружена бан-
ка исплатила je својим улагачима и повериоцима, преко 
900 милиона динара. To значи да je њена актива морала 
бити необично ликвидна. Међутим, после панике улагача 
и недовољне помоћи од стране новчаничне банке и над- 
лежних, ни највећа ликвидност није могла много значити, 
тако Да je  у лето 1932 и Југославенска удружена банка 
била приморана да затражи заштиту. Разуме се да су и 
губици били неизбежни, али je  Банка, као што je већ спо- 
менуто, доста рано извршила санацију, a у току последње 
две године редукција старог пословања настављена je бр- 
зим темпом. У 1935 актива je смањена за 46,6 милиона, a 
у 1936 години за 75,4 милиона.

У току прошле године менице и дужници су сни- 
жени за 34,4 милиона, a дужници који су издвојени за 
покриће специјалног резервног фонда за, 24,5 милиона 
односно за 8,7 милиона динара. Банчино учешће у разним 
индустријским предузећима и новчаним заводима смањи- 
ло се у  исто време за 11,1 милиона, a њена готовина за
19,7 милиона, док су хипотекарни и комунални зајмови 
такође за око 2,5 милиона мањи него у 1935. Ликвидна 
средства која су добивена овом редукцијом активе упо-
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"грсбљеиа су за исплате улагачима и повериоцима (46,3 
-милиона), за смањење обавезе no реесконту (11,6 милиона), 
за откуп издатих заложница и комуналних обвезница (5,6 

. милиона) и за исплате имаоцима специјалног резервног 
; фонда (8,44 милиона).

Рачун губитка иi добитка
Раеходи 1933 1934 1935 1936

У :хиљадама динара
Пренос губитка 117.184 — — —
Трошкови управе 12.209 11.087 13.811 14.566
Порези 1.328 1.296 1.217 2.861
К амата 13.444 11.048 7.585 10.200
Курс. разл., отписи 108.466 6.521 501 1.107
Разии губици 2.125 — ' —
Добитак — 144 6.469 6.750

Приходи
ТЈренос добигка — — 144 471
Камата 21.736 17.601 18.008 19.937
Рззме провизије 7.750 12.323 11.053 14.693
Меиокретности 1.586 172 378 383
Губитак 223.684 — — —
36iip 254.756 30.096 29.583 35.484

Ванчин добитак у 1936 износи 6,75 милиоиа динара
према 6,47 милиона у 1935. Међутим, како je и пренос до-
бнтка у 1936 за око 300 хиљада дииара већи него у 1935.
види се да je  прошле године остварен готово једнак чи- 
стн добитак као и претпрошле. Додуше, бруто приходи 
с у  зн атно  већи него у претходној години. Провизије по- 
казују, иа пример, пораст од 3,64 милиона, a приходи од 

: камате вишак од 1,93 милиона. Али су с друге стране по- 
већани и расходи, и то трошкови за 755 хиљада, порези за 
1,64 милиона, пасивна камата за 2,62 милиона и отписи за 
600 хиљада динара.

Од постигнутог добитка дато je на име 51% дивиден- 
де на приоритетне акције 2 милиона 75 хиљада, 675 хи- 
љ ада je додељено редовном резервном фонду, a 1 милион 
42 хиљ аде преноси се на нови рачун; остатак од 2 мили- 
«на 958 хиљада има се исплатити имаоцима Специјалног 
резервног фонда. Поред ове дотације из добити исплатн- 
&е нм се даљих 706 хиљада, колико je наплаћено од из- 
двсјених дужника тога фонда, a исплаћено им je  раније, 
у  току 1935 и 1936 године, 8 милиона 989 хиљада. Специ- 

. јам га  резервни фонд смањен je на тај начин већ у току
прве две године за преко 231%, односно за 12 милиона
€53 хиљаде динара, тако да сада износи 42,14 милиона
нрема 54,79 милиона крајем 1934 године.

У управном одбору Југословенске удружене банке 
налазе се господа: Михајло Терешченко, претседник; д-р 
Оганко Ш верљуга и Дамјан Бранковић, потпретседници;
О скар Барт, Максо Антић, Артур Махник, д-р Теодор
Бош њак, Ернст Ерлих, Стеван Павловић, Золтан Хајду, 
Роберт Ханкар— Солвеј, д-р Јулиус Рајнер, Ж ига Штерн, 
Стеван Коен и Влада М. Тесжаревић, чланови. У надзорном 

• одбо.ру су г. г.: J. Р. Калпин, Стеван Гершић, д-р Мирс-
■ слав Даничић, Ханс Лохнер, инж. Карло Шанцер.

PROMETNA BANKA A. D. — BEOGRAD

Čitaocima naših ranijih analiza je poznato da Prom et-
na banka nije samo veliki novčani zavod, već j.e i jedan
između najvećih industrijalaca na području bivše Kraljevine 
Srbije. U stvari, ona je prva srbijanska banka koja je po 
žeto da uvodi mešoviti bankarski sistem. Njeno učestvovanje 
sj industriji nije ograničeno samo na jednu granu industrij
ske ‘delatnosti već obuhvata više njih, što  je važno kod p ro 
učavanja volum eni njenih poslova kao i zbog podele rizika. 
Inače, Prom etna banka nije angažovana u industriji samo

putem kreditiranja raznih preduzeća. Odnosna industrijska 
preduzeća nalaze se u njenom sastavu i ona njima upravlja 
neposredno kao i svojim ostalim čisto bankarskim odelje- 
njima. Najveći je bančin angažman u šumskoj odnosno d r
varskoj industriji, zatim onaj u fabrici vagona i gvozdenih 
konstrukcija (u Kruševcu); odmah posle ovoga dolazi rečno 
brodarstvo i najzad poljsko dobro »Topoljak«. Posredno — 
putem afiliranih preduzeća —• Prom etna banka je zaintereso- 
vana i u građevinarstvu, u rudarstvu, osiguranju itd.

Bankarska kriza i opšta privredna depresija nisu mogle 
ostati bez uticaja i na poslovanje Prom etne banke. Ali tre 
ba odmah istaći, da je ona kroz sve te neprilike sjajno p ro 
šla, zahvaljujući znatnim sopstvenim sredstvima, povoljnoj 
s tru k tu r i, pasive i solidnim aktivnim plasmanima. Prom etna 
banka nije tražila m oratorijum , a nije se njime nikada ni via 
facti koristila, već je  svojim obavezama uvek tačno i na vre
me odgovarala. Inače, i za 1931 je bila isplaćena dividenda od 
10%, neprom enjeno kao i u toku dve prethodne godine. Di
videnda za 1932 iznosila je  još uvek 4%, a gubici u 1933, 1934
i 1935 godini eliminisani su bez ikakvih teškoća delimičnim 
otpisom osobenog rezevnog fonda. Rezultat poslovanja u
1936 znatno se popravio, tako da je Banka pristupila i po 
novnoj isplati dividende.

Glavne bilansne pozicije Prom etne banke za poslednje 
četiri godine ovako izgledaju:

Račun Izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina, zapisi i bonovi:

Blagajna 866 1.107 949 1.103
Žiro kod N. banke 669 529 1.100 1.312
Blag. zapisi — 750 — 2.000
Drž. bonovi 1.276 3.976 3.552 4.314

Ukupno 2.811 6.362 5.601 8.729

Zajmovi:
po menicama 9.679 9.465 7.797 7.153
po zalogama 234 38 74 86
po tek. računima 17.013 13.491 17.423 26.559

Ukupno 26.926 22.994 25.294 33.798

Bančina preduzeća:
S trugare 15.796 14.997 12.824 12.834
Brodarstvo 6.126 6.529 6.605 8.200
Fabrika vagona 8.956 8.169 8.726 10.062
Poljsko dobro »Topoljak« — 1.908 1.941 1.855

Ukupno 30.878 31.604 30.096 32.951
N epokretnosti 10.690 9.380 9.935 9.935
H artije od vrednosti 16.602 16.765 17.665 17.525
Vrednosti rezervn. fonda 13.355 15.644 18.323 19.455
Nameštaj 1 din. 1 din. 1 din. 1 dm.
Kaucije, ostave, gar. 87.923 73.134 80.911 75.381
Gubitak 2.085 2.955 3.525 —

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi:

stalni rezervni 5.000 5.000 5.000 5.000
osobeni rezervni 14.787 14.212 12.483 9.356
valorizacioni 2.710 2.7Г0 2.710 2.710
kursne razlike 596 2.919 5.426 6.414

Ukupno 23.093 24.841 25.619 23.480
Obaveze:

Ulozi na štednju 16.056 11.097 15.818 16.856
Tekući račun 34.531 42.917 42.700 50.836
Reeskont 9.878 6.052 5.790 9.514

Ukupno 60.465 60.066 64.308 77.206
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Razna pasiva 
Dividenda 
Tantijem a 
Zbir bilansa 
Obrtni kapital

42

191.548
103.619

787

178.839
105.705

511

191.350
110.439

626
800
281

197.775
122.394

Bančin obrtni kapital iznosio je u 1930 godini — kada 
je ustvari bio najveći — 137 miliona dinara. Do k raja  1933 
smanjen je na 103,6 miliona, ali se u toku sledečih godina 
opet stalno povećava i krajem  1936 godine dostiže 122,4 mi
liona dinara. Od toga otpada 78,9 miliona na tuđa i 43,48 
miliona na sopstvena sredstva.

Ako se naajpre zadržimo kod tuđih sredstava, vidimo 
da je odliv uloga već u 1934 godini potpuno zaustavljen. 
U toku poslednje dve godine oni su porasli za preko 501%, 
sa 11,09 miliona krajem  1934 na 16,85 miliona u 1936. Kod 
pasivnih tekućih računa tendencija porasta se ispoljava već 
od 1932 godine. Reeskont je postepeno smanjivan, sa 20,59 
miliona u 1931 na 5,79 miliona krajem  1935. Međutim, prošle 
godine bila je  i ova pozicija u porastu, tako da ona krajem  
1936 iznosi 9,5 miliona.

Glavnica Prom etne banke iznosi 20 miliona, a fondovi 
23,48 miliona odnosno 118% od glavnice. Krajem 1930 ban
čini fondovi su iznosili 25,4 miliona. To znači da su uprkos 
bankarskoj krizi i opštoj privrednoj depresiji poslednjih go 
dina bančina sopstvena sredstva smanjena svega za 2 miliona 
dinara. Interesantne su prom ene kod fonda kursne razlike. U 
1930 on je iznosio 6,12 miliona. Zatim se zbog pada kurseva 
svih naših efekata potpuno istopio, tako da ga u 1932 uopšte 
nema. Međutim, u sledečim godinama, pošto su se kursevi 
efekata opet popravili, on stalno raste i krajem  1936 iskaza» 
je sa 6,41 miliona, što znaci da je  za oko 300 hiljada dinara 
veći nego pre bankarske krize. Osobeni rezervni fond bio 
je  najjači u 1933 godini sa 14,78 miliona. Njemu se svake go
dine dotira prihod hartija  od vrednosti fondova, ali je iz 
n jega pokriven i poslovni gubitak koji je  bio iskazan u 1933, 
1934 i 1935, tako da je krajem  1935, posle otpisa gubitka, 
iznosio 8,96 miliona, a u toku 1936 je  povećan za 397 hilja
da dinara.

Kao pasiva, tako je  i aktiva neobično pregledno grupi- 
sana. Prvo da se zadržimo kod likvidnih sredstava prvog 
redaj među koja danas možemo ubrojiti i državne bonove. 
Gotovina, blagajnički zapisi i državni bonovi iznose 8,73 mi
liona prem a 5,6 miliona u prethodnoj godini. Gotovina u b la
gajni i kod Narodne banke je povećana za 366 hiljada, a 
državni bonovi za 762 hiljade, dok blagajničkih zapisa, koji 
u 1936 iznose 2 miliona, krajem  1935 uopšte nije bilo.

Kod zajmova imamo povećanje od 8,5 miliona sa 25,29 
miliona u 1935 na 33,79 miliona krajem  1936 godine. Zajmo
vima na zaloge Prom etna banka nije nikad poklanjala naro 
čite pažnje. Oni iznose samo 86 hiljada dinara. Krediti po te 
kućim računima su povećani sa 17,4 miliona u 1935 na 26,56 
miliona krajem  1936, a oni po menicama su u istom razdob
lju smanjeni sa 7,79 na 7,15 miliona dinara. Vidi se da P ro 
m etna banka poklanja najviše pažnje kreditim a po tekućim 
računima. Uprava napom inje u svom izveštaju, da su i u 
toku 1936 krediti davani samo starim  komitentima.

Plasmani u bančina preduzeća povećani su prem a 
prošloj godini ukupno za 2,85 miliona, nešto u vidu in
vesticija, a nešto u vidu obrtnog kapitala. S trugare u Веог 
gradu i Bosanskoj Jagodini bilansirane su sa 12,83 miliona', 
gotovo jednako kao i u 1935. Kod poljskog dobra »Topoljak« 
imamo čak izvesno smanjenje, ali je »brodarstvo« bilansirano 
sa 8,2 miliona (za 1,6 milion više nego u 1935), a Fabrika 
vagona sa 10,06 miliona (za 1,33 miliona više nego u 1935). 
U bančinom izveštaju za prošlu godinu se napom inje da je

prestala ubitačna konkurencija medu. preduzećima k o ja  s® 
bave dobavom i prodajom  peska i šljunka u Beogradu. Bla
godareći tome i poslovni rezultat postignut od bančinog-, 
brodarstva u 1936 bio je povoljniji nego u toku nekoliko 
prethodnih godina, ali on još uvek ne obezbeđuje p o treb n a  
ukam aćenje kapitala uloženog u investicije. Fabrika vagona 
i gvozdenih konstrukcija u Kraševcu bila . je . i prošle godine, 
veoma slabo zaposlena, kao što je .to uostalom slučaj i .sa 
svim fabrikam a vagona u zemlji,, kojim a M inistarstvo saobra
ćaja nije dalo gotovo nikakve poradžbine^ Bančina s tru g ara  
u Beogradu radila je uglavnom u istom obimu kao i u  1935, 
je r  još nije bilo rešeno pitanje dobave potrebnih sirovina. 
Inače, na strugari u Bosanskoj Jagodini rađeno je manje, je r 
je veći deo oble građe prenet radi prerade na b e o g ra d sk a  
strugaru.

Bančine nepokretnosti iznose 9,93 miliona i ostale su ј»ј 
odnosu na 1935 potpuno nepromenjene. One se sastoje iz  
bančine zgrade kao i imanja »Kraljeva pivara«, »Stara S r
bija« i dr. H artije od vrednosti iskazane su u 1936 sa 36,98 
miliona prem a 35,98 miliona u 1935. P orast odgovara dobitktr 
na kursnoj razlici. Znatan deo ovih hartija  od vrednosti o t
pada na privatne efekte prvoklasnog likviditeta.

Kao što se vidi, bančin obrtni kapital u 1936 godini 
podeljen je na pet delova: u efekte je uloženo oko 37 mili
ona, u zajmove 33 miliona, u preduzeća takođe 33 m iliona,. 
u nepokretnosti 10 miliona, a nešto ispod 9 miliona otpada; 
na gotovinu, blagajničke zapise i državne bonove.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936-

u hiljadama dinara
Troškovi 2.260 2.010 1.659 1.625
Kamata 4.079 3.406 2.972 3.285
Otpisi — 71 758 738;
Gubitak preduzeća 2.579 2.006 2.762 —
Čista dobit — — —. 1.250

Prihodi
Od nepokretnosti 1.415 1.335 1.315 1.271
Od hart, od vrednosti 740 733 702 2.220
Kamate 2.432 1.716 1.416 2.862
Provizije i prih. preduzeća 1.193 690 829 531
Napi. otpis, potraž. — 62 43 10'
Razni prihodi 953 — 321 -—
Gubitak 2.085 2.955 3.525 —
Zbir prihoda-rashoda 8.918 7.493 8.151 6.894

Prihodi od kam ata u 1936 u odnosu na prethodnu go 
dinu su udvostručeni; a prihodi od hartija  od vrednosti se 
više nego utrostručeni. S druge strane ni poslovanje preda- 
zeća se nije završilo s gubitkom, kao što je bio slučaj u toku  
tri prethodne godine. Blagodareći tom e za 1936 je mogao da 
se iskaže čisti dobitak od 1,25 miliona dinara. Ako se tom e 
doda dobitak na kursnoj razlici efekata od 988 hiljada i pri
hod od hartija  stalnog rezervnog fonda, koji su neposredno
dopisani odnosnim bančinim fondovima, vidi se da ukupni
dobitak u 1936 iznosi 2,47 miliona dinara. Deli se dividenda 
od 4j%, na što je upotrebljeno 800 hiljada, dok je ceo osta
tak  otišao na povećanje bančinih sopstveniH sredstava.

U upravnom odboru su g. g.: Miloš Savčić, pretsednik; 
Vladeta M. Savčić, potpretsednik; Vasa U. Jovanovič, Zivojin 
Jankovič, Aleksandar Acović, Jovan ,1. Lučić, Košta L. Timo- 
tijević, Milenko M. Savčić i Ljubila M. Savčić. U nadzornom  
odboru nalaze se gospoda: Milutin Stanojevič, Jakov Savčić, 
Milan Parivodić, Stevan M. Milovanovič i Dim itrije S. M irko
vič. D irektor banke je g. D ragom ir Ml Leko.
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Sadržaj:
»Aeroput« društvo za vazdušni saobraćaj a. d., Beograd 

»Srbija«, prvo srpsko društvo za osiguranje u Beogradu

»AEROPUT« DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ A. D., 
BEOGRAD.

Pored »Aeroputa«, koji je naše prvo i jedino akcionar- 
sko društvo za vazdušni saobraćaj, u toku 1936 na jugoslo- 
venskoj te rito riji vršilo je  redovan vazdušni saobraćaj i pet 
stranih kompanija, i to :

Nemačko društvo »Lufthanza« sa predenih 229.124 km.
Francusko društvo »Er-Frans« sa predenih 156.010 km.
Holandsko društvo »K. L. M.« sa predenih 59.550 km.
Čehosl. društvo »Č. S. A.« sa predenih 54.665 km.
Austrijsko društvo »Elag« sa predenih 23.904 km.
Strana društva ukupno preletela su 523.253 km.

N asuprot tome aeroplani »Aeroputa« u 1936 godini p re
leteli su na stranoj te rito riji samo 4.380 km, št.o znači da p a 
siva našeg saobraćajnog bilansa u odnosu na inostranstvo iz
nosi 518.873 kilom etra. Ovakva, situacija nije korisna ni za 
interese našeg vazduhoplovstva ni za pre'štiž države. M eđu
tim, na »Aeroputu« nema u tom pogledu nikakve krivice. 
Društvo raspolaže već bogatim  iskustvom, ima prvoklasno 
tehničko osoblje, ima upravu koja radi s neobičnom ljubavlju
i s velikim požrtvovanjem na izgradnji naše civilne avijacije, 
a raspolaže i svim drugim elementima potrebnim  za uspešno 
obavljanje delikatne vazduhoplovne službe. Međutim, central
no pitanje je  državna pomoć. Civilna avijacija, naime, gotovo 
nigde u svetu nije aktivna, je r njena aktivnost zavisi od 
frekvencije. Visoke tarife prem ašuju kupovnu snagu putnika, 
a snošljive tarife izazivaju deficit, koji se može pokriti jed i
no državnom subvencijom.

Kod nas je subvencija države u korist civilnog vazdu- 
šnog saobraćaja bila i suviše mala, tako da »Aeroput« do 
sada, ni pored najbolje volje, nije imao m ogućnosti. da se 
jače angažuje u eksploataciji međunarodnih linija u saradnji 
sa stranim  kompanijama. S obzirom na disproporciju u sred
stvima koja su stavljana na raspoloženje našem civilnom vaz- 
dušnom saobraćaju prem a sredstvima koja se stavljaju na ra 
spoloženje sličnim kompanijama u inostranstvu, mora se p ri
znati da je »Aeroput« postigao ipak vrlo mnogo, naročito u 
pogledu organizacije unutrašnjeg vazdušnog saobraćaja. P ro 
šle godine vršen je, na primer, redovni vazdušni saobraćaj na 
sledečim linijama: Beograd—Borovo—Zagreb—Sušak—Ljublja
na i Beograd—Niš—Skoplje svakodnevno u oba pravca od 1 
m aja do k ra ja  avgusta; Beograd—Sarajevo—Dubrovnik, tako
đe svakodnevno u oba pravca od 1 jula do 6 Oktobra (od 
1-IX do 19-IX udvostručen svakodnevni saobraćaj u oba prav
ca); Skoplje—Bitolj—Solun jeđared nedeljno u oba pravca od
1 maja do k raja  avgusta i, najzad, Beograd—Borovo—Zagreb 
od 1 septem bra do 19 novembra. Svega je izvršeno 1916 letova

i predeno 321.347 kilom etara. Međutim, ukupna državna sub
vencija ko ja je u 1936 isplaćena »Aeroputu« ne iznosi ni 8,3 mi
liona dinara, odnosno 25 dinara po pređenom kilometru.

Rad i frekvenciju »Aeroputa« u redovnom saobraćaju 
pokazuje nam sledeća tablica:

Godina 1932 1933 1934 1935 1936
Broj putnika 1.220 1.947 3.652 4.273 4.262
P rtljag  u kg. 11.307 14.687 29.603 36.431 33.917
Roba u kg. 15.285 5.795 4.009 11.105 6.597
Pošta u kg. 1.003 274 386 2.013 5.100

Pored redovnog saobraćaja »Aeroput« je organizovao i 
veliki broj vanrednih letova pri kojim a je u 1936 godini p re
neseno 504 putnika i 66.831 kg. razne robe i prtljaga. Za ove 
vanređne letove iskorišćeni su pretežno mlađi saobraćajni p i
loti i aeroplani koji se ne upotrebljavaju u redovnom vazdu- 
šnom saobraćaju. Međutim, kako m aterijal tako i leteće 
osoblje bili su na dostojnoj visini. I prihodi ođ vanrednih le
tova znatno su porasli u odnosu na ranije godine, sa 127 hi
ljada dinara u 1934 na 250 hiljada u 1935 i na 450 hiljada di
nara u 1936 godini.

17 januara 1937 »Aeroputu« je istekao ugovor sa d r
žavom, ali je isti prećutno produžen još za dve godine. M e
đutim, finansijskim zakonom za 1937/38 g. M inistar vojske i 
m ornarice dobio je je  ovlašćenje da u sporazumu sa »Aero- 
putom« raskine ovaj ugovor i da zaključi novi sa rokom od
10 godina. Tim, novim ugovorom, koji je u toku rada, treba 
da se naš civilni vazdušni saobraćaj postavi na zdrave tem e
lje. Nadležni su, naime, uvideli da dosadašnja praksa štednje 
u pogledu civilne avijacije u stvari i nije štednja. Što je veća 
državna subvencija, i za samu državu je bolje, je r  su civilna 
avijacija i rezervni avijatičari neophodna dopuna vojne avi
jacije. Za državu je uvek jevtinija ta  rezerva od one koju bi 
inače morala da stvara isključivo sopstvenim sredstvima. Bla
godareći novom ugovoru i, nadamo se, znatnom povećanju 
državne subvencije obezbediće se program ski razvoj naše 
pivilne avijacije i njeno učešće na međunarodnim linijama u 
obimu koji odgovara ugledu i interesim a naše zemlje.

U program u za 1937 predviđene su sledeče linije: 1) 
Beograd—Borovo—Zagreb od 1-V do 30-IX; 2) Beograd— 
Skoplje (1-V do 30-IX); 3) Beograd—Sarajevo—Dubrovnik— 
Sarajevo—Zagreb (15-VI do 11-IX); 4) Zagreb—Sušak—Ljublja
na (15-VI đo 11-1X). Pored ovih linija na kojim a će se vršiti 
svakodnevni redovan saobraćaj u oba pravca, biće organizova- 
ne i dve linije koje će vezivati našu državu sa susednim zem
ljama, i to: 1) Zagreb—Beč 3 puta nedeljno u oba pravca od 
15-VI do 11-IX i 2) Beograd—Skoplje—Bitolj—Solun 1 put ne
deljno u oba pravca od 1-V do 30-IX. Državna subvencija nije
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još na potrebnoj visini; tako da se još nije moglo pristupiti, 
uspostavljenju vazdušne veze Splita sa Beogradom i Zagre
bom, kao ni one duž jadranske obale, koje su neophodne, n a
ročito za vreme turističke sezone. Inače, oseća se velika po
treba i za linijom koja bi vezivala Beograd sa Cetinjfem i P6d- 
goricom.

Vrlo je pohvalno i važno da je »Aeroput« i pored ne
dovoljne državne pomoći uspeo da reši jedan od najtežih za
dataka: da redovno obnavlja leteći park  i da ga stalno od r
žava na visini koja potpuno odgovara svima uslovima m oder
nog vazdušnog saobraćaja. Redovan saobraćaj u 1937 obavlja- 
će dva trom otora tipa »Spartan«, jedan avion tipa »Dragon- 
Rapid« i četiri nova aviona koji će Društvu biti isporučeni u 
toku meseca aprila i maja. Od novih aviona dva Su američka 
»Lockheed Elektra« sa m otorim a » P ra tt—W hitney—Wasp«
2 X 450 ks., .sa po 10 putničkih i 2 pilotska m esta (nabavljeni šti 
po ceni od 55.000 dolara po komadu), a dva nova aviona su 
francuska i to : »Caudron Goeland« sa motorim a »Renault 
Bengali« 2 X 240 sa po 10 putničkih i 2 pilotska mesta (na
bavljeni po ceni od 375.000 franaka po komadu). Nabavljeni 
francuski avioni su naročito pogodni za linije velikih dolina, 
a američki koji su, kao što smo videli, vrlo skupi ali i n a j
bolji na svetu, mogu se upotrebiti i za najteže terene.

Krajem 1935 rashodovana su 2 najstarija  društvena ae
roplana »Potez«, od kojih je jedan predan na čuvanje narod
nom muzeju kao prvi jugoslovenski civilno-saobraćajni aero
plan. U toku 1936 rashodovan je i treći avion »Potez«, na
bavljen 1928 godine, posle 8 godina i 1519 časova službe u 
D ruštvu bez najm anjeg udesa ili nezgode.

Sto se tiče finansijske strane »Aeroputa«, dobijamo naj- 
lepše objašnjenje analizom sledeče tablice, u kojoj se nalaze 
najvažnije bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna 123 73 96 101
Novčani zavodi 4.818 4.714 794 1.476
Dužnici 1.101 2.169 6.445 — .—•

H artije od vrednosti 856 996 1.061 1.115
Avioni 1.627 1.934 2.241 1.960
M otori 1.984 1.606 1.666 1.989
Automobili 301 307 220 306
Alat i mašine 1.305 1.258 1.150 310
Instrum enti — .— — ,— 263 100
Nameštaj i pribor 370
Biblioteka 30
Nepokretnosti — .— — .— 59 59
Magacin 414
Ostave i kaucije 269 814 412 377
Razna aktiva 5.614

Pasiva
Glavnica 9.000 9.000 9.000 9.000
Rezervni fond 902 1.132 1.317 1.496
Fond za osiguranje 1.603 2.189 2.687 2.273
Fond za dividendu 360 90 103 103
Fond kursne razlike 135 274 338 384
Fond usavr. let. mat. — .— —.— 183 183
Polag. ostava i kaucija 269 814 412 : 377
Dobit 117 373 367 406
Zbir bilansa 12.387 13:872 14.408 14:222

Ručun gubitka
Rashodi

i dobitka.

Koštanje eksploatacije 4.255 4.610 5.130 6.912
Administrativni troškovi 1.264 1:314 1.167 : . 1.438.

Amortizacija 1.962 1.738 2.306 2.581
Rez. fondu 13 93 244 45
Dobit 117 373 367 406
Ukupni prihodi 7.611 8.189 9.233 11,383

Zbir bilansa »Aeroputa« iznosi 14,22 miliona, gotovo 
jednako kao i krajem  prethodne godine. Pasiva nam pokazu
je da Društvo uopšte nema tuđih sredstva, da пеШа pOVeri- 
laca niti obaveza. Sopstvena sredstva, bez polagača ostava i 
kaucija i bez dobiti koja je stavljen na raspoloženje zboru 
akcionara, iznose 13,44 miliona prema; 13,63 miliona u prctr • 
hodnoj i 12,68 miliona u 1934 godini. Inače, na glavnicu o t
pada 9 miliona, a na razne društvene fondove 4,44 miliona 
dinara. To znači da je finansijsko stanje »Aeroputa« odlično, 
uprkos nedovoljnoj državnoj subvenciji i ograničenom obimu 
rađa u toku poslednjih godina.

Najveći fond »Aeroputa« je onaj za osiguranje, koji je 
u 1936 iskazan sa 2,27 miliona prem a 2,68 miliona u 1935, od
nosno manji je za 414 hiljada dinara. To je posledica saobra
ćajne nesreće od 15 jula 1936, u kojoj je posle samog po
laska iz Ljubljane uništen društveni trom otorni avion tipa 
»Spartan«. Anketom nadležnih državnih vlasti je utvrđeno da 
za ovaj slučaj ne snose apsolutno nikakvu krivicu ni D ru
štvo ni njegovi organi. Uostalom, ni saobraćaj nije p retrpeo  
nikakve štete, pošto je »Aeroput« već sjajno afirm iran kod 
naše publike koja je svesna da njegov leteći m aterijal pruža 
maksimum sigurnosti i da su svi njegovi funkcioneri uvek či
nili sve što je  u čovečijoj m ogućnosti da se izbegnu nesreće. 
Avioni su ostali i docnije puni. Porodice unesrećene posade i 
putnika primile su na ime osiguranja od osiguravajućih dru
štava kod kojih su ovi rizici osigurani 1,075.000 dinara. Sam 
avion nije bio osiguran, kao što nije osiguran ni ostali leteći 
m aterijal »Aeroputa«, pa je i m aterijalna šteta, ko ja je n a 
stala usled ovog udesa, pokrivena delom otpisom (od 342 
hiljade), a delom smanjenjem fonda za osiguranje (za 1,014.000 
dinara). Krajem 1936 ovom fondu je opet dotirano 600 hiljada, 
tako da je on, kao što je spomenuto, samo za 414 hiljada 
manji nego u 1935. Inače, ostali fondovi su povećani ili su 
ostali nepromenjeni.

Društveni inventar, čija je kupovna vrednost bila oko 
30 miliona, otpisima je sveden na 5,06 miliona. Za društvenu 
eksploataciju pretstavlja ovaj inventar sigurno daleko veću 
vrednost od one koja je u bilansu iskazana, je r  se sastoji iz
10 aeroplana, 36 motora, 14 automobila, instalacija i nam ešta- 
ja, biblioteke, radionice u Zemunu, rezervnih delova i alata itd. 
Gotovina u blagajni i kod novčanih zavoda iznosi 1,57 miliona, 
a portfelj hartija  od vrednosti bilansiran je sa 1,11 miliona. 
Najveća pozicija aktive je »razna aktiva«, koja sadrži neobra- 
čunafa potraživanja od inostranih vazduhoplovnih društava sa 
kojim a »Aeroput« sarađuje, kao i iznose koji su već uplaćeni 
za račun poručenih novih aviona.

Ukupni prihodi u 1936 porasli su prem a 1935 za 2,15 mi
liona, a ukupni rashodi za 2,03 miliona. P orast koštanja eks
ploatacije sa 5,13 miliona u 1935 na 6,9 miliona u 1936 izazvan 
je delom porastom  broja preletenih kilom etara, a delom po
većanjem raznih cena. P orast administrativnih troškova za 270 
hiljada je prirodna posledica povećanog posla.

Ostvarena dobit u 1936 iznosi 3,032.700 dinara. Od toga 
je upotrebljeno za am ortizaciju i za povećanje fonda za osi
guranje 2,58 miliona, za dotaciju rezervnom fondu 45 hilja
da, za 4% dividendu 360 hiljada, a ostatak od 46 hiljada p re 
ne i je na novi račun. Uprava se i ove godine odrekla tantijem e 
u korist pojačanja društvenih fondova.

U upravi »Aeroputa« za 1936 godine bila su g.g.: d-r 
Dragoljub D. Novaković, pretsednik; Rudolf P ik , potpfetsed- 
nik; inž. Tadija Sonderm ajer, Damjan Vlajić, M iodrag S. P au 
novič, Mitorad Jefremović, Svetislav N. Stajević, Vojislav Lj.
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Pavlovič, Lazar Siadeković, inž. M iödrag Obrenovič i d-r Iväii 
Ribar. Na poslednjem zboru umesto g. d-r D ragoljuba No
vakoviča, koji je podneo ostavku, ušao je u upravu g. Milivoje 
■Čolak Antić. U nadzornom odboru su g.g.: Svetislav Jelic, 
pretsednik; Antonije Antić, potpretsednik; Solomon Koen, Inž. 
Stanojlo Veličković i Radoslav Bašić. Generalni direktor je 
g. Tadija Sonderm ajen

»SRBIJA«, PRVO SRPSKO DRUŠTVO ŽA OSIGURANJE U 

BEOGRADU

Slom »Feniksa« nije imao nikakvog uticaja na poslova
nje »Srbije«, prvog srpskog društva za osiguranje u Beogradu. 
To smo, uostalom, i očekivali s obzirom na ogromno i po tpu
no zasluženo poverenje koje je društvo »Srbija« steklo svojim 
uvek solidnim radom kroz više od 30 godina. Inače, razume 
se da je na poslovanje ovog uglednog osiguravajućeg društva 
u toku prošle godine povoljno uticalo i sređivanje opštih p ri
vrednih prilika. Naročito lep napredak je postignut u grani 
životnih osiguranja, kod koje su osigurane glavnice dostigle 
iznos od 95,5 miliona dinara, dok su krajem  1935 iznosile samo
88,9 miliona.

Prošla godina bila je neobično značajna i za elem entar
na osiguranja, je r  je za tu  granu početkom m arta 1936 s tu 
pila na snagu nova tarifa, izrađena od Saveza osiguravajućih 
društava i odobrena od strane M inistarstva trgovine i indu
strije. Time je prestalo podtarifiranje koje je  u toku nekoliko 
prethodnih godina jako otežavalo akvizicionu delatnost »Srbi
je« i svih ostalih solidnih preduzeća. Nova ta rifa  je  i za osi- 
guranike korisnija, je r prem ijske stope nisu više rezultat bez
obzirne borbe među konkurentim a koji se otim aju o posao, 
■već su proizvod tehnički ispravne kalkulacije rizika, bez koje
— u slučaju povećanja šte ta  —- nema pune sigurnosti i p o t
punog  jemstva. г

Račun gubitka i dobitka »Srbije« za četiri poslednje go 
dine u neto-ciframa, dakle u iznosima koje je ona isplatila od
nosno naplatila za svoj račun — t. j. po odbitku udela reo- 
sigurača, ovako izgleda:

Račun gubitka i dobitka

Prihodi 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

P renos dobiti 13 18 60 40
Prenos rez. i pren. p re

mija 18.408 19.105 20.459 21.825
Prenos rezerv, šteta 783 610 607 776
Prem ije neto 4.303 4.573 4.993 5.497
Dažbine 1.046 938 966 950
Kamata 1.699 1.783 1.879 1.962
Od nepokretnosti 1.746 1.622 1.683 1.676
Razni prihodi 124 40 30 -24
Kursna razlika ——- 586

Rashodi

Rez. i pren. premije 19.105 20.459 21.809 23.567
Rezervisane štete 610 607 776 968
Isplaćene štete 804 562 834 724
Ispi. doživ. osiguranja 427 387. 436 613
O tkupljene polise 4S6 607 441 413
Penzije 3 ——• ------ —7---
Vraćene premije 0 4 6 - ■ 5

Kamata 119 122 109 116
Režijski troškovi 4.435 4.307 3.921 ’ 3.971
Otpisi .28 9 146 173
V atrogasna taksa 50 60 ..-т— 60
Opštem rezer. fondu 261 278 150
Čišta dobit 1.791 1.874 2.049 2.i4a
Zbir prih. ili rashoda 28.121 29.276 50.6 77 32.751

Ukupni prihodi »Srbije« za poslednje če tir i- godine po
rasli su od 28,12 na 32,75 miliona dinara. To. je najvećim de
lom posledica povećane Vrednosti rezervnih i prenosnih p re
mija, koje su porasle sa 18,4 miliona u 1933 na 21j82 miliona 
u 1936. Međutim, znatan , je i porast prihoda - od neto-pre- 
mija, koji su u 1936 godini za 1,2 miliona dinara veći nego u
1933. Porast ovih prihoda bio je naročito u 1936 znatan. Inače, 
prihodi od dažbina ostali su u toku poslednje tri> godine go
tovo nepromenjeni, a u 1936 su sa 950 hiljada za oko 100 hi
ljada manji nego u 1933. U toku nekoliko poslednjih godina 
bile su sasvim neznatne i prom ene kod prihoda »Srbije« koji 
sa tekućim osiguravajućim poslom nemaju neposredne veze, 
naime kod prihoda od kam ata i nepokretnosti.

Podaci na strani rashoda pokazuju nam da je Uprava 
uložila mnogo napora da snizi režijske troškove. Doduše, oni 
su u 1936 za 50 hiljada veći od onih u prethodnoj godini, ali 
su prem a ranijim godinama znatno smanjeni. Važno je n a 
pomenuti da su poslednjih godina i štete bile sasvim ume- 
rene. To je posledica rigoroznog zaključivanja novih poslova 
i doslednog prečišćavanja svih portfelja, a naročito požarnog. 
Kao što je već spomenuto, poslednjih godina prem ijske stope 
u grani elem entarnih osiguranja su opadale usled preterane 
konkurencije među osiguravajućim društvima. »Srbija« zbog 
toga nije naročito ni forsirala elem entarna osiguranja. Uko
liko su jo j bila i ponuđena, ona ih je najrigoroznije probi- 
rala. Zbog toga su se u to j grani, kao što nam pokazuje sle
deča tablica, i osigurane glavnice smanjile, ali u velikoj pre- 
dostrožnosti Uprave treba tražiti i najglavniji uzrok umere- 
nosti procenta šteta.

Zbir osiguranih glavnica po pojedinim granama, odno
sno zbir vrednosti polisa koje su bile na snazi krajem  godine 
iznosio je:

1931 1933 1935 1936
u milionima dinara

Život 62,6 75,2 88,9 95,5
Nesr. sluč. 40,7 46,0 37,3 31,1
Požar 2.920,7 2.707,9 2.649,6 2.608,7
Uzgr. grane 233,6 155,9 220,3 216,3

Ukupno 3.257,6 2.985,0 2.996,1 2.951,6

iMaksifflalno stanje osiguranih glavnica imali smo k ra 
jem 1931 godine, sa 3,26 milijardi. Ovaj volumen se zatim sma
njuje na 2,98 milijardi krajem  1933. U toku tri sledeče go 
dine osigurane glavnice kod nesrečnih slučajeva, kod požara 
i uzgrednih grana i dalje nazaduju. Međutim, kod osiguranja 
života napredak je stalan. U 1929 osigurane glavnice u ovoj 
grani iznosile su samo 32 miliona dinara. Krajem 1936 one 
su dostigle 95,5 miliona. To znači da su u međuvremenu utro- 
stručene.

Uprkos sm anjenju ukupnog poslovnog volumena, višak 
prihoda nad rashodima u tekućem poslu postaje iz godine u 
godinu sve veći. To nam pokazuje i sledeće upoređenje (u 
hiljadama dinara):

1933 1934 1935 1936
Prem ije 4.303 4.573 4.993 5.497
Dažbine 1.046 938 966 950'
• Ukupno: 5.349 5.511 5.959 ’ 6.447



Štete 804 562 834 724
Pr. prem. 2 4 6 p* 5
Trošk. osig. •• 4.288 4.147 3.828 ' • 3.920

Ukupno:' : 5.094 4.713 4.668 .4.649
Višak prihoda u % 4,8 14,5 21,6 27,9

Napredak je zaista m arkantan. Sa 255 hiljada u 1933 
višak prihoda nad rashodima raste na 1,8 miliona u. 1936, od
nosno sa 4,8%. na 27,9%, Za stvaranje potrebnih rezervi od
nosno za pokriće budućih šteta, kao i za isplatu dividende 
služe, pored ovog viška, i prihodi od kam ate i nepokretnosti'

K retanje prem ija i šte ta kod pojedinih grana osigura
nja vldi se iz sledeće tablice, koja u potpunosti potvrđuje ve
liku obazrivost uprave prilikom zaključivanja poslova kao i 
njene napore u cilju sm anjenja troškova (po odbitku udela 
reosigurača —• u hiljadama dinara):

Prem ije-neto 1933 1934 1935 1936
Život 2.397 2.739 3.241 3.626
Požar 1.671 1.617 1.470 1.429
Ostale grane 235 217 282 442
Ukupno: 4.303 4.573 . 4.993 5.497

Štete-neto
Život 383 300 540 470
Požar 340 208 229 195
Ostale grane 80 54 65 59
Ukupno: 803 562 834 724

Štete u % prem ija
Život 16,0 11,0 16,7 13,0
Požar 340 208 229 195
Ostale grane 34,2 24,8 23,2 13,4

Prošle godine prem ije kod požara su neznatno naza-
dovale, a kod svih ostalih grana su povećane. Štete su u
svim granam a bile manje, pa je u vezi s tim i procenat šteta
nazadovao. Međutim, i u ranijim godinama on je bio znatno
ispod matem atski dozvoljenog procenta.

Račun izravnanja
Aktiva Ш З 1934 1835 1936

u hiljadama dinara
Blagajna 276 263 334 321
Tek. računi i ulozi 26.045 28.479 30.098 31.926
Nepokretnosti 8.347 8.347 8.246 8.115
H artije od vrednosti 2.671 3.288 3.620 , 4.012
Zajmovi na polise 2.394 2.062 2.166 2.526
Inkaso i centrala 1.702 1.319 1.405 . 1.956
Nameštaj 46 42 38 55
Depo rez. i pren. prem. 1.509 1.494 1.561 1.678
Razna imovina 2.508 2.314 2.082 1.682
Kaucije, garantije itd. 17.165 13.892 13.075 9.244

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi razni 7.087 . 7.646 7.996 8.208
Kursna razl. efekata --------- , 200 460 679
Prem ijske rezerve:

život 18.270 19.342 20.908 23.011
požar 4.211 4.198 4.118 4.114
transport 672 629 653 715
nesrečni slučajevi 102 102 113 113
uzgredne grane 175 186 201 197
razne rez. života 270 273 277 • 257

i Prem. rez. ukupno 23.700 24.731 26.270 28.408

Rezervisane štete 610 607 776 968
Tekući: računi 1.626 2.031 : : 1.548 . - 1.352.
Razna pasiva ‘ 985 830 673 • 752
Tantijem a 480 501 537 567
Dobit za podelu . 1.018 1.060 .1.290 1.338
Polagači kaucija 17.165 13.892 13.075 9.244
Zbir bilansa . 62.672 61.499 62.625 61.516
O brtni kapital 45.507 47.607 49.550 ■ 52.272

Obrtni kapital »Srbije« stalno se povećava. Smanjenje 
zbira bilansa u 1936 prem a 1935 za nešto preko jednog miliona 
dinara, sa 62,62 na 61,51 miliona, je posledica redukcije kod 
kaucija i garantija, dakle kod tranzitornih pozicija. Ako eli
miniramo ove račune, vidimo da obrtni kapital krajem  1936 
godine iznosi 52,27 miliona, odnosno za 2,7 miliona više nego 
u 1935 i za 6,77 miliona.više nego krajem  1933 godine. U toku 
prošle godine sopstvena sredstva »Srbije« povećana su za 430 
hiljada, a prem ijske rezerve za 2,14 miliona dinara. Rezervi- 
sane štete su takođe za oko 200 hiljada veće, ali su pasivni te 
kući računi za oko 200 hiljada manji. Ostale prom ene u p a
sivi su neznatne. Inače, sama struk tu ra  pasive je neobično in
teresantna i pokazuje nam da je »Srbija« finansijski odlično 
fundirana. Ako se izuzmu rezervne premije, vidi se da ona 
u stvari nema ni poverilaca ni tuđih sredstava. »Pasivni te 
kući računi« i »razna pasiva« zajedno jedva prelaze 2 miliona 
dinara, dok na ukupna garantna sredstva »Srbije« zajedno sa 
glavnicom otpada preko 48 miliona dinara, i to 19 miliona n a  
glavnicu i fondove i preko 29 miliona na prem ijske rezerve 
i rezervisane štete.

Preko tri petine obrtnog kapitala, naime 32,24 miliona,. 
otpada na raspoloživu gotovinu, blagajničke zapise i likvidna 
potraživanja kod raznih novčanih zavoda. U prvoklasne har-
tije od vrednosti plasirano je nešto preko 4 miliona, u nepo
kretnosti 8 miliona, a u zajmove na polise preko 2,5 miliona 
dinara. Depo rezervnih i prenosnih prem ija iznosi 1,67 miliona, 
a »inkaso« nešto ispod 2 miliona. Teško je zamisliti bolji i' 
sigurniji plasman raspoloživih sredstava odnosno aktive: Inače,, 
sredstva premijske rezerve života koja iznose 23 miliona di
nara ovako su plasirana: u nepokretnosti 7,76 miliona, u ulo
ge na knjižice i tekuće račune 9,75 miliona, u državne har- 
tije od vrednosti 630 hiljada, u zajmove po polisama osigu
ranja 2,53 miliona i kao depo kod drugih društava 1,5 milion
dinara.

Posle potrebnih otpisa i rashoda kao što su to  upravni 
troškovi, troškovi organizacije i akvizicije, otpisi knjiga, fo r- 
mulara, ostalog kancelarijskog m aterijala itd., završena je ra 
čunska 1936 godina sa čistim dobitkom od 2,1 miliona. Tome 
treba dodati dobitak na kursnoj razlici hartija  od vrednosti 
od 220 hiljada i prenos dobiti iz 1935 od 40 hiljada dinara^ 
tako da je ukupni dobitak 2,36 miliona. Od toga je uneto u 
fond kursne razlike 220 hiljada, u specijalni rezervni fond 210 
hiljada; 567 hiljada ide na tantijem u, 25 hiljada na ime divi
dende osiguranicima, 1,25 miliona na ime dividende akcio- 
narima, a ostatak od 88 hiljada prenet je na novi račun.

U upravi »Srbije«, prvog srpskog društva za osiguranje 
u Beogradu nalaze se g.g.: Inž. Miloš Savčić, pretsednik; Vasa 
U. Jovanovič, potpretsednik; Krsta Lj. Miletič, Košta L. T i- 
motijević, Aleksandar Acović, Vladeta M. Savčić, Dušan Mi- 
lijević, Milorađ M. Radojlović, Žika Jankovič, Jovan M. Jova
novič, Milan Lujanović i Svetozar M. Savčić. U nadzornom ođ- 

: boru su gospoda: Stevan V. Gajić, pretsednik; Milan O. M ak
simovič, potpretsednik; Milivoje Obradović, Ljubomir Bojo- 
vić, Milenko M. Savčić i Mihailo Ž. Jankovič. Generalni di
rektor je g. Stevan M. Milovanovič.
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Садржај.
Priviiegovana agrarna banka — Beograd 

Jadransko-podunavska banka u Beogradu

PRIVfLEGOVANA AGRARNA BANKA — BEOGRAD

Priviiegovana agrarna banka je jedna od naših najve
ćih novčanih ustanova. Ona je akcionarsko društvo koje 
svojim akcionarim a svake godine polaže računa. Godišnji iz- 
veštaji i zaključni računi Privilegovane agrarne banke odli
kuju se preglednošću i jasnošću; oni će poslužiti kao glavni 
izvor analize njenog poslovanja za poslednje četiri godine.

Zaključena poslovna godina biće nesumnjivo u banči- 
noj istoriji zabeležena kao jedna od najvažnijih. Banci je 
Uredbom o likvidaciji zemljoradničkih dugova poveren vrlo 
važan zadatak. Ona ima da preuzme zemljoradničke dugo
ve od novčanih ustanova. Time će ona postati najvažniji po- 
verilac našeg sela. Ogrom an je zadatak koji je banci pove
ren. Zemljoradnički dugovi koji se imaju preneti na Privile- 
govanu agrarnu banku iznose oko 3 milijarde dinara.

Priviiegovana agrarna banka postaje poverilac umesto 
novčanih zavoda prem a seljaku dužniku. Ona postaje dužnik 
prem a novčanim zavodima. Njena uloga posrednika nalaže 
jo j velike zadatke na polju organizacije. Najvažnija o rgani
zaciona prom ena je nesumnjivo osnivanje filijala u Zagrebu, 
Sarajevu i Ljubljani. Glavni zadatak filijala je zasad sređi
vanje m aterijala u vezi s Uredbom o likvidciji zem ljorad
ničkih dugova. Ali ta j posao neće tra ja ti večito. Filijale će 
korisno poslužiti banci u njenom užem prvobitnom poslova
nju, kako aktivnom tako i pasivnom. Ali biće neminovna i 
reorganizacija centrale, kojoj p retsto ji osim rada na sređi
vanju dužničkih isprava i likvidacije tog  portfelja, emitova- 
nje bonova na račun države za naknadu polovine otpisa nov
čanim zavodima.

Iz bilansa i računa gubitka i dobitka najbolje se vidi 
da je  banka podnela velike žrtve svojim poveriocima. Ban
čini prihodi od kam ata smanjili su se sa 52,3 mil. din. u 1933 
god., 48,5 mil. 1934 g., 44 mil. 1935 g. na 29 mil. u 1936 g. 
Banka je smanjila kam atu svojim hipotekarnim  dužnicima sa 
9 i 10% na 7 i 8%, za 2%, po zadružnim zajmovima isto tako 
za 2%, sa 7 na 5.%, a po meničnim zajmovima i na lombard 
hartija  od vrednosti na 6%. To se smanjenje odnosi na sve 
dužnike koji ne potpadaju pod Uredbu o likvidaciji zem ljo
radničkih dugova, dok kod onih koji potpadaju pod Uredbu 
ono je veće i ide do 5% po dugoročnim hipotekarnim  za j
movima i 4,5% po dugovima zadrugara i mesnih zadruga za 
poljoprivredni kredit. Većina dužnika otpada na one, koji 
se mogu koristiti olakšicama predviđenim u Uredbi o likvi
daciji zemljoradničkih dugova. Banka je  potraživala na k ra 
ju 1936 god. 767,9 mil. din. prem a 736,4 mil. 1935 g., 737 mil.
1934 g. i 729 mil. 1933 g. Zajmovi otpadaju na dve važne k a 

tegorije: hipotekarne i zadružne. H ipotekarni su u 1936 g. 
sa 467,4 mil. nepromenjeni prem a prethodnoj godini i padaju 
prem a 1934 i 1933 g. kada su iznosili 479,5 mil. i 473,7 mil. 
Najveći deo tih potraživanja sačinjavaju zemljoradnički koji 
potpadaju pod zaštitu, i to 410,5 mil. ili 87,8%. To objašnjava 
i zaleđenost tih računa. Celokupan obrt po to j poziciji bio 
je u 1936 godini 28 mil. prem a 15 mil. u prethodnoj godini, 
30 mil. 1934 g. i 32 mil. u 1933 g. Banka će ovim dužnicima 
otpisati na njihovo traženje 25% glavnice, ceneći ponaosob 
položaj svakog pojedinog dužnika i imajući naročito u vidu 
odnos duga prem a vrednosti ukupne imovine dužnikove. To 
će da pretstavlja okruglo 80 miliona dinara. Kamata će se 
smanjiti sa 20 mil. koliko je efektivno iznela u 1936 g. na 
15— 16 mil. ili za 4—5 mil. din. godišnje kroz 15 godina.

Banka je povećanje svog obrtnog kapitala, koje je de
lom knjiženo preko privremenih računa i koje se sastoji od 
privremenih uplata do konačnog rasporeda, koristila za k re 
ditiranje zadruga. Krediti zadrugam a povećali su se sa 255 
mil. u 1933 g., 257 mil. 1934 g., 268,6 mil. 1935 g. na okru
glo 290 mil. u 1936 g. Zadružni posao sve više napreduje, i ako 
tako po traje  i dalje Priviiegovana agrarna banka će postati 
najvažniji kreditni izvor našeg zadrugarstva. Od zadružnih 
zajmova najveći deo otpada zem ljoradnicim a-zadrugarim a na 
žiro svojih zadruga. Takvih potraživanja bilo je na kraju  
1936 g. 234,2 mil. din., a od ovog iznosa duguje zadrugar- 
stvo za poljoprivredni kredit 225,5 mil. din. Samo na 5,4 mil. 
ne odnosi se zaštita, jer su dugovi nastali posle 20 aprila
1932 god. Ovim dužnicima banka će otpisati 25% i smanjiti 
kam atu na 4,5%. Gubitak na glavnici će izneti 55 mil. din., 
a na kam ati prem a u 1935 g. efektivno ostvarenim prihodima 
po to j poziciji oko 13 mil. din. godišnje kroz 12 godina. 
Ostvarene prihode od kam ata u 1936 god. po zadružnim za j
movima nismo mogli uzeti kao merilo, pošto su pali usled 
zaštitnog zakonodavstva na neverovatno niski iznos od 9 
mil. din. prem a 27 mil. u 1935 g. Žrtve koje podnosi banka 
u vezi sa Uredbom kroz 12 godina će izneti preko 300 mil. di
nara, kako zbog otpisa glavnice duga, tako i zbog sm anje
n ja kam atne stope. Onaj deo koji sačinjava smanjenje glav
nice u iznosu od okruglo 135 mil., knjižiće se na račun oso3- 
benog fonda za regulisanje zemljoradničkih dugova. Država 
će uplaćivati u ta j fond 5 mil. din. godišnje. Osim toga će 
da uđe u ta j fond dividenda od 3,6 mil. din., koju bi imala 
da primi država na svoje akcije u nominalnom iznosu 120 mil. 
din. i blizu 1 mil. din. koliko bi Državna klasna lutrija imala 
da primi na svoje akcije. U ta j fond će se uneti i višak divi
dende koji bi Priviiegovana agrana banka mogla isplatiti
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preko 3%. Izgleda da će za 15 godina biti mogućno arnor- 
tizovati Otpise glavnice. Za gubitak na kam ati Uredbe ö lik
vidaciji zemljoradničkih dugova nije predvidela nikakvu n a
knadu.

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Gotovina 1.040 1.029 1.667 2.777
Žiro račun kod N. B. 139 176 135 522
Ček. rač. kod Pošt. šted. 740 1.108 1.305 1.730
Blagajnički zapisi 30.000 2.193 1.815 3.204
Tek. računi filijala ------ ------ ------ 549
Tek. rač. kod Drž. h. b. 42.109 49.312 26.998 24.025
Tek. rač. kod dr. banaka 478 470 429 96
Dužnici po hip. zajmu 473.794 

po dugoročnim zajm.
479.527 467.430 467.443

vodnih zadruga 7.543 13.721 13.513 13.403
po zadr. zajmovima 172.560 173.291 174.175 208.664
po zadr. tek. rač. 71.628 68.463 78.499 75.718
po lomb. zadr. obav. 1.147 983 956 715
po eskont. menic. 2.154 1.483 1.492 1.388
po lomb. h. od vred. 352 285 290 537

Nenaplaćena kam ata ------ ------ 15.524 ------
Akcionari 11.129 11.115 10.961 10.957
Vrednosti rez. fondova 15.527 '21.184 26.498 25.011
Vred. penz. fonda 2.358 3.121 5.512 8.289
Nepokretna imanja 2.934 3.626 4.201 10.233
Nameštaj — 632 540 61b
Kazna aktiva 36 72 262 76
Dužnici po garancijam a 5.500 33.000 36.000 46.000
Garancije ------ 22.000 54.000 284.000
Založene ostave 298.219 265.504 270.376 264.209
Proste ostave 7.199 746.021 743.222 713.838
Kaucije 2.421 1.953 1.048 1.098
Poslov, za račun trećih 3.867 3.434 3.394 2.676

' Pasiva

Glavnica 700.000 700.000 700.000 700.000
Fondovi:

opšti rezervni 32.530 34.621 35:951 37.106
za obezb. založnica 1.036 1.247 1.323 1.408
za obezb. mel. obv. 1.036 1.247 1.323 1.408
za obezb. zadr. obv. 1.036 1.247 1.323 1.408
za kursnu razliku hart, 
od vred. rez. fonda ------ 1.883 1.890

Penzioni fond 3.772 5.574 7.153 8.581
Ulozi na štednju 14.894 10.517 9.152 8.483
Tekući računi 6.363 4.267 5.608 9.095
Fondovi Min. poljoprivre

de i samoupr. ustan. 11.420 15.450 17.769 17.020
Ulog filijala — — * ------ 19.257
Nepodig. dividenda 5.683 4.168 5.035 3.990
Privremeni računi 8.901 10.750 5.594 16.370
Prenosni računi 2.999 3.831 2.050 771
Razna pasiva 1.057 2.206 3.650 11.157
Ukapitalisana kam ata 6.197 ------ ------ ------
Pov. po garancijam a 6.197 55.0OO 90.000 330.000

Dobitak:
Prenos iz ranije god. 99 80 2 36
Čista dobit 38.683 36.496 34.384 18.035
Ostavljači ostava po 

založnim ost. 298.218 265.504 270.376 264.209
Po prostim ' ost. 7.199 746.021 743.222 713.838
Polagači kaücija 2.421 1.953 1.048 1.098

Poverioci po poslovanju 
za račun trećih 3.867 3.434 3,394 2.676

Zbir bilansa 1.152.913 1.903.613 1.940.242 2.167.776

Račun gubitka 

Rashodi 1933

i dobitka 

1934

.

!935 1936

Kamata po ulozima 935
u hiljadama dinara 

726 405 358
Kamata na neplasiran 

kapital fondova 340 438 107 421
Upravni troškovi ------ ------ 786 656
Plate osoblja ------ ------ 7.378 7.426
Troškovi rev. i zadr. ------ ------ ------ 344
Osig. osoblja i upi. 

u penz. fond 779 839
M aterijalni izdaci ------ ------ 612 854
Troškovi 11.538 10.838 ------ ------
Tr. nepokr. im. 34 ------ ------ ------
Otpisi po hip. zajm. 654 208 123 10
po nepokr. im. ------ - i"  ‘‘ ------ 503
vrednosti rez. fonda 276 ------- ------ ------
nam eštaja 36 70 60 68
po lomb. hart, od vred. 7 ------ ------ —pA.
razni ------ 43 ------ ------
po zadr. obv. i men. ------ ------ 1 ------
Prenos dobitka 99 80 2 36
Čist dobitak 38.683 36.496 34.384 18.035

Prihodi

Kamata: 52.298 48:471 ------ ------
po hip. zajm. ------ ------ 17.639 20.262
po dug. zajm. vodn. zadr. ------ ------ 688 680
po zajm. na zadr. 

obi. i men. 19.354 3.330
po zadr. tek. rač. ------ ------ 5.912 3.803
po lomb. zadr. obv. ------ ----- » 12 30
po eskon. men. ------ ------ 76 103
po lomb. hart, od vređ. ------ ------ ■ 17 33
po hart, od vr. ----- 1 ------ 61 146
zatezna kam ata ------- ------ 308 664
Razni prihodi 266 349 566 464
Prenos dobitka 99 80 2 36
Zbir prih. ili rashoda 52.662 48.900 44.636 29.551

Zaključni računi za poslednje 4 godine pokazuju tra-
gove teške krize. Zbir bilansa povećao se., ali usled prošire-
nja obima neutralnih pozicija u vezi sa porastom garanci-
ja. Iz prom ena po drugim pozicijama se vidi, da se-banka mo
rala zadovoljiti sa odbranom stečenog položaja. U svom po
slovanju banka se koristila, uglavnom, sopstvenim kapita
lom. Ovaj se neznatno povećao sa 735,6 mil. u 1933 na 738,4 
mil. 1934, 741,6 mil. 1935 i 743,2 mil. 1936 g. U sopstvena sret- 
stva mogli bi računati i ona po privremenom računu öd 16,4 
mil. u 1936 g., prema 5,6 mil. u 1935. 4,3 mil. 1934 i 5,7 mil.
1933 g. Tuđa sretstva igraju  neznatnu ulogu, ukupno iznose 
45 mil. din. prem a 36 mil. u 1935 g., 31 mil. 1934 g. i 33,5 mil.
1933 g. Vreme nije bilo zgodno za razvijanje pasivnog posla. 
Ali bez uspeha u tom pravcu teško se može pretstaviti 
znatnije proširenje poslova. Ni u najskorijoj budućnosti nema 
izgleda, da bi banka u tom ’pravcu mogla da postigne rezul
tate. Zbog toga izgleda verovatnim da će uprava imati za 
cilj, da poveća sopstvena sretstva. Iz aktive se vidi da je 
potrebno izvršiti malu korekturu  sopstvenih sretstava. Izme
đu aktiva imamo poziciju akcionara od ravno 11 mil. din. kroz 
poslfednje 4 godirie, koji iznos • pretstavlja neuplaćeni iznos 
glavnice, koji se vodi kao dug akcionara.



Najveća i najvažnija pozicija, dužnika, je kao što smo 
~viđe1i zaleđena. Ali banka je uprkos tome uspela da očuva 
j>otpuno svoj likviditet. Ona raspolaže sa 2,7 mil. din. go to 
vine prem a 1,7 u 1935, 1 mil. 1934 i 1 mil. 1933 g. Na tek u 
ćem računu kod Državne hipotekarne banke ima 24 mil. pre- 
дпз 27 mil., 49 mil. i 42 mil. u prethodnim  godinama. Žiro 
račun kod Narodne banke iznosi 522.000 prem a 135.000, 76.000 
i-  139.000; čekovni račun kod Poštanske štedionice 1,7 mil. 
д>гета 1,3 mil., 1,1. mil. i 740.0C0 i tekući računi kod drugih 
banaka 96.000 prem a 429.000, 470.000 i 478.000. Banka je pla- 
siral^  3 mil. din. u blagajničke zapise prem a 1,8 mil., 2,1 mil. 
i  30 mil. u prethodnim  godinama. U 1936 g. tuđa sretstva po
krivena su sa 72% 1935 g. sa 89% a u godinama 1934 i 1933 
..gotov novac i odmah raspoloživa potraživanja prelaze vi- 
sints tuđih sretstava i iznose u procentim a ovih 115% u 1935 
,g. i 222% u 1933 g. Prilikom analize odnosa sopstvenih i tu 
đ ih  sretstava videli smo da postoji veliki neiskorišćeni po- 
tenci.ial pasivnog posla. Ako se likviditet uzima za merilo isto 
la k o  se može konstatovati m ogućnost proširenja poslovanja. 
'U početku svog rada banka je uživala kred it Narodne banke, 
Državne hipotekarne banke i Poštanske štedionice od 600 
mil. din. kojim se nije koristila. Konsolidovanjem prilika biće 
m ogućno da to čini, ako se za to stvore preduslovi.

Sm anjenje kam ate i neuredno plaćanje dužnika prou- 
zvokovali su osetan pad prihoda i čistog dobitka, koji je 
jzneo 18 mil. prem a 34,4 mil., 36,5 mil. i 38,7 mil. u prethod- 
.nim,-godina ma. Zarada nije ni ove godine tolika da bi se mogla 
isplatiti dividenda na akcije koje poseduje država i Klasna lu
tr i ja .

Banka posebno izveštava o radu njenog odeljenja za fi- 
nsKsijsku likvidaciju agrarne reform e na velikim posedima, 
k o je  je  započelo rad 1. novembra 1933 godine. Do polovine 
1936 godine ođeljenje je radilo na donošenju odluka o pravu 

-prvokupa po Uredbi o finansijskoj likvidaciji agrarne refo r
me. Preko odeljenja uplaćuju interesenti zakupninu i p riv re
meni anuitet. U zadatak odeljenja spada i emitovanje 4% ob
veznica za finansijsku likvidaciju agrarne reforme, kao i vrše
n je  službe prem a veleposednicima. Polovinom 1936 godine 
O đeljenje je počelo da prim a ekspropriacione odluke u iznosu 
o d  16,4 mil. din. Ođeljenje je opteretilo 1498 agrarnih dužni
k a  sa  5,7 mil.', državu za zemlju dodeljenu 708 dobrovoljaca 
s a  1Q,7. mil. din. Taj iznos od 16,4 mil. ide u korist velepo- 
sednika-sa 14,3 mil. din. i države za doprinos veleposednika u 
kolom zacioni fond sa 2,1 mii. Obim poslova odeljenja je iz go- 
«iipe u godinu veći. Zbir godišnjeg završnog računa iznosio 
J e ; eJ934 g. 3,5 mil., 1935 g. 6,2 mil. i 1936 g. 65,7 mil. Od 
-obveznica u ukupnoj vrednosti od 720 mil. stavljeno je u opti- 
«сај.34,3 mil. P rim anja po redovnim i privrednim anuitetim a 
3>ow.ećavaju se stalno, sa 1,2 mil. u 1934"g, na 2,1 mil. 1935 
g . i; 5,6 mil. u 1936 g. Gotovina Odeljenja iznosila je 1936 g. 
■8,2;;mii. prem a 4,8 mil. i 2,9 mil. u prethodnim  godinama. 
Isplaćen interes povećao se sa 1,3 mil. din. u 1935. na 4 mil. u 
1936 g. Ođeljenje je od početka svoga rada do k raja  1936 odo
brilo  3823 prodaje, a odlučilo da se koristi pravom prvokupa 
ai 356 slučajeva. O tkupljeno je 855 katastralnih ju ta ra  za 
1,055.234 din. a p rodata je ista površina za 3,179.567 din.

Ođeljenje, iako je zasad još u početku svog rada, ima 
Tia,jl?olje izglede da se razvije u veliki i moćan instrum enat 
koionizacione politike. To će verovatno da ide paralelno sa 
razvitkom ćele banke, ko ja ima najbolje uslove za to. Ona 

;do -sada nije mogla da razvije svoje poslovanje kako bi to 
.trebalo da bude, zbog zaštite zem ljoradnika i usled toga stvo- 
tt ; ^ ) g  haotičnog stanja. Uredba o likvidaciji zemljoradničkih 
iđilgova nam etnula je velike žrtve banci, ali sa druge strane 
stvorila je mogućnost njenog snažnog razvitka.

Članovi upravnog odbora su g. g.: d-r Bogdan M arko
vič. pretsednik, Andrija: Radovič, potpredsednik, Vojin M. Đu-
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ričić, d-r Milorad Nedeljković, ing. Ljubomir Gođevac, M iro
slav Kulmer, Ivan Ažman, d-r Đorđe Tasić, P etar Blašković, 
Velizar V. Milosavljevič, Antun Mihalović, Sava Vujić, Alija 
Odobašić, Vasa Todorovič i Antun Končan.

Nadzorni odbor sačinjavaju g. g.: d-r Nikola Kostrenčić, 
pretsednik, Dušan Šainović, potpretseđnik, Mihaiio Cocić, Mi
hajlo Ljuština, Tasa Tasić, Stjepan H orvat i Lazar Budišin- 
Mlađi.

D irektori su g. g.: Milorad Jefremović i d-r Stano- 
je Conić.

JADRANSKO-PODUNAVSKA BANKA U BEOGRADU
Kao što je našim čitaocima poznato, i Jadransko-podu- 

navska banka bila je teško pogođena bankarskom  i opštom 
privrednom krizom. Međutim, ona je dosta rano — već u 
toku 1933 godine —• izvršila sve potrebne otpise, a gubitak je 
eliminisan sniženjem glavnice od 55 na 11 miliona dinara. 
Akcionari su podneli veliku žrtvu, sm atrajući da je i za njih 
bolje da imaju — umesto nejasne situacije — banku sa m a
njom glavnicom i realnom aktivom. Da bi se stvorio norm al
niji odnos između sopstvenih i tuđih sredstava, kao i u in
teresu ozdravljenja poslova, rešeno je da se pristupi po 
novnom povećanju glavnice sa 11 na 24 miliona. Glavniji u la
gači i poverioci pristali su dobrovoljno da se jedan deo n ji
hovih potraživanja (39%) 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, 
t. j. 3 miliona 102 hiljade.

Bančini završni računi za 1936 godinu pokazuju nam da 
su sve poteškoće već prebrođene. To nam potvrđuje i Uprava 
u svom poslednjem poslovnom izveštaju. »Naš bankarski po
sao — veli ona — i po obimu posla i po proširenju broja 
klijentele je danomice u razvo ju ... pa se nadamo, da će se 
proširenim i povećanim radom postignuti i efikasniji rezul
tati«. Inače, znatno su se poboljšale i prilike kod industrijskih 
preduzeća Jadransko-podunavske banke. Neka između njih 
ranije nisu mogla plaćati ni kam atu, a prošle godine su pored 
vršenja kam atne službe i am ortizacije bila u stanju da izba
cuju i znatniji dobitak.

Što se tiče novog poslovanja, ono se je u toku 1936 
gotovo udvostručilo. Priliv novih uloga, kako po-uložnim k n ji
žicama, tako i po tekućim računima, je u sravnjenju sa 1935 
godinom u porastu. Ovo treba naročito podvući, je r  je  po 
znato da se najveći deo novih ušteđevina upućuje u državne 
zavode. Stanje novih poslova pokazuje nam sledeča tablica 
(u hiljadama dinara):
Aktiva 1935 1936 Pasiva 1935 1936
Gotovina 2.773 1.862 Ulozi knj. 1.220 ' i.657
Menice 1.185 6.874 Ulozi tek. 4.538 6.912
Dužnici 5.005 8.985 Banke tek. 1.517 2.417
Efekti 334 160 Poverioci 2.022 6.895
Zbir 9.297 17.881 Zbir 9.297 17.881

Krajem 1936 novi ulozi iznose 8.57 miliona dinara p re
ma 5,75 miliona u prethodnoj godini. Obaveze prem a banka
ma porasle su sa 1,5 miliona u 1935 na 2,4 miliona u 1936 go 
dini, a poverioci sa 2,02 miliona na 6,89 miliona dinara od
nosno za 240%. Preko pola novih sredstava ili 8 ,98 'miliona 
plasirano je u aktivne tekuće račune, a 38% odnosno 6,874 
miliona u menice. Gotovina je manja nego u prethodnoj g o 
dini i iznosi 1,86 miliona. Inače, veća gotovina nije uopšte 
ni, potrebna, je r  su ?vi novi novi plasmani veoma kratkoročni 
i potpuno, likvidni.

Kao što se vidi iz sledeče tablice, u kojoj smo upo- 
rediii glavne bilansne podatke ža četiri poslednje godine, 
uporedo s izgrađivanjem »novih poslova«, postepeno se likvi
dira i »sjaro poslovanje«. - :
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Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Blagajna 6.467 2,669 537 407
Menice 75.635 62.028 49.280 45.733
Dužnici 8.601 16.169 11.333 10.732
H artije od vrednosti 23.880 24.151 26.474 26.093
Vrednost penz. fonda 2.553 2.551 2.503 2.468
N epokretnosti 34.309 28.577 28.262 27.670
Ostave i garancije 117.311 117.114 111.477 118.591
Novi poslovi ------ ----- - 9.297 17.881

Pasiva
Glavnica 11.000 11.000 11.000 11.000
Prioritetna glavnica ------ ------ - 13.000 13.000
Rezervni fond ----- - •----- ------ 39
Penzioni fond 2.553 2.551 2.503 2.468
Fond ranijih penz. 500 500 500 500
Ulozi na knjižice 22.847 19.580 14.630 13.390
Ulozi po tek. računu 11.276 7.406 5.044 4.195
Tekući — Banke 10.713 17.713 10.016 8.589
Poverioci 92.557 77.324 61.502 59.549
Novi poslovi 1 ------- ------- 9.297 17.881
Dobitak ----- - 71 193 373
Obrtni kapital 151.446 136.145 127.686 130.985

U 1936 ulozi su smanjeni za 2,1 miliona, obeveze prem a 
bankam a za 1,4 miliona, a ostali poverioci za 2 miliona di
nara. U stvari starim  ulagačima i poveriocima je isplaćeno 
još i više. Naime, treba voditi računa o tome, da im je p ri
znata i pripisana i kam ata za 1936 godinu, Najveću promenu 
u aktivi imamo kod menica. One su u odnosu na 1935 godi
nu smanjene za 3,55 miliona, sa 49,28 miliona u 1935 na 45,73 
miliona dinara u 1936 godini. U istom razdoblju dužnici su 
reducirani, za 600 hiljada dinara, na 10,73 miliona. Uprava na
pominje da su kako menični tako i ostali dužnici po starom 
poslu uredno odgovarali svojim obavezama. H artije od vred
nosti i nepokretnosti prošle godine takođe su nešto sma
njene usled prodaja. P reko računa hartija  od vrednosti kn ji
ženo je i bančino učešće u raznim industrijskim, parobro
darskim i drugim preduzećima. Kao što je već spomenuto, 
kod svih ovih preduzeća rentabilitet je poboljšan.

Interesantna je i struk tu ra aktive. Ako isključimo nove 
poslove, vidimo da je  po prilici pola obrtnog kapitala plasi
rano u menice i aktivne tekuće račune, jedna četvrtina u ne
pokretnosti i jedna četvrtina u hartije od vrednosti. Krajem 
1929, kada je obrtni kapital Jadransko-podunavske banke bio 
najveći, na dužnike i menice otpadalo je oko 66j% obrtnog 
kapitala, na hartije  od vrednosti 10% i na nepokretnosti 
12%. Vidi se, dakle da su poslednjih godina dužnici i me
nice relativno najjače reducirani.

Posle ogromnih otpisa u 1936 godini, Banka je uspela 
da i po treći put zaključi svoj bilans sa dobitkom. Ovaj nije, 
istina, još toliki da bi se mogla deliti dividenda, ali s obzi
rom na teškoće s kojim a su se, i pored popravljenje kon
junkture, gotovo svi privatni novčani zavodi morali boriti, 
uspeh zadovoljava.

Račun gubitka i dobitka
Prihodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Troškovi 4.598 2.499 3.174 2.762
Porezi i takse 799 664 605 479
Kamate 7.882 4.844 3.263 3.049
Otpisi 29.545 9 ------ ------
Prenos gubitka 12.963 ------ ------ ------
Dobitak ----- . ------ 193 373

Prihodi
Kamata 5.864 5.091 3.766 3.258-
Provizije i razni 2.302 1.459 2.121 2.174
Nepokretnosti 2.121 1.537 1.278 1.076-
Valorizacija nepokr. 1.500 .------ ----- '
P renos gubit, na glav . 44.000 ■------ ------
Prenos dobitka ----- ------ 71 155
Zbir prihoda i rash. 55.787 8.087 7.236 6.663

Zbir prihoda u 1936 iznosi 6,66 miliona dinara i m anji
je za 573 hiljade nego u prethodnoj godini. Međutim, tre 
ba imati u vidu da će poboljšanje rentabiliteta preduzeća 
kod kojih Jadransko-podunavska banka učestvuje moći d a  
dođe do izražaja tek u njenom bilansu za 1937 godinu. Ina
če, u 1936 su i svi bančini rashodi manji nego u 1935, tako* 
da je čista dobit nešto povećana. Na k raju  treba napom enuti 
da je  banka u poslednje vreme još jače razvila svoje b e r -  
zanske poslove, kojim a je inače i ranije posvećivala naro 
čitu pažnju. To znači da će se u bilansu za 1937 moći iska
zati veći prihod i od provizija. Prem a tome, sve činjenice g o 
vore za to, da i Jadransko-podunavska banka ide u susret, 
boljim danima.

Od čiste dobiti za 1936 upotrebljene su 62 hiljade za 
dotaciju penzionom fondu, 61 hiljada za rezervni fond, a  
250 hiljada je preneto na novi račun.

U upravnom odboru Jadransko-podunavske banke s tt 
gg.: d-r Gedeon Dunđerski, pretsednik; Svetozar Gođevac,. 
potpretsednik; d-r Svetislav Šumanović, Lazar Lađević, D ragu
tin Priča, d-r Božo Čerović, Stevan Karamata, Stevan Tubićr 
Avram Filipovič, Milan Mih. Stefanovič i d-r Milosav Radi- 
vojević, članovi. U nadzornom odboru su gg.: d-r Gustav G re
gorin, Josif Stojanovič, Ivan Berić, D ragutin Dimitrijević, 
Svetislav Jovanovič i d-r S trahinja Banović. Glavni d ire k to r  
je g. Stevari Karamata.
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Сваки напредак у  производњ и и 
употреби, cbe знан»е и сва иску- 
ства, што су  их о д  године 1866 
стекли епецијалисти наше орга- 
низације која обухвата ц ео  свет, 
примењ ују се  код фабрикације  
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Sadržaj:
Radio a. d. — Beograd
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RADIO A. D. BEOGRAD

Pitanje izgradnje naše radiofonije još uvek je na 
dnevnom redu. Sa svoje tr i radio-emisione stanice ukupne ja 
čine od osam kilovata daleko smo zaostali iza drugih civi- 
lizovanih zemalja. U doba kada su naše stanice počele da 
rade, radiofonija u celom svetu bila je, može se reći, u za
četku svoga razvitka. Međutim, ona je napredovala nečuve
nom brzinom, tako da se u vezi s pojačanjem  inostranih s ta 
nica brzo primetilo da su naše emisione stanice suviše malene. 
Još u toku 1931 godine Uprava Radio a. đ., Beograd, u ne
koliko mahova je upozorila nadležne fak tore na ovo stanje i 
tražila je odgovarajuću izmenu koncesionog ugovora, kako bi 
odmah i pored ogromnih troškova mogla da počne s insta
liranjem  novih radiostanica. Ovo pitanje je pokretano još 
nekoliko puta, kako od strane Radio a. d., Beograd, tako i 
od strane radio-pretplatnika. Međutim, iako su i nadležni sve- 
sni ogrom nog značaja radiofonije u nacionalnom, prosvetnom, 
kulturnom  i privrednom pogledu, ipak ni u 1936 godini nije 
doneto definitivno rešenje toga pitanja.

Više se nije moglo čekati, pa je Uprava Radio a. d. 
odlučila da potraži m akar i privremeno rešenje, koje će p ru 
žiti neophodno poboljšanje službe. Veliko razumevanje D ru
štva za naše nacionalne i kulturne potrebe vidi se i po tome, 
što je ono donelo odluku da sprovede poboljšanje čak i u 
slučaju da ono samo bude moralo da podnese sav teret. U 
vezi s tim ono će o svom trošku i bez ikakve naknade od s tra 
ne države u Beogradu umesto sadašnje od 21l-2 Kv postaviti 
novu i modernu stanicu od 20 kilovata, koja će biti tako kon- 
struisana da se može prostim  dodatkom novih organa p o ja 
čati na 100 kilovata. Nova stanica biće predata javnom sao
braćaju već u julu ove godine. Inače, Društvo se nije zadržalo 
samo na ovom tehničkom poboljšanju, nego je  posvetilo na j
veću pažnju i usavršavanju program a. Važnu . etapu u tom 
pravcu pretstavlja i podizanje dosadašnjeg orkestra radio
stanice od 20 članova na 42 člana, čime je stvorena mogućnost 
da se u sopstvenom studiju izvode i simfonijska đela. Ozbiljno 
se radi i na tome da se dobije i nova veća sala za studio. 
Ovde treba naglasiti da je Društvo prem a ugovoru sa d rža
vom dužno da vrši svoje emisije samo dva i po sata dnevno, 
a one stvarno tra ju  po 10 i više sati dnevno, dakle oko če
tiri puta više. Razume se da Društvo ima i odgovarajuće po 
većanje izdataka na program . U toku 1936 emisije su trajale  
ukupno 3823 časa.

Očigledni napori Beogradske radiostanice našli su p r i
znanja kako kod merodavnih državnih fak tora, tako i kod 
pretplatnika, čiji se broj u toku poslednje dve godine pove
ćao za preko 50j%. Na području koje je  dodeljeno Beograd
skoj radiostanici broj pretplatnika je iznosio:

krajem 1929 19.270 krajem  1933 34.806
« 1930 27.770 « 1934 39.720
« 1931 31.500 « 1935 49.521
« 1932 32.072 « 1936 59.772

Ovakav porast pretp latn ika može se sm atrati kao zado
voljavajući, naročito kad se imaju u vidu sve prepreke koje 
su ometale jači razvitak i interesovanje za radiofoniju kod ši
rih slojeva naroda.

Država, banovine i opštine imaju najveću korist od 
razvitka radiofonije. P re svega, 40% od iznosa pretp late ide 
odmah državi, koja naplaćuje i znatnu carinu na uvezene ra 
dioaparate. Trgovci radio-aparatim a plaćaju poreze i takse, a 
tako isto i radio-stanice. Najzad, porezi j takse m oraju se 
plaćati i za utrošenu električnu struju. Ako se uzme u obzir 
da Beogradska radiostanica ima već preko 60.000 pretplatnika, 
a Zagrebačka i Ljubljanska zajedno oko 40.000, vidi se da će 
država u 1937 imati od same pretp late preko 12 miliona di
nara. A najm anje isto toliki iznos imaće od carine, poreza i 
taksa. Znatnu korist od radiofonije imaju i proizvođači elek
trične struje. Svakj radiopretplatnik troši prosečno bar za 10 
dinara stru je svakog meseca. To pretstavlja za električne cen
trale godišnji prihod od najm anje 12 miliona dinara. Posle 
pojačanja emisionih stanica, sve ove cifre postaće znatno veće.

Prihodi od radio-pretplate koji su pripali Beogradskoj 
radio-stanici iznosili su (u hiljadama dinara):

1929 godine 2.238
1930 « 4.401
1931 « 5.973
1932 « 6.212

1933 godine 5.805
1934 « 7.067
1935 « 8.086
1936 « 9.852

1929 godina, ko ja je istovremeno i prva poslovna godi
na Radio a. đ., Beograd, završena je  sa gubitkom  od 2,13 mi
liona dinara. U toku sledečih 5 godina, od 1930 do 1934, čisti 
dobitak je iznosio ukupno 2,45 miliona. Posle pokrića gu 
bitka iz prve poslovne godine, ostalo je kao rezultat napornog 
6 godišnjeg rada samo 319 hiljada dinara, od čega je  prene- 
to  u 1935 godinu 258 hiljada, a fondovima je dodeljena 61 hi
ljada dinara. Posle šestogodišnjeg strpljivog čekanja i po- 
žrtvovanja akcionarim a je  za 1935 prvi put dodeljena dividen
da. Poslovanje u 1936 zaključeno je takođe s povoljnim re
zultatom.

Račun gubitka i dobitka za poslednje 4 godine ovako 
izgleda:

Rashodi 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Troškovi pogona 290 270 285 358
Troškovi program a 2.366 2.510 3.188 3.836
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Plate 1.485 1.456 1.326 1.422
Porez i bol. blag. 344 610 855 1.095
Kirija, osveti., ogrev 323 359 364 413
Ostali troškovi 580 595 780 999
Amortizacija 
Dobitak tek. g.

300 619 548 976
444 1.028 1.198 1.361

Prihodi

Radio-pretplata 5.805 7.067 8.086 9.852
Ostali prihodi 328 380 459 609
Zbir prihoda 6.133 7.447 8.545 10.461

Pored prihoda od radio-pretplate postoje i »ostali p ri
hodi« (uglavnom od reklame i kam ata), koji su u 1936 iznpsili 
preko 609 hiljada dinara. Neki pretplatnici zam eraju radio
stanici zbog reklama. Međutim, kako vidimo, reklam a p re t
stavlja za nju znatan prihod, koji jo j omogućava da poboljša 
opšti program , što je  u interesu samih pretplatnika. Inače, re 
klama se daje samo jedan ili najviše dva puta dnevno, dok se 
kod mnogih svetskih stanica ona daje neprekidno između dru
gih tačaka program a.

Na strani rashoda vidimo da »troškovi program a« pret- 
stavljaju  najveći izdatak. Od prihoda pretp late u toku 1936 
Beogradska radiostanica utrošila je  na troškove program a 
<pogon, program  i plate spikera i tehničkog osoblja) oko 57%, 
na porez i bolesničku blagajnu 11;%, na am ortizaciju investi
cija 10%, a na sve ostale režijske troškove (kirija, osvetlenje, 
ogrev, kam ata itd.), oko 14%. Troškovi pogona, plate i kirija, 
osvetlenje i ogrev pokazuju u svom kretan ju  priličnu stabil
nost. Dosta je stabilan i procenat am ortizacije. On je  iznosio 
uvek 7%, izuzevši 1932 i 1936 godinu. U 1932 bio je 15%, jer 
je  Društvo očekivalo da će država odmah prihvatiti predlog 
da se stara stanica u smislu predloženog novog ugovora mo- 
dernizuje. U 1936 na stare investicije otpisano je  10%, a na 
nove 12х/з%. Neposredni »troškovi program a« naglo rastu i 
u 1936 iznose 3,83 miliona. Za 1937 predviđaju se sa 4,5 mi
liona dinara. To je  posledica poboljšanja* program a. Prem a
1933 godini to  je  porast od 100%, a prem a 1929 od p re 
ko 200%.

Što se tiče finansijske strane društva »Radio a. d., Beo
grad«, potrebna objašnjenja dobijamo sledečim upoređenjem :

Račun izravnanja 
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Investicije 4.212 7.785 7.783 9.331
Gotovina 464 1.036 2.252 2.627
H artije od vrednosti 10 16 75 210
Dužnici 2.216 760 724 1.091
Gubitak sa prenosom 709 — — —

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rez. fond — — 51 177
Spec. rez. fond — — — 329
Fond amortizacije 1.651 2.270 2.815 3.704
Penzioni fond — — 10 34
Poverioci 960 2.008 1.502 2.295
Polagači kaucija — — 62 52
Dobit sa prenosom —■ 319 1.456 1.719
Zbir bilansa 7.611 9.597 10.897 13.311

Investicije pretstavljaju  najveću poziciju u aktivi. U 1934 
one su povećane.za 3,5 miliona. To je  u vezi s podizanjem 
emisione stanice kod Makiša. Godinu dana pre toga, u 1933 
kupljeno je odnosno zemljište koje ima preko 25.000 m2, a na
lazi se u blizini električne centrale »Elektro-M akiša a. d.«. U
1936 investicije pokazuju novo povećanje od 1,55 miliona, a. u
1937 imaćemo dalje povećanje od oko 4 miliona. To su tro 
škovi moderne emisione stanice od 20 kilovata. Gotovina iz
nosi 2,6 miliona. Od toga se nalazi 68 hiljada u blagajni, a 
ostatak  je kod banaka. Glavnica i fondovi, zajedno s fondom 
am ortizacije, iznose 9,2 miliona, što znači da su celokupne in
vesticije pokrivene sopstvenim sredstvima. To je  neobično po
voljno. Ukupna tuđa sredstva u 1936 iznose svega 2,29 miliona. 
Gotovina u blagajni i kod banaka je znatno veća od tog  
iznosa.

Dobit za 1936 godinu je ovako podeljena (cifre u za
gradi odnose se na 1935 godinu): dividenda 700 hiljada (p re
ma 600 hiljada u 1935); rezervnom fondu 136 hiljada (120); 
specijalnom rezervnom fondu 100 hiljada (329); penzionom 
fondu 68 hiljada (24); državi 9 hiljada (25) i prenos na novi 
račun 348 hiljada (100).

U upravnom odboru su g.g.: Petkovič K. Voja, pretsed
nik; K aram ata Stevan, potpretsednik; Vajt H erbert A rtur, 
Vagner Stevan, V ikerhauzer Viktor, Paunković Dura, d-r Tar- 
ta lja  Emer, Hanau Julius. U nadzornom odboru nalaze se go 
spoda: Stankovič Zafir, Rios F ređerik Henri, Stanimirović Bo- 
risav i Tizenhauzen Anatolije. Generalni d irektor je g. Kalafa- 
tović S. Danilo, a generalni sekretar g. Inž. Đokić Lazar. Re
ferenti su g.g.: d-r Vitezica Vinko, Krstić P etar i Mozer 
Franjo.

»PUTNIK« DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA I TURISTA 
U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, BEOGRAD.

M erkantilističke težnje u trgovinskoj politici u toku po 
slednjih sedam-osam godina prouzrokovale su jače intereso- 
vanje države za problem turizma, u vezi sa bilansom plaća
nja. Zbog toga se gotovo u svima zemljama turizmu pridaje 
sve veći značaj. Pored trgovinskih sporazuma, poslednjih go
dina su sve češći i turistički sporazumi, koji prvenstveno re- 
gulišu platni prom et u vezi sa turističkim  prometom. Inače, 
najvažnije turističke zemlje uložile su ogrom ne napore i po
trošile velike svote da bi povećale broj posetilaca iz ino- 
stranstva. I naša zemlja je  posvetila izvesnu pažnju unapre
đenju ove privredne grane. Otsek za turizam  M inistarstva t r 
govine i industrije, kao državno nadleštvo, sta ra se za unapre
đenje turizma. Međutim, najvažniji praktični rad na unapre
đenju turizm a je  domena »Putnika«.

Po svojoj pravnoj formi »Putnik« je akcionarsko dru
štvo čiji su akcionari država i razne turističke organizacije. 
Ali »Putnik« ne spada u red kapitalističkih preduzeća u p ra
vom smislu reči. On je u stvari. netečevno preduzeće nacio
nalnog i opšte-korisnog karak tera, je r obavlja poslove koji 
spadaju u nadležnost javno-pravnih ustanova. Doduše, »Put
nik« obavlja, pored ovih, i poslove čisto komercijalne prirode, 
ali ne toliko u cilju da svojim akcionarim a deli dividendu, ko 
liko zbog toga što i takvi poslovi unapređuju turizam. Osim 
toga, oni donose potrebna sredstva za izvođenje propagande 
turizma. »Putnik« iz prihoda svog opšteg, a naročito kom er
cijalnog rada, pokriva ogrom an deo te re ta  naše turističke 
propagande u inostranstvu i u zemlji. Treba naročito ista
knuti da je  on vršio svoj zadatak bez i jedne pare državnog 
novca. Prem a tome, u opštem je interesu da se »Putniku« p- 
mogući povećanje njegovih dosadašnjih prihoda, kao i do- 
bijanje novih sredstava. Neposredni izdaci »Putnika« za tu 
rističku propagandu u toku poslednjih 13 godina iznosili 
u hiljadama dinara:
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godine 1924—1927 240 godine 1932 1.122
« 1928 977 « 1933 2.206
« 1929 1.216 « 1934 2.696
« 1930 2.329 « 1935 4.081
« 1931 1.270 « 1936 3.139

Mao Sto se vidi, Putnik je od 1924 do 1936 izdao za turističku 
p ro p a g a n d u  ogromni iznos od 19,577.000 dinara, od čega o t
p ad a  preko 12 miliona na četiri poslednje godine. To je ogro- 
зпаи napor.

Godišnji izveštaj »Putnika«, pored objašnjenja o poslo- 
«imaž'društva, daje i iscrpan pregled razvitka našeg turizm a u 
1936 godini. Broj domaćih tu rista  pao je sa 767,5 hiljada u 
1985 na 687,3 hiljade u 1936 g., ali je  broj stranih tu rista  po 
ra s ta o  sa 242.214. na 257.590. Smanjenje; b ro ja  domaćih turi- 
ista ;za 10,44|% je  posledica sniženja činovničkih plata krajem
1935 i povećanja železničke putničke tarife  početkom 1936. 
iPovtćanje posete stranih, tu rista  za 6,34;% izazvano je delom 
.povoljnim turističkim  sporazumima sa Nemačkom, Austrijom, 
.Mađarskom, čehoslovačkom, Poljskom, Rumunijom i Grčkom,
a. delom je posledica pojačane turističke propagande koju 
•vrši »Putnik« u inostranstvu. Uprkos sm anjenju broja doma
ć ih  tu rista , zabeležen je kako kod, stranih tako i kod doma
ć ih  tu ris ta  porast u broju provedenih dana (5,265.600 u 1936 
.prem a 5,217.251 u prethodnoj godini). Blagodareći tome pri- 
a o s  od turizm a je takođe povećan. Inače, ogromni značaj tu 
rizm a za turističke krajeve, kao i za platni bilans naše zemlje 
p o k azu je  nam sledeće upoređenje:

. V išek  pri-
Prihod od  P rihod  od  U kup. prihod  Izdatak  n aš ih  h o d a  str*

?G o d m a  dom . tu- s tran ih  tu rista  od  tu rizm a turista u  ino- turista
rista kod nas stranstvu kod nas

1930 277,0 328,3 605,3 ------ -------
1931 279,5 251,5 530,8 — — ------

1932 276,3 216,6 492,9 ------ ------ -

1933 427,5 273,6 701,1 150,8 122,8

1934 502,0 309,1 811,1 142,1 167,3
1935 510,1 317,0 827,1 164,8 152,3
1936 503,4 342,1 845,5 191,8 150,3

U 1936 naša turistička mesta imala su od ove privredne 
jgrane prihod od 845 miliona dinara, od čega otpada preko 
po la  milijarde na izdatke naših građana iz neturističkih k ra 
jeva, a 342 miliona dinara na izdatke stranih turista. Gornji 
■podaci pokazuju dalje da je naš turistički bilans bio od 1933 
g o d in e  aktivan u pogledu prihoda od turističkog prom eta s 
Jsm stranstvom . Iako turistički prom et zaostaje iza vrednosti 
a a š e  spoljne trgovine, ipak on pretstavlja važnu poziciju u na- 
Heim platnom  bilansu, pošto je višak u našem turističkom  bi- 
la n su  iznosio u 1933 godini 24,8%, u 1934 godini 54,8%, u 1935 
god in i 49,7% i u 1936 godini 50,251% viška iz našeg trgovin
skog ' bilansa, odnosno u toku poslednje tr i godine naša spolj- 
n a  trgovina donosila nam je po prilici samo dva puta više de
v iza  nego turizam. Dobar deo zasluge za to  pripada svakako 
i  »Putniku«.

»Putnikov« turističko-propagandni rad je vrlo obiman. 
1 u  toku  prošle godine »Putnik« je bio u tesnom kontaktu  sa 
-međunarodnim turističkim  ustanovama, naročito sa M eđuna
rodnim  udruženjem velikih turističkih organizacija u Beču i sa 
•stalnim turističkim  kom itetim a Male antante i Balkanskog spo
razum a. U svom propagandističkom  radu bio je potpom ognut 
i  od  nadležnih u M inistarstvima saobraćaja, trgovine i indu
strije , finansija itd., od banskih uprava, turističkih organiza
c i ja  i srodnih ustanova. U izdanju samog Društva štampano 
Je «  toku 1936 godine 115.000 komada raznog propagandnog 
m a terija la  sa oko 3,46 miliona strana (prema 347.800 kom a
d a  i 6,24 miliona strana u 1935). Pored toga uz potporu »Put
nika«  izdato je od strane turističkih društava i saveza 324.700 
‘to rn ad a  sa 13,07 miliona strana (prema 366.000 komada i

12,39 miliona strana u 1935). Od 1924 do k raja  1936 štampano 
je od strane »Putnika« ili je  od njega subvencionisano izda
nje 3,436.860 komada raznog propagandnog materijala, ngjve-, 
ćim delom na nemačkom, češkom, francuskom, mađarskom itd. 
Vrlo aktivnu delatnost razvio je »Putnik« i na polju fo to
grafske propagande. Snimljen je  i jedan film U boji, nam e
njen propagandi u anglo-saksonskim zemljama, pored raznih 
kratk ih  snim anja izvesnih predela i priredaba. Društvo je  p ri
ređivalo i predavanja, učestvovalo na raznim izložbama, a 
vršilo je i efikasnu novinsku propagandu u inostranstvu i u 
zemlji.

Obilna sredstva, ko ja su upotrebljena u svrhu propa
gande, proističu iz rada komercijalnih jedinica društva. Ko
mercijalni rad društva sastoji se iz: prodaje voznih karata, 
bankarskog i deviznog poslovanja, prodaje tu ris tičk e . litera
ture, železničke reklame i organizovanja društvenih i paušal
nih putovanja. P rom et putničkim kartam a bio je  za 12,04-% 
jači nego u prethodnoj godini. P rodato je za 54,57 miliona di
nara jugoslovenskih železničkih kara ta  u zemlji (prema 47,55 
miliona u 1935) i za 46,86 miliona dinara u inostranstvu (pre
ma 42,95 u 1935), kao i stranih železničkih kara ta  za 31,52 
miliona dinara (prem a 27,53 miliona dinara u 1935 godini). 
P rodaja ostalih putničkih kara ta  kretala se ovako: parobrod
skih 1,57 miliona dinara u 1936 prem a 1,59 miliona u 1935; 
avionskih za 464 hiljade dinara u 1936 prem a 253 hiljade u 
1935; autobuskih za 235 hiljada u 1936 prem a 84Š hiljada di
nara u 1935 i kara ta  za spavaća m esta za 573 hiljade dinara 
u 1936 prem a 476 hiljada u 1935 godini. Ukupno je prodato 
svih kara ta  za 135,8 miliona dinara prem a 121,2 miliona u
1935. Povećanje prodaje jugoslovenskih železničkih kara ta  u 
zemlji za 14,78% je delom posledica povišenja putničke ta 
rife za 10.% (početkom 1936).

Celokupan prihod »Putnika« u 1936 od prodaje voznih 
kara ta  iznosio je 6,52 miliona, ali je komisionarima isplaćeno 
na ime provizije 4,39 miliona, a troškovi Odeljenja za obra
čunavanje i kontrolu kara ta  iznosili su 331 hiljadu dinara, tako 
da je stvaran prihod bio samo 1,802.000 dinara. Međutim, 
upravni troškovi »Putnika« (lični i m aterijalni) iznosili su 
2,005.500 miliona. To znači da prihodi od prodaje voznih k a 
rata, i pored najrigoroznije štednje, nisu bili dovoljni da po
kriju  opšte upravne troškove. Zbog toga  je »Putnik« naste- 
jao da osigura prihode za svoj rad i pomoću drugih poslova. 
Prihodi od poslovanja ostalih komercijalnih jedinica iznosili 
su 5,42 miliona, a rashodi 1,62 miliona, tako da je bruto-do- 
bitak komercijalnih jedinica, bez prodaje karata, iznosio 3,8 
miliona dinara. Najveći deo poslovanja komercijalnih jedinica 
otpada na O tsek za devize i valute, u kome su prihodi bili 
3,817.277 dinara, a rashodi 410.720 dinara.

Celokupan rad »Putnika« u 1936 godini zaključen je sa 
jednim viškom od 612 hiljada dinara, koliko je ostalo posle 
pokrića svih troškova i upotrebe velikog dela prihoda u ci
ljeve turističke propagande.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Lični izdaci 1.081 1.285 1.603 1.525
M aterijalni izdaci 443 484 550 480
Porezi i takse 160 574 422 145
Otpis inventar 118 775 17 119
Otpis dubioza i trošk. - 1.984 101 202
Izdaci za propagandu 2.206 2.736 4.081 3.139
Isplaćene provizije — 4.304 4.253 4.721
Troškovi komerc. jedin. 1.710 1.494 1.701 1,628
Dobitak 170 1.486 1.619 612
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1.453 5.901 5.772 6.523
4.264 8.904 8.395 5.429

145 282 180 261
25 34 — 359

5.887 15.124 14.348 12.573

Prihodi
Od prodaje karata  
Prihodi komerc. jed.
Razni prihodi 
Prenos dobiti 
Zbir prihoda ili rashoda

U vezi sa povečanjem prodaje voznih kara ta  u 1936 su 
u odnosu na 1935 porasli i odnosni prihodi za 750 hiljada, na 
6,52 miliona dinara. Međutim, prihodi od ostalih kom ercijal
nih jedinica (Bankarski i devizni otsek, otsek za društvena i 
paušalna putovanja, otsek za turističku literaturu, otsek za 
železničku reklamu i biletarnice u Beogradu i Dubrovniku) 
smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 2,96 miliona, 
na 5,42 miliona dinara. Na strani rashoda vidimo, da su po
rasli samo izdaci za provizije isplaćene komisionarima. Svi 
ostali rashodi su smanjeni. Čisti dobitak od 612 hiljada ovako 
je  podeljen: za 5% dividendu 30 hiljada; rezervnom fondu 61 
hiljada, fondu za propagandu i unapređenje turizm a 306 h i
ljada, potpornom  fondu za osnivanje i pom aganje opšte k o 
risnih turističkih društava 122 hiljade, a ostatak od 92 hiljade 
prenet je ria novi račun.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 

u hiljadama dinara
1936

Gotovina i banke 637 947 816 999
Devize i valute 3.075 741 2.867 4.753
Zastupništva u zemlji ------ 2.324 2.124 2.343
Dužnici u zemlji 4.395 1.223 3.344 4.389
Zastupništva u inostr. ------ 9.550 3.297 7.333
Dužnici u inostr. . 9.120 5.264 3.459 1.011
Obrasci i m aterijal 129 80 88 83
Nameštaj 576 1 din. 156 100
H artije od vrednosti 720 567 464 1.234
Razna aktiva 1.693 1.931 1.405 1.487

Pasiva

Glavnica 600 600 600 600
Fondovi 2.633 2.769 7.211 8.214
Razni komitenti 16.317 ------ ------ ------
Poverioci u zemlji 409 13.211 3.549 5.817
Poverioci u inostr. 79 2.913 2.708 5.910
Razna pasiva 136 1.653 2.329 2.579
Dobitak 170 1.486 1.619 612
Zbir bilansa 20.345 22.632 18.017 23.732

žavanje zastupništva u inostranstvu od 2,70 miliona, potporni: 
fond za osnivanje i pom aganje opšte korisnih turističkih d ru 
štava od 1,17 miliona, fond za nabavku kuće od 272 hiljade, 
i fond za otpis dubioznih potraživanja od 1 milion dinara.

Inače, u bilansu Društva najvažniju ulogu igraju  ob ra
čunski računi sa kom itentim a i zastupnicima u zemlji i т о -  
stranstvu, koji se pojavljuju kao dužnici i kao poverioci. P e  
svojoj prirodi ti su računi izloženi čestim promenama, tak o  d^, 
je njihova visina u bilansu više ili m anje slučajna. Srazmerno- 
velike svote drži Putnik likvidne, u 1936 čak i više nego  u  
ranijim godinama. Blagajna i banke iznose 999 hiljada d inara , 
a devize i valute 4,75 miliona (prema 2,86 miliona u p re thod 
noj i 741 hiljada u 1934 godini). H artije od vrednosti ko je 
iznose 1,23 miliona prem a 464 hiljade u 1935 godini p re ts ta -  
vljaju takođe likvidna sredstva prvog reda. Ako se to  uzm e 
u obzir, vidi se da su ukupne obaveze »Putnika« pokrivene- 
sa oko 50% svog iznosa likvidnim sredstvima. Tome treb&  
dodati da je i ostala aktiva neobično likvidna. Nameštaj iznosi 
svega 100 hiljada dinara. Drugih investicija »Putnik« nema.

U upravi su gospoda: Dušan Miličevič, pretsednik; Mi
lan Milić, potpretsednik; D ragoljub V. Blagojević, Jaša G rga- 
šević, d-r Dušan Jeftanović, d-r Toma Milić, d-r Ivo T artalja ,, 
d-r Fran Šter i d-r Milan Hristić, članovi. U nadzornom o d b o ra  
nalaze se g.g.: Inž. Stanoje St. Milivojević, pretsednik; d - r  
Vladimir Belajčić, Đ ura Ružić, Milan Jelinić i Nikola Staria- 
rević. D irektor »Putnika« je g. Nikola Kušević.

t* I т i c

Glavnica Društva iznosi 600 hiljada dinara, što je vrlo 
malo u odnosu na zbir bilansa. Međutim, i po tome se vidi 
da »Putnik« ne spada u red kapitalističkih preduzeća u p ra 
vom smislu reči, nego da ciljeve njegovog rada treba tražiti 
u drugim oblastima. Fondovi su u odnosu na 1935 povećani za 
1 milion dinara i iznose 8,2 miliona. »Putnik« ima više fondo
va, i to : rezervni fond od 642 hiljade, fond za propagandu 
i unapređenje turizm a od 2,43 miliona, fond za osnivanje i od r

С ваки  н ап р ед ак  v п р о и зв о д њ и  и 
уп отреби , сбе зн а њ е  и сва  иску- 
ства, ш то су их о д  годи н е 1866 
стекли  специјалисти  наш е орга- 
низац и је  која о бухвата ц ео  свет, 
прим ељ ују  с е  код  ф а б р и к ац и је  

н a ш и X

G A R G O Y L E
М А З И В A

и да ју  им онај квалитет, којн га- 
рантује с и г у р а н  и екон ом и чан  

погон,

STANDARD —  VAC U U M
Oil C om pany  of jugoslav ia  Inc. 
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Садржај;
Anglo-čehosfovačka i praška kreditna banka, Prag 

' »Ika«, restorätersko i bioskopsko a. d., Beograd 

Новосадска фабрика кабела, д.д., Нови Сад

ANGLO-ČEHOSLOVAČKA I PRAŠKA KREDITNA BANKA,
PRAG.

Beogradski filijal Anglo-čehoslovačke i Praške kreditne 
banke je jedna predratna kreditna ustanova, čiji je  volumen 
poslova u Jugoslaviji tako veliki, da se on s pravom ubraja 
među naše najveće banke. Doduše, pošto filijali u svetu ne 
objavljuju svoje bilanse, je r  su aktive i pasive filijala uvek 
samo sastavni delovi poslovanja centrale, nismo u stanju da 
označimo tačnu visinu sredstava kojim a Anglo-Praška banka 
kod nas radi. Ali je nesumnjivo da su njeni krediti dati na
šoj privredi vrlo veliki, a i naši domaći ulozi kod nje pre- 
laziće 200 miliona dinara. Ne sme se pustiti iz vida ni činje
nica da je  Anglo-Praška banka pored bankarskog posla kod 
nas mnogo angažovana i u industriji i da finansira čitav je 
dan veliki koncern, u koji ulaze dve’ fabrike šećera, dve p i
vare, jedna tekstilna fabrika, fabrika špiritusa i kvasca itd.

Iako je bilans centrale inform ativno nedovoljan za sa
znanje kvalitativnih i kvantitativnih odnosa u filijalu, ipak nam 
je on neophodno potreban radi ocene soliditeta filijala i n je 
gove kreditne sposobnosti, je r  je filijal, po akcionarskom 
pravu, samo jedan sektor centrale, koji je od nje samo te r i
torijalno odvojen, ali je imovinski potpuno nerazdvojen. Fi
lijal ne može da ima svoj kredit, već počiva na kreditu  cen
trale. Solventnost centrale isključuje svaki rizik kod filijala. 
Bilansi Anglo-čehoslovačke i Praške kreditne banke, Prag, po 
kazuju međutim da je  njena solventnost potpuna, a likvidi
te t ogroman. To je  prem a svome poslovnom volumenu i ve
ličini poverenih jo j sredstava druga najveća banka u Čehoslo- 
vačkoj. Ispred nje nalazi se jedino Živnostenska banka.

Prem a svojoj današnjoj konstrukciji Anglo-čehoslo- 
vačka i P raška kreditna banka postoji tek  od 1929 godine, 
kada su inicijativom čehoslovačke vlade fuzionisane tr i ve
like čehoslovačke banke, naime Anglo-čehoslovačka banka, 
P raška kreditna banka i Češka kom ercijalna banka. Posle fu
zije zbir bilansa iznosio je 4,5 milijarde čehoslovačkih kruna, 
a sopstvena sredstva 375 miliona č. kr., od čega je otpadalo 
235 miliona na glavnicu i 140 miliona na fondove. I Čeho- 
slovačka je  imala svoju bankarsku krizu, koja je izbila isto 
vremeno kao i kod nas. Međutim, za razliku od naše ban
karske krize, tamo je  ona već za nekoliko meseci energično 
likvidirana, uz obilnu pomoć i saradnju države. Usled bankar
ske krize i sanacije ko ja je  izvršena već početkom  1932 zbir 
bilansa Anglo-Praške banke je  smanjen po prilici za jednu 
trećinu, glavnica je snižena za 115 miliona, a fondovi za 122 
miliona č. kr. U najvećoj meri su se bili smanjili poverioci,

što je sasvim prirodno, pošto su se među njima nalazili i 
najskuplji krediti kojih se Banka rado rešila, a sa druge s tra 
ne i sasvim kratkoročni putujući kapital koji neobično brzo 
m enja plasman i čiji gubitak za Banku u stvari i ne p re t
stavlja gubitak u pravom smislu te  reči, je r takvi kapitali izi
skuju držanje velike kasene gotovine koja je  besplodna.

Sužavanje poslovnog obima prestalo je u toku 1933 go 
dine. Posle izvršenog prečišćavanja bilansa bančin razvitak 
je neobično zdrav, obazrivost u pogledu ulaženja u nove pb- 
slove —• optimalna, a priliv novih uloga je stalan. Završni ra 
čuni za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1033 1934 1935 1936
u milionima čehoslov. kruna

Blagajna i potr. po viđ 177,10 238,96 290,88 280,46
Devize 7,59 6,39 16,96 17,53
Menice 190,92 145,26 138,53 145,54
H artije ođ vrednosti 395,86 416,32 447,52 498,89
Učešća — konz. posl. 73,00 73,00 73,00 73,00
Dužnici 1.939,87 1.947,65 1.959,71 2.013,17
N epokretnosti i inven. 75,09 73,74 75,85 77,53
Prenosne pozicije 21,35 20,21 14,02 29,14
Razna aktiva > ) ) 62,33

Pasiva
Glavnica 120,00 120,00 120,00 120,00
Rezerve 18,07 18,11 18,14 18,20
Penzioni fond 62,33 62,33 62,33 62,33
Ulozi na štednju 915,96 974,90 1.034,54 1.055,82
Poverioci 1.739,78 1.722,27 1.757,42 1.916,04
Prenosna pasiva 23,96 23,25 23,15 24,08
Dobitak 0,65 0,66 0,87 1,13
Zbir bilansa 2.880,77 2.921,53 3.016,46 3.197,59

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 123,37 111,14 104,28 90,67
M aterijalni troškovi 6,82 6,28 6,17 6,09
Lični rashodi 50,36 44,51 43,72 45,21
Porezi 2,63 2,43 2,46 3,05



60
O tpis nepdkr. i invent. 2,02 2,02 Ž,08 2,50
Otpis dužnika i efekata i, 39 -* , ■ '"" "t »
Dobitak 0,65 0,66 0,87 1,13

Prihodi

Kamata 157,73 140,39 134,02 123,29
Provizija 21,19 19,13 18,16 16,77
Razni prihodi 8,31 7,51 7,39 8,59
Zbir prih. ili rashoda 187,24 167,04 159,57 148,65

O brtni kapital u toku poslednje tri godine neprekidno 
raste, sa 2,88 milijarde u 1933 na 3,19 m ilijardi č. kr. krajem
1936. P orast u 1936 iznosi 181 milion č̂  Er. On je dva puta 
veći od porasta u prethodnoj godini i četiri i po puta veći od 
onog u 1934. Inače, u toku 1936 bilo je  i poslovanje mnogo 
življe nego ranijih godina. Aktivno poslovanje obuhvata 
eskont menica, lombard, efektne, devizne i konzorcijalne po 
slove i kao najvažnije, k reditiranje po tekućim računima. Te
žište pasivnog posla leži u preuzimanju uloga po tekućim 
računima i na uložne knjižice i u izdavanju blagajničkih zapisa.

Da se zadržimo najpre kod pasive. Ulozi po kojim a se 
obično meri poverenje publike prem a novčanom zavodu po 
rasli su sa 916 miliona č. kr. u 1933 godini na 975 miliona u
1934, na 1.034,5 miliona u 1935 i na 1.056 miliona č. kr. k ra 
jem 1936, od čega otpada 900,7 miliona na uloge po knjižicama 
i 155 miliona č. kr. na izdate blagajničke zapise. Poverioci su 
u 1936 povećani za 160 miliona č. kr. i dostižu 1 milijardu 
916 miliona. Od ovog iznosa otpada 728,5 miliona č. kr. na 
novčane zavode i 1.187,5 miliona na ostale poverioce. Uku
pni porast tuđih sredstava u 1936 godini iznosi 179,9 miliona 
č. kr. Kao što se vidi, porast je ogrom an i moramo ga tim pre 
podvući, što je  prošle godine u Čehoslovačkoj emitovan 
državni zajam narodne odbrane, od koga je  upisano preko 
250 miliona č. kr. kod Anglo-Praške banke većim delom od 
s trane njenih ulagača na te re t njihovih uloga. Da toga nije 
bilo, porast poverenih sredstava u 1936 mogao je lako da p re 
đe i 400 miliona č. kr.

Prelazeći na pozicije aktive možemo konstatovati da 
povećanje obrtnog kapitala usled porasta uloga i poverilaca 
n ije ostalo bez utica ja  na bančinu kreditnu politiku, pogotovo 
s obzirom na poboljšanje opštih privrednih prilika. Pozicija 
dužnika, na koju otpadaju skoro dve trećine obrtnog kap i
tala, porasla je  u 1936 u odnosu na 1935 godinu za 53,5 mi
liona, na 2.013 miliona č. kr. Sastav dužnika je neobično in
teresantan. Najveći deo otpada na dužnike po tekućim raču
nima i to  1,83 milijarde č. k r. (1,82 m ilijarda u 1935). Zatim 
dolaze krediti pokriveni hartijam a od vrednosti, i to  88,5 mi- 
mliona č. kr. (prema 44 miliona u prethodnoj godini). N aj
zad imamo potraživanja kod inostranih banaka od 942 miliona 
S. kr. (prema 95 miliona u 1935 i 45,2 miliona č. kr. u 1934). 
U stvari, to  su devize. Inače, svi gubici kod dužnika su o tp i
sani, a prilikom njihove procene vodilo se najstrožije računa 
i o eventualnom budućem riziku.

Menični portfelj koji kod Anglo-Praške banke srazmer- 
no nikada nije bio naročito velik porastao je sa 138,53 mi
liona u 1935 na 145,54 miliona u 1936, čime je opet dostigao 
stanje iz 1934 godine. P ortfelj hartija  od vrednosti iznosi
498,9 miliona č. kr. i veći je  za oko 52 mfliona nego u 1935. 
Na to  su uticale uglavnom tri činjenice: sopstveni upis čeho- 
slovačkog državnog zajma narodne odbrane, upis bugarskog 
državnog zajma od strane filijala u Sofiji i neke kupovine na 
berzi, naročito čehoslovačkih spoljn ih 'zajm ova i ruskih obli
gacija. Inostrane hartije  od vrednosti, koje kod A nglo-Pra
ške banke igraju naročitu ulogu zbog njene međunarodne de- 
latnosti, iznose 48,5 miliona prem a 16 miliona u 1935. Učešća 
su ostala neprom enjena sa 73 miliona č. kruna.

Blagajna i  potraživanja po viđenju nešto su smanjena: 
sa 290 miliona u 1935 hä 280 miliona krajem  1936. To je  zriäk 
da sli se u toku prošle godine nešto lakše nalazili povoljni i 
sigurni plasmani. Inače, iznos gotovine je još uvek vrlo 
veliki.

U vezi sä novim zakonskim regiilisänjem kam atnih s to 
pa, koje je stupilo na snagu početkom 1936, opet je sma
njena kako aktivna tako i pasivna kam ata. Međutim* višak 
aktivne kam ate nad pasivnom je u porastu. On iznosi 32,6 
miliona prem a 29,7 miliona u prethodnoj1, 29,2 miliona u 1934 
i 24,36 miliona č. kr. u 1933 godini. Prihodi od provizije po 
kazuju prem a 1935 sm anjenje od 1,39 milion č. kr. Međutim, 
po prilici za isto toliko su porasli razni prihodi. Na strani 
rashoda vidimo da su m aterijalni izdaci nešto manji nego u
1935. Lični rashodi, porezi i otpis nepokretnosti pokazuju iz- 
vesna povećanja. Oživljenje poslova došlo je do izražaja i u 
porastu čistog dobitka sa 0,87 miliona u 1935 na 1,13 miliona 
č. kr. u 1936. Ni za prošlu godinu nije podeljena dividenda. 
Čisti dobitak je u celosti dotiran fondovima. Iz bančinog izve- 
šta ja  vidimo da se njeno stanje u novoj 1937 godini i dalje 
popravlja. Rastu i poverena sredstva i plasmani.

Što se tiče industrijskih preduzeća kod nas koja pripa
daju koncernu Anglo-Praške banke, može se prim etiti da im 
je poslovanje u 1936 bilo znatno povoljnije nego ranijih go
dina. Jedini izuzetak čine pivare. Najglavnija preduzeća ban
čina u čehoslovačkoj koristila su se konjunkturom  naoru
žanja.

IKA, RESTORÄTERSKO I BIOSKOPSKO A. D., BEOGRAD

Ugostiteljska preduzeća u formi akcionarskih dru
štava retka su u našoj zemlji. To nije zbog toga 
što okvir akcionarskih društava ne bi odgovarao vrsti 
poslova. U inostranstvu su najveći hoteli i restorani 
akcionarska društva. Glavni razlog da kod nas nije tako, 
treba tražiti u nedostatku organizovanog tržišta  novaca. 
Form a akcinarskog društva ima svoj potpun značaj tek onda, 
ako akcija pretstavlja pokretni kapital kojim se može t r 
govati na berzi. Mi smo još daleko od toga da bi naša ak 
cionarska društva mogla računati na emitovanje akcija preko 
berze. Najvažniji kreditni izvor jesu kod nas još uvek ban
ke. Njima je ' p rija tn ije  ako im je m ušterija društvo sa oba
vezom javnog polaganja računa nego privatne firme, koje 
i ne m oraju da vode uredne knjige, ako neće. Lično pove
renje, koje kod ovih igra odlučujuću ulogu prilikom do- 
deljivanja kredita, je subjektivan momenat. Uredno vođene 
knjige i obavezan publicitet su objektivne činjenice koje 
omogućuju svakom da stvori sud o bonitetu društva i o n a
činu njegovog poslovanja.

»Ika« restorätersko  i bioskopsko a. d. u Beogradu je 
jedno od najvećih naših društava ugostiteljske struke u zem
lji. U njenom sastavu su: restoran i bioskop »Kolarac«; ka- 
fana i bioskop »Vračar«; kafane »Rudničanin«, »Obilić« i 
»Triglav«. Sve te  radnje društvo je  kupilo p.rilikom osniva
n ja od g. Ilije Đorđevića. U društvenoj režiji vodi se restoran 
i bioskop »Kolarac« od 1 oktobra 1935 g., a sve ostale rad 
nje od 1 novembra iste godine. Bilansni brojevi i oni računi 
dobitka i gubitka iz 1935 g. odnose se samo na dva, odnosno 
kod »Kolarca, na tri meseca. Upoređenje sa brojevima od 
1936 ne bi dalo pravu sliku. Stoga ćemo se poslužiti kod 
ocene poslovnog rezultata društva prvenstveno brojevima 
prošle godine, a samo gde je mogućno sa onima iz 1935 g.-

Račun izravnanja 
Aktiva '1935 1936

u hilj. dinara
Gotovina 50,7 4,3
Roba 337,7 433,2 * ‘



'Inventar 2.377,3 2.577,8
Dužnici 293,7 303,3

’ Razna aktiva 6,3 7,0
^Kaucije 310.0 230.0
Neuplaćena glavnica 500.0 . ------

Pasiva
'G lavnica 1.000 1.000
[Rezervni fond ------ 40,2
Fond za am ort. inv. 110,7 734,7

■Poverioci 2.224.9 1.176,6
'R azna pasiva 201.0 262.0
Polagači kaucija 310.0 230.0

’-Đobitak 29,0 112,0
.Zbir računa izravnanja 3.375,6 3.555,7

Račun dobitka i gubitka
Rashodi

Porezi, takse i d r dažbine 447,4 1.774,5
Plate, kirije, filmovi, reklame, go

rivo, osvetljenje itd. 1.449,1 6.264,3
Dobitak 29,0 112,7

Prihodi
P renos dobitka ------ 26,1
O d restorana, kafana i bioskopa 2.006,3 8.748,9
Zbir računa dobitka i gubitka 2.006,3 8.775,0

O brtni kapital društva bio je  u 1936 g. 2,2 mil. prem a 
'2 ,7  mil. u prethodnoj godini. Smanjenje dolazi od pada po
traživan ja poverioca sa 2,2 mil. din. u 1935 g. na 1,2 mil. 
u  1936 g. Društvo je  u 1936 g. uplaćeni drugi deo glav
nice od 500.000 din. isključivo upotrebilo za isplatu poveri
oca, a osim toga i druga raspoloživa sretstva iskoristilo ti 
tu  svrhu. U tekućoj godini društvo je odlučilo da povisi glav
nicu za 1 mil. na 2 mil. din. Nova sretstva treba prvenstve
no da posluže za isplatu poverioca, ali i za proširenje po 
slova. Upravi služi na čast da svu svoju brigu koncentriše na 
sm anjenje poverioca. Istina na prvi pogled po odnosu tuđih 

:i  sopstvenih sretstava, koji je u 1935 g. bio 4,4:1, a u 1936 g. 
1,2:1, činilo bi se površnom posmatraču, da bi od toga zavi
sila sudbina preduzeća. Sasvim drugu sliku ćemo dobiti ako 

rposm atram o druge pozicije bilansa. Najveći deo obrtnog k a 
p ita la  je u inventaru, koji je u 1936 g. izneo 2,6 mil. din. 
prem a 2,4 mil. u 1935 g. Procena inventara je najteži zada
ta k  kod preduzeća kao što je  »Ika«. Da se tu postupilo 
rigorozno, po načelima urednog i dobrog trgovca vidi se po 
obilnom dotiranju Fonda za am ortizaciju inventara, koji je 
k rajem  1936 g. bio 734,676 din. prem a 110,703. Vrednost in
v en ta ra  je  dakle svega 1,8 mil. din. Ako se uzme u obzir da 
»Ika« ima dva dobro uređena bioskopa, »Kolarac«, koji je 
najveći u državi, i »Vračar, kao i da su njene kafane snabde- 
vene sa prvoklasnim nameštajem, mora se konstatovati da je 
procena inventara apsolutno realna, šta više pre se pribli
žu je nižoj nego višoj granici prom etne vrednosti. Zaliha robe 
bila je  krajem  1936 g. 433.236 din. prem a 337.659. Dužnici iz
nose 303.330 din. prem a 293.690. Kaucije, koje pretstavljaju  
neu tra lnu  poziciju, bile su 230.000 prem a 310.000. Kao što 
se vidi obrtni kapital je, uglavnom, u inventaru, zatim u m a
njoj meri u robi i kod dužnika. Likviditet preduzeća u ugo
stiteljskom  poslu i u položaju koje zauzimaju radnje »Ike« 
ceni se po zalihi robe. Ona je u porastu. Dužnici sačinjavaju 
u  1936 g. 13,7% obrtnog kapitala prem a 10,9% u 1935 g. 
"Pozicija dužnika je prolazne prirode, ona pretstavlja apso

lutno sigürnö potraživanje, koje je samo za k ratko  vreme 
Vezano. Priličan deo tuđeg kapitala je  pokriven potraživan#- 
ttid od dužnika, u 1936 g. 26% prem a 13% u prethodrioj. Ovi 
brojevi pokazuju da se poboljšao položaj »Ike« u prošloj go- 
diiii. Još je bolja slika ako je upotpunimo ša brojevima iz 
računa dobitka i gubitka. Prihod od reštorana, kafana i bio
skopa bio je  8,8 mil. din. Raspoloživi kapital še obrnuo ra tno  
četiri pütä, ako uzmemo prihod za merilo. A to znači da ne 
saiho što nije previsok upotrebljfehi tildi kapital, nego đa bi 
on mogao biti još veći, naravno ako bi se obrt dao povećati 
u istoj razmeri.

Iz računa dobitka i gubitka se vidi da je  »Ika« vrlo 
važan poreski objekt. Na ime poreze, taksa, socijalnih i dru
gih dažbina plaćeno je u 1936 g. 1,8 mil. din.* ravno 20% 
ukupnog prihoda. Troškovi i izdaci za robu iznosili su 6,3 mil. 
din. Postignuto je  u prošloj godini 86,070 din. čistog do
bitka, što sa prenosom iz prethodne godine čini 112.174 tlin. 
Podela dobitka izvršena je  na sledeći način: 11.217 din. do
deljeno je rezervnom fondu, čime se on povećava na 51.450 
din.; 6.057 u ime tantijem e članovima uprave, 3.029 članovima 
nadzornog odbora, 50.000 za 5% divdendu i 41.870 din. će se 
preneti u 1937 godinu.

Analiza koja se odnosi na prošlost daje vrlo dobru 
sliku »Ike«. Iz izveštaja, pak, može se zaključiti đa će njena 
budućnost biti još lepša. Sprovedeno povećanje kapitala, čija 
je uplata osigurana, daje mogućnosti za proširenje poslova, 
za što je stvoren i formalni pređuslov promenom čl. 2 dru
štvenih pravila, čime je dopunjena društvena svrha sa nekim 
novim granam a poslovanja. Vrlo je verovatno, a članovi 
upravnog i nadzornog odbora, ugledni pripadnici beogradskih 
privrednika, pružaju jemstvo, da će se uskoro podići nove 
radnje, koje će pretstavljati najm odernije tekovine na polju 
ugostiteljske struke.

Članovi upravnog odbora su gg.: Dušan T. Popovič, 
pretsednik; Živojin D. Živković, Mladen S. Milojević, Ilija Ž. 
Đorđević, Josip Kopjar. U nadzornom odboru su gg.: Milan 
Č. Paunovič, pretsednik; Milovan Gođevac i Lazar Simović.

НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА Д.Д., НОВИ САД

Новосадска фабрика кабела je релативно доста мла- 
до предузеће, јер у свом садашњем обиму постоји тек не- 
колико година. До 1928 она je била продајна организаци- 
ја  познатог немачког концерна за производњу кабела, 
фирме Felten и Guilleaume у Келну на Рајни. У оно време 
много се говорило о извођењу великих електрификацио- 
них радова у Југославији, a и тадашње прилике оправда- 
вале су оптимистичко гледање на развој догађаја. У вези 
с тим донета je одлука да се и код нас оснује нарочита 
фабрика. Због тога je  дотадашње заступство поменутог 
светског концерна уз учешће домаћих капиталиста и ин- 
жењера реорганизовано и проширено. Уређај фабрике у 
Новом Саду je  довршен 1932 године. Подигнуте су нове 
зграде, набављене су модерне машине и учињене су све 
потребне инвестиције, тако да се производи овог предузе- 
ћа no квалитету могу да мере са одговарајућим произво- 
дима најмодернијих страних фабрика.

Новосадска фабрика кабела врши извлачење и изо- 
ловање жица, гајтана и жичаних ужета, врши каблова- 
ње голих бакарних, челичних и осталих жица, a у погле- 
ду производње голе бакарне жице она je једини произво- 
ђач у нашој земљи. Поред тога, она и даље добавља све 
специјалне производе концерна Felten и Guilleaume, који 
će због слабије тражње још не израђују код нас. Благо- 
дарећи Новосадској фабрици каблова и Фабрици кабела 
из Загреба, у овој важној привредној грани могли бисмо
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д а  будемо потлуно независни од иностранства, јер су оне 
две домаће фабрике. у стању да подмирс све наше потре- 
;бе. Још морамо увозити једино сировин.е. Наиме, бакар, 
0 4 0 В0 , гуму итд. Кад се доврши пројектовано проширење 
Борскрг рудника п Трепче, бакар и олово. нећемо. такође 
више морати да увозимо, јер имамо односних. руда у до- 
вољ ним. кодичинама. . . .
... ; lllfo  се; тиче пословања Новосадске, фабрике дсабела
У: то к у . ирошле године, Управа напомиње .у сврм .иослед- 
н>ем извештају, да je предузеће било. више заиослсно него 
ранијих година. To je делом последица повећања . грађе- 
винске делатности,. a делом се има захвалити државним 
поруџбинама. Пред крај 'прошле годиНе Новосадска фа- 
брика кабела je  радила чак и с а ; више 'смена. Раауме će 
да je  у вези с тим порасла и цифра обрта.' Међутим, no- 
већање чисте добити у односу Ha претходну' гО дину није 
знатно. Томе су узрок демпинг-цене иностранства, којима 
се и Новосадска фабрика морала да прилагоди ма да су 
код нас као и на светским тржиштима цене сировина по- 
казивале знатнији пораст. Ha рентабилитет овог предузе- 
ha неповољно je  утицао нарочито пад курса немачке мар- 
ке. Али притисак немачке конкуренције ипак полагано по- 
пушта, јер се при крају прошле године показало да немач- 
ке фирме тешко врше испоруке због несташиде сировина.

Завршни рачуни Новосадске фабрике кабела за не- 
колико последњих година овако изгледају:

Актива

Фабр. зграде са земљ. 
Кућа за становање 
Машине, алат и прибор 
Намештај 
Готовина
Хартије од. вредности 
Сировине и роба 
Дужници

Рачун изравнања

1933
У

6.647 
215 

7.029 
23 
7

3.674
5.169

Пасива
Главница 3.000
Општи рез. фонд 44
Фонд. курс. разл. девиза ------
Аморт. фонд фабр. зграда 898 
Аморт. фонд машина 2.313 
А морг фонд куће за стан. 26 
Повериоци 16.440
Добит 43
Збир биланса 22.764

Рачун губитка :
Расходи

Трошкови 1.227
Порези 481
Камата 481
Отписи—амортиз. 1.027
Дубиозна потраживања ------ -
Добит 43

ПриходИ
Бруто добит фабр. 3.662
Добит no добавним посл. ---- -

1934 1935 1936
хиљадама динара
6.721 6.726 6.821

215 215 215
7.072 7.128 7.969

18 14 9
24 11 7

34 34 34
3.712 3.012 4.204
5.194 7.553 7.062

3.000 3.000 3.000
44 146 297

----- ------ 2.033
1.231 1.432 1.637
3.016 3.981 5.080

31 37 42
15.524 15.929 13.975

109 167 258
22.955 24.693 26.322

добитка

1.264 1.187 1.218
477 655 1.233
942 400 533

1.045 1.117 1.313
------ 25 ------

109 .167 258

3.794 3.611 4.433
___ • —1— 81

Напла.ћ,- отпис. потраж. ------
Приход куће за- стан. ------ -
Пренос добити из ран г. 28 
Збир лрихода-расхода 3.691

43.,■. 
3.838 3.611

25'
17'

4.555

Збир биланса' крајем 1936 г . ' nSHoctf 26,3 МИлиона и- 
већи je за 1,63 милиона него у 1935, a у односу на 1934' 
порастао je чак за 3,37 милиона. У пасиви ово повећањ е1 
je изазвано порастом фондова, у првом реду аиЈортиЗацио- 
них, који показују стално релативно јак  иораст,. To je и по^ 
требно,. јер се инвестидије, a наррчито .машице, у овој грани 
производње много троше. Главница je остала непромењена^ 
са 3 милиона динарД, a фондови, заједно са амортизацио- 
ним фондовима, износе 9,09 милиона према 5,6 милиона у 
п р етх о д н о Ј и 3,3 ^илиона крајем 1934 године. Општи ре- 
зервнч фонд крај,ем 1936 износи 297 хиљ ада,, a амортиза- 
циони фондови 6,76 милиона динара, и то амортизациони' 
фонд машина 5,08 милиона, амортизациони фонд фабрич- 
ких зграда 16 милиона и амортизациони фонд станбене 
зграде 42 хиљаде. У 1936 имамо и један нови фонд, који 
се ранијих година није јављао, и то „фонд курсне разли- 
ке девиза” који je исказан са 2,03 милиона динара. Укуп- 
на сопствена средства износе округло 12 милиона динара,. 
a туђа нешто испод 14 милиона. Иначе, туђа средства („по- 
вериоци”) показују тенденцију опадања. Знатан део туђих. 
средстава није краткорочан, због чега се може без разли- 
ке употребити и за дугорочне инвестиције.

У активи имамо такође неколико интересантних про- 
мена. Инвестиције исказују се сваке године већим изно- 
сима. Тако су, например, „машине, алат и прибор”, у  1936 
са 7,97 милиона за 840 хиљада веће него у Претходној го- 
дини. To значи да се предузеће у техничком погледу и 
даље усавршава, ма да му je  цео уређај најмодернији. 
Укупне инвестиције билансиране су крајем 1936 са 15 ми- 
лиона према 14 милиона у 1935 и 13,6 милиона динара кра- 
јем 1934. Према 1930 години оне су удвостручене, што нам 
доказује да je  фабрика не само снабдевена најмодернијим 
машинама, него и способна да одговори великим поруџ- 
бинама. Машине су амортизоване образовањем одговара- 
јућег фонда у пасиви већ са 63,7%, a фабричке зграде сз  
24%. У активи имамо још две интересантне позиције: ду~ 
жнике и залиху робе и сировина. Дужници у 1936 у одно- 
су на претходну годину смањени су за 500 хиљада динара. 
Насупрот томе залиха сировина и робе je за око 1 ми-- 
лион динара већа, што je једним делом последица поскуп- 
љења сировина. Иначе, промене код оних двеју позиција 
такође нам доказују да je пословање у 1936 знатно живље 
и повољније него у току неколико ранијих година.

Брутоприход од фабрикације износи 4,4 милиона 
према 3,6 милиона у 1935. Ha страни расхода видимо да 
je повећање трошкова незнатно. To исто се може рећи if 
у погледу камате и дотације амортизационим фондовима.. 
Међутим „порези” су прошле године, у односу на претход- 
ну, готово удвостручени. У 1936 они износе 1,23 милиона1 
према 655 хиљада у 1935 години и 477 хиљада динара v
1934. Да није било овако великог повећања пореза, чисти 
добитак би био довољан за исплату пристојне дивиденде;
A овако, он износи само 258 хиљада за исплату 3% ди- 
виденде, 93 хиљаде je дотирано општем резервном фонду, 
25 хиљада отишло je  на хумане сврхе радницима фабри- 
ке, 25 хиљада за тантијему, a остатак од 24 хиљаде пре- 
нет je на нови рачун.

Читајте „НАР0ДН0 БЛАГ0СТАЊЕ“
a  ■ ■ ■
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Sadržaj:
Хрватска свеопћа кредитна банка д. д., Загреб 
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Банка J. Кројцер д. д., Загреб
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„Мостер” творнице лака и боја д. д., Загреб

ХРВАТСКА СВЕОПЋА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д., 
ЗАГРЕБ

Међу новчаним заводима чији je углед и реаоме 
остао потпуио неокрњен и у најтежим фазама наше бан- 
карске кризе Хрватска свеопћа кредитна банка д. д., За- 
греб, заузима врло видно место. Она није позната само 
no томе, што je једна од наших водећих банака, него je 
то и новчана установа која се одувек убрајала међу нај- 
ликвидније. Селекција клијентеле вршена je код ње увек 
најбрижљивије. Улагачима je поред тога пружало све мо- 
гуће гаранције и постојање необично јаког залеђа.

Иако се паника улагача и банкарска криза нису 
могле очекивати, ипак je Хрватска свеопћа кредитна бан- 
ка сачувана од сваког инзенађења, јер je увек, не жа- 
лећи жртве у камати, држала веома знатне износе у бла- 
гајни, на жиро-рачунима и код иностраних банака. To je 
бидо свакоме познато, na се подизање улога под таквим 
околностима заиста не може друкчије објаснити него на- 
рочитим ненормалним психолошким стањем улагача. Хр- 
ватска свеопћа кредитна банка je пружила довољно до- 
каза и о ликвидности својих пласмана. Од 23 септембра 
до краја децембра 1931 исплатила je готово без икаквих 
напора близу 100 милиона динара. Њ ена готовина у бла- 
гајни и на жиро-рачунима крајем 1931 године ипак je из- 
носила још увек равно 40 милиоиа динара. У 1932 години 
улагачима и повериоцима je било исплаћено даљих 70 
мшШона, a готовииа и одмах расположива средства кра- 
јем 1932 била су опет врло велика. У банчину солидност 
и ликвидитет нико није могао више да сумња.

Улагачи су увидели да je њихов страх био бесми- 
слен и неоправдгн и нудили су Банци већ у 1932 години 
д а  прими назад њихове улоге. Међутим, она j e  те понуде 
одбијала, како у 1932, тако и току следеће две године. 
јер je за кредитирање својих старих пословних пријате- 
ља имала на расположењу довољно средстава, a с обзи- 
ром на нејасни развитак прилика није хтела да приступи 
проширењу с е о г  пословног обима. To j e  сасвим у складу 
c- добро познатом предострожношћу банчиних управљача.

Овде треба да истакнемо да Хрватска свеопћа кре- 
д^тна банка није имала ни сумњивих потраживања у 
анатној мери. Готово у ниједној години отпис ненапла- 
"зивих потраживања није износио више од од износз
дужника и меница. Да je  Банка благовремено и сасвим 
исправно проценила ситуацију и предвидела :догађаје који 
су доцније наступиљи, види се такође из чињенице да je 
иа, време ликвидирала готово цео свој. ангажман-. у ефек^ 
тима. Са 23,5 милиона крајем 1930 овај je смањен на 5 
милиона у 1931 и на 3,6 милиона крајем 1932 године. Ha 
*ra;j ’ начин су сасвим избегнути и губици на курсној: ра- 
'8з1ици ефеката, који’ су' код знатног броја1 дру^их новча- 
них завода били неизбежни због незапамћеног слома на 
нашем ефектном тржишту у 1931 и 1932 години,- -

Када се јасно видело да je општа привредна кризз 
на издисају, почетком 1935, Хрватска свеопћа кредитнз 
банка приступа проширењу свог пословног волумена. Me-, 
ђутим, сви се послови и даље врше необично обазриво, 
a нови кредити се одобравају једино у случају потпуног 
обезбеђења сигурности и ликвидитета.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 193(>

у хиљадама динара
Благајна 34.513 36.622 56.881 59.330
Банке 8.695 6.709 9.446 16.539
Валуте 676 1.087 484 344
Харт. од вредности 4.057 6.897 9.699 10.867'
Менице 31.852 29.154 24.066 24.511
Дужници 118.111 118.726 129.953 141.661
Непокретности 9.626 11.276 11.276 11.742
Инвентар 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин_
Разна актива 893 496 1.254 48<Ј
Прелазне ставке 9 — 343 108
Јамства 7.365 7.932 7.269 14.863

Пасива
Главница 40.000 40.000 40.000 40.000
Резервни фонд 6.007 6.007 6.009 6.013
Посебна резерва I 3.448 3.144 3.144 3.135
Посебна резерва II — — 1.212 3.32 2
Пензиони фонд 5.627 6.058 6.417 6.873-
Улошци на књижице 39.842 52.908 61.295 64.586
Улошци no тек. рач. 58.498 57.933 94.084 91.682
Повериоци 45.407 37.871 25.530 43.437
Реесконт 6.350 2.890 378 276
Неиспл. купони 5 5 3 85
Разна пасива 33 — 41 , 8
Прелазне ставке — 102 -— —
Јамства 7.3S5 7.932 7.269 14.863
Добит 3.216 4.048 5.289 6.172
Збир биланса •215.798 218.900 250.672 280.451
Обртни капитал 208.433 210.968 243.403 265.588

Обртни капитал банчин, који je у 1932, 1933 и 1934
г. остао готово непромењен са 210 милиона динара, у 1935 
je порастао за 33 милиона, a у 1936 години за даљ а 22 
милиона, тако да крајем прошле године износи 265,5 ми;- 
лиона динара. Од тога отпада на туђа средства 200 ми~ 
лиона динара, пензиони фонд износи нешто испод 7 ми- 
лиона, a сопствена средства, урачунавши и чисти; добитатс 
достижу 58,5 милиона динара према 46 милиона почетком
1931 године. Главница je Остала непромењена са 40 ми- 
лиона динара. Види се, дакле, да je у годинама које су биле 
управо к^тастрофалне no наше банкарство главница Хр- 
ватске св^олће кредитне банке остала потпуно нетакнуза^ 
a рсзерпе су се готово утростручиле. Губитак који^ =cy np:e- 
трпели акпи0 !к'ри je једино у томе , што ,су за време од 
чеигри године' остали без дивиденда («д.;1831 до -1-934X : -
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Туђа средства књиже се преко 4 рачуна. Реесконт 

који je крајем 1933 износио 6,35 милиона исказан je у 
1936 само са 276 хиљада, тако да се може рећи да се бан- 
ка више и не служи реесконтом, јер има довољно других 
јевтинијих средстава. Улози на књижице порасли су са
39,84 милиона у 1933 на 64,58 милиона динара крајем 1936. 
Пораст у прошлој години износи 3,3 милиона динара. To 
je  у складу с постепеном консолидацијом привредних при- 
лика у земљи. Улози no текућим рачунима показивали су 
претпрошле године такође знатан пораст. Са 57,9 мили- 
она у 1934 били су се попели на 94 милиона крајем 1935. 
Међутим, прошле године дошло je  до смањења од 2,4 ми- 
лиона. Управа сматра да je то последица повећања инве- 
стиционе делатности, до које je  дошло под утиском де- 
валвације франка и неких других монета. Повериоци су 
крајем 1932 износили 53,5 милиона. После тога се стално 
смањују и крајем 1935 били су исказани са 25,5 милиона 
динара. У току прошле године долази до поновног по- 
раста од 17,9 милиона, на 43,4 милиона динара.<3»

O ko 28% обртног капигала, односно 76,2 мидиона 
динара отпада на одмах расположива средства. Од тога 
се налази у банчиним касама 59,33 милиона динара п ре: 
ма 56,88 у претходној и 36,62 милиона динара у 1934. 
Расположива средства код бан ака п оказу ју  такође знатан 
пораст: са 6,7 милиона у 1934 она су се попела на 9,44 ми~ 
лнона v 1935 години и на 16,5 милиона крајем  1936. Ва- 
дуте износе у 1936 години само 344 хиљаде динара. Ра- 
зуме се да je држање овако велике готовине у касама и 
код банака скупо, али банчина управа сматра да je бољ е 
учинити и ту жртву, него се изложити могућности изне- 
н ађењ а и губитака.

Постоје четири врсте пласмана: Непокретности, хар- 
тије од вредности, менице и дужници. Непокретности из- 
носе 11,74 милиона и порасле су у односу на претходну 
годину за 466 хиљада због преузимања неких нових има- 
н>а која ће се у згодном моменту опет продати. И хар- 
тије од вредности показују сталан пораст, са 3,66 мили- 
она у 1932 на 10,86 милиона динара крајем 1936. To je 
изазвано делом новим куповинама, a делом порастом куо- 
сева. Иначе, треба напоменути да се већи део хартија од 
вредности (7,41 милиона у 1936 према 6,64 милиона у 1935 
години) састоји од државних папира који би се у случају 
потребе могли одмах претворити у новац. Менице су у 
односу на претходну годину остале готово непромењене 
са 24,5 милина, али су према 1933 мање за преко 7 ми- 
лиона динара. Иајглавнији активни посао je кредитирање 
по текућим рачунима, као и ранијих година. Крајем 1936 
овај рачун je исказан са 141,66 милиона, што значи да јг 
у ове кредите пласирано преко 53% обртног капитала. 
Повећање према претходној години износи 12 милиона, a 
према 1934 години 23 милиона динара.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933 1934 1935 1936

у хиљадама. динара
Камате 7.490 7.353 8.316 7.988
Плате 5.103 4.621 4.635 4.311
Управни трошкози 2.036 2.107 1.676 1.972
Порези 784 1.087 925 1.245
Отпис ненапл. потраж. 1.068 586 523 209
Д отација пос. резерви — — 1.212 2.165
Пренос добити 2.093 3.016 3.848 3.889
Добит тек. год. 1.123 1.032 1.441 2.283

Приходи
Пренос добити 2.093 3.016 3.848 3.889
Камате 11.633 12.315 13.674 12.795
Провизија и друго 4.808 3.449 3.972 6.274
П риход од некретнина 1.164 1.022 1.082 1.104
Збир прихода или расх. 19.698 19.802 22.576 24.062

ПрИходи од камате у 1936 години износе 12,79 ми- 
лиона и мањи су за 880 хиљада него у претходној годи- 
ни. To je последица пораста ликвидних средстава и спу- 
штања каматне стопе. Иначе, према 1934 ови приходи су 
у 1936 за пола милиона већи, a према 1933 већи су за 1,2 
милиона. Појачано пословање банчино, нарочито у току 
последње две године, дошло je  у још јачој мери до изра 
ж аја код прихода од провизија који у 1936 износе 6,27 
милиона према 3,97 милиона у 1935 години и 3,45 мили- 
она у 1934. Приходи од некретнина остали су у току по- 
следњих 6 година готово непромењени.

Иако су туђа средства у 1936 години за око 19 ми- 
лиона већа него у 1935, ипак су каматни издаци за .330 
хиљада мањи. Плате су прошле године такође смањене 
за 300 хиљада динара, али су no прилици за ј'еднак износ 
повећани управни трошкови, a код пореза имамо такође 
повећање од 320 хиљада динара. To 'значи да с.у укупни 
расходи у 1936 углавном једнаки као и у претходној го- 
дини. Вишак прихода над расходима износи 4,66 милиона 
(према 3,17 милиона динара у 1935). Од тога je употреб- 
љено на отпис ненаплативих потраживања 209 хиљада 
(523 хиљ. у 1935), на дотацију посебној резерви 2,16 ми- 
лиона (1,21 мил. у 1935), a остатак од 2,28 милиона (1,44 
мил. у претх. год.) претставља чисту добит. Са преносом 
добити од 3,89 милиона из 1935 последња главна скупшти- 
на имала je на расположењу износ од 6 милиона 172 хи- 
љаде. Акционарима се плаћа дивиденда од 4% (према. 3%  
у 1935), тј. 1,6 милиона динара, 500 хиљада je дотирано 
чиновничком пензионом фонду, a остатак од 4 милиона
72 хиљада пренет je  на нови рачун.

У управном одбору била су г. г.: д-р Анте Павелић, 
претседник; Албер де Боасје, д-р Артур Марић, д-р Адолф 
Цувај, Еуген Радован, Марсел де Фросар, д-р Рудолф 
Роданић, Рудолф пл. Калај, Јосип Теодор Саламон, П аваа 
барун Корнфелд, Еуген Шварц и поч. д-р Ђуро Шурмин. 
У надзорном одбору су г. г.: Мишо Бергер, д-р Иван Ко- 
циан, Карло Коронели, Бела Шомло и Зигфрид Волф.

DUNAVSKA BANKA, BEOGRAD
Dunavska banka je jedna od onih retkih banaka, koje 

su veliku krizu prebrodile bez teškoća. Ona je uvek bila u 
stanju da udovolji željama svojih ulagača te  se ograničila 
samo na rad sa svojim starim  komitentima, a nove kredite 
davala je samo izuzetno, vodeći najstrožije računa o tom e 
da oni budu sigurni, poslovni i brzo likvidni. Umesto da se 
daju novi krediti, poslednjih godina je posvećivana velika 
pažnja čisto posredničkom poslovanju, koje se može obavljati 
i sa manje tuđih sredstava. Banka je  naročito jako razvila 
i svoj devizni posao.

Bilansi za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Račun izravnamja 
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 5.293 4.929 10.906 11.236
Menice 4.578 3.945 3.887 3.770
Dužnici 90.847 67.061 71.274 60.329
Nepokretnosti 568 618 1.252 2.021
H artije od vrednosti 11.654 10.890 9.636 1.771
Inventar 109 98 88 81
Kauc., ostave, garanc. 88.290 67.168 46.885 57.782

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 7.787 8.779 12.779 16.500
Fond za kurs. razliku
po obavezama — 1.300 1.499 1.192
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Poverioci 31.600 19.620 41.569 27.885
Ulozi 51.86.4 35.863 18.740 11.228
Prenosne kam ate 39 14 29 19
Nepodignuta dividenda 1 5 9 7
Kaucije, ostave, gar. 88.290 67.168 46.885 57.781
tan tijem a 208 343 343 343
Dividenda 1.400 1.500 1.600 1.600
Prenos dobiti 82 117 474 434
Zbir bllansa 201.271 154.721 143.929 136.990
Obrtni kapital 112.981 87.553 97.044 79.209

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 5.097 ' 1.664 867 659
Troškovi 2.181 2.493 1.807 3.328
Poljska dobra — — — 26
Otpisi 2.531 234 10 10
Fond kursne razlike — — 199 41
Amort. nepokr. ■ — — — 220
Čisti dobitak 3.371 4.037 5.690 5.777

Prihodi
Prenos dobitka 711 82 117 474
Kamate i provizije 12.272 8.182 7.703 8.434
Od hart, od vred. 10 36 22 28
Od nepokretnosti 186 129 115 121
Napi. otpis, potraž. — — 473 698
Kurs. razl. obaveza — 141 306
Zbir prihoda-rashoda 13.181 8.428 8.571 10.061

O brtni kapital Dunavske banke krajem  1930, dakle pre
bankarske krize, iznosio je  51 milion dinara. Posle toga je
stalno rastao i u 1933 dostiže 113 miliona., Krajem 1936 on
iznosi 79 miliona dinara i veći je za 28 miliona nego u 1930 
godini. Sopstvena sredstva bančina u 1936 godini dostigla 
su 38 miliona dinara, na dividende i tantijem u otpada 2 mi
liona, a na poverioce i uloge 39 miliona. Kao što se vidi, 
odnos između sopstvenih i tuđih sredstava je neobično po 
voljan. Rezervni fondovi se dotiraju  u znatnoj meri. Dok su 
u 1930 godini iznosili samo 2,7 miliona, a u 1933 godini 7,7 
miliona, dotle dostižu krajem  '1936 godine 17,7 miliona.

U aktivi vidimo da kod Dunavske banke menice uopšte 
ne igraju veliku ulogu. 7Ц% obrtnog kapitala plasirano je u 
aktivne tekuće račune, oko 14% nalazi se kao gotovina u 
bančinim kasama, a na sve ostale pozicije u aktivi ne otpada 
više od 10% ukupnog obrtnog kapitala. Gotovina u blagajni 
bila je  potpuno dovoljna za isplatu svih uloga. To je lep 
dokaz bančinog likviditeta. Inače, poverenje ulagača i po- 
verilaca je optimalno. Interesantne su i promene kod hartija 
od vrednosti. Sa 211 hiljada u 1930 odnosni portfelj je  bio 
porastao  na 11,78 miliona u 1932, a posle toga se postepeno 
sm anjuje i krajem  1936 iznosi samo 1,77 miliona.

Zbog m aksim iranja kam atnih stopa bruto-prihodi u
1934 u odnosu na 1933 bili su smanjeni za jednu trećinu. U
1935 i i936 oni opet rastu i u prošloj godini iznose oko 10 
miliona, od čega otpada na aktivnu kam atu i razne provizije
8,4 miliona dinara. Posle pokrića pasivne kam ate i troškova, 
kao i otpisa kursne ra/.like i am ortizcije nepokretnosti, 1936 
je zaključena sa čistim dobitkom , od 5,777.000 dinara., ispla
ćuje se 8% na ime dividende, a ostatak je unet u fondove, i 
to  u rezervni ,fond 1,9 miliona, .u fp n d .z a  sumnjiva p o tra 
živanja 500 hiljada, u fćrnđ za građenje' ! milion dinara. Na 
ime tantijem e isplaćeno je 343 hiljade, a na novi računaše 
prenose 434 hiljade dinar#. f ...

U upravi, su g. g.: Dimitrije; ;Vojvodić, prebsednik; B ran
ko I. Stajić, d-r O skar Plautz, d-r Alberts-Riba ј /Živap Bogö- 
fcvić. U nadzornom odboru nalaze se g.g.: Josif^ K. iStojano.-. 
vić, Mihailo Cocić i Srećko Tomić.

БАНКА J. КРОЈЦЕР Д. Д. ЗАГРЕБ

Билаиси Банке Ј. Кројцер д.д., Загреб, за последњих 
шест година битно се разликују од биланса огромне ве- 
пине наших новчаних завода. Банкарска криза овде није 
оставила готово никаквих трагова. To се најбоље види no 
кретању улога. Ови су износили у хиљадама динара: 

Године динара Године динара
1929 ' ■ 7.912 < 1933 ; 14.469 :
1930 9.809 1934 16.373
1931 7.319 1935 21.257
1932 10.609 1936 24.336
Приликом панике улагача у септембру 1931 године 

Банка Ј. Кројдер изгубила je само 2,5 милиона дИнара 
туђих средстава. М еђутим,'већ у току 1932 године то сма- 
шење je више него компензирано приливом нових улога. 
Крајем 1936 улози износе 24,3 милиона према 7,3 милиона 
динара у 1931. To значи да су данас скоро три и no пуга 
већи. С обзиром на познате катастрофалне појаве на на- 
шем новчаном тржишту у току последњих година овучи- 
њеницу не можемо Довољно подвући. Иначе, поменути по- 
раст улога je најбољи доказ за то, да су и улагачи све- 
ени с коликом опрезношћу се воде банчини послови.

И банчини биланси за последње четири године ука- 
зују на велике банкарско-политичке способности њених 
шефова:

Рачун изравнања 
Актива 1933 1934 1935 1936

у хиљадама динара
Готовина 9.169 10.411 6.863 7.804
Валуте, девизе, дукати 138 37 32 43
Ефекти 2.423 1.426 1.065 939
Купони и срећке ------ ------ 124 78
Менице 4.454 5.626 7.336 7.314
Дужници и ломбард 3.315 4.592 12.152 16.458
Прелазне ставке —— • ------ 60 142
Непокретности - 2.119 2.186 2.186 2.186
Инвентар 52 52 65 59
Курсна разлика ефеката 320 — ------ ------

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резервни фонд 1.650 1.700 1.700 1.700
Фондови курс. разл. 300 300 300 348
Фонд за покр. дубиоза — — ,685 1.404
Улози 14.469 16.373 21.257 24.336
Реесконт 201 ■ 92 387
Повериоци — — — 541
Разна пасива 72 71 533 868
Чисти добитак 83 144 318 438
Збир биланса 23.890 26.061 29.885 35.023

Ha стално повећање обима послова указује и no-
раст збира биланса са 14,8 милиона у 1931 на 35 милиона 
крајем 1936 године. У току 1936 збир биланса који je  исто- 
ветан с обртним капиталом повећан je за 5,14 милиона 
динара, од чега отпада преко 3 милиона на пораст уло- 
га. Према, 1935 улози су з а : 14,5% већи. Др.упа повољна 
чкњеница je  богато дотирање фондова. Тако je  фонду за 
покриће :сумњивих . потраживања, који je  .образован у
1935 години, дотирано 719 хиљада лниара. a фонду кур- 
сне разлике; 48 хиљада. Укупна, сопствена ср.едства изиосеТ
8,8.9 милиона према; 4,89 милиона у 1931 години. Дакле, 
v доба незапамћених поремећаја на нашем банкареком • и 
кредитном^организму. повећана су за 82%, одиосно за че- 
тири : милјјонз ; динара, ,од ч.ега,отпада 2 милиона и?.. пр>.. 
већање ф отарва, а.- 2- милиона на повећан»е главнице (које 
,ic извршено у 1932 годиии). ,ј ■

, Посматрајући начип пласмапа канитала должзи се 
такође до констатација необично повољних no Банку и
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њену управу. Банчина управа никако не отступа од свог 
главног пословног принципа, a то je  да одржи пуну ли- 
квидност завода. Готовина у благајни и на жиро-рачуни- 
ма код.новчаних завода износи 7,8 милиона динара. С об- 
зиром на то да су укупне обавезе б.анчине 25,26 милиона 
динара, види се да су оне покривене са преко 30% гото- 
•ншом. У потпуно мобцлну активу треба убројити и ме- 
нични портфељ од 7,3 милиона, ефекте од 939 хиљада, 
куионе и срећке Државне класне лутрије од 78 хиљада к 
валуте, девизе и дукате у вредности од 43 хиљаде дина- 
ра. Према томе укупна мобилна актива износи 16,18 ми- 
лиона, што значи да Су укупне обавезе банчине покриве- 
не еа 64,4% мобилним активама. „Дужници и ломбард" 
Износе 16,45 мшшона према 12,15 милиона у 1935 и само 
1,22 милиона динара крајем 1931 године^ Вишак улога ич 
1936 употребљен je  у целости на повећање овог рачуна, 
преко којега Банка књижи краткорочне хартије од вред- 
ности и робе итд. Банчине непокретности исказане су са 
2,18 милиона, a састоје се из банчине зграде на Зрињев- 
цу (2,12 милиона) и од извесних; непокретности преузетих 
од дужника и намењених продаји (66 хиљада динара).

Рачун губитка и добитка овако изгледа (у хиљ. д.):
Расходи 31-XII-1936 Приходи

Камата 1.014 Пренос добитка 113
Порези и таксе 151 Камата 2.421
Плате 651 Провизије 602
Кирија и трошкови 378 Девизе, валуте, ефекти
Отпис потраживања 408 и класна лутрија 479
Отпис намештаја 6 Непокретности 19-1
Фонд сумњ. потр. 719
Фонд курс. разл. 48
Пренос добитка 118
Чисти добитак тек г. 320 Збир прихода 3.814

Иако се преко 30% туђих средстава држи као го- 
товина, ипак вишак активне камате над пасивном износи
1,4 милиона динара. Непокретности и остало пословање до- 
нели су даљи приход од 1,27 милиоиа. Насупрот томе сви 
трошкови, кирија, плате и порези износе 1,18 милиона, 
тако да je вишак прихода над расходима у 1936 години 
равно један и no милион динара. Од тога je  чисти добитак 
320 хиљада, дотација фондовима 767 хиљада, a отписи 
износе 414 хиљада динара. Са преносом из 1935 чисти дс- 
битак износи 438 .хиљада. Ha име 5% дивиденде (у 1935 
грдини 4%) исплаћено je  250 хиљада, 100 хиљада je  до- 
ч'ирано резервном фонду, a остатак од- 88 хиљада пренет 
je, на нови рачун.

У управи налазе се следећа господа: Игњат Кројцер, 
Славко Бетлхајм, Јулије Фишер и Фрањо Хубер. У надзор- 
ном одбору су, г. г.: д-р Хер^ан Хубер, д-р инж. Миро- 
слав Шварц и Мирослав Шпанић.

PARNA PIVARA, FABRIKA SLADA I KVASCA MIH. J.
KOSOVLJANIN A„ D., JAGODINA.

U prkos znatnijem poboljšanju prilika u drugim p ri
vrednim granama, stanje naše pivarske industrije nije se još 
nikako popravilo, nego s,e. čak i pogoršava. Ako. se n e p re d u -  
ztnu hitne mere u cilju spasavanja ove važne i negda vrlo jake 
industrije u koju su uložene, stotine miliona kapitala, doži- 
većemo uskoro možda i nj^n potpuni slom. Međutim, nikome 
ne ide u račun upropašćenje jedne velike industrijske grane, 
u kojoj rade hiljade radnika i koja je ..tesno vezana ?a ,našu 
poljoprivredu od koje nabavlja svoje glavne sirovine. Zbog 
to g ^  smatramo svojom dužnošću da i pvom  prilikom  ukaže
mo na teškoće kojim a . sfj ;.i>aša industrija ;рјул morat d a  
bori. .U zejnjji imamo 35 pivara,, čiji kapacitet proizvodnje 
iznosi 1,650.000 hekto litara p iv a  godišnje, :.а,,.ро$гр|п.ј^ pjva; 
iznosila je:

godine hl. godine hl.
1927 740.000 1932 338.095
1928 728.687 1933 214.647
1929 674.763 1934 210.132
1930 653.238 1935 219.176
1931 540.254 1936 oko 200.000

Definitivni podaci za 1936 godinu još nisu u celosti p ri
kupljeni, ali prem a do sada primljenim izveštajima potrošnja 
piva u 1936 bila je za 8— 10% m anja nego u prethodnoj go 
dini. To znači da je ona iznosila samo nekih 200 hiljada hek
tolitara prem a 740 hiljada hektolitara u 1927 godini. To znači 
dalje da je u toku poslednje četiri godine naša p ivarska,. in
dustrija mogla da iskoristi samo jednu osminu svog kapaci
teta. P ri takvoj situaciji o rentabilitetu ne, može biti ni go 
vora, čak ni kod najrigoroznijeg sm anjenja rashoda. Dvanaest 
pivara je zbog stalnih gubitaka moralo da obustavi rad, a 
ostale, blagođareći najrigoroznijoj štednji, jedva pokrivaju 
svoju režiju ili završavaju svoje bilanse s gubicima, a održa
vaju se trošeći svoj kapital i očekujući bolja vremena.

Razlozi koji su doveli našu pivarsku industriju u tako 
teško stanje našim su čitaocima u dovoljnoj meri poznati, jer 
smo o njim a već toliko puta pisali. Na katastrofalno opada
nje potrošnje uticala je iznad svega naša državna i sam ou
pravna fiskalna politika koja je pivo učinila skupim pićem. 
Dok su svi artikli postajali jevtiniji, cena piva morala se čak 
i povećati, zbog ogrom nog povećanja dažbina. Do 1927/28 
fiskalno opterećenje piva, računajući ovde državnu i samou
pravnu trošarinu i porez na poslovni promet, iznosilo je oko 
100 dinara po hektolitru. Danas trošarinske dažbine iznose 
267 dinara po hektolitru. Tome treba dodati i osetno sm anje
nje kupovne snage onih redova koji su nekad bili najveći po
trošači piva (činovnici, radnici i ostalo varoško stanovništvo). 
Najzad, ne sme se pustiti iz vida da su u međuvremenu vino 
i rakija bili oslobođeni od trošarine.

Umesto da se trošarinski i poreski tere ti koje snosi pi
varska industrija snize, od 1 aprila 1936 skupni porez na po- 
.slovni prom et je čak povećan za 25%, a u novembru 1936 
snižena je  i uvozna carina na pivo za 1/з, iako je  odnosni 
carinski stav samo nekoliko godina ranije — 1931 — već bio 
prepolovljen. Na ta j način carinska zaštita iznosi, samo 20 
dinara po hektolitru. Kako se pivo koje proizvode naše ve
like pivare po svom kvalitetu može da meri s najboljim  s tra 
nim pivom, u prvi mah izgleda da slabljenje carinske zaštite 
ne može naneti nikakvu štetu  našim fabrikam a piva. M eđu
tim, treba uzeti u obzir da naše pivare, i pored najrigoroznije 
štednje, m oraju da rade s većim opštim troškovima, je r  sve 
one zajedno proizvode samo 200.000 hektolitara piva, dok 
jedna jedina fabrika piva u čehoslovačkoj, ko ja  među osta
lima dolazi u obzir za uvoz piva u našu državu, proizvodi go 
dišnje 800.000 hektolitara, odnosno 4 puta više nego sve naše 
pivare zajedno. S obzirom na to  nije isključeno da će jednog 
dana uvoz stranog  piva zadati poslednji udarac našoj oslab
ljenoj domaćoj pivarskoj industriji.

Što se tiče Jagodinske pivare, čiji bilans treba ovom 
prilikom da analiziramo, i kod nje je u 1936 u odnosu na 
p rethodnu  godinu prodaja piva opala za. 8,86% ili za 1991 
hektolitar, na 20,4 hiljade hektolitara. Upravni odbor to  obja
šnjava obilatom berbom grožđa iz 1935 i uopšte jevtinom ce- 
nom vina. i rakije. U p ra v a ; gleda s> mnogo pesimizma i u 
budućnost. »Pod tako. • teškim  prilikama!, --ч yeli öna' u svom 
izveštaju za 1936 godinu — nema- izgleda da će se: stanje naše 
pivarske industrije popraviti, p o š to  ssu Tiskalni te re ti p rev i
soki, usled. čega .ie cena pivu nesrazmerno visoka prem a vinu 
i _ rakiji«.’ > i. л .

P ored  p ro izvodn je-piv-a,:1 Jagodinška- pivara. ;se -blvi >i' 
fabrikacijom. kyas.eaii koja-. jem egda bila: lukrativna, -ali to  W ć 
od pre tri-četiri godine više nije, pošto su podignute nove
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fabrike koje obaraju cene. Krajem ^936 osnovane su još dve 
fabrike kvasca, tako da su se cene morale i dalje snižavati.

Zaključni računi Parne pivare, fabrike slada i kvasca 
Mih. J. Kosovljanin a. d., Jagodina, za poslednje četiri godine 
ovako izgledaju:

Aktiva 1933 1934 1935 1936

Zemljišta 1.667
u hiljadama dinara 

1.688 1.688 1.774
■Građevine 12.764 12.784 12.887 13.126
Mašine 16.040 16.153 16.178 16.403
Pokretnosti 4.811 5.100 5.104 5.542
Blagajna 92 41 72 52
H artije od vrednosti 11.533 172 127 86
Sirovine i proizvodi 5.758 4.406 4.479 4.177
Dužnici 5.324 4.370 3.572 3.071
Stovarište Sarajevo 666 654 654 654
Stovarišta 4.629 3.966 4.125 4.317
•Gubitak 122 19 ------- ------

Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Rezervni fondovi 16.968 5.607 5.607 5.607
Amortizacioni fondovi 10.611 10.611 11.614 13.036
Penzioni fond 356 386 417 450
Poverioci 23.468 20.751 19.197 18.041
Kaucije i garancije 12.438 9.320 9.161 9.263
Dobit sa prenosom ----- - ------ 51 70
Zbir bilansa 75.841 58.675 58.047 58.466

Rashodi

Prenos gubitka — — 122 19 ------
P late 591 434 402 458
Kamate 1.911 1.909 1.656 1.470
Troškovi i takse 384 375 344 291
Porezi 124 89 149 215
Trošarine 3.590 3.664 3.765 3.227
■Osiguranje 200 179 167 150
Otpis nenapl. potraž. ------ 398 694 ------
:Dobit sa prenosom ------ ------ 51 70
Amortizacija ------ —— 1.003 1.422

Prihodi

Prenos dobitka —-—- ------ ----- - 51
Pivo, kvasac i led 6.656 7.129 8.231 6.789
Razni prihodi 23 35 21 464
■Gubitak 122 19 ------ ------
"Zbir prihoda ili rashoda 6.801 7.173 8.252 7.304

Zbir bilansa ostao je u 'toku poslednje tr i godine go-
itovo neprom enjen i iznosi 58,4 miliona. U pasivi vidimo da su
ise prošle godine desile samo dve promene: poverioci su sma-
njeni za 1,15 miliona, na 18 miliona dinara, a fond amortiza-

•cije je  povećan za 1,4 miliona, na 13 miliona dinara. Inače, 
poverioci se stalno sm anjuju i u 1936 su za oko 11 miliona 
manji nego krajem  1930 godine. Pivara je s amortizacijom 
u znatnom zaostatku. S obzirom na to  da mašine i pokretnosti 
:iznose oko 20 miliona, a građevine i zemljišta oko 16 miliona, 
am ortizacija trebala bi da iznosi bar 2,8 miliona dinara go 
dišnje. U 1933 i 1934 ona uopšte nije mogla da bude izvr
šena, u 1935 je iznela samo 1 milion dinara, a u 1936 godini
1,4 miliona. Da je am ortizacija vršena onako kako je zakonom 
"i statutim a propisano, radi pokrića gubitka koji bi time na- 
'stao, morali bi se otpisati svi rezervni fondovi pivare i pola 
akcionarske glavnice. Inače, rezervni fondovi već su sm anje
n i  1934 godine sa 16,96 na 5,60 miliona, odnosno za 11,36 
aniliona dinara, što odgovara gubitku koji je nastao o tp i

som glavnice skopljanske pivare, čiji je sopstvenik Parna p i
vara u Jagodini.

Prošle godine imamo u aktivi nekoliko promena. Kod 
građevina koje su u 1935 povećane za 100 hiljada dinara im a
mo u 1936 godini dalje povećanje od 240 hiljada. Mašine su 
u 1936 povećane za 225 hiljada, a pokretnosti za 440 hiljada. 
Ukupno povećanje investicija u 1936 iznosi ravno 1 milion 
dinara. Inače, tu se ne radi o nikakvom proširenju fabrike, 
je r za to  nije vreme. Nove investicije su izazvane neophod
nom potrebom  da se izvrše izvesne opravke, kao i zamena 
istrošenih postrojenja, sudova i drugih pokretnosti. Dužnici 
i roba pokazuju sm anjenje zbog manje proizvodnje i manje 
prodaje. Obaveze filijala (stovarišta) su nešto povećane.

Prihod od prodaje piva, kvasca i leda u 1936 iznosi 
6,79 miliona i manji je za 1,44 miliona nego u prethodnoj 
godini. Razni prihodi su za 440 hiljada veći, tako da je zbir 
prihoda u 1936 za oko 1 milion dinara manji nego u p re t
hodnoj godini. Na strani rashoda vidimo, da su i trošarine 
za pola miliona manje. P late su za 50 hiljada veće, ali je po 
prilici isto toliko ušteđeno na troškovima. Izdaci na ime 
kam ate su takođe za 186 hiljada manji nego u 1935. S druge 
strane u 1936 nije bilo ni otpisa sumnjivih potraživanja, dok 
je u prethodnoj godini isti iznosio 694 hiljade. Amortizacija 
je  nešto povećana. Čisti dobitak iznosi samo 19 hiljada di
nara. Izdaci za porez su 11 puta veći od dobitka.

Iz računa gubitka i dobitka mogu se izvući dva za
ključka. Prvo, da je uprava pivare učinila maksimalan napor 
u cilju sm anjenja svih troškova i režije. Drugo, da naša d r
žavna i samoupravna trošarinska politika nije uticala štetno 
samo samo na pivarsku industriju, nego i na fiskalne p ri
hode. Uprkos stalnom povećanju trošarinskih stopa, odnosno, 
mogli bismo reći, u prvom redu zbog povećanja tih stopa, 
državni i samoupravni prihodi od trošarina stalno i naglo 
opadaju. Tako je, na primer, Jagodinska pivara, u 1936 go
dini isplatila na ime trošarine 3 miliona 227 hiljada prem a 
5 miliona 427 hiljada u 1931 godini, odnosno za 2,2 miliona 
dinara ili za preko 40% manje. Ako se tome dodadu gubici 
državnih železnica na vozarini, gubici poljoprivrede i ostalih 
privrednih grana radi manje potrošnje sirovina za proizvod
nju piva, gubici radnika i nam eštenika koji su ostali bez p o 
sla itd., onda postaje zbilja nerazumljivo oklevanje nadležnih 
da pristupe reviziji naše poreske i trošarinske politike.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: M arko Đ. Đorđe
vić, pretsednik; Mihajlo L. Đurić, d-r Manojlo Lesić, Karlo 
Husnjik sen., inž. F ranjo Zajc, Karlo Husnjik jun., Adolf 
Minh i Jozef Bekerus, članovi. U nadzornom odboru nalaze 
se gospoda: d-r Vladislav Kojić, Vaclav Vitek i Rihard Škarka.

„МОСТЕР” ТВОРНИЦЕ ЛАКА И БОЈА Д.Д. ЗАГРЕБ

Анализирајући прошле године биланс „Мостер” твор- 
нице лака и боја д.д, Загреб, констатовали смо између 
осталога да се наша индустрија боја и лакова дефинитив- 
но афирмирала и да има све услове за успешан рад. -У 
земљи можемо већ да производимо све осим неких спе- 
цијалних боја које треба текстилна индустрија. Данас су 
наше домаће фабрике у стању да производе првокласне 
боје и лакове, тако да су домаће марке већ истисле стра- 
ну робу и за најфиније радове. To важи поготову за „Мо- 
стер” творницу лака и боја, која je последњих година за- 
кључила повољне аранжмане са неким великим страш ш  
концернима, no којима она искоришћава у Југославији њи- 
хове патенте за специјалитете који су се раније увозили 
из иностранства „М остер” производи данас између оста- 
лога и специјалне боје за потребе авијације.

Биланси „М остера” за неколико последњих годивз 
најбоље нам потврђују да су се прилике у нашој инду-
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стрији боја и лакова, потпуно средиле. Иначе, управо дру- 
штво „Мостер” било je у своје време изложено свим.те.- 
шкоћама око афирмирања, јер се морало борити истовре- 
мено с иностраном конкуренцијом и предрасудом у еамој 
земљи. Било je чак и момената, када je изгледало да ће 
,.Мостер” да клоне. Губици су били знатни. Али je управа 
имала довољно снаге да их елиминира отписом главнице 
са 7,5 на 1,5 милиона динара. Одмах je проведено и по- 
новно повишење главнице са 1,5 на 4,5 милиона. После ус- 
пешне санације која je извршена у 1927 години ниједна 
пословна година није завршена с губитком, упркос сма- 
њењу потрошње лака и боја у годинама опште привред- 
не кризе.

Данас je „Мостер” наше највеће предузеће за прг>- 
изводњу боја и лакова, a с обзиром на своју ф и н а н с и с к у  
структуру може се слободно убројити међу наша најсо- 
лиднија предузећа. Иначе „Мостерови” производи стеклн 
су већ такву репутацију, да их потрошачи изричито тра- 
же због њиховог познатог доброг квалитета. Због тога за 
ову фабрику није толико ни опасна конкуренција других 
сличних предузећа. Успех у њеном пословању више зави- 
си од развитка општих привредних прилика него од јаче 
или слабије конкуренције.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

У хиљадама динара
Земљиште 311 311 311 311
Зграде 4.764 4.764 4.764 4,924
Машине и постројења 3.420 3.420 3.420 3.752
Инд. пруга 139 139 139 139
Аутомобили ------ ------ ------ 160
Инвентар 338 338 338 373
Благајна 1.188 428 281 86
Ефекти 85 138 138 155
Дужници 4.770 4.704 6.037 5.927
Менице 22 ------ ------ ------
Залихе 4.330 5.138 3.944 5.623

Пасива

Главница 4.500 4.500 4.500 4.500
Резервни фонд 86 86 86 86
Фонд аморт. 6.757 7.159 7.409 7.646
Повериоци 3.267 3.326 3.278 5.323
Акцепти 4.525 4.045 3.565 3.080
Прелазни ------ 37 118 112
Добит за прен. 170 226 417 705
Збир биланса 19.336 19.381 19.373 21.452

Збир биланса који je исказиван од 1932 до 1935 го- 
тово непромењено са 19,3 милиона показује у 1936 по- 
раст од 2 милиона динара. Додуше, у пасиви видимо да 
су акцепти смањени за пола милиона динара, са 3,56 ми- 
лиона у 1935 на 3,08 милиона динара у 1936. Међутим, no- 
вериоци су порасли за 2,05 милиона динара, са 3,27 мили 
она у 1935 на 5,32 милиона у 1936. Уместо да се ради с 
меницама, подржава се интензивнији контокорентни по- 
сао. To значи да и новчани заводи који финансирају ,.Мо- 
стер” д.д. имају све мању потребу да се служе реескон- 
том код Народне банке. Иначе, већи пораст поверилаца 
указује и на живље пословање фабрике. Фонд амортиза- 
ције повећан je за 236 хиљада и крајем 1936 износи 7,6-i 
милиона. Треба нагласити да je предузеће ранијих година 
издашно дотирало свој фонд амортизације, тако да je он 
данас достигао 80% од билансне вредности инвестиција 
и намештаја. Иначе, сопствена средства не покривају само

еве шшеетиније него и знатан део потребног обртног к а - 
питала.. ■ f ,

Укупне инвестиције износе 9,66 милиона. Од тога 
отпада на земљиште 311 хиљада, на зграде 4,92 милиона, 
на машине, постројења и алат 3,75 милиона, на иидустриј- 
ску пругу 139 хиљада, на аутомобиле 160 хиљада и' на н а- 
мештај 373 хиљаде динара. У односу на претходцу и, не- 
колико ранијих година једино су индустријска пруга к  
земљиште остали непромењени. Позиција „аутомобили" 
јавља се у 1936 први пут у билансу, a све остале инве- 
стиције, које су кроз неколико претходних година иска— 
зиване такође непромењеним износима, у 1936 су повећа- 
не, и то: зграде за 160 хиљада, на 4,92 милиона, a машине 
и постројења за 332 хиљаде, на 3,75 милиона. To значи да 
се фабрика проширује. С обзиром на побољшање општијс; 
привредних прилика то се могло и очекивати. Дужници су 
у 1936 са 5,9 милиона за 110 хиљада мањи него у прет- 
ходној години, али су ипак за око 1,2 милиона већи неп> 
у 1934 години. Залихе крајем 1936 износе 5,6 милиона, што- 
значи да су за 1,7 милиона веће него у 1935. To je делом 
знак јачег пословања, a делом je  изравнано п о с к у п љ е ф ем  
сировина. Иначе, опадање продаје због кризе зауставље-- 
но je  већ у првој половини 1934 године.

Ево рачуна губитка и добитка за 3 последње године-.'
у хиљадама динара

1934.
993

1.355
865
497
155
402
170
56

170
16

4.308
4.494

1935.
1.337
1.647

802
878

65
250
226
191

226
11

5.158:
5.396

1336, 
1.579 

: 1.787 
447 
987  
100 - 

236  
417  
288:'

417' 
11 

- 17
5.396 

• 5:842

Расходи 
Грошкови 
Плате 
Камата 
Порез
Отпис дубиоза 
Амортизација 
Добит ран. г.
Добит тек. г.

Приходи
Пренос добити 
Купони ефеката 
Курсне разлике 
Од робе 
Збир прихода

Бруто-приход од робе у 1936 износи, 5,39 милиоДа, 
за 238 хиљада више него у 1935 и за 1,09 милионз вдане 
него у 1934. To je последица појачања грађевинске делат- 
ности у земљи. Ha страни расхода видимо да су трошко- 
ви и плате такође у порасту. Међутим, издаци за- камате 
у 1936 износе само 447 хиљада и у односу на претходну 
годину су готово преполовљени, иако су крајем 1936 гбд. 
укупна средства за преко 20‘% већа него у 1935; Издацн 
за порез у 1936 износе 987 хиљада према 878. хиљ ада у  
1935 и само 497 хиљада у 1934. Изгледа да се преко овог 
рачуна књижи и порез на пословни промет, који je  v
априлу 1936 опет повећан.

Првих година свога рада предузеће je плаћало ди- 
виденду од 6—10%, a после санације, која je извршена у. 
1927 години, дивиденда није дељена. Иначе, чиста добит 
у 1936 износи 288 хиљада и већа je за 100 хиљада не^о у 
претходноЈ години. Заједно са преносом добити из рани- 
јих година, последња главна скупштина имала je  на ра- 
сположењу износ од 705 хиљада динара. Тиме би се "мр- 
гла исплатити дивиденда од 15%.

У управи су г.г.: д-р Пливерић, д-р Блис, д,-р. Радо- 
ван Мравунац, Гвоздановић, инж. Шлајмер и д-р Посило-
вић, a у надзорном одбору налазе се господа, Шен, К рл-
ман и Златко Пуклер.

•  Si B ' D
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Садржај:
Ujedinjeno osiguravajuće akcionarske društvo (Vardar—Herceg-Bosna—Triglav), Beograd 
C. X. Гутман д. д., Белишће
Осјечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д., у Осијеку

UJEDINJENO OSIGURAVAJUĆE AKCIONARSKO DRUŠTVO 
(VARDAR—HERCEG-BOSNA—TRIGLAV), BEOGRAD.

Kao što je našim čitaocima već poznato, Ujedinjeno 
osiguravajuće akcionarsko društvo nastalo je krajem  1933 go 
dine fuzijom triju  naših vrlo prospernih osiguravajućih dru
štava, od kojih su dva imala svoje sedište u Beogradu, a jedno 
u Zagrebu. To su bila društva Herceg-Bosna a. d. — Beograd, 
V ardar a. d. — Beograd, i Triglav a. d. — Zagreb, koja su i 
pre fuzije čitav niz godina održavala uske međusobne po 
slovne veze. Fuzijom je stvoreno novo preduzeće koje p re 
ma poslovnom volumenu i obimu garantnih sredstava dolazi 
među najveća domaća osiguravajuća društva.

Za analizu rezultata rada u poslednjim godinama mo
ramo poći od računa gubitka i dobitka, koji Društvo obja
vljuje uvek sa svim potrebnim detaljima. Iako je povodom 
poznatog slučaja sa Feniksom iz Beča privrem eno bilo na
stupilo izvesno uznemirenje kod publike, ipak je Ujedinjeno 
osiguravajuće a. d. i u toku 1936 uspelo da pojača svoj p o rt
felj osiguranja, a ostvareno je i izvesno povećanje prihoda od 
premija, koje su u 1936 za sve grane osiguranja iznosile 33,22 
miliona dinara prem a 32,93 miliona u prethodnoj godini.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Štete elementara 9.913 4.695 3.133 3.636
Štete života 798 1.022 2.050 2.409
O tkupi pol. života 1.368 2.611 2.081 2.400
Provizije i troškovi 12.001 12.428 10.787 10.361
Prem ije reos. elem. 15.770 12.641 12.350 12.254
Prem ije reos. života 5.249 2.760 2.927 2.520
Otpisi 4.336 1.824 2.111 930
Rez. prem ija elem. 4.605 2.492 2.044 2.042
Rez. prem ija života 20.748 35.687 36.956 43.099
Prenosne premije —.— 1.032 1.181 1.656
Rezerv, štete elem. 3.373 3.170 2.901 2.380
Rezerv, štete života 327 475 341 575
Dobitak 437 461 310 315

Prihodi
Prenos dobiti 210 437 461 245
Prenos rez. prem. elem. 4.850 3.534 2.304 2.044
Pren. rez. prem. života 21.122 34.351 35.687 36.956
Preuzeta rez. prem živ. 3.954
Prenos rez. šte ta  elem. 5.538 3.373 3.170 2.901
Prenos rez. šte ta živ. 470 327 475 341
Prenosne premije —.— 1.032 1.181 1.181
Prem. elemen. (bruto) 29.788 21.074 17.564 17.598
Prem. života (bruto) 9.399 9.753 10.631 10.876
Dažbine elem. i živ. 3.744 4.882 4.655 4.630
Prihodi od kapitala 3.245 3.562 3.194 2.852
Zbir prih. ili rashoda 78.386 81.299 79.173 83.579

Na strani prihoda vidimo da su prem ije elem entara

bile pale sa 29,78 miliona u 1933 na 17,56 miliona dinara u
1935. To je posledica naročite poslovne politike Društva. Ono 
posvećuje, naime, svu svoju pažnju domaćem direktnom  po 
slu, dok je raniji indirektni posao, kojim se bavilo društvo 
»Triglav« već u 1934 delom, a u toku 1935 gotovo u celosti 
napušten, radi nerentabilnosti i postojećih deviznih teškoća i 
ograničenja. Prihodi od prem ija iz direktnog posla u našoj 
zemlji pokazivali su stalan porast. U 1935 oni su povišeni za 
468 hiljada dinara, a u 1936 godini opadanje ukupnih prem ija 
je sasvim zaustavljeno, je r  je  porast prem ija iz direktnog 
posla bio za oko 34 hiljade dinara veći od sm anjenja priho
da od prem ija iz indirektnog posla.

Bruto-prem ije u pojedinim granam a elem entara oVako
su se kretale:

Godina 1933 1934 .1935 1936
u hiljadama dinara

Požar i šomaž 19.341 13.505 10.456 10.205
Provalna krađa 2.006 919 655 685
Staklo 122 164 156 172
Nezgode, jam stvo itd. 4.580 3.455 2.315 2.662
T ransport 3.112 2.615 3.494 3.240
Grad 626 415 488 633
Ukupno 29.788 21.074 17.564 17.598

Najvažnija grana u elementaru je osiguranje požara,
na koje je u 1936 otpadalo 58% bruto prem ija elementara, 
odnosno 10,2 miliona. Na drugom mestu je transportno osi
guranje sa 3,24 miliona odnosno 18,4!%. Zatim dolaze »nezgo
de, jamstvo, auto i lom mašina« kod kojih su prihodi od p re
mija iznosili 2,66 miliona dinara odnosno 15,1|%. Kod osigu
ranja protiv provalne krađe, loma stakla i protiv  grada p ri
hodi od prem ija bili su 1,49 miliona odnosno 8,5:%. P orast 
prem a prethodnoj godini pokazuju prem ije od osiguranja 
protiv nezgoda i jamstva, protiv grada, loma stakla i protiv  
provalne krađe.

Štete elem entara u procentim a neto-prem ija i dažbina 
za poslednje četiri godine ovako izgledaju (u hiljadam a
dinara):

Godina Prem ije i dažbine N eto-štete u j%
1933 17.662 9.913 56,1
1934 13.221 4.695 35,5
1935 9.830 3.133 31,9
1936 9.828 3.636 37,0
Procenat šte ta u 1936 je nešto veći nego u 1934 ili 1935, 

ali je znatno manji od onoga u 1933 godini. Pored toga treba 
uzeti u obzir da su i rezervisane štete elem entara krajem  1936. 
za 520 hiljada dinara manje nego krajem  prethodne godine, 
tako da je stvarni procenat šte ta  u 1936 čak nešto manji i od 
onog u 1935, koji je inače bio do sada najpovoljniji. Dakle,, 
ishod šte ta je bio zadovoljavajući, je r se odnosni p rocenat 
stalno popravlja, što je posledica velike opreznosti prilikom, 
zaključivanja novtfi poslova.

Poslovi životnog osiguranja kreću se takođe neobično’
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povoljno. Porasli su kako prihodi od bruto-prem ija tako i 
osigurani kapitali, iako su otkupi, istekla osiguranja i stor- 
na znatna. To nam pokazuje i sledeča tablica:

Poslovi životnog osiguranja
God. Nove Nova produk- Otkupi, istek Osig. kapital 

polise cija u mil. i Storno u mil. krajem  god.
1934 2.415 52,0 51,0 213,5
1935 3.399 69,5 44,0 238,9
1936 2.948 68,2 47,6 259,5

Društvo »Triglav« nije se uopšte bavilo životnim osi
guranjem , a kod »Herceg-Bosne« i »Vardara« krajem  1932 
bilo je na snazi 6936 polisa sa osiguranim kapitalom od 222,6 
miliona dinara. Krajem 1933 kod »Ujedinjenog osig. a. d.« osi
gurana glavnica iznosila je 212,5 miliona, odnosno za 10 mi
liona manje, jer su otkupi, istek i storna bila veća od nove 
produkcije. Međutim, u toku poslednje tr i godine osigurana 
glavnica stalno raste. Naročito u 1935 i 1936 porast je ose- 
tan i krajem  1936 osigurana glavnica dostiže 259,5 miliona 
dinara. Treba istaći da se m ortalitet i u prošloj godini k re 
tao  znatno ispod matem atski predviđene visine, uprkos po 
rastu isplaćenih šte ta života sa 2,05 miliona u 1935 na 2,4 
miliona dinara u 1936 godini. Među prihodima javlja se u
1936 godini i »preuzeta rezervna prem ija života« od 3,95 mi
liona dinara. To je posledica ponovne izmene ugovora o reo
siguranju. Sličan slučaj imali smo već u 1934 g. Pošto je 
udeo reosigurača u životnom osiguranju ponovo smanjen, »U- 
jedinjenom a. d.« vraćen je i jedan deo rezervne prem ije ži
vota. U vezi s tim, kao i zbog povećanja produkcije u grani 
životnih osiguranja, ukupna rezervna prem ija života porasla 
je prošle godine za preko. 6 miliona, a u odnosu na 1933 ona 
je više nego udvostručena i krajem  1936 iznosi 43,09 miliona 
prem a 20,74 miliona d inara u 1933 godini.

Prihodi od dažbina iznose 4,63 miliona i ostali su u 
odnosu na 1935 gotovo nepromenjeni. Prihodi od plasiranih 
kapitala, to jest prihodi od kam ate i k irija  kao i prihodi od 
kursne razlike hartija  od vrednosti iznose u 1936 godini 2,85 
miliona i manji su za 342 hiljade nego u 1935. N asuprot tome 
vidimo na strani rashoda da otpisi u 1936 nisu dostigli ni po
lovinu iznosa iz 1935 godine. Oni iznose 930 hiljada prem a 
2,11 miliona u 1935. Na inventaru i zgradam a je otpisano 430 
hiljada (prema 310 hiljada u 1935), na dubiozama 227 hiljada 
(prem a 375 hiljada u 1935) i na kursnoj razlici hartija  od 
vrednosti 272 hiljade (prema 1,35 miliona u 1935 godini). P o 
slovanje u 1935 završeno je  sa čistim dobitkom od 310 hiljada 
dinara. Ali, ako se uzme u obzir da je prenos dobitka iz p re t
hodne godine iznosio 461 hiljadu dinara, izlazi da je u 1935 
godini stvarno pretrpljen gubitak od 150 hiljada dinara. Na
suprot tome, u 1936 ostvaren je, posle dotacije svih rezervi 
i posle jačeg otpisa na inventaru i zgradama, čisti dobitak od 
70 hiljada. Sa prenosom iz ranijih godina čisti dobitak u 1936 
iznosi 315 hiljada dinara. Od toga je dotirano rezervnom fon
du 67 hiljada, a 248 hiljada dinara se prenosi na novi račun. 
U toku prvih 5 meseci tekuće 1937 godine poslovanje »Ujedi
n jenog osiguravajućeg a. d.« razvijalo se je  vrlo povoljno, 
tako da možemo očekivati da će se za 1937 akcionarim a moći 
da isplati i odgovarajuća dividenda.

Upoređenje računa izravnanja ovako izgleda:

6.656 3.427 2.726 3.319
10.104 9.975 10.415 9.657

558 509 451 350
170 76

6.000 6.000 6.000 6.000
1.540 1.596 1.658 1.809
2.977 3.587 3.740 3.880

24.813 39.212 40.181 46.797
32.612 16.327 17.679 13.720
3.700 3.645 3.242 2.955
9.958 9.408 7.223 4.603
1.066 370 —.— —.—

437 461 310 315
83.104 80.607 80.032 80.080

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna 6.046 4.623 6.066 5.720
Novčani zavodi 13.383 7.515 8.672 7.454
H artije od vrednosti 11.123 14.835 12.892 14.332
Kurs. razl. drž. hart. 2.805 1.354 — .— — .—
N epokretnosti 14.267 21.642 21.382 21.029
Zajmovi pol. života 10.367 10.436 10.738 12.465
Hipotekarni zajmovi 7.794 7.644 6.520 5.677

Osiguravajuća društva 
Filijale 
Inventar 
Razno

Pasiva
Glavnica 
Rezervni fond 
Penzioni fond 
Rez. i pren. premije 
Depo reosigurača 
Rezerva šteta 
Osig. i reosig. društva 
Razno 
Čista dobit 
Zbir bilansa

Zbir bilansa iznosi 80 miliona dinara, gotovo jednako 
kao i krajem  dve prethodne godine. Ipak imamo više znat
nijih promena, kako u pasivi tako i u aktivi. U pasivi imamo, 
pre svega, povećanje rezervnih i prenosnih prem ija za 6,6 
miliona dinara, sa 40,18 miliona u 1935 na 46,79 miliona u 1936. 
U vezi s tim smanjen je i depo prem ijske rezerve reosigura
ča, kao što smo to videli i prilikom analize računa gubitka 
i dobitka, za 3,95 miliona dinara, sa 17,68 u 1935 godini na 
13,72 miliona u 1936. Potraživanje osiguravajućih i reosigura- 
vajućih društava takođe je smanjeno za 2,62 miliona, sa 7,22 
miliona u 1935 na 4,6 miliona krajem  1936 godine. 1 rezer- 
visane štete su nešto manje, a rezervni i penzioni fond su po 
većani. Prom ene u pasivi su uglavnom posledica porasta g a 
rantnih sredstava za sopstveni račun. To je neobično povoljno, 
pa ovu činjenicu konstatujem o sa zadovoljstvom.

Aktiva nam pokazuje da su rezervne prem ije kao i 
ostali obrtni kapital kojim Društvo upravlja plasirani sigurno. 
N ajrigoroznije se vodi računa o podeli rizika i o likviditetu, 
tako da je interes osiguranika očuvan u najvećoj meri. P ro 
pisi o plasmanu premijskih rezervi, objavljeni početkom 1937 
godine u Uredbi o nadzoru nad osiguravajućim društvima, si
gurno nisu iznenadili Upravu »Ujedinjenog osiguravajućeg
a. d.«, je r  je ona uvek obraćala naročitu pažnju na celishodan 
i siguran plasman premijskih rezervi. Prem a prethodnoj go
dini imamo u aktivi više interesantnih promena. H artije od 
vrednosti i zajmovi na polise života pokazuju povećanja, a 
smanjeni su hipotekarni zajmovi, novčani zavodi i dugovanja 
filijala.

Najveću poziciju u aktivi čine »nepokretnosti«, u koje 
je društvo plasiralo više od jedne četvrtine svog obrtnog k a
pitala (26.25%). Ova pozicija iznosi 21,03 miliona i smanjena 
je prem a 1935 godini za 353 hiljade, što odgovara izvršenom 
otpisu. U bilansu za 1937 nepokretnosti biće iskazane još ve
ćim iznosom, je r je početkom tekuće godine kupljena jedna 
reprezentativna trosp ratna zgrada u Ljubljani, koja je sedi- 
šte društvene filijalne direkcije za Sloveniju, gde društvo ima 
razgranat posao. U ovu novu zgradu povoljno će se sme- 
stiti i društvene kancelarijske prostorije. Pored zgrade u 
Ljubljani Društvo ima dve reprezentativne palate u Beogradu, 
dve u Zagrebu i jednu u Novom Sadu. Drugi plasman po ve
ličini su hartije od vrednosti, na koje otpada 17,9;% obrtnog 
kapitala odnosno 14,33 miliona dinara. To su mahom naše 
državne i samoupravne obligacije. Zajmovi na polise života 
iznose 12,46 miliona dinara ili 15,56% obrtnog kapitala, a 
hipotekarni zajmovi —• 5,67 miliona ili 7,1%. Na gotovinu u 
blagajni i kod novčanih zavoda otpada 13,17 miliona ili 16,45% 
obrtnog kapitala. Račun osiguravajućih društava iskazan je  sa 
3,3 miliona (4,1;%), a račun filijala sa 9,65 miliona dinara (12% 
obrtnog kapitala).

U upravnom odboru Ujedinjenog osiguravajućeg a. d. 
su g.g.: d-r Božidar Čerović, pretsednik; Jos. Lukman, pot- 
pretsednik; Balaban Emerih, Bek M., Božić d-r Milan, Ger-
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gelj Teodor, Hope Ernest, H ribar Ivan, Lukarević Mih., Mat- 
feld Gustav, M auzer O skar i Spevec d-r Vladimir, članovi. U 
nadzornom odboru se nalaze g. g.: Rista Ognjanovič, Eugen 
Balog, M arko Bauer, F ranjo Knebl, V itomir Konstantinović i 
Manojlo Celovič.

C. X. ГУТМАН Д. Д., БЕЛИШЋЕ
C. X. Гутман д, д. спада у ред наших највећих ин- 

. дустријских предузећа. Поред ца. 50.000 јутара шуме и ве- 
лике пилане у Белишћу, која има 11 гатера, постоје и 4 
мање пилане, разне радионице, међу осталима и за опра- 
вак локомотива и вагона; затим фабрика танина која про- 
изводи око 400 вагона екстракта годишње; једна од нај- 
већих и најмодернијих творница за суву дестилацију др- 
вета са 5 великих реторта и 5 генератора; фабрика пар- 
кета са годишњом продукцијом од 60.000 кв. метара; фа- 
брика бачава која годишње израђује 30.000 бачава. Осим 
тога постоје каменоломи у Ораховици и Воћину, рибњак 
површине 630 јутара у Грудњаку, те шумска жељезница 
од 150 км. Моторна енергија свих фабрика C. X. Гутман 

. д. д. износи око 2.000 коњских снага, a број упослених 
радника око 4.000.

Акционарска главница износи 40 милиона, a резерве
— без фонда амортизације и пензионог фонда — 55,8 ми- 
лиона динара. Номинала поједине акције гласи на 200 

. динара.
Од 1930/31 до 1935/36 код Гутмана д. д. ниЈе се пла- 

ћала никаква дивиденда, али није било ни губитка. По- 
прављање општих привредних прилика није могло остати 

' без утицаја ни на пословање овог великог предузећа.
Структура и пословање предузећа C. X. Гучман д. д. 

за последње четири године види се из приложеног пре- 
гледа најглавнијих билансних позиција. Напомињемо да 
пословна година овде траје од 1 октобра до 30 септембра.

Рачун изравнања
Актива 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36

у хиљадама динара
Г отовина 339 34 42 2
Хартије од вредности 3.220 3.216 3.198 3.164
Харт. вредн. пенз. фонда 814 814 814 814
Дужници 27.353 22.528 27.383 27.496
Творнице, инд. жел., превозна

средства, рибњаци итд. 78.882 78.859 80.070 80.615
Шуме 31.021 29.524 29.585 28.486
Залихе 18.645 20.051 19.844 22.281

Пасива
Главница 40.000 40.000 40.000 40.000
Редовни рез. фонд 2.750 2.850 2.950 3.050
Ванредни рез. фонд 12.650 12.650 12.650 12.650
Посебни фонд од валор. 30.000 30.000 30.000 30.000
Валоризациони фонд 10.000 10.000 10.000 10.000
Амортизациони фонд 8.500 8.500 9.500 10.500
Пензиони фонд 4.161 4.162 4.114 4.050
Харт. од вредн. пенз. фонда 814 814 814 814
Повериоци 50.034 43.480 49.256 50.029
Пренос добити 1.117 1.266 1.470 554
Добит тек. године 249 1.305 183 1.213
Збир биланса 160.275 155.027 160.937 162.860

Рачун губитка и добитка
Расходи

Порези 2.221 2.156 2.536 2.849
Осигурање 681 1.151 813 566
Режије 8.467 7.265 8.505 11.775
Добитак са прен. 1.366 2.571 1.653 1.767

Приходи
Пренос добитка 1.117 1.266 1.470 554
Неиспл. дивиденда 5 5 5 5

Од производње 11.614 11.872 12.032 16.393
Збир прихода 12.735 13.143 13.508 16.957

Збир биланса који je истоветан са обртним капита- 
лом износи 162,8 милиона, за 2 милиона више него у прет- 
ходној години. Структура пасиве je необично здрава, јер 
су сопствена средства no прилиди два пута већа од ту- 
ђих. Повериоци износе 50 милиона, пензиони фонд 4,5 ми- 
лиона, a главница и фондови заједно с фондом аморти- 
зације и неподељеним добитком 108 милиона.

Фабрике, индустријска железница, превозна сред- 
ства, рибњаци итд. билансирани су са 80,6 милиона, a 
шуме са 28,4 милиона динара. Према томе укупне инве- 
стиције износе 109 милиона динара, само за један милион 
више него сопствена средства. У односу на претходну го- 
дину шуме показују смањење од 1 милион динара, a пре- 
ма 1932/33 — када су биле највеће —- смањене су за 2,5 
милиона. To значи да су се у току последње три године 
раније купљене шуме само незнатно брже експлоатисале 
него што су се куповале нове. Иначе, у току 1932/33 куп- 
љени су велики комплекси шума уз повољне услове, тако 
да je  у вези с тим позиција „шуме” у активи била пора- 
сла са 11 милиона крајем 1931/32 на 31 милион динара 
крајем 1932/33. Код фабрика, индустријских постројења 
итд. од 1927/28 до 1932/33 није било готово никаквих про- 
мена. У 1932/33 години односне инвестиције су повећане 
за 4,7 милиона, у 1934/35 за 1,2 милиона, a у 1935/36 за да- 
љих 545 хиљада, на 80,6 милиона динара.

Дужници износе 27,4 милиона и остали су у односу 
на претходну годину непромењени, a према 1933/34 већи су 
за 5 милиона динара. Залихе су порасле са 19,S милиона 
у 1934/35 на 22,28 милиона у 1935/36. Kao што се види за- 
лихе и дужници укупно износе нешто мање од 50 милиона 
динара, a у годинама пре кризе кретали су се између 80 
и 100 милиона. Кретање залихе и дужника претставља нај- 
поузданију подлогу за доношење закључка о утицају кри- 
зе. У активи имамо још само једну важнију позидију — 
„хартије од вредности”, које су исказане са 3,16 милиона, 
готово једнако као и крајем трију претходних година. Пре- 
ко овог рачуна књижи се, поред осталог, и учешће Гут- 
мана д. д. код Славонске подравске железнице (184 км. 
спаја Подравину са Осијеком), код Ацетик д. д., Танин
д. д. Загреб и код Творнице покућства и дрвене робе д. д. 
у Белишћу.

Што се тиче рачуна губитка и добитка, треба при- 
метити, да побољшање прилика није могло да дође још 
потпуно до израж аја у пословној години 1935/36, јер се 
дејство овог побољшања код дрвне индустрије показало 
тек у последњем тромесечју 1936, дакле no завршетку 
1935/36 пословне године. Иначе, укупни промет у 1935/36 
био je за око 5% већи него у 1934/35, али су се цене раз- 
вијале нејединствено и нису биле увек потпуно задовоља- 
вајуће. Приход од производње у прошлој години je  до- 
стигао 16,4 милиона, за око 4,4 милиона динара више него 
у 1934/35. Ha страни расхода видимо да су и режијски 
трошкови порасли за око 3,2 милиона, са 8,5 у 1934/35 на
11,77 у 1935/36 години. Издаци за порез били су такође за 
око 300 хиљада већи, a они за премије осигурања за 250 
хиљада динара мањи. У вези с овим променама већи je 
и чисти добитак који износи 1,2 милиона према 183 хи- 
љаде у 1934/35. Са преносом из претходне године, укупнн 
чисти добитак у 1935/36 износи 1 милион 767 хиљада. Од 
тога je  дотирано резервном фонду 100 хиљада, амортизз- 
ционом фонду 1 милион, a 667 хиљада je  пренето на нови 
рачун. Kao што je већ споменуто, у току последњих 6 го- 
дина није плаћена никаква дивиденда, a у 1928/29 и 1929/30 
она je износила no 6% годишње.

У управи су г. г.: Барун Ернест Гутман, д-р Баруи 
Карол Најман, инж. Барун Виктор Гутман, Алфред Цуцка
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и инж. Хенрик Херц. У надзорном одбору налазе се г. f.: 
Драгутин Јурковић, Роберт Вилхајм, д-р Павао Фишер и 
Ернест Паниан.

ОСЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА Ж ЕЉ ЕЗА  И ТВОРНИЦА СТРО- 
ЈЕВА Д. Д. У ОСИЈЕКУ

У извештају Управног оодбора Осјечке љеваонице 
жељеза ti творнице стројева д. д. напомиње се да je по- 
бољшање општих привредних прилика у извесној мери 
утицало и на стање у нашој металургијској индустрији. 
Пораст цена пољопривредних производа заиста je оспо- 
собио потрошаче за већу потрошњу, na je то имало за 
последицу и повећање промета. Међутим, цене металургиј- 
ских производа у току 1936 године су делом и назадовале, 
a с друге стране су порасли трошкови производње, због 
повећања надница као и због великих фискалних намета. 
У вези с тим ни предности повишеног промета нису мо- 
гле у јачој мери доћи до изражаја. Пословање „Осјечке 
љеваонице” завршено je ипак са бољим резултатом него 
претходне године, благодарећи увођењу фабрикације ра- 
зних нових артикала.

Осјечка љеваоница и творница стројева производи 
углавном разне облике теже ливене гвожђарске робе, као 
и разне пољопривредне машине и алат. Иначе, код нас 
нема много тако великих и модерно уређених металур- 
гијских предузећа, као што je Осјечка љеваоница. Поред 
своје осјечке творнице она има и фабрику у Камнику 
(Титан д. д.), која израђује ситније коване предмете и ти- 
ме допуњује производњу Осјечке љеваонице.

Биланси Осјечке љеваонице и творнице сгројева за 
последње четири године показују леп и равномеран раз- 
витак послова, нарочито у 1935 и 1936 години:

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 

у хиљадама
1935

динара
1936

Земљишта 159 159 159 159
Зграде 3.337 3.347 3.430 3.523
Уређај фабрике 3.176 3.356 3.603 3.781
Хартије од вредн. 2.179 2.212 2.206 2.256
Благајна и П. штед. 66 195 153 349
Дужници и роба 6.212 4.826 5.919 8.665
Сировине, полуфабр. 3.415 5.258 4.717 4.877

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резервни фонд 1.987 1.998 2.002 2.011
Фонд валоризације 44С 440 440 440
Резерва за дубиозе — — 100 620
Рез. курс. разл. харт. — — 481 481
Фонд амортизације 4.236 4.658 5.112 5.682
Повериоци 6.630 7.041 6.794 8.886
Разна пасива 4 124 5 5
Добитак 245 91 253 485
Збир биланса

Рачун
18.546 19.353 

губитка и добитка
20.187 23.610

Расходи
Пословни трошкови 2.965 3.116 3.577 3.818
Амортизација 380 422 454 570
Курс. разл. харт. 994 — 481 —
Сумњ. потраживања 923 — 100 520
Пренос добити 27 6 87 23
Добит тек. год. 218 85 166 462

Приходи
Производња 5.453 3.577 4.688 5.224
Од зграда — — — 55
Од ефеката 28 18 8 82
Напл. отп. потр. — 28 — 8
Пренос добити 27 6 87 23
Збир прихода 5.508 3.629 4.865 5.393

Збир биланса стално расте, са 18,5 милиона у 1933 ' 
на 23,6 милиона динара крајем 1936. Укупна туђа средства 
износе свега 8,88 милиона, тако да je однос између соп- 
ственог и туђег капитала као 2 према 1, што je  веома по- 
вољно. Иначе сопствена средства у ужем смислу достижу ' 
7,45 милиона, a састоје се из главнице од 5- милиона, из 
резервног фонда од 2 милиона динара и из фонда вало- 
ризације од 440 хиљада динара. Поред тога постоје ре- 
зерве са специјалном наменом односно за коректуру ак- 
тиве. Тако je резерва за сумњива потраживања од 620 хи- 
љада образована за покриће предвиђеног губитка од 500 
хиљада динара на потраживању код Фабрике пећи a. д., 
која се налази у ликвидацији, и од 120 хиљада код оста- 
лих сумњивих потраживања. За покриће изгубљене вред- 
ности акција Фабрике пећи резервисана je 481 хиљада - 
динара на рачуну курсне разлике хартија од вредности. 
Фонду амортизације дотирају се годишњи отписи фа- 
бричких зграда, уређаја и алата. Овај фонд износи већ
5,68 милиона, a укупне инвестиције у активи су биланси- 
ране са 7,46 милиона. To значи да су покривене фондом! 
амортизације са преко 76%.

Од промена у пасиви треба споменути повећање ре- 
зерве за сумњива потраживања са 100 на 620 хиљада, за- 
тим повећање фонда амортизације за 570 хиљда и најзад . 
пораст поверилаца са 6,79 милиона у 1935 на 8,88 милиона 
динара у 1936 години. У активи су повећане све позиције 
осим „земљишта” које je остало непромењено са 159 хи- 
љада. Рачун зграда je повишен за 93 хиљаде динара, a 
рачун уређаја фабрике за 178 хиљада. To je знак да се 
фобрика стално одржава на потребној техничкој висини. 
Код хартија од вредности повећање износи 50 хиљада ди- 
нара, што je делом последица куповине неких државних 
папира, a делом je изазвано добитком на курсној разлици. 
Готовина износи 349 хиљада. У оддосу на 1935 она je више 
него удвостручена. Пораст дужника и готове робе за 2,75 
милиона, са 5,9 милиона у 1935 на 8,66 милиона у 1936 
указује на повећање промета.

Даљи доказ за то имамо и у кретању прихода од 
производње. Ови износе у 1936 години 5,33 милиона пре- 
ма 4,68 у 1935 години и 3,57 милиона у 1934. Пораст при- 
хода je последица с једне стране појачане куповине се- 
љака, a ca друге стране je изазван увођењем нових грана 
производње (фабрикација генератора и мотора за погон 
аутомобила плином из дрвеног угља, израда нових уса- 
вршених пољопривредних стројева, алата, сејачица итд.}.

Трошкови су у 1936 такође порасли, али у мањој ■ 
мери од прихода. С обзиром на повећање промета и про- 
изводње сасвим je природно и повећање дотације амор- 
тизационом фонду. Чиста добит износи 462 хиљаде дина- 
ра према 166 хиљада у претходној години. Са преносом 
добити из 1935 на последњој главној скупштини акциона- 
рима je стајао да расположењу изное од 485 хиљада ди- 
нара. Ha име 6% дивиденде (4ј% у 1935) пвДељено je 300 
хиљада; дотација резервном фонду износи 23 хиљаде, a 
тантијема 60 хиљада, док се остатак од 101 хиљаду дина- 
ра преноси на нови рачун. Акционари могу бити потпуно 
задовољни с постугнутим успехом, поготову јер je Дру- 
штво поред исплате дивиденди и редовне дотације амор- 
тизационом фонду и резервном фонду успело да одједном . 
повећа резерву за дубиозе за 520 хиљада динара.

У Управном одбору Осјечке љеваонице и творнице 
стројева налазе се г. г.: Антун пл. Михаловић, претседник; 
Јосип Шмит, д-р Никола Костренчић, инж. Вјекослав Пил- 
пел, Јулијо Соргер, Антонин Тиле, Јосип Кебелач и инж. 
Едгар Монтина. У Надзорном одбору су г. г.: Јулијо Пфај- 
фер, Чедомил М. Плавшић, Франтишек Павличек и Анте 
Ш кадра. Главни директор je г. инж. Вјекослав Пилпел.
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Juta i konoplja a. d., Beograd

ЈУГОСЛАВЕНСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Из наших ранијих анализа биланса Југославенске 
банке нашим читаоцима je већ познато, да je  код ње са- 
нација била проведена искључиво сопственом снагом и уз 
помоћ Живностенске банке у Прагу. За отпис губитака в 
свих иоле сумњивих потраживања употребљени су прво 
сви исказани резервни фондови у износу од 30,5 милиона, 
као и друге интерне резерве. Затим je главница редуци- 
рана од 100 на 40 милиона, a Живностенска банка je  ста- 
вила на расположење у корист санације даљих 250 хиља- 
да акција или за 10 милиона номинале. Она je истовреме- 
но одобрила да се од њених потраживања издвоје даљи 
износи од 25 милиона за образовање специјалног резер- 
вног фонда и 20 милиона за поновно повишење главнице 
са 30 на 50 милиона динара. Од улагача и осталих пове- 
рилаца нису тражене никакве жртве.

После успешно завршеног преуређења завода на- 
стојања његове Управе кретала су се углавном у три 
правца* и то: 1) да се ликвидира што више старих ан- 
гажмана, како би се што пре уредиле и све старе обавезе, 
2) да се подигне и развије нови посао и 3) да се мобили- 
Тет завода одржава на висини која he га сачувати од 
сваког изненађења. Банчини завршни рачуни, који се на^ 
лазе на следећој таблици} показују нам да су у Сва три 
Правца постигнути врло повољни резултати. Пословање je 
peh потпуно нормализовано, a поверење улагача нагло се 
враћа. Нарочито треба истакнути знатни пораст улога на 
текућим рачунима, јер нам доказује да je Југославенској 
банци пошло за руком не само да задржи иего и да про- 
цшри круг своје трговачке клијентеле. Ha велики пораст 
банчиног пословања у току прошле године указује и ста* 
ње изван биланса на дуговној и потражној страни иска- 
заних гаранцијских обавеза, које су порасле са 10,3 ми- 
лиона у 1935 на 50,5 милиона динара крајем 1936.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

у хиљадама дина pa
Благајна и банке 24.494 25.403 43.932 50.650
Девизе и валуте 1.614 1.945 2.356 1.059
Менице 62.663 60.816 58.477 50.015
Ломбард 4.641 4.738 3.166 8.908
Дужници 415.993 335.306 309.418 310.230
Ефекти 18.089 17.419 16.799 17.625
Ефекти фонда заложн. 918 918 1.185 1.185
Сопствене заложнице 738 738 738 738
Конзорц. послови 7.880 7.837 4.399 4.399
Хипотекарни зајмови 12.168 11.547 11.578 10.133
Заост. обр. хип. зајм. 274 493 346 107
Непокретности сопств. 37.710 34.670 34.670 34.670
Непокретн. пенз. фонда 3.981 3.981 3.981 -3.981
Прелазне ставке 179 234 636 78о

Пасива
Главница 30.000 30.000 30.000 30.000
Приор. главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Спец. рез. фонд 25.000 25.000 25.000 25.000
Фонд заложница 750 750 750 750
Пензиони фонд 3.960 2.674 2.738 2.550
Улози на књижицама 115.098 105.705 99.855 94.330
Улози на тек. рач. 73.781 45.282 61.869 84.088
Повериоци 311.772 263.615 238.326 223.125
Заложнице у промету 10.696 10.308 10.609 10.132
Аморт. фонд заложн. 156 137 121 433
Фоид за испл. купона 184 203 136 89
Извуч.зал. у промету 18 27 25 2б
Неиспл. купони зал. и акц 59 57 51 41
Прелазне ставке 45 402 733 1.917
Добитак 29 712 1.468 2.026
Збир билакса 591.616 506.231 491.682 494.507

Крајем прошле године з■бир биланса износи 494,5
милиона и већи je  за 2,8 милиона него у 1935. Kao што
се види, сужавање пословног обима je заустављено, иако  
се старо пословање редуцира доста брзим темпом. Док 
су у 1934 још за све улоге постојала ограничења, дотле 
су у 1935 најпре ослобођени улози до 1.000 динара, a за 
други семестар и они који не прелазе 5.000 динара. Про- 
шле године су, најзад, ослобођени и сви улози до 10.000 
динара. Иначе, трговачки прометни текући рачуни стаЈали 
су сопственицима на расположењу већ од почетка, када je 
Југославенска банка ступила под Уредбу. Напомињемо да 
je за  1936 на све улоге исплаћена и одговарајућа камата, 
a поред тога су вршене у знатном обиму и исплате за со- 
цијалне потребе.

Укупни улози no књижицама ИзноСе 94,33 милиона 
према 99,85 милиона у претходној години. „Стари” улози 
су смањени за 15,2 милиона, са 86,5 милиона у 1935 на 71,3 
милиона у 1936. Насупрот томе „нови” улози no књижи- 
цама су повећани са 13,3 милиона крајем 1935 на 23 ми- 
лиона у 1936. Још већи пораст бележе улози no текућим 
рачунима који су се попели са 45,28 милиона у 1934» на 
61,87 милиона у 1Q35 и на 84,08 милиона динара крајем
1936 године. Од тога отпада само 12 милиона на ,,старе” 
улоге no текућим рачунима. Укупно смањење сви^ старих 
везаних улога у 1936 години износи 15,7 милиона, a при- 
лив новог новца на књижице и no текућим рачунима до- 
стигао je 42,55 милиона динара. Овакво кретање потпуно 
задовољава. Н  банчине „старе” обавезе према осталим 
повериоцима у 1936 су смањенб за  26,9 милионд, али je  
с друге стране нови рачун поверилаца порастао за око
11,7 милиона, тако да je  збир свих поверилаца смањен 
за 15,2 милиона, са 238,3 милиона у 1935 на 223,1 милирна 
у 1036. Преко рачуна поверилаца књижи се и потражи- 
вање Живностенске банке, која je и прошле године ста- 
јала уз Југославенску банку спремна за сваку помоћ и
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потпору. Код сопствених средстава није било промена, a 
незнатне су и промене код банчиних обавеза no заложни- 
цама. Иначе, амортизација заложница врши се уредно.

У активи видимо да je  готовина и у 1936 опет по- 
расла. Благајна, банке, девизе и валуте износе 51,7 мили- 
она, односно за 5,42 милиона више него крајем претходне 
године. Знатно су порасли и зајмови no ломбарду, са 3,16 
милиона у 1935 на 8,9 милиона крајем 1936 г. Менице су 
пале са 58,47 милиона у 1935 на 50 милиона динара у 1936. 
To je  знатним делом у вези са предајом земљорадничких 
дугова Аграрној банци. 25% губитак на земљор. дугови- 
ма већ je у целости отписан, делом на терет прихода из
1936, a делом из резерва, које су у ту сврху образоване 
већ раније. У току 1936 банка je  на име свих нових кре- 
дита одобрила 91,84 милиона (према 51,67 милиона у 1935), 
од чега je крајем године било искоришћено још 41,87 ми- 
лиона. Управа се нада да ће jo j поћи за руком да у 1937 
још  јаче развије и прошири ново пословање. Иначе, при- 
ликом улажења у нове послове она поступа с највећом 
предострожношћу.

Стање ефеката у 1936 према претходној години по- 
већано je само за око 800 хиљада, на 17,6 милиона. Хи- 
потекарни зајмови су смањени са 11,57 милиона у 1935 на
10,13 милиона у 1936. Остале позиције у активи остале су 
готово непромењене. Пре него што пређемо на анализу 
губитка и добитка треба напоменути да je у прошлој го- 
дини забележено побољшање и код готово свих афили- 
раних предузећа Југославенске банке, као на пр. коц 
Индустрије шећера у Осијеку, код Осјечке творнице стро- 
јева и љеваонице жељеза, код „Титан д. д.” — Камник, 
код Ланене индустрије —• Осијек, код „Текста” д. д. — 
Марибор, код електричног друштва „Зелени Вир” итд. 
Иначе, ПаромлЉ ско д. д. „Унион” у Осијеку наставља 
своју ликвидацију.

У погледу стања на новчаном тржишту Управа на- 
помиње у свом извештају да се прошле године прилике 
нису развијале равномерно. За пласирање на кратки рок 
било je и  сувише расположивих средстава, a потребе за 
средњорочиим и дугорочним кредитима тешко су се мо- 
гле задовољити. Сасвим je  исправна мисао, да би за сре- 
ђење прилика било потребно да се уреди питање хипо- 
текарних заложница, да се олакша издавање индустриј- 
ских облигација, да се омогући формирање различитих 
каматних стопа за краткорочне, средњорочне и дугороч- 
не кредите итд. С обзиром на то да je  код нас данас уло- 
жни новац ' најважнији извор капитала за сврхе кредита, 
треба пазити да се код организације уложног посла оста- 
ви довољно места и приватној иницијативи; у противном 
случају прети опасност, да  ће се слабије водити рачуна и
о кредитним потребама приватне привреде.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933 1934 1935 • 1936

у хиљадама динара
Камата 31.145 19.723 14.234 11.093
Плате 10.394 7.760 7.368 7.295
Управни трошкови 2.571 2.317 2.069 2.406
Порези и пристојбе 1.738 1.645 1.606 1.269
КириЈа власт. просторија — — 668 851
Дарови 37 32 50 42
Дотација пенз. фонду — — 600 600
Отписи сумњ. потраж. 29.438 20 256 3.343
Добитак 29 712 1.468 2:026

Приходи
Пренос добити 1.159 29 712 1.468
Камате 39.798 28.495 22:273 18.782
Провизије и разно 5.055 2.437 : 3.492 6.744
Приходи некретнина 1.316 L248 1.174 1.080
Кирија власт. просторија — — 669 ' 851

Резерве 28.023 — — —
Збир прихода-расхода 75.352 32.209 28.320 28.926

Збир прихода износи 28,9 милиона, готово једнако 
као и у 1935 години. Додуше, приходи од камате су за 
око 3,5 милиона мањи него у 1935, јер je преко целе ro- 
дине одржаван већи мобилитет. Међутим, то je надокна- 
ђено порастом разних прихода и прихода од провизија 
са 3,49 милиона у 1935 на 6,74 милиона у 1936 години. Ово 
повећање je  у првом реду последица добитака на ефек- 
тима и девизама. Ha страни расхода видимо да je у 1936 
у односу на претходну годину остварена и уштеда од 3,14 
милиона на пасивној камати, што je  последица знатнијег 
прилива јевтинијих улога и враћања туђих средстава. 
Лични издаци су такође нешто снижени, али су управни 
трошкови за 337 хиљада већи, што je  углавном у вези са 
судским трошковима око наплате старих потраживања. 
Отписи сумњивих потраживања у 1936 години износе 3,34 
милиона према 256 хиљада у 1935. To je последица Уред- 
бе о ликвидацији земљорадничких дугова. Kao што je већ 
споменуто, Југославенска банка je у 1936 отписала цело- 
купни 25% губитак на својим земљорадничким потражи- 
вањима.

Чисти добитак у 1936 износи 558 хиљада дикара, 
односно са преносом из ранијих година 2 милиона 26 хи- 
љада. Од тога je дотирано резервном фонду 500 хиљада, 
a остатак je пренет на нови рачун.

У управном одбору су г. г.: д-р Фердинанд Грам- 
берг, претседник; Антонин Тиле, потпретседник; Прокоп 
Чипера, инж. Јан Дворжачек, д-р Цветко Грегорић, д-р 
Никола Костренчић, Антун пл. Михаловић, д-р Јулије M o
ran  и Јосип Ф. Шмит, чланови. У надзорном одбору на- 
лазе се господа: Јозеф  Билина, Ф. Мг. Драгутин Перош, 
инж. Вјекослав Пилпел и Јарослав Ржиха.

BRODARSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO »OCEANIA«, 
BEOGRAD

Imali smo već priliku da saopštimo našim čitaocima 
da . je »Oceania« početkom decembra 1936 godine predala 
saobraćaju još jedan veliki parobrod kombinovanog putničko- 
trgovačkog tipa od 3700 tona nosivosti i sa kabinam a za 40 
putnika. Ova nova jedinica naše trgovačke mornarice, koja 
nosi ime »Plavnik«, građena je 1923 u Nemačkoj, i nedavno 
je  potpuno renovirana i najm odernije uređena, tako da će 
naš, kao što je to  slučaj i s drugim parobrodim a »Oceanije«, 
moći dostojno pretstavljati u stranim  zemljama. Inače, »Plav
nik« će korisno puslužiti i razvitku turističkog prom eta, 
kojoj je  grani poslovanja »Oceania« uvek posvećivala najve
ću pažnju. Osim »Plavnika« u toku 1936 godine nabavljena 
su još dva velika parobroda, i to  »Dinara« od 5500 tona no 
sivosti i »Dunav« od 7.780 tona nosivosti. Na ta j način 
»Oceania« raspolaže danas sa 10 velikih parobroda sa ukupno 
52.840 tona nosivosti. Pored toga uzeta su i’ četiri parobro
da u najam, tako da na društvenim redovnim prugam a radi 
ukupno 14 lađa sa 62.250 tona nosivosti. Sa zadovoljstvom 
ističemo da su svi parobrodi »Oceanie« zadržali najvišu klasu 
Lloyd’s Registra.

Iako slobodna plovidba u sadašnjim prilikama pruža 
povoljnije uslove zaposlenja, ipak je  »Oceania« sa svim svo
jim brodovima radila isključivo na redovnim prugam a iz do
maćih pristaništa zä inostranstvo, što znači da se on'a u pot- 

' punosti stavila u službu naše izvozne trgovine. Time se može 
i  objasniti činjenica da se uspeh društvenog poslovanja u 
toku prošle godine nije onako znatno popravio kao što bi to 
trebalo da bude s obzirom na poboljšanje na svetskim trž i
štima brodskog prom eta. Preko većeg dela prošle godine 
»Oceania« je morala da radi sa niskim vozarinskim stavovi
ma kao i ranijih godina. Tek pred k raj 1936 osetilo se i ovde 
izvesno poboljšanje, ali samo u minimalnoj meri, što je i ra 
zumljivo s obzirom na činjenicu da sama priroda poslova-
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sija na redovnim prugam a ne dozvoljava naglih skokova. 
Inače, poslovanje »Oceanie« bilo je teško pogođeno i građan
skim  ratom  u Španiji, je r  njene glavne pruge idu iz naših 
pristan išta za Zapadni bazen Sredozemnog mora, za M aro
ko  i Kanarska ostrva. Preko polovine celokupnog te re ta  
obično je išlo za španska pristaništa. Dalji gubici su p re trp 
ljeni zbog devalvacije francuskog franka i talijanske lire, 
kao i zbog pada vrednosti španske pezete. P ruga za Se- 
vernu Evropu, ko ja je  uvedena početkom 1935, radila je  i 
prošle godine dobro, naročito zbog pojačanja naše trgovin
s k e  razmene sa Engleskom. Na ovoj pruzi izvršena su u toku
1936 godine 24 putovanja prem a 10 putovanja u 1935.

Rad u toku 1936 bio je intenzivniji nego u toku 
nekoliko ranijih godina. Prevaljeni put u 1934 iznosi 296.775 
m orskih milja, a bruto prihod 50,63 miliona dinara (prema 
252.456 morskih milja i 41,24 miliona dinara u 1935). U toku
1936 društveni parobrodi su prevezli 384 hiljade tona razne 
robe (prema 339 hiljada tona u 1935) i 10.030 komada goveda 
(u 1935 godini 4.215 komada), što pretstavlja kod izvoza iz 
domaćih luka višak od 43 hiljade tona prem a 1935, a od
73 hiljade tona prem a 1934 godini. Dalja intenzifikacija p ru
ga, naročito s obzirom na razvitak našeg izvoza za pristaništa 
Zapadne i Severne Evrope, je neophodna po treba naše n a
rodne privrede. Međutim, za to  je potrebna državna sub
vencija, koju »Oceania« za ovu prugu do sada nije primila.

Evo glavnih bilansnih pozicija »Oceanie« za četiri po
s le d n je  godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

P arobrodi 34.147
u hiljadama dinara 
28.350 29.455 37.590

Blagajna 50 74 83 43
H art, od vrednosti 3.822 2.511 2.142 2.141
2a!iha uglja 301 340 458 242
Dužnici 9.271 10.413 12.274 7.233

'G ubitak 3.180 — — —
Pasiva

Glavnica .20.000 15.000 15.000 15.000
Rezervni fond 1.002 — 73 138
Račun am ortizacije 17.115 12.821 13.608 14.569
Račun osiguranja 319 319 319 400
Fond H ektora Polića 58 62 65 68
Poverioci i banke 12.277 12.069 13.689 14.891
Dobit —- 1.459 1.617 2.183
Zbir bilansa 50.771 41.688 44.441- 47.250

Račun gubitka
Prihodi

Prenos gubitka 2.889

i dobitka

Izdaci plovidbe 26.092 28.214 37.628 45.996
Kamata 859 652 808 894
Račun amortizacije 1.699 1.321 1.502 1.963
D obit — 1.459 1.617 2.183

Prihodi
P renos dobiti 316 401
Prihodi poslovanja 28.359 31.646 41.240 50.636
G ubitak 3.180 —■ — —
Zbir prihoda-rashoda 31.538 31.646 41.556 51.037

1934 godine izvršena je  nova procena parobroda, pa se 
njihova bilansna vrednost morala sm anjiti za 6,874.000 dina
ra  na 28,35 miliona. Za pokriće ove razlike, kao i gubitka iz
1933 godine od 3,18 miliona, uporebljeni su rezervni fond od 
1 milion dinara, zatim 4 miliona iz am ortizacionog fonda i 
5 miliona dobivenih smanjenjem glavnice sa 20 na 15 miliona 
dinara. Krajem 1935 parobrodi su bilansirani sa 29,45 mili
ona, odnosno za 1,1 milion više nego krajem  1934, kada je 

'.bila izvršena pom enuta nova procena. Ovo povećanje se ja 

vilo kao posledica potonuća parobroda »Vile« i nabavke dveju 
novih jedinica »Bor« i »Vid«, od kojih svaka nosi po 6500 
tona tere ta . Kao što je  već spomenutomu toku 1936 nabavlje
ni su »Plavnik«, »Dinara« i »Dunav«, a potonuo je »Mrav« 
usled sudara sa jednom stranom  lađom kod Dovera. Tom 
prilikom je na sreću sva posada bila spašena. Inače, parobrod 
»Mrav« je  bio osiguran. U vezi s ovim promenama pozicija 
»parobrodi« krajem  1936 iznosi 37,59 miliona i veća je za
8,13 miliona nego krajem  prethodne godine. Od ostalih p ro 
mena u pasivi treba spomenuti smanjenje računa dužnika sa 
12,27 miliona u 1935 na 7,23 miliona u 1936. Od toga iznosa 
otpada nešto ispod jednog miliona na redovna potraživanja 
društva iz tekućih poslova, a 6,25 miliona je nenaplaćeni 
saldo državne subvencije.

Fond am ortizacije pokriva parobrode već sa 38,5%. 
Ovaj fond iznosio je krajem  1935 godine 13,6 miliona dinara, 
ali je u toku 1936 u vezi sa potopljenjem  broda »Mrav« 
smanjen za 1 milion dinara. Krajem 1936 dotiran mu je na 
te re t računa rashoda iznos od 1,963.000 dinara, što odgovara 
godišnjoj am ortizaciji od 51%. Time je fond amortizacije po
rastao na 14,57 miliona dinara. Glavnica iznosi 15 miliona 
kao i u toku dve prethodne godine, rezervni fond i fond 
osiguranja iskazani su ukupno sa 538 hiljada prem a 392 hi
ljade u 1935 godini. Posle dotacije iz dobitka za 1936 godinu 
ova dva fonda iznosiće,966 hiljada dinara. Ukupna sopstvena 
sredstva, uračunavši i fondove am ortizacije i osiguranja, iz
nose 30,5 miliona. To znači da su parobrodi pokriveni sa oko 
82% sopstvenim sredstvima. Poverioci i banke iznose 14,89 
miliona. Od toga otpada oko 7 miliona na dug za kupljene 
parobrode. Kada bi država odmah isplatila dužnu subven
ciju, pozicija »poverioci i banke« mogla bi se sm anjiti na po
lovinu. Naročito u današnjim prilikam a redovna i blagovre
mena isplata subvencije je bitan uslov za dalju obnovu i 
popunu plovnog parka, što se m ora izvršiti brzim tempom, 
naročito zbog stalnog poskupljenja brodske tonaže. Inače, 
zbog zaostale subvencije društvo mora da se koristi i većim 
kreditom, a to ne utiče najpovoljnije ni na rezultat poslo
vanja, je r  se mora plaćati stalna kam ata koja bi se inače 
mogla izbeći.

Bruto prihod u 1936 je za 9,4 miliona veći nego u 1935 
i za ravno 19 miliona veći od onog u 1934 godini. Međutim, 
gotovo u istom odnosu porasli su i izdaci plovidbe, sa 28,2 
miliona u 1934, na 37,6 miliona u 1935 i na 46 miliona di
nara u 1936. Zbog toga je i povećanje čistog dobitka sraz- 
merno neznatno. Od 1928 do 1933 poslovanje je stalno zavr
šavano sa gubitkom. Čist dobitak u 1934 iznosio je 1,46 mi
liona, u 1935 godini 1,6 miliona a u 1936 g. 2,18 miliona di
nara. Za 1936 deli se dividenda od 10% prem a 62/з% godišnje 
za dve prethodne godine.

U‘ upravi su sledeća g. g.: Šumanović d-r Svetislav, p re t
sednik; Antić Bogumil, Huber Anton, Ilić inž. Zivojin, Lučić- 
Roki Marko, Marović Mate, M ažuranić-Janković M arijan, Mo
tika Mirko, Pliverić đ-r Branko, Polić Kazimir, Priča D ragu
tin, Ranković M. Jovan, Smokvina Milorad, Stefanovič Mih. 
Milan, Švrljuga Božidar, Tubić Stevan. U nadzornom odboru 
su g. g.: Đinovski Ljubomir, Stare d-r Egon, Mikuličić Vinko, 
Polić Bogdan i Švrljuga d-r Radovan. Generalni direktor je 
g. M arko Lučić-Roki.

JUTA I KONOPLJA A. D., BEOGRAD

Preduzeće »Ju ta i konoplja a. d.« ima svoje sedište u 
Beogradu tek  od 1930 godine. Međutim, to  je jedno od n a j
starijih  industrijskih preduzeća u Vojvodini. Osnovano je  već 
1884 godine kao akcionarsko društvo za preradu konoplje i 
fabrikaciju razne užarije. Prerađujući sirovine koje se kod 
nas proizvode, preduzeće je  radilo vrlo uspešno kako pre 
rata, tako i u toku nekoliko posleratnih godina. P re rata
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glavnica je iznosila 550 hiljada kruna, što je u 1922 pretvo
reno u 138,5 hiljada dinara. Posle je glavnica smanjena na 
67,5 hiljada dinara zbog am ortizacije prioritetnih akcija. M e
đutim, u 1925 godini ona je opet povišena na 1,8 miliona, 
podeljenih na 4000 akcija od po 450 dinara.

Od 1927 do 1931 počela se je u jačoj meri osećati 
ruska konkurencija ko ja je svojim demping-cenama upro
pastila međunarodno tržište, pa i naše domaće. Pored toga 
je naišla i konkurencija jute, koja je bila postala tako jev- 
tina da jo j naša domaća kudelja nije mogla više konkurisati. 
U vezi s tim i ovo naše staro preduzeće je moralo gotovo 
sasvim obustaviti proizvodnju i završilo je u 1928 godini sa 
gubitkom koji je dostigao polovinu glavnice, odnosno 900 
hiljada dinara. Pomišljalo se i na likvidaciju, ali se najzad 
od toga ipak odustalo. Međutim, doneta je odluka da se p re 
duzeće reorganizuje i proširi i na preradu jute. U vezi s tim 
firm a je u 1930 godini pretvorena u današnju, a sedište d ru
štva je preneto u Beograd, dok su industrijska postro jenja i 
dalje ostala u Bačkoj Palanci. Istovremeno su dobivena i zna t
na nova sredstva od poverilaca i upotrebljena su delotn za 
nabavku novih investicija, a delom za povećanje lagera si
rovina.

U toku 1935 godine glavnica preduzeća je povišena za
9 miliona, sa 1,8 na 10,8 miliona dinara. Fabrika je jedna od 
najvećih u Vojvodini i još uvek se proširuje i modernizuje. 
Danas ona raspolaže m otornom snagom od oko 500 konjskih 
snaga, a ima zaposlenih 300 do 500 radnika. Fabrika proizvo
di vlakna i pređu od ju te i kudelje, razne užarije, vreće iz 
jute, tepihe iz ju te i kudelje, kanap svih vrsta i debljina a 
pored toga se bavi i izvozom konoplje, u koliko je to  u da
našnjim prilikam a mogućno.

Bilansi za nekoliko poslednjih godina ovako izgledaju:

Račun izravnanja
Aktiva 1§32 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Fabrično zemlj. 12 12 12 12
Topljačke jame 189 189 189 189
Zgrade 1.551 1.578 1.831 1.351
Mašine i vodovod 6.376 6.549 6.832 7.103
Industr. kolosek 62 62 — —
Cestogradnja — — — 283
Zaprega 14 14 14 14
Nameštaj — *— — 15
H artije od vredn. — — 163 164
Gotovina 49 79 115 133
Dužnici 2.095 1.819 1.334 2.884
Zalihe 2.377 4.208 6.950 5.253
Prenos gubitka 783 653 512 1.781
Gubitak tek. g. — — 1.269 951

Pasiva
Glavnica 1.800 1.800 10.800 10.800
Amortizacioni fond 406 1.818 2.557 3.314
Poverioci 11.258 11.500 5.865 7.019
Dobitak 45 142 —
Zbir bilansa 13.509 15.266 19.222 21.133> •>

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Utrošena pređa 10.039 11.780 13.180 15.410
Plate i nadnice 2.270 2.080 2.188 2.422
Mater, za pogon 1.470 1.528 1.593 1.681
Opšti troškovi 597 1.217 1.261 1.307
Bolesn. blagajne 124 103 101 119
Osiguranje 13 45 50 25
Porezi 453 843 716 1.272
Gub. na sirov, juti — — — 347
Amortizacija 297 705 738 757

Prenos gubitka 783 655 512 1.781
Čisti dobitak 45 142 — —

Prihodi
Od jutenih fabrikata 15.145 18.365 17.739 22.048
Od kudelje 163 78 704 246
Razni prihodi — — 119 96
Gubitak iz ran. g. 783 654 512 1.781
Gubitak tek. g. — — 1.268 951
Zbir prihoda 16.091 19.098 20.342 25.121

Pada u oči stalno povećavanje investicija. Zgrade s it 
krajem  1936 bilansirane sa 2,35 miliona; to  je za 520 hiljada 
dinara više nego u 1935 i za 800 hiljada više nego u 1932. 
Mašine i vodovod iznose 7,10 miliona prem a 6,83 miliona u
1935 i 6,37 miliona dinara u 1932 godini. Inače, ukupne inve
sticije u 1936 godini iznose 9,97 miliona dinara prem a 2,77' 
miliona krajem  1929. Kao što se vidi, prelaz na fabrikaciju 
jutenih proizvoda iziskivao je prilične investicije. Razume se, 
da šu upoređo s time morale porasti i druge pozicije, kao i 
zbir bilansa. Krajem 1929 preduzeće uopšte nije imalo du
žnika. Posle toga oni se kreću između 1,3 i 2,3 miliona dinara. 
U 1936 dužnici iznose 2,88 miliona dinara i veći su za 1,55- 
miliona nego u 1935. Zalihe su u 1936 sa 5,25 miliona za 1,7 
miliona manje nego u 1935, ali su ipak znatno veće nego 
ranijih godina. Krajem 1929 zalihe su iznosile svega 300 hi
ljada dinara.

Kao što je već spomenuto, glavnica iznosi danas 10,8 
miliona dinara. Fond am ortizacije dostigao je 3,3 milionas, 
što znači da su investicije već am ortizovane sa jednom tre 
ćinom. Ukupna sopstvena sredstva, računajući tu  i am ortiza- 
cioni fond, iskazana su sa 14,1 miliona. Ako se od toga odu
zme gubitak iz 1936 i ranijih godina, vidi se da ona još uvek 
iznose 11,4 miliona dinara. Nasuprot tome poverioci su iska
zani sa 7 miliona. To znači da sopstvena sredstva prem a tu 
đim stoje kao 63 prem a 37. Odnos je vrlo povoljan, pogotovu 
ako se uzme u obzir da su sopstvenim sredstvima pokrivene 
sve investicije i dobar deo obrtnog kapitala u užem smislu.

O samom procesu proizvodnje daje nam račun gubitka 
i dobitka vrlo lepe podatke i u vezi s tim moramo konstato- 
vati da je neobično pregledno sastavljen. Malo je preduzeća 
u našoj zemlji koja prim enjuju ovako odličan publicitet. P ri
hod od jutinih fabrikata u 1936 iznosio je 22 miliona prema: 
17,74 miliona u prethodnoj i 18,36 miliona dinara u 1934 go 
dini. Prihod od kudelje u 1936 iznosi samo 246 hiljada dina
ra, što pretstavlja samo oko 1% od ukupnih prihoda. Vidr 
se, dakle, da je fabrika skoro potpuno preorijentisana na p re 
radu jute. Rezultat poslovanja u 1936 nije u onoj meri ne
povoljan kao što je bio u prethodnoj godini, ali ipak ne za
dovoljava i znatno je nepovoljniji nego u 1934, iako je u; 
međuvremenu porasla i proizvodnja i prihod od prodatih fa
brikata.

1935 i 1936 godina završene su gubitkom koji potiče- 
otuda, što su cene sirovina, nadnice i porezi u mnogo ja č o j 
meri porasli nego prihodi od proizvodnje i prodaje. Ćene go 
tove robe su čak i smanjene. Dok su u 1936 prem a 1934 p ri
hodi od proizvodnje povećani samo za 20%, vrednost u tro 
šene pređe je porasla za 31j%, nadnice i plate takođe za 31%, 
a porezi za 51%. Gubitak u 1935 i 1936 bio bi čak i većir. 
da nisu ostvarene uštede kod troškova pogona i opštih tro 
škova, koji su u 1936 samo za oko 8% veći nego u 1934 go
dini, dok su prihodi, kao što je spomenuto, porasli za 20%„ 
Inače, u toku poslednje tri godine ostao je i procenat am or
tizacije gotovo nepromenjen.

Članovi upravnog odboru su g.g.: d-r Vinko Zore, inž~ 
Nikola Đurić, Drag. M. Stojadinović, Aleks. K. Daskalović, 
V iktor Vikenhauzer i Robert von Kronholz. U nadzornom od
boru su g g .: Dušanek Emil, Stanko Lazić i Makso Horovic-



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Додатаи „Н арзди ои  Б лагостањ у“

БРОЈ 24 БЕОГРАД» 12 ЈУНИ 1937. ГОДИНА IX

Садржај
Јадранска пловидба, д. д., Сушак 
Југославенски лојд a. д., Сплит
Дубровачка паробродска пловидба a. д., Дубровник

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д., СУШАК
Из године у годину туризам узима код нас све веће 

размере. За наше приморске крајеве он je постао г о т о в г ј  

најактивнија привредна грана. Поред лепота наше обале, 
туристе привлачи тамо и удобност путовања на нашим 
бродовима. Пловни парк je добро опремљен и одржава се 
у савршеном реду, тако да задовољ ава све потребе тури- 
стичке публике, као и потребе наше увозне и извозне тр- 
говине. Наша друштва су сопственом снагом и иницијати- 
вом успела да за ово неколико година од Уједињења до 
данас учетвороструче тонажу наше трговачке морнарице.

Наши путнички бродови пружају путницима најса- 
временији конфор. Поред већег броја мањих јединица, 
које саобраћају на краћим релацијама, имамо већ и зна- 
тан број великих, лепих и удобних лађа, којима се могу 
поносити и наша паробродска друштва и наша земља. To 
су прави пливајући хотели, најмодерније уређени и снаб- 
девени свим што je  потребно за савремени конфор, уго- 
дан боравак и разоноду путника. Поред необично укусно 
уређених туристичких лађа „Краљица М арија” и „Прин- 
цеза Олга”, које припадају Југославенском Лојду, као и 
бродова „Краљ Александар I” и „Куманово”, који припа- 
дају Дубровачкој пловидби, истиче се и неколико прво- 
класних путничких пароброда, који су својина Јадранске 
пловидбе, као „Престолонаследник Петар”, „Југославија”, 
„Карађорђе”, „Љ убљ ана”, „Загреб”, итд. Управа „Јадран- 
ске пловидбе” заслужује похвалу и због њене недавне од- 
луке којом je дала да се изграде у земљи два нова модер- 
на пароброда комбинованог путничко-теретног типа. Док 
су раније сви наши већи бродови грађени у иностранству, 
већином у Енглеској, поменута два нова пароброда су по- 
ручена код „Јадранских бродоградилишта” у Сплиту. Оба 
нова брода изградиће се у потпуности у нашој земљи и 
биће истога типа. Сваки ће имати око 500 бруто-тона, пло- 
виће нормалном брзином од 14,5 мила на сат, a имаће 
места за no 500 путника и 140 тона робе.

Нашим читаоцима je познато већ из ранијих анализа 
да „Јадранска пловидба” има доминантан положај у H a 

rnoj обалној пловидби. Иначе, њена ситуација битно се ра- 
зликује од оне осталих наших водећих паробродарских 
друштава. Док je код „Југословенског Л ојда” и „Дубро- 
вачке пловидбе” слободна пловидба још увек важнија од 
обалне, дотле код „Јадранске пловидбе” тежиште рада 
лежи управо у обалној пловидби. Осим пловидбе уз наше 
обале, друштво подржава и редовне пруге с Италијом, Ал- 
банијом и Грчком. Прошле године Јадранска пловидба” са 
своја 53 пароброда и 3 моторна брода одржавала je ре- 
довни поштански, путнички и теретни саобраћај на 58 ра- 
зних пруга, a њени бродови су пристајали у 210 домаћих 
и 42 страна пристаништа и превезли су у току 1936 годи- 
не преко 1,42 милиона путника и 165 хиљада тона робе.

Главне уздужне експресне и брзе пруге које иду из Ве- 
неције и Сушака за Средњи и Јужни Јадран, показале су 
прошле године боље резултате и наилазе на све веће ин- 
тересовање. Локална служба je обављана као и раније, a 
излетничка je  још више усавршена. Туристичка пруга за 
Пиреј одржавана je  прошле године петнаестодневно, a 
левантска пруга за Солун, Измир и Кандију, морала се 
концем године обуставити иако нам je  врло потребна. Ме- 
ђутим, без државне помоћи друштво није било у стању 
да подноси тешке жртве подржавања ове пруге.

Рачун изравнања
Актива 1033. 1934. 1935. 1936.

хиљ. зл. дин. у хиљ. папир. динара
Бродови 16.046 103.590 104.210 104.230
Непокретности 247 1.500 1.500 1.780
Инвентар и покрет. —— ------ 735 735
Роба 177 2.284 2.886 2.905
Благајна ------ 382 548 172
Ефекти 182 1.842 1.778 1.816
Дужници 3.741 43.254 49.602 44.066
Губитак 1.116 ------ —_ ------

Пасива
Главница 12.000 72.000 72.000 72.000
Резервни фонд 38 21 281 495
Фонд амортизације 5.226 36.838 41.209 45.590
Фонд осигурања 1.758 20.835 22.263 23.687
Фонд за обнову брод. ------ ------ 374 601
Неиспл. дивиденда .— _ ------ 228 359
Повериоци 2.408 17.253 20.010 8.535
Прелазне позиције ------ 972 49 23
Добитак ------ 4.933 4.785 4.413
Збир биланса

Рачун губитка и

152.752

добитка

161.259 155.704

Расходи
Пренос губитка 992 
Одржавање и преправка

------ ■----- ---- -

бродовља 782 12.468 12.523 12.096
Управни трошкови 397 4.702 5.155 5.719
Камата 110 1.328 297 356
Амортизација 677 4.560 4.581 4.901
Курсна разлика 6 —— — 82
Добитак ------ 4.933 4.785. 4.413

Приходи
Пренос добитка ------ ------ 370 320
Пословање пруга 1.848 27.750 26.376 27.247
Курсна разлика ------ 240 595 ------
Губитак 1.116 ------ ----- - ——
Збир прихода-расхода 2.964 27.990 27.341 27.567

До 1933 друштво je билансирало у златним динари-
ма. У току 1934 r. прешло се на папирие динаре, тако да
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ce цифре из последна три биланса могу упоређивати без 
тешкоћа. Збир биланса у 1936 г. износи 155,7 милиона, што 
значи да je  за 5,5 милиона мањи него крајем претходне 
године, али je  ипак за  око 3 милиона већи него у - 1934 r. 
Иначе, посматрањем пасиве долази ce до закључка да про- 
шлогодишње смањење збира биланса претставља повољну 
чињеницу, јер je углавном изазвано смањењем поверила- 
ца за 20 милиона у 1935 на 8,5 милиона динара крајем 1936 
год. Сопствена средства „Јадранске пловидбе” су и про- 
шле године повећана. Главница je остала непромењена са 
72 милиона, али су фондови порасли за преко 6,2 милио- 
на, на 70,37 милиона. Фонд амортизације, који je  за 4,38 
милиона већи него у 1935, достигао je  44% од исказане 
вредности пароброда и износи 45,59 милиона према 36,8 
милиона крајем 1934. Ha туђа средства не отпада ни 6%  
од укупних. Према томе, однос je необично повољан. Да 
држава није у заостатку с исплатом субвенције, Јадранска 
пловидба не би уопште морала да ce служи туђим сред- 
ствима.

Преко 95% обртног капитала отпада на бродове и 
дужнике, као и крајем 1935 године. Дужници су за 5,6 ми- 
лиона мањи него у 1935, али износе још увек 44 милиона 
динара. Од тога су разни дужници 12,2 милиона, a доспе- 
ла и неисплаћена субвенција 31,8 милиона (према 43,4 ми- 
лиона у 1935). Бродови су билансирани са 104,2 милиона, 
готово једнако као vt у току две претходне године. Ина- 
че, друштвено бродовље je, као и увек раније, редовно 
поправљано, a пароброд „Загреб” je потпуно реконструи- 
сан и обновљен, тако да сада потпуно одговара савреме- 
ним захтевима конфора за путнике. У току 1935 исто тако 
су реконструисана и обновљена и друга два друштвена 
пароброда: „Карађорђе” и „Љ убљ ана”. Ако ce од исказа- 
не вредности бродовља одузме фонд амортизације, види 
ce, да права билансна вредност целе флоте не прелази 58,64 
милиона динара. A стварна вредност je знатно већа, јер ту 
има и неколико нових објеката који сами толико вреде. 
Поред тога треба узети у обзир да je  у последње време 
бродовље знатно поскупило. Прошле године и непокрет- 
ности показују повећање од 280 хиљада динара, што je у 
вези са изградњом друштвеног магацина у сушачком при- 
станишту. Код осталих позиција у активи није било знат- 
нијих промена.

Приход пословања у 1936 био je  27,2 милиона, само 
за 870 хиљада динара више него у претходној годинн. 
Kao друштво које посвећује сву своју пажњу обалној пло- 
видби „Јадранска пловидба’' ce није могла користити знат- 
ним побољшањем прилика на светском поморском тржи- 
<дту. И у току 1936 њено ce пословање развијало под при- 
тиском контингентирања и клиринга. Ha промет робе не- 
ловољно су утицале и санкције према Италији, a путнички 
промет je  трпео због слабих временских прилика кроз чи- 
таво пролеће и због наглог захлађењ а у почетку јесени. 
Ha одржавање и преправке бродовља издато je  12 мили- 
она, за пола милиона мање него у 1935. С друге стране 
су управни трошкови порасли за око 560 хиљада динара. 
И амортизација je  била нешто већа него у претходној го- 
дини, тако да je  чисти добитак за 325 хиљада динара ма- 
њи. Он износи 4 милиона 93 хиљаде, a ca преносом из
1935 године, 4 милиона 413 хиљада. Ha име 5%  дивиден- 
де исплаћено je, као и у претходној години, 3,6 милиона 
динара. З а  тантијему употребљено je 409 хиљада, за ре- 
зервни фонд 194 хиљаде, за фонд обнове бродовља 205 
хиљада, a остатак од 5 хиљада динара пренет je  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 Александар Го-

руп, Стеван Карамата, Марко Лучић-Роки, Љ убомир Мир- 
ковић, д-р Бранко Пливерић, д-р Стјепан Посиловић, Анте 
Рисмондо, д-р Јосип Смодлака, д-р Светислав Шумановић, 
Анте Шврљуга, Божидар Ш врљуга и Стеван Тубић, чла- 
нови. У надзорном одбору су г.г.: Милан Гремер, д-р Ни- 
ко Бонетић, инж. Петар Брадановић, д-р Максо Дујмовић, 
Антун Хубер, Ствјепан Ковачевић, д-р Винко Микуличић, 
Ђуро Милош, Звонимир Рихтман и д-р Петар Рисмондо. 
Чланови дирекције су г.г.: Анте Рисмондо, генерални ди- 
ректор, и Богомир Гркинић, д-р Божидар Смодлака и Ми- 
лан Шврљуга.

ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЛОЈД A. Д., СПЛИТ

Управни одбор Југославенског лојда наглашава у 
свом последњем пословном извештају да ce свршетак 1936 
године може сматрати прекретницом у развоју прилика на 
riOMopcKOM тржишту. Многе чињенице потврђују ту кон- 
статацију. После неколико година које су биле необично 
тешке како за наша тако и за готово сва остала паро- 
бродарска друштва у свету прилике су ce нагло побољша- 
ле. Додуше, први значи олакшање у кризи светског паро- 
бродарства јавили су ce већ почетком 1935 г. благодарећи 
лондонском споразуму о иајнижим превозним ставовима, 
који су тада била закључила сва већа паробродарска дру- 
штва, међу њима и југословенска. У току 1935 и у првој 
половини 1936 г. поправљање прилика ce продужило, али 
ипак не у толикој мери, да ce могло говорити о престан- 
ку кризе.

До стварног и потпуног преокрета на боље дошло 
je  тек у септембру и октобру 1936 године због неколико 
узрока. Ha првом месту због пораста међународне трго- 
вине руда и других сировина потребних за наоружање. 
Затим, због ужурбаног снабдевања животним намирница- 
ма оних држ ава које оскудевају домаћим производима. И 
најзад, због пораста готово свих цена и поскупљивања ма- 
теријала и радне снаге за градњу нових бродова. У вези 
с поменутим чињеницама пред крај 1936, после много ro- 
дина, десило ce да je  тражња за бродским простором 
била већа од понуде. Због поскупљења градње нових бро- 
дова изгледи слободне пловидбе су и даље необично по- 
вољни.

Иако je  упоредо са порастом превозних цена дошло 
и до повећања трошкова пловидбе, ипак je  за Југославен- 
ски Л ојд прошла година била много боља од претходне, 
у  којој je пословни резултат био сразмерно такође за- 
довољавајући. Пре него што пређемо на детаљну анали- 
зу завршних рачуна морамо са похвалом истакнути да je 
друштвена управа желела да и њени намештеници осете 
побољшање прилика на поморском тржишту. У вези с тим 
она им je прошле године у два маха повећавала плате, 
тако да те повишице претстављају за Друштво повећање 
издатака на плате за око 20%.

Завршни рачуни за последње четири године овако 
изгледају:

Рачун изравнања
Актнва 1933 1934 1935 1936

у хиљадама у хиљадама
златних динара папирних динара

Пароброди 24.178 12.004 126.916 124.826
Инвестиције 931 931 6.694 15.931
Непокретности 229 229 850 850
Намештај 18 17 133 126
Банке и благајна — 490 4.403 3.364
Дужници разни 2.819 4.174 17.363 20.106
Губитак 1.995 — — —
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Пасива
■Главница 15.000 7.500 60.000 60.000
Резервни фонд 5.845 900 684 1.280
Амортиз. фонд — — 18.522 27.884
Повериоци 9.325 8.716 68.433 60.795
Добитак — . 692 3.719 15.244
Збир биланса 30.170 17.845 156.359 165.204

Рачун губитка и добитка
Расходи

Пренос губитка 1.972 — — —
"Поправци за класу 94 257 1.147 3.097
Управни трошкови 155 179 2.039 2.181
Трошкови осигурања 473 — — —
Амортизациони фонд 1.209 900 9.519 9.362
Резервни фонд — 36 320 596
Отпис курс. разл. 10 10 — —

'Чисти добитак — 692 8.719 15.244

Приходи
Пренос добити — — 2.636 3.919
Приход пословања 1.918 2.075 19.109 26.560
Г убитак 1.995 — — —

.Збир прихода-расхода 3.913 2.075 21.745 30.479

Приход пословања у 1936 износи 26,56 милиона ди- 
нара према 19,1 милион у претходној години, што значи 

„да je  за око 39.% већи. To je  највећим делом последица 
пораста прихода од слободне пловидбе. Иначе, у линиј- 
ској служби за Јужну Америку, коју друштво врши ре- 
довно према уговору с државом, није било видног пови- 
шења прихода, иако je  количина превезене робе знатно 
порасла. To долази отуда, што су превозни ставови на

• тој прузи остали нбпромењени, a готово сви трошкови су 
повећани. Иначе, ова пруга je  највише допринела отва- 
рању аргентинског тржишта за наше дрво. Тим путем 
сада извозимо до 10.000 кубика дрвене грађе месечно, и 
то уз непромењене превозне ставове. To je необично по- 
вољно за наша велика шумска предузећа, у првом реду 
за велико државно предузеће „Ш ипад”.

Што се тиче путничког промета треба приметити, 
да су га кочиле валутне стеге и политичка затегнутост на 
Средоземном Мору. Због тога je Управа Југославенског 

. Л ојда морала да уложи велике напоре да одржи програм 
кружних путовања и редовне путничке брзе пруге за 
Грчку, Египат и Палестину. Пароброд „Краљица М арија”, 
који je највећа и најлепша јединица југословенске трго- 
вачке морнарице, извршио je у току прошле године са ве- 
ликим успехом 9 кружних путовања no Средоземном Мо- 
ру, на којииа je  узело учешћа 2.442 путника (према 10 
путовања са 2000 путника у 1935 г.). Пароброд „Принцеза 
Олга”, који je чак и новији, a само незнатно мањи од 
„Краљице М арије”, вршио je  сваких 14 дана брзу луксу- 
зну путничко-теретну пругу за Левант и превезао je  7.412 
путника и 7.447 тона робе. Ова пруга je  у великој мери 
подигла углед наше заставе и добила je  многобројна при- 
знања од најодличнијих путника. Међутим, она ипак прет- 
ставља несразмерно велик финансијски терет за друштво 
и не може да се одржи без државне потпоре у утакмицп

■ са јаким страним друштвима. Због тога je почетком 1937 
претворена из целогодишње у сезонску.

Ha страни расхода видимо да су трошкови за по- 
правке бродовља износили 3,09 милиона и били су скоро 
три пута већи него у 1935. Код осталих расхода и дота- 

гција фондовима промене према претпрошлој години су 
незнатне. С обзиром на то, као и на знатни пораст прихо- 
да  пословања, и чисти добитак je  порастао са 6,08 мили- 

<она у 1935 на 11,32 милиона динара у 1936. Са преносом

из претпрошле године чисти добитак у 1936 износи 15 
милиона 244 хиљаде динара. Од тога je одвојено за ди- 
виденду 9 милиона 336 хиљада и за тантијему 248 хи- 
љада, a 5 милиона 659 хиљада динара преноси се иа 
нови рачун.

Пасива биланса нам показује да се однос између 
сопствених и туђих средстава стално поправља. Док су 
сопетвена сретства према туђима у 1934 стајала као 50 
према 50, у 1935 стоје као 55 према 45, a у 1936 години 
као 60 према 40. Целокупни обртни капитал крајем 1936 
износи 165,2 милиона. Од тога je главница 60 милиона, 
резервни фонд 1,28 милиона, a фонд амортизације 27,88 
милиона. Овај последњи повећан je  прошле године за 
50%. Иначе, повериоци су смањени са 68,4 милиона у 1935 
на 60,79 милиона динара у 1936 години.

Пароброди су исказани са 124,8 милиона према
126,9 милиона у претходној години. У јуну 1936 продат 
je пароброд „Изабран”, и то с обзиром на његову ста- 
рост уз сразмерно доста повољне услове. С друге стране 
прошле године je набављена за потребе одличних гостију 
за посету нашег Јадрана јахта „Тиха” од 466 тона. Први 
гости су Њ . Висости Војвода и Војвоткиња од Кента. У 
јануару 1936 набављен je и знатан пакет акцијг „Преко- 
морске пловидбе д. д.”. To друштво je у фебруару 1937 
набавило пароброд „Купа” од 8100 тона носивости, тако 
да оно располаже са четири одлична брода од укупно 
34.400 тона носивости. Иначе, сам Југославенски Лојд 
располаже са 19 првокласних пароброда од 182.400 тона 
носивости, са јахтом „Тиха” и теглачем „Орјен”. Од 
осталих позиција у активи највећи су дужници који из- 
носе 20,1 милиона према 17,3 милиона у 1935 r. Преко 
овог рачуна књижи се и суубвенција коју Југославенски 
Л ојд потражује од државе. „Инвестиције” су порасле са
6,69 милиона у 1935 на 15,93 милиона динара у 1936. Ова.ј 
пораст je у првом реду изазван већ поменутом купови- 
ном мајоритета акција „Прекоморске пловидбе д. д.”. 
Треба нагласити да се тиме доста допринело и у правцу 
рационалне организације наше трговачке морнарице. Бла- 
годарећи сарадњи пословни резултати код оба друштва 
могу да буду повољнн, a то je  и у општем интересу.

У управном одбору Југословенског Лојда налазе се 
господа: Пашко Бабурица, претседник; Божо Банац, re- 
нерални директор; д-р Андро Гилић, д-р Мише Колин, 
Франо Петриновић и д-р Јозо Подује. У надзорном од- 
бору су г. г.: д-р Нико Илић, инж. Дане Матошић и Сава 
Миљановић.

ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДСКА ПЛОВИДБА A. Д., 
ДУБРОВНИК

Имали смо већ прилику да нагласимо да Дубровач- 
ка паробродска пловидба поклања велику пажњу како 
дугој, тако и обалној пловидби. У дугој пловидби радило 
je прошле године 11 њених пароброда са укупно 79.900 
тона носивости, a у обалној пловидби je ангажовано 14 
пароброда са укупно 6.934 бруто-тоне (односно 1.510 тона 
носивости). Бродови дуге пловидбе претстављају у пре- 
тежном делу велике релативно нове јединице. Најстарији 
међу њима био je  пароброд „Працат” који je  прошле го- 
дине продат уз повољну цену. У циљу постепене замене 
старијих јединица дуге пловидбе са новим, управа наме- 
рава да прода још два своја најстарија пароброда. Ина- 
че, међу бродовима обалне пловидбе истиче се „Краљ 
Александар Први”, који je прави пливајући хотел. Ту су 
даље „Куманово”, „Шипан" итд., који су такође прво- 
класни. И други путнички пароброди „Дубровачке паро- 
бродске пловидбе” у стању су да задовоље захтеве и нај- 
претенциозније публике, тако да наилазе на опште при- 
знање у земљи и ван ње.



O послрвању у 1936 години управа вели између 
осталога: „Неоспорно je да je  послије неколико слабих 
година прошла година у поморству била најбоља, и то се 
одразује у резултату нашег биланса. Разуме се да овај 
повољни резултат имамо да захвалимо првенственс H a 

rnoj слободној пловидби. Toj врсти пловидбе обраћали 
смо велику пажњу”. Са задовољством истичемо да je  Ду- 
бровачка паробродска пловидба и у погледу организаци- 
је  саобраћаја и преноса поште на Јадрану увек вршила 
најтачније и најсавесније све обавезе преузете уговором 
са државом. Својим радом она je  доказала да субвенције 
ре претстављају никакав поклон. Она као и друга наша 
водећа паробродска друштва вратили су их народу у 
обилној мери. Примљене субвенције су, заиста, само не- 
знатна накнада за подизање нашег поморског саобраћаја 
на степен на којем се он данас налази. О том се мора во- 
дити рачуна и приликом претстојећег закључења новог 
уговора између Дубровачке паробродске пловидбе и 
Државе.

Главне билансне позиције Дубровачке паробродске 
пловидбе за 1936 и три претходне године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1933 1934 1935 

у хиљадама динара

1936

Пароброди 64.344 61.094 54.894 54.894
Непокретности 832 749 674 100
Намештај 77 69 62 —
Матер. — Складиште 956 1.662 1.085 1.794
Благајна 379 450 695 766
Дужници (салдо) — — — 1.569
Акот. дивид. 1935 — — 2.580 —
Губитак 6.678 — — - -

Паснва
Главница 32.250 32.250 32.250 32.250
Резервни фонд — 5.000 2.000 2.208
Фонд осигурања 9.153 4.871 5.591 7.395
Фонд амортиз. — — — 3.500
Повериоци (салдо) 31.864 18.910 10.764 —
Добитак °  *šT м 2.993 9.386 13.770
Збир биланса 73.267 64.025 59.991 59.123

Рачун губитка и добитка
Расходи

Пренос губитка 6.584 6.678 — —
Управни трошкови 875 856 948 981
Амортизација 3.600 3.250 3.200 3.500
Фонд осигурања 2.900 2.600 2.500 3.500
Отпис нам. и непокр. 101 91 82 636
Добитак у тек. r. — (9.671) (6.393) (12.521)
Чисти добитак — 2.993 9.386 13.770

Прнходи
Пренос добитка — — 2.993 1.248
Од пословања 7.382 16.468 , 13.124 21.139
Губита« у тек. г. (94) — — —
Г убитак 6.678 — — —
Збир прихода-расхода 14.060 16.468 16.117 22.387

Збир биланса у 1936 био je 59,12 милиона и само je* 
незнатно мањи од оног у 1935. Иначе, финасијско стање- 
друштва je из године у годину све повољније, jep су на. 
стално опадање збира биланса утицале у ствари две ве— 
ома повољне чињенице: смањивање друштвених обавеза* 
и уредна амортизација пловног парка. Од 1932 до краја
1936 пароброди су амортизовани са преко 20 милиона ди- 
нара. Крајем 1936 друштвени пловни парк je биланЛфак- 
са 54,89 милиона. Ако се од тога одузме фонд аморти- 
зациЈе, излази да целокупни друштвени пловни парк в р е - 
ди само 51,3 милиона. Ту постоји сигурно знатна тиха ре- 
зерва. Сам пароброд „Краљ Александар Први’”, који je 
саграђен 1932 године, коштао je око 35 милиона. Овај 
пароброд je  набављен знатним делом на кредит и имао 
се платити у току 4 године. Због тога су у 1932 години 
и друштвене обавезе биле знатне. Њ ихов тачан износ 
није познат, jep друштво не исказује дужнике и повери- 
оце засебно, него само њихов салдо, који се последњих: 
година увек јављао у пасиви биланса. 1932 годинегпове- 
риоци су били за, 37,7 милиона већи од друштва, a крајем
1936 дужници су за 1,57 милиона динара већи од повери- 
лаца. Очигледно je да je у међувремену и бонитет дру- 
штва знатно порастао.

У пасиви било je прошле године неколико промена. 
Пре свега, ишчезао je салдо поверилаца и дуж ника: који 
je још крајем 1935 у пасиви био исказан са 10,76 милиона.. 
Резервни фонд je повећан за 208 хиљада, на 2,2 милиона.. 
Дотацијом из добити за 1936 порашће за даља 3 мили- 
она. Крајем 1935 резерва осигурања je износила 5,59 ми- 
лиона. У току 1936 je била смањена за 1,7 милиона, на 
3,89 милиона динара, али jo j je крајем 1936 дотиран из- 
нос од 3,5 милиона, тако да je она у билансу за послед- 
њу годину исказана са 7,39 милиона динара. Крајем про- 
шле године јавио се први пут у пасиви и фонд амор- 
тизације са 3,5 милиона. Амортизација je  ранијих година 
вршена непосредно смањењем билансне вредности паро- 
брода у активи. С обзиром на промењени начин књиже- 
ња амортизације позиција „пароброди” у активи осталз 
je прошле године према 1935 непромењена. To значи д з ’ 
ће раније поменута продаја пароброда „Працат” доћи 
до израж аја тек у билансу за 1937 годину. Због отписа, 
позиција „намештај” ишчезла je из биланса, a позиција 
„непокретности” je смањена са 674 хиљаде у 1935 на 100 
хиљ. динара у 1936. Материјал на складишту износи 1,79 
милиона према 1,08 милиона у 1935.

Необично je интересантан и рачун губитка и добит- 
ка. Приход пословања у 1936 износи 21 милион динара и 
већи je за 61% од оног у 1935. Управни трошкови су  
остали готово непромењени и износе 981 хиљ. динара. 
Фонду амортизације je додељено 300 хиљада динара више 
него у 1935, a фонду осигурања 1 милион динара више. 
Отпис намештаја и непокретности био je 636 хиљада пре- 
ма 82 хиљаде у претходној години. Упркос повећању до- 
тација фондовима, чисти добитак у 1936 je  готово два- 
пута већи од оног у претходној години и износи 12,52’ 
милиона. Са преносом неподељеног остатка из 1935 укуп- 
ни чисти добитак био je 13,77 милиона. Резервном фон- 
ду се додељују 3 милиона; за дивиденду се одваја 9,03- 
милиона, за тантијему 389 хиљада, a остатак од 1,35 ми- 
лиона пренет je на нови рачун.

У управи су била г. г.: Фредерико Главић, претсед- 
ник; Томо Главић, Лазар Лађевић, Иво кап. Паци и поч_. 
Стефан Рачић. У надзорном одбору су г. r.: Паско Ко~ 
лић, д-р Паво Матијевић и Петар Перић, a заменици су  
г. г.: Гашо Далеоре и Јосип Уцовић.



A N A L I Z A  B I L A N S A
Dodatak „Narodnom Blagostanju"
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Sadržaj:
Francusko-srpska banka, Paris—Beograd.
Кредитни завод за трговину ин индустријо, Љубљана 
Чаковечка-међимурска штедионица д. д., Чаковец

FRANCUSKO-SRPSKA BANKA, PARIS—BEOGRAD

Kao svake godine, tako je  i za 1936 na godišnjem zboru 
akcionara Francusko-srpske banke, održanom 3 maja 1937 u 
Parizu, pretsednik upravnog odbora g. Raul Male podneo je
dan vrlo lep, k ra tak  i plastičan prikaz privredne situacije u 
Jugoslaviji. G. Male, koji je istovremeno i pretsednik mno
gobrojnih akcionarskih društava u inostranstvu (Otomanske 
banke u Parizu, Železničke kom panije Pariz—Lion—M edite
rane itd), konstatu je pored ostaloga da je poboljšanje, koje se 
kod nas primetilo već u 1935, prošle godine bilo je snažnije, 
naročito zbog dobre žetve i znatnog porasta cena poljopri
vrednih proizvoda. On sm atra da su ove godine vrlo povoljni 
i izgledi za izvoz drva i metalnih ruda, ali predviđa isto tako 
da će doći do sm anjenja izvoza stoke i stočarskih proizvoda, 
zbog smetnji na koje nailazi ovaj izvoz u zemljama uvoznica
ma. Sasvim je ispravna i njegova konstatacija da povoljno 
stanje našeg trgovinskog bilansa ne dolazi do izražaja u meri 
koja se želi, jer su nam pojedina aktivna salda blokirana na 
klirinškim računima.

Za Francuze, ova su izlaganja nesumnjivo vrlo in for
mativna, ali su za nas, ovde, interesantniji završni računi i 
izveštaj upravnog odbora koji se odnosi isključivo na rad 
Banke dok se u pretsednikovom govoru tre tira ju  opšte p ri
vredne prilike. Donja tablica nam pokazuje da je zbir banči- 
nog bilansa porastao sa 147,5 miliona francuskih franaka u
1935 na 176,2 miliona u 1936 godini.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama franc, franaka
Blagajna i banke 32.451 34.009 39.403 31.362
Korespondenti i repor 6.886 6.913 1.381 10.169
Menice 28.365 27.928 20.039 24.342
Tekući računi 70.063 70.483 65.725 89.586
H artije od vrednosti 2.264 1.249 3.477 2.758
Učešća 5.929 —.— —.— —.__
N epokretnosti i inventar 3.219 9.161 8.702 8.427
Garantije 12.366 7.497 7.754 9.147
Razna aktiva 930 988 1.067 435

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 715 1.027 1.311 1.341
Čekovi 1.445 5.923 4.215 2.182
Kuponi domicilirani 4.378 1.512 1.633 1.411
Tek. računi i ulozi 120.257 119.434 109.408 137.995
G arantije 12.366 7.497 7.754 9.147
Razna pasiva 1.493 1.647 1.719 2.279
Dobit 1.820 1.188 1.509 1.871
Zbir bilansa 162.475 158.229 147.548 176.226

Podela dobiti

Dividenda 1.000 —.—■ 1.000
Dotacija red. rez. fondu 61 34 30 70
Dotacija spec. rez. fondu 250 250 —.— —.—
Vanredna rezerva —.— —.— 1.000 500
Prenos dobiti na novi rač. 508 904 479 301
Ukupna čista dobit 1.820 1.188 1.509 1.871

Povećanje zbira bilansa u 1936 prem a prethodnoj go 
dini za oko 20% je delom posledica devalvacije franka, koja 
je izvršena u septem bru 1936, a delom je izazvano jačim p ri
livom uloga na knjižice i po tekućim računima u Jugoslaviji. 
Ako se najpre zadržimo kod pasive, vidimo da su prošle go
dine ulozi porasli za preko 26%, sa 109,4 miliona franaka 
krajem  1935 godine na 137,99 miliona u 1936. Pre bankarske 
krize, krajem  1930 godine ulozi su iznosili 138,4 miliona f ra 
naka, samo za oko 400 hiljada franaka više nego krajem  p ro 
šle godine. Francusko-srpska banka nema samo naše doma
će, jugoslovenske uloge, već se ona tim poslom bavi u zna t
nom obimu i u svome sedištu u Parizu, kao i u filijali u Lon
donu. Međutim, u toku  prošle godine tamo nije bilo značaj
nijih prom ena kod uložnog posla. To znači da je veliki pro
šlogodišnji priliv uloga najvećim delom posledica ogrom nog 
i potpuno opravdanog poverenja koje Francusko-srpska banka 
kod nas uživa.

Inače, Upravni odbor bančin napominje u svom izve- 
štaju  da je privlačenje tuđih sredstava bilo ometano raznim 
činjenicama. P re svega tendencijom da se uštede ulažu prven
stveno u privilegovane novčane zavode (Drž. hipotekarnu 
banku i Poštansku štedionicu). Zatim su prošle godine šte- 
diše u pojačanoj meri plasirale svoj novac u zemljišta i zg ra
de, a znatan deo raspoloživih kratkoročnih sredstava je upo- 
trebljen i za upis novih blagajničkih zapisa M inistarstva 
finansija.

Ulozi na knjižice i po tekućim računima za Francusko- 
srpsku banku su najvažniji izvor tuđih sredstava, je r  na njih 
otpada 82,6%, a na sva ostala tuđa sredstva samo 3,5% od 
celokupnog obrtnog kapitala. Bančine obaveze po čekovima 
su smanjene sa 4,2 mil. fr. u 1935 na 2,18 mil. krajem  1936, 
a obaveze po domiciliranim kuponima iznose 1,4 mil. fr., odno
sno manje su za 222 hilj. fr. nego u 1935. Razna pasiva po
kazuje porast od 560 hilj. franaka, na 2,28 mil. Razume se da 
su ove prom ene srazm erno gotovo beznačajne, ako ih upore- 
dimo sa već pomenutim znatnim- porastom  uloga. Što se tiče 
sopstvenih sredstava, na koje otpada 13,9% obrtnog kapitala 
ona su prem a 1935 takođe samo neznatno povećana i iznose 
23,2 mil. fr., od čega otpada na glavnicu 20 miliona, na re
zervni fond 1,34 miliona i na dobit 1,87 miliona franaka.

Bančina aktiva pokazuje nekoliko interesantnih varija
cija. Blagajna, banke, korespondenti i repor, koji pretstavljaju 
bančina likvidna sredstva, iznose ukupno 41,5 mil. franaka j 
pokrivaju ukupne obaveze sa oko 29%, što znači da je li-
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kviditet Francusko-srpske banke vrlo visok. Prem a 1935 ova 
likvidna sredstva su porasla samo za 750 hilj. franaka, ali je 
njihova struk tu ra znatno izmenila. Naime, pozicija »blagajna 
i banke«, preko koje se knjiže uglavnom bančina »besplodna« 
likvidna sredstva, smanjena je za 8Д4 miliona, sa 39,4 mil. 
fr. u 1935 na 31,36 mil. u 1936. Tome nasuprot povećana je 
pozicija »korespondenti i repor« za 8,79 miliona, sa 1,38 mil. 
fr. u 1935 na 10,17 miliona krajem  prošle godine. Zatim je u
1936 godini jedan deo »besplodne« gotovine upotrebljen za 
upis blagajničkih zapisa M inistarstva finansija. Sve ove pro- 
mene imale su povoljan uticaj na rentabilitet poslovanja, a 
bančin likviditet je ostao, kao što smo videli, i dalje vrlo vi
sok. H artije od vrednosti iznose 2,7 mil. fr. prem a 3,4 mil. u
1935 godini. Pozicija »učešća« ne javlja se više u bilansu, a 
»nepokretnosti« iznose 8,4 miliona prem a 8,7 miliona u p re t
hodnoj godini.

Najveću poziciju u aktivi pretstavljaju  dužnici po te 
kućim računima, koji iznose 89,58 mil. fr. prem a 65,7 miliona 
u 1935. Menični portfelj je takođe povećan, sa 20,03 mil. u
1935 na 24,34 mil. krajem  1936. Ukupno povećanje menica i 
tekućih računa u prošloj godini u odnosu na prethodnu iznosi 
oko 28 miliona. Toliki je bio po prilici i prošlogodišnji p ri
liv uloga. To znači da je bančinoj upravi pošlo za rukom, da 
plasira celi višak uloga u menice i tekuće račune. Ona napo
minje u svom poslovnom izveštaju da je  najviše novih kredita 
dala preko svog centralnog sedišta u Beogradu. Inače, p ro 
šle godine je poraslo i poslovanje bančinih filijala u Južnoj 
Srbiji, kao i rad agencije — javnog skladišta — na Savi u 
Beogradu. Zadovoljavajući je  bio i rad sedišta u Parizu i 
Londonu. Banka je imala lepe trgovačke uspehe finansirajući 
naš izvoz žitarica i uvoz uljanog semenja.

Francuska akcionarska društva ne objavljuju račun gu 
b itka i dobitka. To ne radi ni Francusko-srpska banka. Ono 
što ona objavljuje u vidu računa gubitka i dobitka pretstavlja 
specifikaciju podele dobiti. Čista zarada u 1936, posle izvr
šenih otpisa i podm irenja svih rashoda, iznosi 1 milion 392 
hiljade fr. (prema svega 605 hiljada fr. u 1935). Tome treba 
dodati još i prenos dobiti iz ranije godine od 478 hiljada, tako 
da je  prilikom poslednje glavne skupštine akcionarim a stajao 
na raspoloženju iznos od 1 milion 870 hilj. franaka. Banka je 
od 1930 do 1933 uključivo neprom enjeno delila dividendu od 
5%. U 1934 i 1935 nije podeljena nikakva dividenda, a za
1936 deli se opet 5%. Krajem 1935 godine stvorena je  jedna 
specijalna rezerva od 1 miliona franaka, ko ja se međutim ne 
javlja u pasivi bilansa, je r  je  stavljena potpuno na raspolo
ženje upravnom odboru, s tim da je upotrebi za eventualne 
otpise. Na poslednjoj glavnoj skupštini ovoj rezervi je dode
ljen dalji iznos od 500 hiljada franaka, tako da ona sada do
stiže 1,5 miliona.

Francusko-srpska banka je neobično snažna i njen k re
ditni odnosno finansijski kapacitet možemo nazvati neogra-' 
ničenim, pošto ona ima tri vrlo jaka patronizirajuća zavoda, 
naime Banque Ottomane, Banque de Paris et des Pays-Bas i 
Societe Financifere d’Orient, sve u Parizu. Pored sedišta u P a
rizu i Beogradu, Francusko-srpska banka ima i svoje filijale 
u Londonu, Skoplju, Bitolju, Nišu i Kosovskoj Mitroviči.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: pretsednik: Raoul 
Mallet, pretsednik upravnog odbora Banque Ottom ane u P a
rizu; članovi: d-r Ferdinand Gramberg, Felix Bellet, Emile 
Dard, Adrien Jacques, Arnold Naville, Jacques de Neuflize i 
g ro f Frederic Pillet-Will. U nadzornom odboru su g.g.: Eugč- 
ne Doyen, P ierre Barrioulet i A. Daussy.

Savetodavni odbor u Beogradu sačinjavaju g.g.: Ray
mond Deltel, pretsednik; d-r Ferdinand Gramberg, Jacques 
M ustelier i Rodolphe Pitts.

КРЕДИТНИ ЗАВОД 3A ТРГОВИНО ИН ИНДУСТРИЈО, 
ЉУБЉАНА

Ma да главница Кредитног завода износи само 12,5 
милиона динара, ипак он игра у нашој привреди врло ва- 
жну улогу и може се убројити међу наше најликвидније 
новчане установе. Стална, tokom година скоро непромење- 
на чиста добит дозвољ авала je Кредитном заводу да пла- 
ћа стабилне и релативно врло високе дивиденде. Од 1922 
до данас дивиденда je износила увек no 10% годишње. 
Само једанпут, у 1932 години, учињен je  изузетак, али je 
дивиденда и тада износила 9%. После ове напомене не 
би требало ни спомињати да je Кредитни завод сјајно 
прошао и у годинама банкарске кризе, која je била можда 
најтежа управо у Словеначкој, где je  и кредитна органи- 
зација најсавршеније изграђеиа.

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 и најтипичнији елементи за разликовање. 
Смањење обртног капитала у 1931 и 1932 години било je 
огромно. Ca 480 милиона у 1930 он je био пао на 292 ми- 
лиона крајем 1932. ,То значи да je у оно време актива за- 
вода морала бити у необичној мери ликвидна. У 1933 и
1934 збир биланса je и даље опадао. Међутим, стварна 
обртни капитал банчин био je после 1932 године у пора- 
сту. Треба наиме узети у обзир, да je  у 1933 години из- 
вршен отпис латентних резерви од око 35 милиона, који 
je износ ранијих година вођен преко рачуна дужника од- 
носно поверилаца, a у 1934 биланс je  нешто прочишћен. 
Поједине позиције уложака и поверилаца, које су се во- 
диле про и контра, издвојене су, односно, извршена je 
компензација. Ha тај начин су и у 1933 и 1934 улошци и 
повериоци били исказани са мањим износима, али су са 
друге стране исказани са мањим износима и дужници. У 
току последње две године збир биланса je опет у пора- 
сту. О раду завода у 1936 години управа вели у свом из- 
вештају акционарима: „Пословање завода у прошлој го- 
дини се знатно повећало, због повољније опште коњунк- 
туре. Исто тако су порасле и билансне цифре, a као при- 
родна последица тога и збир биланса’'.

Главне билансне позиције Кредитног завода за тр- 
говину и индустрију у Љ убљани за последње четири го- 
дине изгледају овако:

Рачун изравнања 

Актива 1933 1934 1935 1936
у хиљадама динара

Благајна 26.567 35.032 36.038 38.867
Харт. од вредности 13.726 16.182 12.046 10.845
Менице 46.467 44.561 41.715 59.310
Дужници 169.135 147.457 181.356 178.280
Конзорцијални послови 144 140 136 132

Пасива
Главница 12.500 12.500 12.500 12.500
Резервни фондови 17.700 18.100 18.250 18.400
Резерва сумњ. потр. — — — 660
Акцепти 35 — 35 33
Улози 50.264 41.317 51.508 53.753
Повериоци 181.914 178.336 195.903 208.923
Неиспл. дивиденда — — 1 2
Чисти добитак 2.804 2.276 2.195 2.362
Збир биланса 265.220 252.566 280.392 296.633
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Рачуи губитка н добитка

Расходи
Плате 2.259 2.259 2.287 2.279
Трошкови 1.643 1.987 1.894 1.880
Отпис непокрет. 4 4 4 4
Порези 756 696 1.113 1.166
Отпис дубиоза 1.855 947 204 —
Отпис np. пор. зак. 34.691 — — —
Добитак 2.804 2.276 2.194 2.362

Приходи

Пренос добнтка 558 594 588 567
Камате и провиз. 4.487 4.354 4.858 4.861
Ефекти и девизе 4.218 3.219 2.251 2.263
Непокретности 57 — — -----
Пренос латентних рез. 34.691 — — —
Збир прихода 44.011 8.167 7.697 7.691

Збир биланса у  1936 je био 296,6 милиона према
280,4 милиона у претходној и 252,5 милиона динара у 1934 
•години. Прошле године имамо у пасиви само две знат- 
није промене: код улога и код поверилаца. Улози су no- 
расли за 2,25 милиона, на 53,75 милиона динара, a пове- 
риоци у 1936 износе 208,9 милиона према 195,9 милиона 
крајем претходне године. To значи да су и они за 13 ми- 
лиона динара већи. Треба споменути да се у пасиви у
1936 години no први пут јављ а и посебна резерва од 600 
хиљада за евентуалне отписе сумњивих потраживања. Kao 
што je већ споменуто, главница износи само 12,5 милиона 
.динара, али су фондови знатни и прелазе износ од 19 ми- 
лиона, не рачунајући пензиони фонд од 5,3 милиона, који 
не улази у биланс, пошто се њиме одвојено управља. Са 
дотацијама из добити за 1936 и преносом неподељене до- 
бити укупна сопствена средства достићи he износ од 32,22 
милиона динара.

Благајна износи 38,36 милиона према 36 милиона у 
претходној и 20,5 милиона динара крајем 1933. To значн 
да су улошци на штедњу покривени са преко 72% гото- 
вином. Ako изузмемо непокретности, које су билансиране 
само са 132 хиљаде динара, у активи имамо још само 
четири позиције, и то: дужнике, менице, хартије од вред- 
ности и конзорцијалне послове. Конзорцијални послови 
износе 9,2 милиона и већ неколико година не показују ни- 
какве битне промене. Хартије од вредности билансиране 
су са 10,8 милиона према 12 милиона у  претходној и 16,18 
милиона динара у 1934 години. Смањење je  последица из- 
весних продаја и реализације неких ангажмана. Ha кон- 
зорцијалне послове и хартије од вредностн отпада око 
6,5% обртног капитала.

У ееконт меница и дужнике no текућим рачунима пла- 
сирано je око 80% од целокупног обртног капитала. Ду- 
жници су прошле године пали за  3 милиона, на 178,28 
милиона, a менице показују знатан пораст и износе 59,3 
милиона према 41,7 милиона динара у претходној години. 
Велики део меничног портфеља je  способан за реесковт. 
Иначе, кретање меница и дужника показује да je  Кре- 
дитни завод прошле године рађе форсирао нове меничне 
кредите, него кредите no текућим рачунима. Како дужни- 
ци no меницама тако и они no текућим рачунима су у пр- 
вом реду велика и еолидно фундирана трговачка и инду- 
стријска предузећа. Уосталом, и највећи део туђих сред- 
става којима управља Кредитни завод долази од јаких 
индустријских предузећа и мањих новчаних завода.

Кредитни завод објављује и најважннје податке о 
свом промету. Укупни промет у 1936 години износи 6 ми-

лијарди 189 милиона према 5,66 милијарди у 1935 и 5,49 
милијарди динара у 1934 години. Од тога отпада, у мили- 
онима динара:

1934 1935 1936
Благајна -— примања 499,2 504,5 555,7
Благајна -— исплате 490,7 503,5 591,8
Менице —- есконт 147,3 139,9 163,4
Менице —■ наплате 149,2 142,2 145,8
Дужници -— задужења 570,2 623,6 721,8
Дужници -— одобрења 591,9 589,7 724,9
Улози — враћено 33,9 29,0 39,4
Улози — нови улози 42,9 39,2 41,6
Повериоци — задужења 592,0 613,7 694,8
Повериоци — одобрења 595,6 631,2 707,8

Из рачуна губитка и добитка видимо да су приходи 
у 1936 готово једнаки као и они у претходној години. 
Према 1933 и 1934 приходи од камате и провизије су по- 
расли, a од ефеката и девиза су смањени. Страна расхо- 
да je  такође врло стабилна. Треба нагласити да су остали 
непромењени и трошкови упркос знатном порасту посло- 
вања и промета. Отпис дубиоза у 1936 није био потребан. 
Због тога je  и чисти добитак за 167 хиљада већи него у 
претходној години. Он износи 2,36 милиона, a подељен je 
на следећи начин: за 10% дивиденду 1,25 милиона, тан- 
тијема управи 117 хиљада, награда надзорном одбору 35 
хиљада, дотација фонду за сумњ. потраживања 250 хи- 
љада, пензионом фонду намештеника 100 хиљада, за оп- 
штекорисне сврхе 50 хиљада, a остатак од 560 хиљада 
пренет je на нови рачун.

У управном одбору су г. г.: Андреј Шарабон, прет- 
седник; Јосип Лукман и д-р Владимир Равнихар, потпрет- 
седници; д-р Карл барон Борн, д-р Мирко Божић, д-р Јо- 
сип Камушић, д-р Павел Пестотник, Адолф Рибникар, д-р 
Јуриј Скоберне, Август Тости, Август Вестен и д-р Фран 
Виндишер, чланови. У надзорном одбору су г. г.: Mar. 
фарм. Рикард Шушник, Јанко Блајвајс — Трстенишки, Jo- 
сип Черне, Рајко Турк, Франц Урбанц и Албин Зајец. Ди- 
ректор Кредитног завода je г. Август Тости.

ЧАКОВЕЧКА-МЕЂИМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д„ 
ЧАКОВЕЦ

Ретки су наши новчани заводи који би се могли упо- 
редити са Чаковечком-Међимурском штедионицом. Иако 
je то мањи новчани завод са главницом од само 1,5 ми- 
лион динара, ипак она важи данас као једна од најбо- 
љих провинцијских банака Савске бановине. Ни у најте- 
жим фазама наше банкарске кризе Штедионица није била 
обуставила давање нових кредита. „Нисмо тражили ни- 
какову заштиту —  вели Управа Ш тедиониде у једном по- 
словном извештају — и било нам je  могуће да удовоља- 
вамо свим захтевима, који су на нас стављени било од 
стране наших улагача, било од стране интересената по- 
требних кредитирања”. Кад бисмо у сваком већем про 
винцијском граду имали no један новчани завод типа и 
«алибра Чаковечке-М еђнмурске штедиоиице, код нас ее 
roTOBO не би ни чуле жалбе да провинција оекудева у 
кредитима. Иначе, кредитирање међуму^ске привреде, које 
се углавном врши преко Чаковечке-Међимурске штедио- 
иице, ни за време последње кризе није било изложено на- 
глим и јаким отказима. У вези с тим ни привредне при- 
лике у том крају нису биле нзложене таквим пертурба- 
дијама као у крајевима у којима je  поред општих непри- 
лика дошло и до знатног редуцирања банкарског кредита.

Благодарећи поверељу које je  ова сада већ преко 
65 година стара Штедионица умела да сачува, код ње je
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и одлив улога био сразмерно мален. Од максималног ста- 
ња крајем 1930 са 26,55 милиона< они су. били пали до кра- 
ја  1933 само за 5 милиона дцнара, на 21,65 милиона. И та.ј 
одлив није био изазван кризом поверења, већ општим по- 
rcpinaif.cM привредних прилика. У току последње три го- 
дине улози показују опет задовољавајући пораст.

Биланси Штедионице овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1933 1934 1935 1936
у хиљадама динара

Благајна 865 728 708 891
Валуте 25 28 15 47
Благајпички записи ' — 1.500 — 250
Нар. бка и П. штед. — 1.746 1.427 888
Остали новч. заводи 5.200 1.294 1.239 3.431
Новч. зав. тек. рач. — 514 91 127
Харт. од вредности 1.116 1.118 1.142 1.156
Мснкне 13.233 12.272 12.451 6.258
Агр. бка 50% — — — 2.571
Држ. облиг. 2Sj% — — . — 995
Разлика код сељачких

дугова no отпису ' — — — 650
Дужници 5.895 6.052 8.747 9.872
Непокретности 741 741 900 692
Инвентар — — 65 50

Пасива
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Рез. фондови 1.745 1.800 1.840 1.880
Пензиони фонд 120 130 140 150
Улози на књиж. 21.659 17.294 17.152 17.443
Улози тек. рач. — 4.795 5.183 6.338
Повериоци 88 1 25 22
Разна пасива 1.692 200 650 147
Дббитак 271 272 294 399

Збир биланса 27.075 25.993 26.785 ' 27.879

• Збир‘ биланеа, који je већ у 1935 у односу на прет-
ходну годину показивао повећање од 800 хиљада динара,
прошле године je поново порастао за 1,1 милион динара, 
на 27,88 милиона. У пасиви видимо да су најјаче порасли 
улози no текућим рачунима (за 1,15 милиона), a затим они 
на књижица (за 291 хиљаду). Ове врсте улога крајем 1936 
износе 23,78 милиона према 22,33 милиона у 1935 и 21,66 
милиона. крајем 1933 године. „Разна пасива” je за 503 хи- 
љаде мања, углавном због тога што се Штедионица у 1936 
Hfije служила реесконтом, који je крајем 1935 износио 468 
хиљада, a био je  обухваћен у овој позицији.

Ликвидет Штедионице je  знатан, као и ранијих го- 
дина. Благајна и потраживања no виђењу износе 5,5 ми- 
лиона динара. Од тога отпада на благајну 891 хиљада, на 
чековни рачун Поштанске штедионице и жиро рачун код 
Народне банке 888 хиљада динара, a на ново потражива- 
ње коД осталих’ банака 3,4-3 милиона динара.

Дужници no текућим рачунима износе 9,87 милиона, 
за 1,12 милиона више него у 1935, a за око 4 милиона више 
неп> крајем 1933 године. Менични портфељ je смањен са 
1^,45 милиона у 1935 на 6,25 милиона крајем 1936. Од тога 
отпаДа 3' милиона 566 хиљада на земљорадничке менице 
нредате Аграрној банци и 992 хиљаде на отписе земљо- 
радничких меница. У замену за уступљене сељачке дугове

Аграрна банка je одобрила Штедионици 50|% односно 2,57 
милиона, a за даљих 25% добивене су државне обвезнице 
(995 хиљада), док je Штедионица према Уредби од тих 
својих потраживања морала да попусти 29%. Знатан део 
овог попуста je већ отписан, a остатак од 650 хиљада ди* 
нара биће отписан сигурно већ у току 1937 и 1938 године. 
Срећом потраживања Чаковечке-Међимурске штедионице 
од земљорадника нису била знатна с обзиром на укупне 
послове, јер она највећим делом ради са трговцима, изг 
всзницима, индустријалцима, занатлијама итд.

Стање ефеката сстало je углавном непромењено, a 
непокретности су смањене за 208 хиљада, због продај« 
шумског поседа и каменолома у Малинцу и једне ливаде 
у Чаковцу.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1933 1934 1935 1936
У хиљадама динара

Плате — 420 433 450
Трошкови 621 234 212 282
Порези 289 178 279 245
Камате 1.137 811 785 800
Отписи 234 213 188 488
Чисти добитак 271 272 294 399

Приходи
Пренос добити 16 28 28
Камате 1.635 1.462 1.539 1.773
Провизије 891 585 555 788
Од непокретности 64 66 63 71
Напл. отпис. потр. — — 5 4
Збир прихода —■ 2.129 2.190 2.664

Приходи од камате у 1936 су за 234 хиљаде већи него 
у 1935 години, a провизије за 233 хиљаде. Извесно пове- 
ћање показују и приходи од непокретности. Збир свих 
прихода у 1936 износи 2,66 милиона, односно за 474 хи- 
љаде више него у претходној години. Kao што се вид.ч
1936 година била je знатно боља од претходне. Како je 
збир расхода у 1936 само за 70 хиљада већи од оног у
1935 години, и вишак прихода над расходима je порастао 
за 405 хиљада, са 454 хиљаде динара у 1935 на 859 хи- 
љада у 1936. Међутим, повећање добитка према 1935 из- 
носи само 105 хиљада, јер су у 1936 и отписи за око 300 
хиљада динара већи, углавном због већ споменутог по- 
пуста код земљорадничких меница.

Чисти добитак износи 371 хиљаду, a ca преносом из
1935 године 399 хиљада динара. Ha име 12% дивиденде 
(према lCf% у току неколико ранијих година) дели се 180 
хиљада, за резервни фонд иде 70 хиљада, a за пензиони 
15 хиљада динара; чиновништву и члановима оба одбора 
исплаћено je на име тантијеме 64 хиљаде, a у добротвор- 
не сврхе иде 5 хиљада динара, док се остатак од 65 хи- 
љада преноси на нови рачун.

У управном одбору Штедионице су г. г.: Бела Бе- 
недикт, претседник; Иван Мозес, потпретседник; Алексан- 
дар Божичковић, д-р Албин Блашић, Антун Бродњак, Ар- 
тур Гвоздановић, Геза Мозес, Алберт Мајдер, Љ удевиг 
Нојфелд и Диониз Зор, чланови. У надзорном Одбору на- 
лазе се господа д-р Вилим Виола, Марко Лајтнер, Вилим 
Нојман, Хинко Серб, Вилко Шен и Едо Стиглић. Дирек^ 
тор je г. Бено Болгар.
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ПРВА ХРВАТСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Пошто смо прегледали биланс Прве хрватске ште- 
дионице за 1936 и упоредили га са цифрама из закључ- 
них рачуна за неколико ранијих година, могли смо са за- 
довољством констатовати да се и ова наша најразвијенија 
приватна депозитна установа прилично брзим темпом спо- 
равља од последица банкарске кризе. Развитак новог по- 
словања je  потпуно задовсљавајући, a знатно je напредо- 
вала и ликвидација свих старих рачуна, тако да се може- 
мо надати, да ће И Прва хрватска штедионица, Много брже 
него што се то раније мислило, моћи да игра у нашој 
привреди онакву улогу какву je имала пре банкарске 
кризе.

Ha кулминационој тачци свога развитка као и ра- 
звоја нашег целокупнсг приватног банкарства, у првој 
половини 1931 године, Прва хрватска штедионица имала je 

уложака 2 милијарде 174 мИлиона динара; 
поверилаца 643 „ „
или укупно 2 „ 817 „ ,,
Крајем 1936 године њени улози и повериоци из ста- 

рог пословања износе 1 милијарду 333 милиона, што зна- 
чи да je  она за време банкарске кризе исплатила својим 
улагачима и повериоцима око 1,5 милијарду динара, од- 
носно 52,7% поверених jo j средстава. To je велики успех 
и указује на релативно високи бонитет старог послсвања. 
Када ее узме у обзир да je највећи део тог износа могао 
да буде реадизован у периоду спште привредне депреси- 
је, застоја у пословима, заштите земљорадника и монетар- 
не дефлације, може се са сигурношћу рачунати да ће се 
убудуће услед побољшања коњунктуре мобилизовање ак- 
тиве из старог пословања и убрзати. Тиме he се убрзати 
и ликвидација старих банчиних обавеза.

Уредбом о ликвидацији земљорадничких дугова, 
Koja je ебјављена пред крај прошле године, нашим бан- 
кама су наметнуте нове жртве. Kao што je познато оне 
су морале да смање главницу својих потраживања од зе- 
мљорадника за 25% и да редуцирају каматну стопу на 
сстатак на 3%, с тим да ће им тако снижене износе испла- 
тити Аграрна банка и држава тек у року од 14 година. 
У вези с тим снижењем земљорадничких дугова и Прва 
хрватска штедионица je имала губитак од 20,5 милиона 
динара. Од тога je  она већ отписала 17,48 милиона дина- 
pa, и то 6 милиена на терет резервног фонда старог по- 
словања, a 11,48 милионај динара на терет прихода из 1936 
године. Остатак од 3,02 милиона отписаће се, нема сумње, 
већ у току 1937 године. Ако Народна банка и остали ме- 
родавни фактори омогуће да се ова снижена потражива 
ња мобилизују и пре поменутог рока од 14 година, знат- 
но he се допринети даљем сређивању прилика.

Kao што показује дон>а таблица, прошле године je 
дошло до знатнијег побољшања и у погледу мобилизаци-

ja осталих старих пс-траживања Прве хрватске штедиони 
це. Банчина управа констатује у свом последњем послов- 
ном извештају да су у 1936 боље плаћали и банчини при- 
ватни дуж ници— привредници и јавно-правне установе. Овс 
последње иису, додуше, још исплатиле сва своја етара ду- 
гс-вања, али су уредније удовољавале дужностима оброч- 
ног отплаћивања. Ефекат у погледу сабирања готовине 
био би знатно повољнији, да Банка није Уредбом примо- 
рана да прима на име наплате евојих необезбеђених по- 
траживања 50% у сопственим уложним књижицама, a тек 
осталих 50% у готову новцу, Прилив готовине био je  ипак 
толики, да je Банка била у стању да улагачима појача 
исплате за социјалне потребе, које су у 1936 достигле 25 
милиона динара према 20 милиона у 1935 години. Поред 
тога су ослобођени од свих ограничења улози no теку- 
ћим рачунима до 10 хиљада и улози на књижице до 2000 
динара. Код улога на књижице који не прелазе 5 хиљада 
динара ослобођено je 4%.

Развитак старег пословања за четири последње го- 
дине видимо из следећег упоређења:

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

Благајна и банке 29.852
у хиљадама динара 

17.498 32.828 31.814
Бонови Мин. финансија 866 866 866 866
Хартије од вредности 294.099 268.001 225.840 224.598
Сопствене заложнице 47.070 47.070 47.070 47.070
Менице 515.979 465.268 410.933 319.418
Ломбард и репор 38.403 36.014 35.932 25.616
Дужници 755.135 739.1/7 708.530 680.565
Општински зајмови 79.908 74.610 70.850 55.849
Хипстекарни зајмови 79.309 72.492 66.454 ti§.97«
Конзорциј. послови 139.615 139.226 138.202 137.986
Непокретности 249.660 243.327 241.731 216.386
Разна актива 56.835 48.856 50.873 59.806

Пасива
Приор. гдавница ------ ------ ------ 20.000
Гла&ница 75.000 75.000 75.000 75.000
Резерве 81.702 77.858 71.378 68.767
Пенз. фонд 25.769 26.406 26.538 28.464
Улози 1,326.349 1,270.432 1,204.431 1,101.958
Повериоци 337.938 304.374 282.365 231.542
Реесконт 339.443 296.429 267.528 242.582
Задожнице и ком. обв. 98.142 96.102 91.042 87.960
Разна пасива 2.390 ------ ------ ------
Д,обитак ------ 5.805 11.827 6.675
Збир старог

пословања 2,286.734 2,152.407 2,030.109 1,862.050
Збир новог пословања 70.786 99.886 184.612 263.572
Збир биланса 2,357.520 2,252.293 2,214.721 2,126.522
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У активи видимо да je банчин менични портфељ про- 

шле године смањен за 91,5 милион дин., са 410,9 милиона 
у 1935 г. на 319,4 милиона крајем 1936. Дужници no те- 
кућим рачунима и разни дужници су редуцирани за 27,96 
милиона, на 680,56 милиона динара. Код лсмбарда и ре- 
пора имамо такође смањење од 10,3 милиона, пошто je и 
ова позиција пала са 35,9 на 25,6 милиона динара. Смање- 
њем свих трију пласмана добивено je укупно 130 милиона 
динара. Даљих 25 милиона готовине прикупљено je про- 
дајом непокретности, у првом реду продајом парцелисаног 
земљишта на Трешњевки. Општински зајмови показују 
смањење од 15 милиона, a хипотекарни зајмови 3,5 мили- 
она. Извесна мања смањења показују и остале позиције 
у активи. Једино je „разна актива” порасла за 9 мил. ди- 
нара, на 59,8 милиона, што. je у вези са порастом вредно- 
сти разних фондова. Укупно смањење целокупне активе 
износи пер салдо 167 милиона.

Анализа пасиве биланса показује нам, међутим, да 
су старе обавезе стварно редуциране за 181,5 милиона. Ha- 
име, порасла су и сспствена средства Штедионице. Улага- 
чима je  исплаћенс. 102,5 милиона, a повериоцима 51 милион; 
осим тога смањена je и банчина обавеза no реесконту за 
25 милиона динара, a из промета je  повучене и за 3,1 ми- 
лиона динара заложница и комуналних обвезница. Због 
отписа земљорадничких дугова у 1936 су резерве Штеди- 
онице нешто мање негс крајем претходне године. Овде 
треба напоменути да je прошле године с потпуним успе- 
хом извршена и емисија приоритетних акција у номинал- 
ном исносу од 20 милиона динара, a према закључку ре- 
довне главне скупштине за 1934 годину. Упис je био пот- 
пуно добровољан. Банчина укупна сопствена средства, 
главница и резерве, урачунавши и дотацију од 5,14 мили- 
сна из добити за 1936 годину, износе 173 милиона ди- 
нара. Од тога отпада 54,35 милиона динара на посеб- 
ну резерву у коју je било унето 68 милиона приликом 
прочишћавања биланса у вези са валоризацијом непокрет- 
ности; ова резерва служи за покриће евентуалних штета 
које би могле да се јаве приликом реализације активе.

Нови посае се развија брзим темпом, као што то 
показује и следећа таблица.

Ново пословање
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Г отовине 34.277 38.776 66.565 75.930
Записи Народне банке 12.000 8.500 14.000 ----- -
Бонови Мин. финансија 2.247 — 1.030 15.616
Хартије од вреднести

државне ------ — 16.577 27.743
Менице 2.170 6.525 9.121 11.470
Краткорочне позајмице 17.774 41.823 71.510 130.160

Разни дужници 2.318 4.262 5.808 2.653

Пасива
Рзерве 250 500 1.237 _ 3.800
Улошци 64.690 89.763 164.044 232.678
Повериоци 5.846 9.623 19.330 27.094

Укупно 70.786 99.886 184.611 263.572

Kao што се код старог пословања иде за тим да га 
што пре нестане, тако Управа завода настоји да својим 
новим пословањем изгради једну нову велику штедионицу, 
која треба да буде исто тако снажна као што je  била и 
стара. Из кретања улога јасно се види да су та настојања 
крунисана потпуним успехом. Са 45,5 милиона у 1932 уло- 
зи .су порасли на 232,6 милиона динара крајем 1936, одно- 
сно они су у току последње четири године више него упе- 
теростручени. To није само знак ванредног напретка него 
и огромног поверења у овај наш стари и заслужни новча-

ни завод. И крегање нових поверилаца потпуно задово- 
љава.

Нова средства се употребљавају само за сасвим си- 
гурне и потпуно ликвидне пласмане, тако. да се у свако 
време може задовољити сваки захтев улагача. Готовина 
износи 75,9 милиона према 66,5 милиона у претходној го- 
дини. Бс-нови главне благајне Министарства финансија по- 
расли су на 15,6 милиона, a државне хартије од вредно- 
сти на 27,4 милиона. To значи да je  око 46% туђих сред- 
става покривено готовим новцем и хартијама које се мсгу 
сваког тренутка претворити у новац. Ha краткорочне по- 
зајмице, менице и разне дужнике отпада 144 милиона пре- 
ма 86 милиона крајем 1935. Kao што се види, Праштедио- 
на у новом пословању ставља већ сада на расположење 
нашој привреди износе кеји се не могу потцењивати.

И рачун губитка и добитка указује на необично по- 
вољни развитак пословања, нарочито у току прошле као 
и у току две преходне године.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933. 1934. 1935. 193c.

у милионима динара
Песловни трошкови 112,9 94,6 56,7 53,4
Лични и стварни издаци ------ ------ '23,0 24,2
Порези и прирези 3,9 4,6 4,6 5,1
Отписи 61,5 9,9 6,0 17,9
Чисти добитак ------ 5,8 11,8 6,7

Приходи
Пренос добитка 6Д ------ 5,8 ------
Приход од кућа ------ ------ ----- - 3,9
Течајни добици ------ ---- - ----- - 5.8
Разни приходи 172,3 114,9 96,4 97,5

Збир прихода-расхода 178,4 114,9 102,2 107,3

Укупни приходи у 1936 износе 107,3 милиона и већм
су за 5 милиона динара него у 1935 години. Расходи из-
носе 82,7 милиона, тако да je вишак прихода над расхо-
дима 24,6 милиона динара. Од тога je упетребљено 17,9 
милиона на већ раније споменути отпис земљорадничких 
дугова и на отпис других сумњивих потраживања, a чи- 
сти добитак износи 6,7 милиона динара према 11,8 мили- 
она у претхсдној и 5,8 милиона у 1934 години. Ha први 
поглед изгледа да je чисти добитак у 1936 знатно мањ» 
од оног у претходној години. Међутим, треба узети у об- 
зир да се у 1936 међу приходима не налази пренос доби- 
ти из раније године, a у 1935 он je износио 5,8 милиона. 
A k o  се томе дода да су у 1936 и  отписи готовс. три пута 
већи него у 1935, види се да je прошлогодишњи успех по- 
словања управо сјајан. Да није било отписа земљораднич- 
ких дугова —■ према Уредби — прошлогодишњи чистидо- 
битак био би достигао близу 20 милиона динара, што би 
било довољно за исплату дивиденде од скоро 20!%.

После извршених отписа и дотадије од 500 хиљада 
динара резерви н о в о е  пословања, чисти добитак за 1936 
годину исказан je ca 6 милиона 675 хиљада. Он je оваке. 
подељен: 533 хиљаде за исплату 4% видиденде на пиори- 
тетне акције, које учествују у добитку од 1 маја 1936 год., 
1 милион динара пензионом фонду, a сстатак од 5 мили- 
она 142 хиљаде дотиран je редовном резервном фонду 
Штедионице.

Поред дентрале у Загребу, Прва хрватска штедио- 
ница има и 40 филијала, неколико сопствених предузећа, 
као и знатан број предузећа у којима je ангажована као 
акционар. Највећи део индустрија у којима je Штедиони- 
ца ангажована радио je прошле године знатно боље него 
у 1935 и 1934 год.

У управном одбору Прве хрватске шштедионице су 
г.г.: Мирослав гроф Кулмер, претседник; д-р Стјепан По-
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<силовић и д-р Рсберт Зибенштајн, потпретседници; Ђуро 
Бачић, Јурај Безук, Александар Динић, д-р Отон Франгеш, 

;Иван Галић, Љ удевит Герерсдорфер, Милан Гмизовић, д-р 
Јосип Хацин, д-р Халидбег Храсница, д-р Милан Јошић, 
д-р Љ удевит пл. Јосиповић, д-р Филип Јурчић, д-р Влади- 
мир Леуштек, Љ убомир Милијћ, Светозар Милинов, Ми- 
ховил Николић, маг. фарм. Јосип Салопек, д-р Егон Ста- 
ре, д-р Никола Талер, Анте Топић и Драган витез Трнски, 
чланови. У надзорном одбору налазе ce господа: д-р Бран- 
.ко Шеноа, д-р Винкс. Мандекић, Мавро Акселрад, Валтер 
^Зауербрун, инж. Ђуро Стипетић, Славко Турковић и Вел.>- 
ко Васић. Главни директор je г. д-р Бранко Пливерић.

RUDNIK KAMENOG UGLJA »RTANJ« BRACE MINH A. D.
BEOGRAD

Akcionarsko društvo »Rudnik kam enog uglja Rtanj«
završilo je prvu poslovnu godinu, koja je  u stvari trajala
svega sedam meseci, od juna do decembra 1936. Rudnik 
»Rtarij« kao akcionarsko društvo osnovano je 7 maja 193(3 
godine na prethodnom  zboru akcionara u Beogradu. Kao pre- 
duzeće, i to jedno od najvećih na području predratne Srbije, 
ono postoji mnogo duže. Početkom  ovog veka počeo je  Sa- 
muilo Minh, otac današnjeg pretsednika društva i doskora- 

.šn jeg  šefa firm e sa istražnim radovima u ugljenom basenu 
Istočne Srbije. Rudnik »Rtanj« pruža se od stanice Mirovo uz 

; klisure Mirovske i Iiinske, jugoistočno prem a Knjaževcu. Na
lazište ugljena u koncesiji rudnika se proteže preko 17 km.

.M oćnost naslage ide do 6 m. Ugalj je odličnog kvaliteta od 
s6.500 kalorija. Ali geološka form acija je  stavila pred težak 
zadatak tehničku upravu rudnika. Ugalj sadrži mnogo pepela. 
P rirodan udeo sitnoga uglja je velik. Ovi razlozi primorali su 
upravu rudnika »Rtanj« da obraća mnogo pažnje na tehnička 
sretstva, ko ja omogućuju usavršavanje kvaliteta uglja. To je 

■u prvom redu pranje. Praonica rudnika je uređena po najm o
dernijim načelima. Ali time je bio rešen samo jedan deo p ro 
blema. Prilikom pran ja otpada oko 30% uglja, pa često i više. 
Iskorišćavanje ovih otpadaka bio je drugi glavni zadatak, 
koji je bio ujedno i razlog potpuno tehničkom usavršavanju 
rudnika »Rtanj«. M aterijal koji je  trebalo savladati, bili su u- 
gljena prašina i sitni ugalj. Za iskorišćavanje prašine podigla 

;se naročita ložionica prašinom. Sitni ugalj mogao je služiti 
:za proizvodnju koksa. To se pokazalo međutim kao nezgodno 
je r rtanjski ugalj sadrži mnogo sumpora, što ga čini nespo
sobnim za proizvodnju koksa. Preostalo je briketiranje. Ono 
se vrši u sopstvenoj briketarnici vrlo racionalno. Kod brike- 

ftiranja upotrebljava se obično kao vezujuće sretstvo smola. 
jRudnik »Rtanj« da bi uklonio štetan  uticaj smole, uveo je  kao 
•prvi rudnik u našoj zemlji, briketiranje bez vezujućih sret- 
stava, po pronalazaču nazvan sistem Apfelbek.

Nedostaci prirode nadoknađeni su na rudniku »Rtanj« 
savršenim tehničkim investicijama. Stručnim rudarskim k ru 
govima dobro su poznate tehničke tekovine rudnika »Rtanj«. 
Isto tako je  čuvena organizacija preduzeća naročito u pogle- 

'■•du ustanovljavanja troškova, kontrole prom eta itd., pri čemu 
su iskorišćeni najnoviji rezultati nauke.

Da u tehničkom i organizacionom smislu uzorno pre- 
<duzeće kao što je  rudnik »Rtanj« ne može da pokaže bolje 
poslovne rezultate najbolji je  znak da se naši privatni rudni
c i uglja nalaze u teškom položaju. Naglasili smo privatni rud
nici uglja, je r  su državni rudnici zahvaljujući povlašćenom po 
ložaju u  mftogo ‘boljoj situaciji. Državne željeznice kupuju 
ugalj prvenstveno kod državnih rudnika i zapostavljaju p ri
vatne i u takvim slučajevima gde to  ne bi moralo da bude. 

T iskalno  opterećenje privatnih rudnika je  nesrazm erno veliko. 
P retsednik  društva, g. Adolf Minh, u svom govoru na anketi 
M inistarstva trgovine i industrije istakao je te  činjenice i sa 
pravom je apelovao na vladu da stvori preduslove za napre- 

t;dak tako važne privredne grane kao što su rudnici uglja.

Bilans rudnika »Rtanj« 31 decembra 1936 g. je sledeči:

Aktiva U hiljadama dinara
Blagajna 84,8
Dužnci 4.566,7
Investicije 27.735,0
Zaliha m aterijala u magacinu 2.731,6
Osnivački troškovi 27,4
Gubitak 647,4

Pasiva
Glavnica
Rezerva za am ortizaciju 
Verovnici 
Razna pasiva 
Zbir bilansa

U hiljadama dinara
31.000

1.328.1
2.428.1 
1.036,7

35.792,9
Račun gubitka i dobitka na isti dan bio je:

Gubitak
Upravni troškovi 
Državne dažbine 
Poreze
Ulog u Bratinsku blagajnu
Kamate
Otpisi

U hiljadama dinara
1.033,8

201,8
180,0
452,7

34,5
1.331,7

Dobitak U hiljadama dinara
Bruto prihod od proizvodnje 2.587,0
Gubitak 647,4
Zbir računa gubitka i dobitka 3.'234,4

Glavnica društva iznosi 31 mil. din. i podeljena je  u 
6.200 akcija od po 5.000 din., 30,5 mil. din. uneli su braća Minh 
u aporu, a ostatak  od 500.000 din. upisani su u gotovom. 
Akcionarsko društvo ostalo je čisto familijarno preduzeće. 
Verovnici iznose svega 2,4 mil. din., tako da ni sa te  strane 
ne može da se pojavi stran  uticaj. Najveći deo kapitala dru
štva otpada na investicije, čija vrednost iznosi 27,7 mil. Ako 
odbijemo otpise od 1,3 mil., koji se iznos pojavljuje u bilansu 
kao rezerva za amortizacije, na račun invensticija ipak ostaje
26,4 mil., 85% glavnice. Procena vrednosti koncesije naročito 
je  težak zadatak, koji je  kod rudnika »Rtanj« rešen vrlo oba
zrivo i na temelju dugogodišnjeg iskustva. Dužnici iznose 4,6 
mil. din. Oni su se smanjili prem a stanju u 1935 god. U to 
vreme je  država bila dužna firmi veliku svotu, od koje je još 
preostalo prilično.

Godišnji kapacitet rudnika iznosi oko 195.000 tona. Pro- 
sečna proizvodnja za poslednjih pet godina kreće se oko
100.000 tona. Nedovoljno iskorišćavanje kapaciteta za svega 
51%, moralo je  ostaviti svoje tragove u računu dobitka i gu 
bitka. Najveći deo prihoda upotrebio se za troškove, poreze 
i dažbine. Ovi rashodi su stalne prirode, oni se m oraju platiti 
nezavisno od vrednosti proizvodnje. Iz računa dobitka i gu 
bitka vidimo da od bruto prihoda, 2,6 mil. din., otpada na 
upravne troškove i plate koje su uglavnom fiksne 1 mil., okru
glo 37%; poreze, dažbine i socijalni doprinos 834,425, t. j. 30% 
bruto prihoda.

Ovi brojevi dovoljno ilustruju da tvrdnje pretstavnika 
naših ugljenih rudnika da ih guše visoki fiksni troškovi i po
rezi nisu prazne reči nego činjenice. Rudnik »Rtanj« čije su 
investicije, kao što smo videli, vrlo velike m ora svake godine 
da vrši otpis uređaja. Na kraju  1936 god. otpisano je  1,3 mil. 
din., nepunih 5% investicija, što se zaista ne može sm atrati 
preteranim . Ali i ovaj skrom an otpis nije mogao biti u celosti 
izvršen iz b ruto  prihoda, nego je  morao ići u iznosu od 
647,440 din. na račun gubitka, ili drugim rečima na račun 
glavnice. Ali odlično tehničko i komercijalno vodstvo rudnika 
»Rtanj« prebrođiće prolazne teškoće, nastale usled okolnosti 
koje leže van njihovog domašaja. Treba želeti da država ispuni 
opravdane zahteve ■ rudnika uglja i da sporazumno s njima 
stvori mogućnost njihovog razvitka.



U upravi akcionarskog društva »Rudnik kam enog uglja 
Rtanj Braće Minh« su g. g.: Adolf Minh, pretsednik, d-r Em. 
Lesić, Ljub. Vidakovič, Aleksandar Minh i Sl. Singer.

Nadzorni odbor sačinjavaju g.g. Hinko Blivajs, p re t
sednik, inž. Rad. V. Nikolič, d-r Cv. Gregorič.

RUDNIK »KOSTOLAC« ĐORĐE VAJFERT A. D. U 
KOSTOLCU

Akcionarsko društvo »Kostolac« postoji kao a. d. od 
1924 godine. Kada se poč. g. Đ. V ajfert u 1924 g. odlučio da 
pretvori svoja preduzeća u akcionarska društva, zbog lakšeg 
upravljanja i finansiranja, postao je  i »Kostolac« samostalno 
preduzeće i dobio je  glavnicu od 10 miliona dinara. Iako se 
u firmi podvlači da je »Kostolac« rudarsko-ugljenokopno 
preduzeće, ipak treba napom enuti da ovde imamo u stvari 
jedan mali trest. Pored ugljenokopa tu je još i rečno bro
darstvo, parni mlin, kamenolom i velika ekonomija. B rodar
stvo koje igra veoma važnu ulogu u bilansu, pošto je iska
zano sa preko 19 miliona u aktivi, ipak ne pretstavlja samo
stalnu granu privređivanja, već služi uglavnom samo za p re 
nos uglja, ođ m esta proizvodnje do Beograda i Pančeva, gde 
je koncentrisana glavna potrošnja. Ugljenokop je  stvarno 
najglavnija grana privređivanja u preduzeću. To nam poka
zuje i račun gubitka i dobitka.

Ugalj koji proizvodi »Kostolac« je lignit vrlo dobrog 
kvaliteta sa prosečno 3500 kalorija, a dobiva se gotovo nepo
sredno na obali Dunava, odmah ispod iišća Morave. T rans
portni troškovi su minimalni, delom i zbog toga je r se ugalj 
prevozi na sopstvenim brodovima. Druga povoljna okolnost 
za »Kostolac« je u tome, što je za znatan deo proizvodnje 
proda osigurana: potrošači su pivara u Beogradu, mlinovi i 
druga industrijska preduzeća iz koncerna poč. Đorđa Vaj- 
ferta. Tek za viškove proizvodnje moraju se tražiti m ušte
rije. Zastoj u mnogim industrijskim granam a prouzrokovao 
je smanjenje potrošnje uglja. Poslednjih godina od toga je 
trpeo i Rudnik »Kostolac«, a sadašnje poboljšanje opštih p ri
vrednih priiika dobro dolazi i ovom preduzeću.

Račun izravnanja
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Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Gotovina 237 483 457 513
H artije od vrednosti 489 — .— — — 598
N epokretndsti 2.616 2.564 2.573 2.521
Koncesija »Kostolac« 5.5Ö0 5.500 5.5Ö0 5.5Ö0
Mašinerije 579 520 468 42i
Železnička postrojenja 1.770 1.590 1.431 1.288
Mlinska instalacija 203 180 162 138
Pokretni inventar 502 420 344 287
Plovni objekti 20.589 19.560 19.170 18.595
InVeiitär plovnih bbj. 1.530 1.240 880 i330
Novi potkop — .— — .— 212 201
Istražni radovi 1.548 223 — .— — .—
Ugalj i m aterijal 587 499 954 750
Dužnici 4.925 5.Ö38 7.393 6.193
Razna aktiva 370 329 74 76

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond 53 53 56 57
8% obveznice 6.500 4.500 4.500 4.500
Menice 10.860 I9.91S 9.070 8.739
Poverioci 12.707 12.574 14.343 13.223
Lombard 300 204 148
Razna pasiva 67Ö B60 941 1.007
Kaucije, gar., ostave 11.61b 11.260 25.093 23.017
Dobitak 315 4-43 504 36
Zbir bilansa 53.025 49.406 64.711 60.728

Iz gornje tablice, u kojoj smo uporedili glavne bilanse 
pozicije za poslednje četiri godine, vidimo da preduzeće ni
kada nema većih lagera uglja. Ova pozicija varira između 
500 hiljada i 1 milion dinara. Krajem 1936 iskazana je sa 750 
hiljada. Kad Se pristupi elektrifikaciji Vojvodine i gradova na 
vodenom putu Dunava i Save, i »Kostolac« će imati veće rtio- 
gtićnosti za plasman svog lignita. U aktivi je najveća pozi^ 
cija »plovni objekti«, koji su bilansirani sa 18,6 miliona, a 
zajedno sa inventarom ovih objekata sa 19,2 miliona prem a
22,1 miliona u 1933 g. Sve ostale investicije, uračunavši i kon
cesiju »Kostolac«, iskazane su sa riešto Više od 10 miliofta. 
Smanjenje vrednosti »Plovnih objekata« i ostalih investicija 
je posledica izvršene amortizacije, koja je  u 1936 za sve in
stalacije, inventar i ploVrii park  iznosila 1,2 miliona. Dužnici 
su iskazani sa 6,19 miliona prem a 7,39 miliona u 1935. Znači da 
Su za 1,2 miliona manji. Ovde možemo napom enuti dä su p ro 
šle godine sumnjiva potraživanja otpisana sa 527 hiljada di
nara. Ostale promene u aktivi su neznatne.

Zbir bilansa iznosi 60,7 miliona. Ako se od toga odu
zmu kaucije, garancije i ostave, kao neutralne pozicije koje su 
iskazane sa istim iznosima u aktivi i pasivi, vidi se da obrtn i 
kapital preduzeća iznosi ravno 37,7 miliona, od čega otpada
10 miliona na glavriicu, a ostalo su tuđa sredstva (obveznice, 
menice, poverioci i lombarđ). Prem a 1935 poverioci su sma
njeni za 1,12 miliona, a menice za 330 hilj. din. Kao što se 
vidi, i aktiva i pasiva pokazuju veliku stabilnost. Smanjenja 
u aktivi idu uporedo s onima u pasivi, ali su podeljena na 
mnogo više računa.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1933 1934 1935 1936
Admin. i opšti troškovi 3.595 4.742 3.983 4.142
Amortizacija 316 407 309 323
Otpis šumnj. potraž. — ■ — .— —.—- 527
Kamenolom —.— 152 —
Brodarstvo 138 —.—
Ekonomija 15 —
Dobitak 315 443 504 36

Prihodi
Prenos dobitka 283 315 440 503
Rudnik 3.674 5.275 4.436 4.502
Brodarstvo 97 13 34 lo>
Mlin 5 4 7 т

Ekonomija —.— 30 6
Zbir prihoda ili rashoda 4.059 5.607 4.947 5.029

Kao što su u računu izravnanja raščlanjene pojedine 
pozicije, da bi se dobila jasnija slika, tako je i u računu gu
bitka i dobitka naveden dobitak pojedinih grana poslovanja. 
Prihod rudnika u 1936 g. bio je 4,5 miliona, samo za 66 hi
ljada više nego u 1935. Prihodi ostalih grana su neznatni. 
Opšti troškovi su nešto porasli. Međutim, s obzirom na či 
njenicu da je preduzeće i prošle godine radilo pri vanredno 
teškim prilikama, postignuti poslovni rezultat je ipak zado
voljavajući. Naime, sve poslovne grane bile su aktivne a iz
vršena je i redovna am ortizacija na instalacijama, inventaru i 
plovnom parku. U računu rashoda pokazana je amortizacija; 
sa 323 hilj., ali uprava napom inje u svom izveštaju da je ona 
iznosila 1,2 miliona. Čisti dobitak iznosi samo 36 hiljada di
nara i prenosi se na novi račun.

U upravi su g-. g.: đ-r Ferdinand Gramberg, zastupnik 
pretsednika; d -r D ragutin K. Protić, Žorž Faj i Herman 
Gramberg. U nadzornom odboru bila su gospoda Rudolf Pile,. 
Milan Parivodić i O to Vajfert. D irektor je g. Đ. NeŠić.
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Sadržaj:
»Rosija-Fonsier« društvo za osiguranje i reosiguranje u Beogradu
Хрватска католичка банка д. д., — Загреб
Друштво за електротехнику и фабрика кабела a. д., Загреб

»ROSIJA-FONSIER« DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I REOSI
GURANJE U BEOGRADU

Imali smo već prilike da naglasimo da su na poslovanje 
naših osiguravajućih društava u 1936 godini uticale uglavnom 
tri činjenice. Tarifnim sporazumum za grane požara, p ro 
valne krađe i stakla, koji je po odobrenju M inistarstva t r 
govine i industrije stupio na snagu 1 m arta 1936, ranija 
oštra  konkurentska borba svedena je  na normalne granice. 
Povoljno je uticalo i poboljšanje opštih privrednih prilika. 
Međutim, zbog sloma bečkog »Feniksa«, bilo je  došlo do iz- 
vesnog zastoja u akviziciji novih poslova, naročito u osi
guranju života. Srećom, ta j zastoj je trajao  samo kraće v re
me, je r  su interesenti brzo uvideli da nema nikakvog razloga 
za nepoverenje prem a ostalim osiguravajućim društvima. Bla- 
godareći tome, za privrednu granu osiguranja 1936 godina 
bila je  uglavnom povoljnija od prethodnih. I poslovanje 
»Rosije-Fonsier« bilo je prošle godine znatno življe. Inače, 
njena sigurnost i likviditet bili su uvek do sada na potrebnoj 
visini, tako da je  poverenje osiguranika potpuno razumljivo.

Račun gubitka i dobitka
Prihodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Život 68.755 77.066 83.379 85.822
Požar 11.524 10.651 10.376 10.320
Elem entar 3.022 2.981 3.896 4.416

Opšti prihodi:
Prenos dobiti 231 370 536 278
Kamata 590 860 429 626
Od nepokretn. 431 566 1.413 1.715
Od kurs. razl. — — — 1.728

Rashodi
Život 68.550 76.649 83.358 88.312
Požar 9.243 8.773 8.235 8.242
Elem entar 2.348 2.672 3.095 3.547

Opšti rashodi:
Porezi 439 527 996 665
Admin. troškovi 3.158 3.051 2.947 3.125
Trošk. zgrade — .— 439 565
Otpisi 445 287 680 19

Dobitak 370 536 278 429
Zbir prihoda-rashoda 84.554 92.496 100.028 104.905

Kao što se vidi, postoje tri poslovne grane: život, po 
žar i ostali elementar. Globalne cifre iz ove tablice ne mogu 
da nam posluže kao osnova za donošenje zaključaka o te 
kućem poslovanju, je r  sadrže i tzv. tehničke pozicije. Među
tim, »Rosija-Fonsier« objavljuje svoj račun gubitka i do
bitka vrlo detaljirano, i to zasebno za svaku granu. To 
ćemo videti nešto docnije, a ovde ćemo razgledati samo one 
pozicije koje su zajedničke svim poslovnim granam a tj. opšte 
prihode i opšte rashode. Administrativni troškovi iznose 3,12 
miliona i ostali su skoro stalni za poslednjih pet godina, iako 
je  nova akvizicija upravo u tim godinama iziskivala veću pre-

dostrožnost i veće troškove. Inače, u 1930 i 1931 adm inistra
tivni troškovi iznosili su oko 3,5 miliona godišnje. Porezi 
koji su pokazivali jaku tendenciju porasta prošle godine su 
opet nešto smanjeni. Otpisi nisu bili nikada naročito veliki, 
a u 1936 su neznatni (19 hiljada). Prihodi od društvenih ne
pokretnosti bili su prošle godine 1,7 mil., što znači da su tri 
puta veći nego u 1934, a četiri puta veći nego u 1933. P ri
hodi od kam ate do 1934 godine su gotovo stalno rasli i bili 
su dostigli 860 hiljada; u 1935 su pali na 429 hiljada, ,a prošle 
godine opet rastu na 626 hilj. dinara. U 1936 se javlja i 
znatan prihod od kursne razlike (1,7 mil.). Inače zbir opštih 
prihoda od kursne razlike, stalno raste, što je svakako povo
ljan znak.

A. Osiguranje života. U ovoj najvažnijoj grani posla 
pokazalo je Društvo vrlo lepe uspehe. Na kraju  1933 osigu
rani kapital je iznosio 200,1 miliona dinara, a u 1934 godini
204.1 mil., u 1935 god. 210,0 mil., a krajem  prošle godine
203.1 miliona. Smanjenje u 1936 je samo fiktivno, a treba ga 
pripisati devalvaciji švajcarskog franka, koji služi kao osno
vica jednog dela osiguranja u društvenom portfelju. Inače, 
nova produkcija u 1936, po odbitku storna, iznosi 28,82 mi
liona dinara i samo je neznatno zaostala za onom iz 1935> 
uprkos privremenoj uznemirenosti publike zbog sloma »Fe
niksa«. Račun gubitka i dobitka odeljenja života pokazuje 
sledeću sliku:

Prihodi 1933

Rez. premija, prenosne 
prem. i rez. štete 

iz pr. g. 38.367
Prem ije — (bruto) 9.019 
Dažbine 57
Rez. prem. reos. kr. g. 19.283 
Pren. prem. reos. kr. g. 1.508 
Rez. štete reos. kr. g. 516

Rashodi
Rez. prem., pren. prem. 

i rez. štete reosig. iz 
pr. g. 19.854

Prem ija reosiguranja 4.461 
Štete po odbit, reosig. 966 
Iskupi po odbit, reosig. 1.477 
Dividende po odb. reos. 7 
Provizije po odb. reos. 343 
Rez. prem., pren. prem.

i rez. štete krajem  g. 41.358 
Zbir prihoda 68.755
Zbir rashoda 68.550
Razlika +  205

U pogledu sastavljanja računa gubitka i dobitka 
Rosija-Fonsier se prilično odvaja od ostalih naših osigura
vajućih društava, je r  rashode — šte te i provizije — knjiži

1934 1935 1936
u hiljadama dinara

41.358 48.302 51.346
8.556 9.121 9.192

37 73 73
22.784 23.948 23.314

1.443 1.510 1.342
490 425 555

21.307 24.717 25.883
4.340 4.272 4.330

696 1.097 1.890
1.687 1.400 674

4 4 4
309 522 527

48.302 51.346 55.003
77.066 83.379 85.822
76.649 83.358 88.312
+  415 +  21 — 2.490
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neto, po odbitku udela koji je ustupljen reosiguranicima, dok 
su prem ije na strani prihoda bilansirane bruto, dakle zajedno 
one ko je naplaćuje za sopstveni račun i one koje pripadaju 
reosiguračima. Razume se da se u vezi s tim  udeo reosigu
rača u prem ijam a nalazi na strani rashoda. Inače, među rasho
dima nalaze se krajem  godine i reosiguračeva rezervna pre
mija kao i njegove prenosne prem ije i rezervisane štete, 
koje se kao i ostale tehničke pozicije prenose iz godine u 
godinu, ali se ne pojavljuju u računu izravnanja. P rocentu
alni udeo rezervne prem ije reosigurača u ukupnoj rezervnoj 
prem iji iznosio je u 1932, 1933 i 1934 oko 51,5%, u 1935 go
dini 42%, a prošle godine 45,6%. Na stran i prihoda, osim 
tehničkih pozicija, najvažnije su bruto-prem ije i dažbine. Ove 
poslednje bile su prošle godine, jednako kao i pretprošle, 73 
hiljade dinara, a prem ije iznose u 1936 godini 9,19 miliona 
prem a 9,12 mil. u 1935 i 8,55 mil. dinara u 1934 g. Kao što 
se vidi na strani rashoda, od toga je  ustupljeno reosiguraču 
u odgovarajućim godinama 4,33 mil. (u 1936), 4,27 mil. i 4,34 
miliona dinara. Prem a tome neto-prem ije (za račun Rosije- 
Fonsier) pokazuju porast. N eto-štete su takođe porasle, ali 
je  to  znatnim delom kom penzirano nazadovanjem iskupa po 
lisa, sa 1,68 mil. u 1934 na 674 hilj u 1936. Inače, iako su 
štete porasle, ipak su smrtni slučajevi još uvek znatno ispod 
očekivanog procenta sm rtnosti.

B. Odeljenje požara. Opadanje prem ija po osiguranju 
od požara je  zaustavljeno. To se najbolje vidi iz sledeče 
tablice:

Prihodi 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Rez prem. iz pr. g. 1.516 1.327 1.587 1.337
Rtz. šte te  iz pr. g. 864 635 884 597
Prem ije 7.920 7.523 6.792 7.232
Dažbine 1.224 1.166 1.114 1.154

Rashodi
Prem ije reosiguranja 4.627 3.556 3.489 3.665
Štete-neto 1.830 1.723 1.922 1.739
Provizije-neto 823 1.023 890 929
Rez. prem. krajem , g. 1.327 1.587 1.336 1.389
Rez. šte te  krajem  g. 635 884 597 519
Zbir prihoda 11.524 10.651 10.376 10.319
Zbir rashoda 9.243 8.773 8.235 8.242
Razlika + 2.281 +  1.878 +  2.141 + 2.077

U 1936 u odnosu na prethodnu godinu postignut je u 
direktnim  i indirektnim poslovima višak prem ije od 440 hi
ljada dinara, a ukupna prem ija (bruto) u 1936 iznosila je  7,23 
miliona dinara. Obim šte ta od požara bio je  takođe povoljan, 
je r  su nazadovale kako već isplaćene tako i prijavljene ali 
još nelikvidirane štete. Procentualni udeo neto-šteta  i p ro 
vizije s jedne i neto-prem ija i dažbina s druge strane bio je 
sledeči za nekoliko poslednjih godina:
Godina Premije i dažbine Štete i proviz. u %

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 63.6
1936 4.721 2.668 56.5

Procentualni udeo šte ta  i provizija u neto-prem ijam a 
i dažbinama u 1936 g. bio je 56,5. Ako izuzmemo 1934 go 
dinu, to  je najpovoljniji p rocenat za poslednjih osam godina. 
Inače, i po proračunskom  efektu odeljenje požara je najak 
tivnije. Višak prihoda nad rashodima iznosi ovđe gotovo 
redovno preko 2 miliona dinara, a kod osiguranja života za
beležen je  u 1936 m anjak od 2,49 miliona. Doduše, kod život
nog osiguranja su i rezervne prem ije znatno veće, pa bi se i

najveći deo prihoda od plasmana (kirije i kam ate) morao do
deliti to j poslovnoj grani. Isto tako je razumljivo da poslovna 
ekspanzija od osiguranja života iziskuje veće provizije, koje 
nesrazm erno opterećuju tekući godišnji završni račun, jer 
plod toga rada postaje vidljiv tek  u idućim godinama.

C. Ostale grane elementarnog osiguranja. To su osi
guranja od provalne krađe, nesrečnih slučajeva, zakonske od
govornosti, kaska automobila, stakla, transporta  i grada. 
U toku poslednje tr i godine prihodi od prem ija kod ove 
grupe poslova stalno rastu  i u 1936 bili su za oko 200 hiljada 
dinara veći nego u 1929 u kojoj su bili dostigli maksimalnu 
visinu. Prihodi i rashodi iznosili su ovde:

Prihodi 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Rez. prem. i štete
iz pr. g. 566 602 884 750

Prem ije 2.152 2.103 2.671 3.254
Dažbine 303 276 340 412

Rashodi
Prem ija reosiguranja 1.274 1.135 1.448 1.713
N eto-štete 402 543 737 790
Neto-provizije 70 109 160 211
Rez. prem. i št. kraj. g. 602 884 750 832
Zbir prihoda 3.022 2.981 3.896 4.416
Zbir rashoda 2.348 2.672 3.095 3.547
Razlika +  674 +  309 +  801 +  869

Bruto-prem ije u 1936 bile su 3,25 mil. prem a 2,67 mil. 
u prethodnoj i 2,1 mil. u 1933 godini. Paralelno su se kretali 
i prihodi od dažbina, kao i rashodi na ime »premije reosigu
ranja«. Udeo reosigurača je najveći u ovoj poslovnoj grani, 
je r je ona izložena i najvećem riziku. Evo procentualnog 
udela u neto-prem ijam a i dažbinama:
Godina Premije i dažbine Štete i provizije u %

1930 1.221 704 58.6
1932 1.135 490 44.5
1933 1.181 472 40.0
1934 1.244 • 652 54.3
1935 1.564 897 57.4
1936 1.953 1.001 51.2

U 1936 procentualni odnos šte ta  i prem ija je povoljniji 
od prosečnog, a niži je i od onog iz 1934 ili 1935 godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina u blag. 628 617 577 744
Gotov, kod banaka 10.070 15.320 7.329 9.152
N epokretnosti 11.330 12.419 22.847 22.847
H artije od vrednosti 4.824 •5.108 5.945 6.354
Kurs. razi. drž. papira 942 ' 246 — —
Hip. zajmovi 2.987 2.002 1.899 2.552
Zajmovi na polise živ. 7.793 7.954 8.166 8.914
Filijale i zastupstva 10.019 9.014 8.980 9.012
Tek. rač. osig. društ. 3.123 3.583 2.583 3.235
Depo osig. društava 1.248 1.190 1.370 1.478
Razni dužnici 1.175 1.645 1.734 1.063
Inventar po otpisu 231 208 190 171
Kaucije 115 115 115 115

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rez. prem ije života 37.294 44.460 47.493 51.059
Prenos, prem ije života 2.768 2.616 2.789 2.558
Rezervis. šte te života 1.296 1.226 1.064 1.386
Rez: prem. požara 1.327 '1.587 1.337 1.389
Rezervis. šte te požara 635 884 597 519
Rez. prem ija elem. 321 348 434 481
Rezervis. šte te elem. 281 535 316 351
Rezervni fondovi 50 50 50 50
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.Penzioni fond 2.345
Tek. rač. osig. društava 574 346 461 412
Depoi osig. društava 574 346 461 412
Razni poverioci 69 106 106 125
Polagači kaucija 115 115 115 115
D obitak 371 536 278 429
Zbir bilansa 54.491 59.443 61.734 65.638

O brtni kapital koji je sa neznatnim korekturam a iden
tičan sa garantnim  sredstvima »Rosije-Fonsier« u 1936 godini 
iznosi 65,6 miliona. Od toga otpada ravno 55 miliona dinara 
na rezervnu premiju, prenosne prem ije i rezervisane štete ži
vota, 1,9 miliona na rezervnu prem iju i rezervisane štete po
žara i 832 hiljade dinara na rez. prem iju i rezerv, štete ostalih 
g rana elementara. Glavnica sa rezervnim fondom i nepodelje- 
nim dobitkom iznosi 5,48 miliona, a sva ostala pasiva (tek. rač. 
osig. društava, depoi, polagači kaucija i razni poverioci) samo
2,4 miliona dinara. U toku nekoliko poslednjih godina gotovo 
sve prom ene u pasivi bile su neznatne. Jedino je rezervna p re
mija života neprekidno rasla, i to  mnogo bržim tempom nego 
š to  to  odgovara porastu osiguranih glavnica u životnom osi-
guranju. To nam pokazuje i sledeće uporedenje (u milionima
■dinara):

Osig. Rezervna Osig. Rezervna
•Godina glavnica prem ija Godina glavnica prem ija

1929 178,5 20,94 1933 200Д 37,29
1930 210,6 24,86 1934 204,1 44,46
1931 215,9 30,93 1935 210,0 47,49
1932 201,6 34,32 1936 203,1 51,06

O sigurana glavnica u 1936 je čak i nešto m anja od one u 
1930 godini, a rezervna prem ija života je  preko dva puta 
veća. To ukazuje na izvesne prom ene u kvalitetu portfelja i na 
sm anjenje udela reosigurača, ali je to  u još većoj meri znak 
neobičnog jačanja »Rosije-Fonsier«, što ističemo sa velikim za
dovoljstvom .

Plasman premijskih rezervi i ostalih sredstava kojim a 
up rav lja  Društvo je veoma interesantan i pokazuje da je  upra
va strogo  vodila računa o potrebnom  likviditetu aktive i o 
što  većoj sigurnosti i podeli rizika. Gotovina u blagajni i kod 
banaka iznosi skoro 10 miliona dinara. To je znatno više nego 
što bi bilo potrebno za pokriće kratkoročne pasive. Međutim, 

"Rosija-Fonsier ima i hartija  od vrednosti koje se mogu bez 
ikakvih teškoća pretvoriti u novac, i to  za 6,3 miliona. Nepo
kretnosti su bilansirane sa 22,84 miliona, hipotekarni zajmovi 
sa  2,55 miliona, a zajmovi na polise života sa 8,9 miliona. Dug 
•filijala i zastupnika je iskazan sa 9 miliona, tekući račun osi
guravajućih društava sa 3,2 miliona, a depoi osig. društava sa 
1,47 miliona, dok na celu preostalu aktivu (razni dužnici, in
ventar, kaucije) ne otpada više od 1,35 mil. Kao što se vidi, 
Interes osiguranika očuvan je  u najvećoj meri.

U upravnom odboru su g.g.: d-r Bogdan Marković, pret- 
r.sednik; A. Bilinin, Josip Janović, prof. d-r Leon Kojen, J. 
Poselt, d-r A. Fridesi di Ratalma, M. Anić, Sv. Gođevac, Ti
hom ir Panić i Đura Paunković. U nadzornom odboru nalaze se 
gospoda: Gojko Đermanović, Karlo Kun i Velimir Ristić. Ge
neralni direktor je g. Đura Paunković, a d irektor je  g. Milu- 
itin Tešić.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Хрватској католичкој банци полазило je у Е е к  за ру 
жом да својим акционарима плаћа доста високу дивиден- 
ду. Међутим, упркос повољном рентабилитету она je  увек 
успевала да одржава и сразмерно врло висок ликвидитет. 
Завод ce бави скоро искључиво есконтом меница, и то 
претежно оних које гласе на мање износе, a имају сасвим
■ сигурне потписнике и врло кратак рок. Новац пласиран у 
несконт обрнуо ce je у току прошле године око пет и no 
пута. -То.значи да су есконтоване менице биле просечно
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ca роком од око 2 месеца и неколико дана. Иначе Банка 
није Ни ca једни предузећем тако везана да би њена суд- 
бина била у зависности од прилика или неприлика у од- 
h o ć h o m  предузећу. И улагачима Хрватске католичке банке 
je познато да je  у њој оваква кредитна пелитика постала 
већ традицијом. Због тога су они били углавном потпуни 
мирни и у најтежим фазама наше банкарске кризе. Тако 
су, на пример, у 1931 години, која je  била најтежа за 
наше банкарство, улози Хрватске католичке банке пока- 
зивали и извесан пораст.

У твдсу ирошле године пословање je обављано с ве- 
ликим успехем као н раније, a завод je углавном радио 
и с непромењеним средствима, као што нам то показује и 
доња таблица. Ипак je чисти добитак у 1936 знатно мањи 
него ранијих годнна, углавном због тога, што. je  бавка 
прошле године била приморана да плати 1,22 милиона ди- 
иара на име пореза према цирка 400 хиљада динара у pa* 
нијим годинама. У везн с Уредбом о ликвидацији земљс- 
радничких дугова, која приморава новчане заводе да по- 
пусте 25% од својих земљорадничких потраживања, пре- 
трпљен je свде даљи губитак од 1 милион 356 хиљада ди- 
нара, што je за средњи новчани завод типа Хрватске ка- 
толичке банке знатна свота. Међутим, њена je срећа што 
je тај губитак прокњижен већ у џрошлим годинама, 
јер je  њена необично обазрива управа одмах отписивал;: 
сва утужена сумњива потраживања. Ha земљорадничким 
дуговима који су сада предати Аграрној банци отписано 
je чак за оке. 60 хиљада динара више него што je било 
потребно. Због тога ce у рачуну губитка и добитка за
1936 тај износ јавља међу приходима.

Кретање банчиних послова најбоље ce види из сле-
деће таблице, у којс-ј доносимо главне билансне позиције
за четири последње године:

Актива 1933. 1934. 1935. 1936.
у хиљадама динара

Благајна и жиро 5,565 6.691 6.833 5.05:?
Менице 22.892 23.057 27.662 : 22.009
Дужници 3.777 2.488 1.817 6.353
Ефекти 1.466 1.466 1.466 1.466
Непокретности 370 370 370' 370
Разна актива ------ 9 ; 33 — _

Пасива
Главнице 5.000 5.000 5.000 5.0С0
Резервни фонд 3.200 3.250 3.500 3.600
Пензиони фонд ------- ------- ------ 926
Улози 22.404 21.962 26.161 23.896
Повериоци 1.929 1.500 1.416 1.422
Разна пасива ------ ------ ■------ 375
Чисти добитак 924 954 848 425
Збир биланса 34.071 34.081 38.181 35.644

Збир биланса у 1936 je  за 2,5 милиона мањи него. у
1935 години. У пасиви видимо да су улози смањени за 2,26 
милиона, али су према 1934 још увек за око 2 милиона 
већи. Других значајнијих промена у пасиви нема. Једино 
треба споменути да су резервни фондови у порасту, што 
je  у вези ca уобичајеним дотацијама.

У активи има такође мало промена. Готовина изно- 
си 5,05 милиона према 6,83 милиона у претходној години. 
Дужници су повећани ca 1,8 милиона у 1935 на 6,35 мили- 
она крајем 1936. Насупрот томе менице показују пад, ca 
27,66 милиона у 1935 на 22 милиона у 1936 години. Ов;‘. 
промене ксд меница и дужника су углавном последица већ 
споменуте предаје земљорадничких меница Аграрној бан- 
ци. Иначе на менице отпадају и после ове предаје око 
две трећине од целе активе. Види ce, дакле, да je  Хрват- 
ска католичка банка типичан есконтни завод.

Исказани чист добитак износи 425 хиљада динара и 
мањи je скоро за 50% него у 1935 години, због утростру-
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чења пореских терета. Добитак je овако подељен: Резер- 
вном фонду 50 хиљада, пензионом фонду 73 хиљаде, за 
добротворне сврхе 5 хиљада, на име 4% дивиденде (пре- 
ма 10% у ранијим годинама), 200 хиљада динара, a оста- 
так од 97 хиљ ада преноси се на нови рачун. Треба истак- 
нути да су се чланови управног и надзорног одбора од- 
рекли припадајуће им тантијеме за 1936 годину.

У управи су г.г.: Хрустић Фрањо, претседник и 
управљајући директор; Јуринац Фрањо, потпретседник, 
Хрустић Јосип, Капић Мирко, Маркези пл. Драгутин, д-р 
Маркулин Стјепан, Стиплошек АДтун, Сусанић Јулије, 
чланови. У надзорнсм одбору налазе се господа: Аушпер- 
гер Фабијан, д-р Гостиша Андрија, Ханза Јосип, Матковић 
Фрањо и д-р Пребег Владимир.

ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКА КАБЕЛА 
A. Д., ЗАГРЕБ

Друштво за електротехнику и фабрика кабела a. д. 
основано je 1925 године од стране братиславске фабрике 
кабела и Великобечкеречке фабрике шећера. Предузеће je 
у прво време имало своје седиште у Петрсвграду. Међу- 
тим, равно пре десет година, 1927, оно je пресељено у За- 
греб, пошто су претходно купљене потребне непскрегно- 
сти од Загребачке творнице бачава, која je у то време 
обуставила своју производњу. Друштво за електротехнику 
и фабрика кабела ради са преко 100 радника и стално се 
проширује и усавршава. Главница, која je  првобитно из- 
несила 1 милион динара, повишена je у 1930 години на 3 
милиона. Фабрика производи жице за изолирање, кабло- 
ве, изолациони материјал, цеви, бакарне жице, бакарна и 
челична ужета итд. Благодарећи фабрици кабела из За- 
греба и Новосадсксј фабрици кабела у овој важној инду- 
стријској грани могли бисмо да будемо потпуно незави- 
сни од иностранства, jep су ове две домаће фабрике у ста- 
њу да подмире све наше потребе. Још морамо у в о з и т с а -  
мо сировине. Наиме, бакар, олово, гуму ит.д. Кад се до- 
врши пројектовано проширење Борског рудника у Треп- 
чи, бакар и олово нећемо такође више морати да увози- 
мо, jep имамо односних руда у довољним количинама.

Што се тиче пословања Друштва за електротехнику 
и фабрике кабела a. д., Загреб, онс. je  у току прошле го- 
дине било знатно повољније него ранијих година. Ипак, 
повећање чисте добити није ишло сасвим упоредо са по- 
растом цифре обрта, jep су продајне цене готових про- 
извода у појединим случајевима и назадоваде, иакс- су це- 
не сировина на светским тржиштима показивале знатнији 
пораст. У вези с тим почетком ове године наши произво- 
ђачи спроведног материјала за јаку и слабу струју били 
су приморани да закључе споразум о контингентирању 
продаје. Можемо се надати да ће благодарећи томе и гу- 
бици бити спречени.

Главне билансне позиције загребачке фабрике кабе- 
ла за четири последње године евако изгледају:

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936

у хиљадама динара
Непокретности 6.050 6.081 6.131 6.145
Машине и уређај 6.267 6.668 6.764 7.170
Намештај 44 38 32 73
Роба и материјал 4.657 4.519 4.336 4.045
Дужници 3.199 3.906 5.159 4.719
Ефекти — — ------- 129 129
Благајна 431 131 265 347

Пасива
Главцица 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд ------- _ _ 100 120
Аморт. фонд 4.360 5.157 5.966 6.816

Повериоци 13.097 12.973 13.530 12.368
Пренос добити пр. год. — ------- 30 33
Чиста добит тек. год. 158 215 189 291
Збир биланса 20.677 21.425 22.815 22.62»

И у прошлој години инвестиције бележе извесан по- 
раст. Додуше, непокретности су остале готовс- непромење- 
не, али су машине и уређај за 406 хиљада динара веће. 
Проширењем продукције на нове артикле јавила се пстре- 
ба за новим машинама. Укупне инвестиције заједно са на- 
мештајем исказане су са 13,39 милиона према 12,93 мвлис- 
на у претходној години. Кад одбијемо фонд амортизације, 
који je прошле године дотиран са 850 хиљада динара, ин- 
вестиције претстављају нето вреднест од 6,57 милиона. 
Њ ихова стварна вредност je већа, што значи да je извесан 
део резервног капитала друштва књижен на рачун фонда 
амортизације.

Дужници износе 4,7 милиона и мањи су за 440 хи- 
љада него у 1935 години, али су још увек знатно. већи 
него у 1934 или 1933 години. Прошле године показује из- 
весно смањење и позидија „роба и сировине”. Било би пе- 
грешно, када би се на основу промена код робе и ду- 
жника донео закључак о смањењу дослова. Наиме, сма- 
њење позиције „роба и сировине” je случајно, a смањење 
дужника значи да се мање кредитира него што je то би& 
случај у 1935 години.

Повољна je чињеница, да су и псвериоци у опада- 
н>у, макар и за мањи износ. Они износе 12,3 милиона, пре- 
ма 13,5 милиона динара у претходној години. Један део 
туђих средстава претставља средњерочни индустријски 
кредит. Целокупно каматнс- оптерећење није веће од 965 
хиљада динара или 8.5%. Кад би се радило искључиво о~ 
банкарским кредитима, каматно оптерећење друштва мо~ 
рало би да буде знатно веће.

Рачуа губитка и добитка показује нам да еу бруто
прихсди од фабрикације у порасту.

Расходи 1934. 1935. 1936.
у хиљадама динара

Општи трошкови поеловања 1.347 1.632 1.760
Плате 1.000 989 1.015
Камата 1.096 977 965
Дубиозе 88 50 __
Чиста добит 181 189 29'i

Приходи
Од фабрикације и продаје 3.713 3.837 4.031

Брутоприход од фабрикације и продаје у 1936 ге- 
дини износи 4,03 милиона, што значи да je  за 200 хиљада 
већи него у 1935, односно за преко 300 хиљада динара - 
већи него у 1934 години. Општи трошкови показују тако- 
ђе извесан пораст, али су издаци на име камата мањи, a* 
плате су остале готово непромењене. У 1936 није било ду- 
биоза. Иначе, сразмерно незнатни отписи сумњивих потра- 
живања у ранијим годинама указују на тс, да je предузе- 
ће увек вршило брижљиву селекцију дужника.

Чиста добит у 1936 износи 291 хиљаду динара, одно- 
сно за 102 хиљаде више него у претхсдној години. У ве- 
зи с оздрављењем општих привредних прилика постепено 
напредује и електрификација земље, тако да ће убудуће 
бити још више посла и за нашу електротехничку инду- 
стрију каблова, коју загребачка фабрика достојно прет- 
ставља. У 19.3 дивиденда je износила 31%, у 1934 и 1935 • 
no 5% годишње. Прсшлогодишња чиста добит заједно са 
преносом из 1935 износи 324 хиљаде динара. To значи да 
би и дивиденда за 1936 могла да буде готово два пута ве- 
ha од оне у претходној години.

У управи предузећа су г.г.: Драгољуб Аранђеловић, 
д-р Адолф Цувај, Хуго Елбоген, Виктор Елек, Рихард . 
Штерк, Јован Сјеницки и Ђорђе Ледерер.
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Садржај:
Trbovljansko ugljenokopno društvo, Trbovlje 
Југословенска Солвај творница д. д., Лукавац
Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медаоде, д. д., Љубљана

TRBOVLJANSKO UGLJENOKOPNO DRUŠTVO, TRBOVLJE
Našim čitaocima je  poznato da je  Trbovljansko ug lje

nokopno društvo naš daleko najveći proizvođač uglja. To je 
istovremeno i jedno od naših najvećih industrijskih predu
zeća. N jegova finansijska snaga je ogromna, i to ne samo za 
naše već i za evropske prilike. Sopstvena sredstva ovog d ru
štva iznose 280 miliona dinara, a k retan je njegove proizvod
nje u toku nekoliko poslednjih godina vidi se iz sledeće tab 
lice. Da bi se mogao pravilno oceniti veliki značaj »Trbovlja«
za našu privredu, navodimo i podatke o celokupnoj jugoslo- 
venskoj proizvodnji uglja (svi podaci — u tonama):

Naša ukupna Proizvodnja »Trbovlja«
Godine proizvodnja uglja Ugalj Cement Kreč

1929 4,530.007 1,957.640 43.680 20.770
1930 4,175.190 1,414.890 39.260 15.530
1931 3,799.337 1,245.345 63.500 13.820
1932 3,448.678 1,010.000 50.530 5.260
1933 3,235.982 921.376 39.526 5.357
1934 3,378.869 1,010.264 33.590 11.252
1935 3,510.074 1,000.131 36.993 10.100
1936 3,521.075 977.420 58.511 14.441

1929 godine na Trbovlje je otpadalo skoro 40% naše
celokupne proizvodnje uglja. Do te  godine proizvodnja »Tr
bovlja« je stalno rasla. Kao što se vidi, u toku sledećih go 
dina, sve do k raja  1933, naglo opada i naša celokupna p ro 
izvodnja i proizvodnja Trbovlja. Međutim, ova poslednja je 
opadala mnogo bržim tempom. To dolazi otuda što se sve 
više forsirala proizvodnja državnih rudnika, iako ugalj iz d r
žavnih rudnika teško može konkurisati onome Trbovljanskog 
društva, kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu racional
ne eksploatacije. Proizvodnja uglja Trbovljanskog društva u
1933 nije bila dostigla ni polovinu one iz 1929 godine. U toku
1934 dolazi opet do malog povećanja proizvodnje, ali se ono 
u 1935 i prvoj polovini 1936 godine ne nastavlja. Pored sm a
njenja produkcije, na pogoršanje situacije znatno su uticale
i ponovljene redukcije cena.

U drugoj polovini prošle godine dolazi do povoljnog 
preokreta. Doduše, zbog blagih zima i konkurencije drva, 
čiji izvoz nije još dostigao raniji obim, prodaja uglja za 
ogrev bila je i prošle godine slaba. Međutim, primećeno je 
povećanje tražnje za industrijskim vrstam a uglja, a s obzirom 
na porast železničkog i rečnog saobraćaja, možemo očeki
vati da će i društva povećati svoje porudžbine. U 1936 do
šlo je i do izvesnog stabilizovanja cena uglja, a od prošle 
jeseni, uporedo sa kretanjem  cena sirovina, one pokazuju 
opet čak i izvesan porast. Ipak se m ora naglasiti da do sada 
nije došlo i do odgovarajućeg porasta niskih cena za ugalj 
koji se liferuje državi — najvažnijem i najvećem kupcu T r
bovljanskog ugljenokopnog društva.

Kao što nam pokazuje gornja tablica, Trbovljansko 
društvo proizvodi, pred uglja, još i cement i kreč, što je za 
preduzeće prilično važno, jer se za njihovu proizvodnju troši

sopstveni ugalj lošijeg kvaliteta. Proizvodnja cementa bila 
je u 1931 rekordna. Zatim je i ona do k ra ja  1934 rapidno 
opadala, zbog sm anjenja građevinske delatnosti i povećanja 
trošarine. U 1935 i 1936 prodaja cementa opet raste, u 1936 
u odnosu na prethodnu godinu za 45%. U celoj zemlji p ro 
šlogodišnja potrošnja cementa je bila samo za 11% veća od 
one u 1935. To znači da je  povećanje prodaje u krajevim a u 
koje liferuje fabrika cementa Trbovljanskog društva znatno 
veća nego u ostalim delovima države. I prodaja kreča kod 
Trbovljanskog društva bila je prošle godine za 33% veća 
od one u 1935 godini.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

M ontanski posed 46.143 45.064 43.985 42.905
Zemljište i šume 5.476 5.476 5.476 5.477
Zgrade 17.397 16.863 16.489 16.041
Mašine 30.642 30.758 28.048 29.783
Uređaj rudnika 40.623 36.059 34.210 35.095
Dnevni kopovi 9.840 7.970 6.109 4.248
Industr. preduzeća 15.695 13.559 12.034 10.874
Nameštaj — 12 10 8
Zalihe 18.645 18.330 18.188 17.182
Efekti 2.391 2.299 2.310 2.367
Dužnici 166.943 161.272 167.792 170.314
Kursna razl. obv. 2.053 1.919 1.786 1.662
Blagajna 1.630 4.614 3.733 2.645

Pasiva
Glavnica 200.000 200.000 200.000 200.000
Rezerve 78.738 79.010 77.009 77.355
Obligacije 4.757 4.433 4.230 4.018
Poverioci 57.630 45.650 38.806 35.590
Neispl. divid. 8.957 1.885 2.532 2.418
Razna pasiva — 3.113 3.355 3 459'
Čista dobit 3.837 10.109 14.288 15.761
Zbir bilansa 357.491 344.200 340.170 338.602

Rashodi
Troškovi i plate 6.458 6.084 6.053 6.255
Socijalni izdaci 11.363 11.080 10.383 10.230
Porezi i takse 8.310 7.166 6.701 9.758
Kamati 350 351 343 324
Amortizacija 17.971 16.633 14.695 15.259'
Otpis sumnj. potr. 409 402 134 311
Čista dobit 3.837 10.109 14.288 15.761

Prihodi
Bruto prihodi 46.848 48.240 50.738 56.336
Prenos dobiti 1.851 3.587 1.859 1.562
Zbir prihoda-rashoda 48.699 51.827 52.597 57.898

Krajem 1929 zbir bilansa iznosio je  409 miliona dinara, 
a u 1936 je samo 338,6 miliona. To znači da je u međuvre
menu smanjen za preko 70 miliona dinara. Sopstvena sred-
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stva, ne računajući čistu dobit, iznose 277,3 miliona, od čega 
otpada na glavnicu 200 miliona, a na rezervne fondove 77,3 
miliona dinara. Pored toga društvo ima u opticaju za nešto 
preko 4 miliona dinara obligacija i 35,59 miliona dinara po- 
verilaca, što je  s obzirom na visinu sopstvenih sredstava upra
vo beznačajno. Treba napom enuti da se poverioci stalno sm a
njuju  i krajem  1936 ne dostižu ni 45% od njihovog iznosa u
1930 godini. Inače, rezervni fondovi ostali su u toku posled
njih 5—6 godina gotovo neprom enjeno. To je  i razumljivo s 
obzirom na teške prilike u kojim a se kroz to  vreme nalazila 
naša industrija uglja.

U aktivi vidimo da investicije iznose ukupno 133,5 mi
liona prem a 134,3 miliona dinara u prethodnoj godini. U toku 
poslednjih 8 godina prosečna godišnja am ortizacija je izno
sila oko 16 miliona, a nove investicije nešto iznad 11 miliona 
dinara godišnje. U 1936 u nove investicije uloženo je 14,5 
miliona prem a 7,15 miliona u 1935, a am ortizacija je  iznosila
15.25 miliona dinara prem a 14,7 miliona u prethodnoj godini. 
Najveći otpisi bili su kod uređaja rudnika i kod dnevnih ko
pova, što je i razumljivo s obzirom na trošenje instalacija i 
na potrebu da se modernizuju, a s druge strane iscrpljuju se
i rezerve uglja u dnevnim kopovima. Što se tiče prošlogo
dišnjih novih investicija, one su se sastojale u bušenjima koja 
treba da pokažu ležišta produktivnih slojeva i da obezbede 
nove rezerve uglja. Pored toga vršeni su i priprem ni radovi 
za otvaranje otkopa novih slojeva. Odlučeno je  da se i sop- 
stvena električna centrala u Trbovlju preuredi i poveća, kako 
bi se osposobila za proizvodnju celokupne stru je  koju p re 
duzeće treba. Tehnički m aterijal je već poručen, a radovi oko 
montaže treba da otpočnu u najkraćem  roku.

V rednost industrijskih preduzeća bilansirana je sa 10,8 
miliona (fabrika cementa 9,45 miliona, ostala preduzeća 1,42 
miliona) prem a 12 miliona u prethodnoj i 15,7 miliona k ra 
jem 1933 godine.

Preko pola obrtnog kapitala, odnosno 170,3 miliona 
otpada na dužnike, koji su zbog pojačanog poslovanja nešto 
porasli u odnosu na prethodnu godinu. Najglavniji dužnik je 
država. Kad bi ona nešto brže plaćala, Društvo ne bi uopšte 
moralo imati poverilaca.

Zalihe iznose 17,18 miliona. Od toga otpada na zalihe 
raznog m aterijala 14,74 miliona, na cement i kreč 4,16 mi
liona u 1935 godini. Kao što se vidi, zaliha uglja je 
znatno m anja od one u prethodnoj godini. To je  posledica 
življeg k retan ja  na tržištu  uglja.

U računu gubitka i dobitka pada u oči stalno pove
ćanje i bruto-prihoda i čiste dobiti. Međutim, to ne odgo
vara još ni iz daleka rezultatim a iz 1927, 1928 ili 1929 godi
ne. Tako je, na primer, čista dobit u 1936 jedva dostigla jed 
nu trećinu od one iz 1929 godine. I bruto-prihodi su znatno 
manji nego u godinama pre krize. Međutim, socijalni te re t
i porezi ne pokazuju gotovo nikakvo smanjenje. Naprotiv. 
Prošle godine su izdaci za poreze i takse čak i povećani. P re 
ko računa gubitka knjiže se uglavnom samo neposredni po
rezi koji prošle godine iznose 9,7 miliona prem a 6,7 miliona 
u 1935. Ukupno na ime neposrednih i posrednih poreza i ra 
znih drugih dažbina Trbovljansko ugljenokopno društvo ispla
tilo je  u 1936 oko 23 miliona dinara. Ako tome dodamo iz
datke za socijalno staranje od oko 19 miliona, vidi se da 
su ukupni javni te re ti koje snosi. Trbovljansko društvo do
stigli sumu od 42 miliona dinara. To su tr i četvrtine od ukup
nih bruto-prihoda, odnosno to je  tri puta više od iskazane 
čiste dobiti. Izdaci za kam ate su neznatni, a tako isto i o t
pisi sumnjivih potraživanja. Troškovi i plate u 1936 iznose
6.25 miliona i ne pokazuju većih prom ena u odnosu na ne
koliko ranijih godina.

Čista dobit u 1936 dostigla je 14,2 miliona, a sa p re 
nosom iz prethodne godine 15 miliona 761 hilj. dinara. Ovaj 
iznos podeljen je na sledeči način: 13 miliona na ime 6г/г% 
dividende (prema 6% u 1935 i 4% u 1934 g.); penzionom fon

du 300 hilj.; rezervnom fondu 195 hilj.; tantijem a 585 hilj.; 
a ostatak od 1 milion 681 hilj. dinara prenet je na novi račun.

U upravnom odboru se nalaze sledeća g.g.: Andrć
Luquet, pretsednik; d-r Bogdan Markovič, potpretsednik; 
Claude Aulagnon, d-r Ivo Benkovič, Jean baron de Bourgoing, 
Raymond Deltel, Emil Freund, d-r Ferdinand Gramberg, F er
nand Grenard, inž. Anton Klinar, Henry Laporte, Jacques 
May, Rene Monod, Adolf Münch, Ervin Philipp, d-r Alfred 
Porada—Rapaport, Henry Reuter, Rihard Skubec, Vasilije N i
kolajevič Strandtm an i Maurice Tremeau, članovi. U nadzor
nom odboru bila su g.g.: Ivan Avsenek, Jules Benard i poč. 
inž. Milan Šuklje. Generalni d irektor je g. Rikard Skubec, a 
njegov zamenik g. inž. Antoine Julliard. D irektori su gg.: 
inž. Avgust Heinrich i d-r Vinko Vrhunec. Vladin kom esar je 
g. d-r Vilko Pfeifer.

ЈУГОСЛОВЕНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д., ЛУКАВАЦ

Наша индустрија соде била je  последњих година 
приморана да се бори с огромним тешкоћама. У вези с 
општом привредном кризом и сталним смањивањем ку- 
повне снаге становништва, рапидно je  опадала и потрошња 
соде, не само код нас, него и у другим земљама. За нас 
je  у том погледу најважније стање у М ађарској и у оста- 
лим државама Југоисточне Европе, јер je наша индустри- 
ја  соде и врло важан извозник, у првом реду у поменуте 
земље. Извоз у Мађарску, која je најважнији увозник 
наше соде, био je ометан и девизним тешкоћама, јер с 
њоме нисмо имали до пред крај прошле године ни кли- 
риншки уговор који би нормално функционисао, тако 
да je  долазило до немогућности благовремене наплате по- 
траживања. Поред свих тих недаћа јавила се пре неколи- 
ко година и совјетска конкуренција. Пошто je познато да 
код Руса производни трошкови, трошкови транспорта итд 
врло често не играју готово никакву улогу у погледу 
одређивања цена, рацумљиво je да je и наш извоз соде 
морао рапидно да опада.

Према подацима које објављује Народна банка, наги 
извоз амониачне и каустичне соде у току последњих осам 
година износио je:

Године У хиљада У милион
тона динара

1929 27,7 60,24
1930 21,70 40,56
1931 19,07 45,63
1932 11,94 29,05
1933 11,50 27,80
1934 7,54 22,46
1935 7,97 24,67
1936 7,71 20,23

Kao што се види, у 1935 години извезли смо само
7,07 хиљада тона амонијачне и каустичне соде, што зна- 
чи да смо у тој години једва достигли једну четвртину 
извоза из 1929. У току прошле године заустављено je да- 
ље опадање извоза. Шта више, са задовољством можемо 
констатовати да je  извоз no количини опет у порасту. 
Потрошња и продаја содних производа у земљи покази- 
вали су већ у 1935 знатнији пораст. С обзиром на даље 
побољшање општих привредних прилика с правом се мо- 
гло очекивати да he у току прошле године доћи до по- 
новног знатнијег повећања продаје у земљи. Ha жалосг 
та очекивања нису се испунила, у првом реду због тога 
што je у априлу 1936 заведена општа бановинска троша- 
рина на све содне производе.

Југословенска Солвај творница д. д., Лукавац, наш 
je највећи произвођач амонијачне соде (натријевог кар- 
боната). Ова фабрика спада у ред наших највећих и фи- 
нансијски најбоље фундираних индустријских предузећа. 
Основана je још пре 44 године од стране богате породице
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•Солвај у Брислу, која je увек водила рачуна о томе да 
ф абрика буде што модерније и рационалније уређена. 
Последња главна скупштина акционара одржана je 9 јуна
1937 године у Лукавцу. У извештају који je  том приликом 
Управа поднела акционарима каже се поред осталог: „У 
угодном смо положају, што Вам можемо саопштити, да 
je  побољшање продаје наших продуката, које се je  осје- 
тило већ у прошлој (1935) години и ове (1936) године на- 
рочито у псгледу експорта напредовало. . .  Прилике су 
се знатно поправиле нарочито под крај године закључе- 
њем платних споразума са сусједним земљама у које наш 
извоз долази у обзир, na се можемо надати, да ће се нор- 
мализовање прилика и даље наставити ..

У д о њ о ј  таблици упоредили смо главне билансне 
позиције Југословенске Солвај творнице за последње че- 
тири године. Односне цифре нам потврђују да je преду- 
зећ е  необично снажно фундирано, да код нас има врло 
мало других фабрика које би се у том погледу могле ста- 
вити у исти ред са фабриком у Лукавцу.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

У хиљадама динара
Непокретности 16.003 51.376 15.484 17.538
М ашине и апарати 23.339 20.065 18.666 17.694
Транспортна средства 930 729 532 335
.Мобилијар 248 198 202 282
Сировине и готова роба 15.604 8.397 9.186 12.183
Дужници 73.767 66.676 66.692 65.456

‘Благајна 455 706 874 1.128
Хартије од вредности 54 54 54 1.754
Преносне позиције — — 445 363

Пасива
Главница 80.000 80.000 80.000 80.000
Резерве 15.038 16.349 16.913 17.768
■Повериоци 21.552 9.962 6.250 6.792
.Лреносне позиције 252 366 378 188
Д обит 13.878 5.910 8.593 11.985
Збир биланса 130.721 112.587 112.135 116.733

Рачун губитка и добитка
Расходи

Амортизација 6.101 5.743 5.955 6.426
, Д обит 13.878 5.910 8.593 11.985

Приходи
Пренос добити 771 267 45 39
Бруто добит фабрикац. 19.202 11.157 14.022 17.923

Ж амате 5 228 481 444
Збир прихода или расх. 19.979 11.652 14.548 18.411

Обртни капитал je за 4,6 милиона већи него крајем 
претходне године и износи 116,7 милиона. Структура па- 
сиве je необично проста и прегледна. Можемо рећи да 
се у ствари цео обртни капитал састоји само из сопстве- 

:них средстава. Главница износи 80 милиона, фондови 17,77 
милиона, чиста добит 11,98 милиона, a повериоци су би- 
лансирани са 6,79 милиона динара. To значи да на соп- 
•ствена средства отпада 94,2% целокупног обртног капи- 
тала. Склони смо претпоставити да фобрика и нема пове- 
рилаца у правом смислу речи. Износи који су књижени 
преко те позиције претстављају вероватно неисплаћену 

. дивиденду, разне депое и слично. Иначе, н оторн о .је  да 
Лугословенска Солвај творница не ради са туђим сред- 

^ствима. У томе и лежи њено преимућство. У осталом, 
тим е се може објаснити и чињеница, да je она и у годи- 
нама опште привредне кризе и огромног смањивања про- 
мета и производње била у стању да своје пословање увек 

. закључује са одговарајућом чистом зарадом. Да je пре- 

. дузеће било упућено на кредите, губици би због камата 
-били неизбежни.

Прве четири позиције у активи односе се на ин- 
вестиције које су исказане, no одбитку амортизације, са
35,85 милиона, од чега отпада на непокретности 17,54 ми- 
лиона, на машине и апарате 17,69 милиона и на транспорт- 
на средства и мобилијар 617 хиљада динара. Према 1935 
инвестиције су веће за 1 милион динара. Ако се узме у 
обзир да je  прошле године отписано на име амортизације
6,4 милиона, види се да je  у току 1936 било нових инве- 
стиција за око 7,4 милиона. Иако je фабрика стара већ 
око 44 године, ипак су њена постројења и машине најмо- 
дерније и најсавршеније, јер се све инвестиције стално 
допуњују и модернизују. To je један од врло важних фак- 
тора у борби са конкуренцијом, јер фабрици омогућује 
најеконо.мичнију производњу. У току последњих 6-7 го- 
дина потпуно су обновљене готово све инвестиције. Од
1930 до краја 1936, било je нових инвестиција за преко 40 
милиона динара.

Залиха сировина и робе износи 12 милиона према 9 
милиона динара у претходној години. Дужници су иска- 
зани са 65,4 милиона и само су незнатно мањи него у 1935 
или 1934. Иако се на наплату потраживања за робу, на- 
рочито у извозном послу, мора дуже чекати, ипак сма~ 
трамо да се знатан део позиције „дужника” односи на 
незапослена средства предузећа, која су делом на жиро- 
рачуну Народне банке односно на чековном рачуну По- 
штанске штедионице, a делом код лриватних банака. Ha 
то указује и позиција „камате” која се налази међу при- 
ходима.

Бруто добит од фабрикације износи 17,9 милиона, 
за 2790 више него у претходној години. И амортизација 
je  нешто већа него у претходној години и износи 6,4 
милиона. Чиста добит je 11,98 милиона динара према 8,59 
у претходној и 5,91 милиона у 1934 години. Kao што се 
види, побољшање je  знатно. Прошлогодишња чиста добит 
овако je подељена: на име 12% дивиденде (према 91% у
1935 и 6% у 1934 години) 9,6 милиона динара, тантијема 
650 хиљада, резервном фонду 1 милион 194 хиљаде, a 
остатак од 541 хиљаде динара пренет je на нови рачун.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ, ГОРИЧАНЕ ИН 
МЕДВОДЕ, Д. Д , ЉУБЉАНА

Услови рада наших фабрика хартије у току неколи- 
ко последњих месеци су повољнији. Пред крај прошле го- 
дине јавила се на светском тржишту велика тражња це- 
лулозе, тако да je и  њена дена почела h ^ iviio  расти. У 
вези с тим знатно су порасле и цене хартије, које су ина- 
че у току неколико последњих година стално падале. Ме- 
ђутим, ово побољшање на тржишту хартије није могло 
још да дође до израж аја у билансима наше индустрије 
хартије за 1936 годину, јер су и у тој години, као и ра- 
није, цене биле у паду, a увоз стране хартије je и даље 
растао. Царинска заштита je  незнатна, a врло често она 
није ни постојала, јер су под ознаком „ротационе харти- 
је” увожене тако рећи бесцарински и друге врсте хартије. 
При таквој ситуацији наше фабрике у току 1936 годинс 
нису могле ни мислити на потпуно искоришћење свог ка- 
пацитета.

Од наше домаће индустрије хартије, која je групи- 
сана око Љ убљане, 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., Љ убљана”. По- 
словање овог концерна у то.ку 1936 године завршено je 
резултатом који једва задовољава. Све гране производње 
показују назадовање. Због тога су прошле године смање- 
не и готово све позиције у билансу овог предузећа, које 
има 6 фабрика и две самосталне електричне централе, и то 
три фабрике за производњу хартије — у Вевчама, Јане- 
зији и Горичану, две фабрике за производњу дрвовине —
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у Вевчама и Медводама, једну фабрику целулозе у Гори- 
чану и велике хидроелектричне централе у Фужинама код 
Љ убљане на левој и десној обали Саве.

После извршене модернизације ових фабрика, наро-
чито оне у Вевчама., капацитет производње „Здружених
папирница” износи ioko 2.000 вагона хартије годишње, a
стварна производња у последњим годинама била je сле-
дећа (у вагонима):
Г одине Хартија Целулоза Дрвовина Укупно

1930 1.335 347 492 2.174
1931 1.075 454 322 1.851
1932 752 449 243 1.444
1933 812 497 240 1.549
1934 912 490 278 1.680
1935 900 582 242 1.724
1936 859 566 201 1.626

Видимо да je производња хартије у 1930 била нај-
повољнија; затим je нагло опала и у 1932 години износи
само 55% од оне у 1930. У току следеће две године си-
туација се постепено поправља. Међутим, у 1935 и 1936
години опет имамо извесно смањење производње. Фабри-
ке хартије Јанезија и Горичане стављене су• у резерву,
јер je фабрика у Вевчама била у стању да сама изврши 
све приспеле поруџбине. Велико назадовање показује и про- 
изводња дрвовине, која je у 1936 години једва достигла 
две трећине производње из 1930. Једино се код производ- 
ње целулозе није приметило дејство привредне депресије, 
бар не у погледу произведених количина. Иначе, дрвови- 
на и целулоза израђују се углавном само за сопствене по- 
требе. Предузеће има 57 чиновника и мајстора и 594 рад- 
ника. Од 14 децембра 1936 до 3 марта о. г. радништво je 
водило ш трајк који je нанео знатну штету предузећу. 
Иначе, овде радништву за време кризе нису уопште сма- 
њиване наднице, и садашње спадају међу највеће које 
плаћа наша индустрија хартије.

Финансијско стање предузећа je врло повољно, као 
што нам то потврђује доња таблица завршних рачуна за 
последње четири године.

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Фабрике 17.169 15.919 23.517 22.031
Сиров. и полуфабрикати 8.976 9.227 9.849 7.602
Хартија 2.618 2.305 1.958 3.248
Дужници за робу 21.909 26.146 17.807 15.513
Дев., улози и раз. дужн. 4.878 4.597 5.623 5.163
Хартије од вредности 5.163 5.414 3.480 3.990
Благајна 297 327 519 608

Пасива
Главница 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерве 12.515 12.588 12.665 11.165
Пензиони фонд 4.309 4.858 5.348 5.714
Неиспл. дивиденда 14 11 13 12
Депо валор. акција 3 3 3 3
Повериоци 17.713 - 19.945 18.106 14.591
Добитак 1.456 1.530 1.619 1.670
Збир биланса 61.010 63.935 62.754 58.155

Капитал са којим предузеће располаже износи кра- 
јем 1936 године 58,15 милиона и мањи je за 4,6 милиона 
динара него у 1935. Смањење показују како туђа тако и 
сопствена средства. Главница je остала непромењена са 25 
милиона динара, a резерве без пензионог фонда и без фон- 
да амортизације (који уопште не постоји, пошто се вред- 
ност инвестиција смањује непосредним отписом на одго- 
варајућим рачунима у активи) износе 11.16 милиона према
12,66 милиона динара у 1935, што значи да су прошле го- 
дине у односу на претходну за 1,5 милион динара мање, 
иако им je из добити за 1935 године био дотиран износ

од 79 хиљада динара. Смањење резерви потиче отуда, штсг 
je прошле године на њихов терет отписан накнадно испла- 
ћени порез у износу од 1,58 милиона. Крајем прошле ro- 
дине резерве достижу 45% главнице. Назадовање повери- 
лаца са 18,1 милиона у 1935 на 14,59 милиона крајем 1936' 
je последица смањеног промета. Туђа средства према соп- 
ственим стоје no прилиди као 1 према 2. Иначе, сопстве- 
на средства покривају не само све инвестиције него и две 
трећине обртног капитала у ужем смислу, што значи да je  
однос необично повољан.

Уређај фабрика са свима машинама, зградама и оста- 
лим непокретностима и покретностима билансиран je ca 22 
милиона динара према 23,5 милиона у 1935. Пошто прошдо- 
годишња амортизација износи 3 милиона динара, излази 
да je у 1936 за нове инвестиције утрошено 1,55 милиона. 
У 1935 нове инвестиције су износиле 12,77 милиона, a у 
1934 години, 3,36 милиона динара. To je у вези с потпуним7 
модернизовањем фабричких постројења, нарочито главие 
фабрике у Вевчама. Вредност сировина и полуфабриката 
крајем 1936 износи 7,6 милиона и мање je за 2,2 милиона- 
него у 1935. Збсг радничког ш трајка д о в о зн о в и х  сирови- 
на био je привремено обустављен. Залиха папира показује 
повећање од 1,3 милиона динара, a дужници су према 1935 
смањени за 2,3 милиона, што je последица застоја у извр- 
шењу поруџбина, због радничког штрајка; хартије од 
вредности су за око 500 динара веће, углавном због ку- 
повине 5.000 комада акција предузећа „Прерада папирна- 
те робе д. д., Загреб”.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933. 1934. 1935. 1936«

у хиљадама динара
Управни трошкови 2.398 2.167 1.872 2.036
Порези 1.206 1.149 1.217 3.095
Камата 1.864 1.663 1.137 1.186
Отписи 5.080 4.620 5.170 3.037
Чиста добит 1.456 1.530 1.619 1,670

Приходи
Пренос добити 15 4 45 122
Приходи ефеката 52 50 56 56
Од непокретности ------ 132 148 112
Наплата отпис. потраж.. ------ 7 154 ------
Од производње и

продаје 11.937 10.936 10.611 10.734
Збир прихода-расхода 12.004 11.129 11.015 11.025

Бруто-приходи не показују већих промена у односу.
на 1935 годину. Управни трошкови и издаци за камату 
остали су такође готово непромењени. Међутим, код no- 
реза имамо огромно повећање од 1,9 милиона. Стварно по- 
већање пореза према 1935 износи чак око 3,5 милиона ди- 
нара, тако да би се прошла година морала завршити са 
губитком. Да би се то избегло, смањена je прошлогоди- 
шња амортизација за 2 милиона динара, a 1,58 милиона> 
динара je отписано, као што je већ споменуто, на терет 
друштвених фондова. Ha тај начин исказана je  чиста до- 
бит од 1,67 милиона, no прилици једнако као и у 1935.. 
Она je овако подељена: 1 милион акционарима као 4% ди- 
виденда, 166 хиљада као тантијема члановима оба одбора, 
180 хиљада на име ренумерације чиновништву, мајсторима > 
и радницима, 200 хиљада пензионом и 177 хиљада редов- 
ном резервном фонду, док се остатак од 47 хиљада пре- 
носи на нови рачун.

У управи су г.г.: Алојзиј Водник, пр.етседник; д-р» 
Иван Боле, потпретседник; Иван Јелачин, Август Јенко, д-р 
Алојзиј Кобал, Хануш Крофта, д-р Алојзиј Кунст, Виктор- 
Наглас, д-р Ернест Рекар, Рихард Швингер и Jleo Суван, 
чланови. У надзорном одбору су г.г.: д-р Вјекослав Лавш, 
Матко Јанежић, д-р Албин Стеле и Владислав Турк. Дн- 
ректори су г.г.: д-р Цирил Павлин, Егон. Сребре и Хен- 
рик Јан.



A N A L I Z A  B I L A N S A
D o d a ta k  „Narodnem Blagostanju63

BROJ 29 BEOGRAD, 17. JULI 1937. GODINA IX

S adrža j:
Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 
Великобечкеречка фабрика шећера a. д., Петровград 
Фабрика шећера a. д., „Бачка”, Нови Врбас

ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU —
SARAJEVO

Uprava Zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu kon- 
sta tu je  u svom poslednjem poslovnom izveštaju da je u toku
1936 kod nas gotovo u svim privrednim granam a došlo do 
osetnog poboljšanja.»Jedino naše bankarstvo čini nemilu iz
nimku — veli uprava — i ostalo je i prošle godine u svome 
nimalo zavidnom položaju«. Pred k raj 1936 zadat je našim 
novčanim zavodima čak i jedan nov udar, je r  m oraju četvr
tinu svojih potraživanja prema zemljoradnicima sasvim da 
brišu, a za ostalih 75ј% umesto uplate u gotovu dobijaju 3%- 
tne bonove i obligacije, koje će moći naplatiti tek  u toku 
sledečih 14 godina.

Uredba o likvidaciji zemljoradničkih dugova pogađa i 
Zemaljsku banku, je r je i ona, kao zavod sa velikim brojem  
filijala i ispostava, podmirivala kreditne potrebe našeg zem
ljoradnika. Međutim, Zemaljska banka može da izvrši po
trebne otpise i ne dirajući u svoje iskazane rezerve. Ona će 
se za to koristiti latentnim rezervama koje potiču iz njenih 
potpuno otpisanih nekretnina. Valorizacijom jednog dela ovih 
nekretnina stvara se naročita rezerva od miliona dinara, 
koja će biti potpuno dovoljna za otpis celokupnog gubitka iz 
likvidacije njenih potraživanja prem a zemljoradnicima. Inače, 
Zemaljska banka je  upravo sjajno prošla i kroz najteže go 
dine naše bankarske krize. Ona se nije nikako i nikada mo
rala koristiti zaštitnim merama, pošto je  uvek bila u stanju 
da najkulantnije i bez ikakvih teškoća odgovara svima za- 
htevima svojih ulagača. I ovde je u svoje vreme bilo povla
čenja uloga, ali je i likviditet bančine aktive stalno održa
van na prim ernoj visini. Blagodareći poznatoj solidnosti banke 
i neobično opreznom vođenju njenih poslova, ona je bila i 
ostala vodeći zavod Bosne. U Sarajevu su, pored nje, još 
značajne Državna h ipotekam a banka, Gradska štedionica i fi
lijale nekih zagrebačkih banaka, a u provinciji Zemaljska ban
ka je gotovo sve i sva. Pored centrale u Sarajevu, ona ima 
filijale u Banjaluci, Bijeljini, Brčkom, M ostaru, Tuzli i Splitu, 
i ispostave u Bihaću, Derventi, Doboju, Bos. Gradiški, Livnu, 
Prijedoru, Bos. Šamcu, Travniku, Višegradu, Zenici i Zvorniku.

Interesantne informacije o poslovanju Zemaljske banke 
Za Bosnu i Hercegovinu pruža nam donja tablica u kojoj 
smo uporedili glavne bilansne pozicije za poslednje četiri go
dine.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 27.408 29.844 23.043 20.438
Menice 32.839 28.484 57.390 49.271
Efekti 8.742 10.534 12.083 12.955
Efekti fonda založn. 416 416 416 416
Hipotek, zajmovi 429 361 309 277
Komunalni zajmovi 722 688 656 621
Dužnici 125.501 125.753 119.916 135.312

Roba - Odel. produkata 3.896 3.265 1.232 2.238
Nekretnine 7.633 7.470 7.309 7.391

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 15.530 15.570 15.602 15.615
Penzioni fond 1.749 1.731 2.129 2.878
Založn. i kom. obv. 810 730 700 671
Ulošci na knjižice 79.126 78.407 67.847 69.327
Tekući računi 83.324 87.497 82.498 88.407
Reeskont — — 31.598 29.749
Neisplaćeni kupovni 405 409 420 426
Dobit 1.641 1.573 1.560 1.846
Zbir bilansa 202.586 205,918 222.354 228.920
Dividenda 6% 5(% 5% 5%,

Vidimo da su prošle godine neke glavnije pozicije po
jačane. Zbir bilansa je u 1936 za 6,6 miliona veći nego u p re t
hodnoj godini i iznosi 228,9 miliona, od čega otpada 20 mi- 
liona na glavnicu, 15,6 miliona na bančine rezervne fondove,
1,8 miliona na čistu dobit i 191,4 miliona na ukupna tuđa 
sredstva. Sopstvena sredstva pokazuju samo neznatan porast 
prem a 1935 godini. Reeskont je za nešto ispod 2 miliona 
manji, a ulošci na knjižice su povećani za oko 1,5 miliona, 
dok su ulošci po tekućim računima za oko 6 miliona veći.

Iako je  gotovina i u 1936 nešto smanjena, ipak je lik
viditet još uvek ogroman, je r bi se raspoloživom gotovinom 
moglo odmah isplatiti skoro 30% uložaka na knjižice. U toku
1937 likvidnost zavoda je znatno pojačana. Najvažnije plasm a
ne pretstavljaju  ulošci po tekućim računima i menice. Suma 
dužnika povisila se prem a prethodnoj godini za 15,4 miliona 
i iznosi 135,3 miliona dinara. Prem a pojedinim grupam a duž
nici su ovako podeljeni;

Dužnici 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Hipotek, pokriveni 51.973 69.361 72.848 81.359
Na efekte i robu 12.345 16.711 10.483 11.331
Uz menično jemstvo 51.489 36.449 33.480 39.004
Potraž. kod banaka 4.694 3.232 3.105 3.618

Ukupno 120.501 125.753 119.916 135.312
Kao što se vidi iz gornje tablice, Zemaljska banka mno

go polaže i na m aterijalno obezbeđenje svojih potraživanja. 
Dužnici pokriveni hipotekom stalno rastu, a oni koji su obez- 
beđeni meničnim jemstvom do k raja  1935 su opali, a u 1936 
opet rastu, ali u manjoj meri od hipotekarno obezbeđenih.

Menični portfelj je  spao sa 57.39 miliona u 1935 na 
49.27 miliona krajem  1936, dakle za 8.1 miliona, najvećim de
lom zbog pretvaran ja meničnih kredita u kredite po tekućim 
računima. Oko tri petine meničnog portfelja nalazi se u re- 
eskontu. To su sezonski krediti, ko ji su većim delom već u 
prvim mesečima 1937 godine likvidirani.

Krajem 1936 efekti iznose 12.95 miliona i veći su za 
872 hiljade dinara nego krajem  prethodne godine, u prvom
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redu zbog porasta kurseva bančinih državnih hartija  od vred
nosti. Banka je imala sledeče efekte:

S tanje efekata 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Državni papiri 6.453 8.423 10.108 10.935
Akcije banaka 1.375 1.322 1.204 1.191
Ostalo 914 788 771 829

Bančin angažman u drvarskoj industriji ostao je ne- 
promenjen. Več smo imali prilike da naglasimo da je ta  p ri
vredna grana opet oživela. Zemaljska banka ima u svom 
portfelju  i akcija osiguravajućeg društva »Sava«, koje je u 
1936 postiglo zadovoljavajući rezultat. Inače, Banka drži i 
glavnu agenciju ovog društva, koja je takođe dobro radila. 
Sarajevska pivara, kod koje je Zemaljska banka takođe za- 
interesovana, zaključila je 1936 godinu sa nešto boljim re
zultatom, ali još nije prebrodila teškoće koje pritiskuju njenu 
prođu. To je u vezi s visokom trošarinom  na pivo.

Što se tiče bančinih filijala i ispostava, uprava napo
minje u svom poslednjem izveštaju da su one po svome broju 
ostale nepromenjene, a radile su sa kapitalom  od 102 mili
ona prem a 95 miliona krajem  1935. Ulošci filijala i ispostava 
povisili su se sa 52.6 miliona u 1935 na 57 miliona u 1936. Na 
rentabilnost filijala nepovoljno je uticalo maksimiranje ka
matnih stopa kao i sniženje kam ate na seljačke dugove. Ban- 
čino robno odeljenje intervenisalo je i u 1936 u iznosu suvih 
šljiva. Rod šljiva je bio izdašan, tako da je i uspeh ove in
tervencije bio zadovoljavajući i znatno bolji nego u 1935.

H ipotekarni posao je u zastoju. Komunalni i hipotekarni 
zajmovi bilansirani su sa 898 hilj. din. Bančine nekretnine iska
zane su sa 7.39 miliona. Prem a 1935 povišene su za 82 hiljada, 
zane su sa 7.39 miliona. Prem a 1935 povišene su za 82 hiljade. 
To je saldo od preuzim anja jedne kuće u Tešnju (250 hilj.) 
i redovnih godišnjih otpisa od 167 hilj. dinara.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Plate 6.397 4.890 4.874 4.776
Troškovi i porezi 5.471 5.434 4.898 4.324
Preno-s dobiti 241 257 424 468
Dobit tek. godine 1.400 1.316 1.136 1.377

Prihodi •
Bruto prihod 13.268 11.641 10.908 10.478
Prenos dobiti 241 257 424 468
Zbir prihoda ili rashoda 13.509 11.898 11.332 10.946
Dividenda 6% 5:% 5% 5%

Bruto prihod se stalno smanjuje, prošle godine prema
pretprošlo j za 430 hiljada dinara. To je posledica slabije iz
dašnosti posla, a u prvom redu slabije izdašnosti kam atnog 
posla, koji stoji pod pritiskom  maksimiranja. Likvidiranjem 
zemljoradničkih dugova posta je ta j p ritisak  još i jači, jer 
je  ona skrom na ranije dekretirana kam ata na potraživanja 
od zemljoradnika od 4г/а% spuštena na ciglo 3% (ulagačima 
se mora platiti više). Pored toga se ubuduće mora računati 
i sa znatno jačim poreskim opterećenjem . Uprava sasvim 
tačno primećuje da »izgleda kao da se s mjerodavne strane 
ne pridaje nikakva važnost elementima iz kojih se crpi ren
tabilnost novčanih zavoda, a ipak je rentabilnost preduslov 
njihovog postanka i opstanka«. Uprkos smanjenju bruto p ri
hoda, čista dobit Zemaljske banke u 1936 je veća nego u 
prethodnoj godini, je r su troškovi za oko 670 hiljada dinara 
manji. Na ime 5% dividende isplaćuje se 1 milion dinara, za 
tantijem u 75 hiljada, za dobrotvorne svrhe 50 hiljada, dok se 
rezervnom fondu dotira 38 hiljada dinara, a 683 hiljade su 
prenete na novi račun.

U upravi se nalaze gospoda: Pero Stokanović, p re t
sednik; Nikola Berković, Frano Petrinović i Vladimir Sušić,

potpretsednici; Mehaga Ahmetašević, Asimbeg Alibegović, d-r 
Nikola Andrijašević, d-r M ustafa Denišlić, d-r Dušan Jefta- 
nović, d-r Ljubo Leontić, Ism etaga Merhemić, poč. Ivo Mrčić, 
d-r Emil Miler, d-r Milan Nešković, Pol Ramlo, d-r Cvjetan 
Spužević i poč. Vaso Vasiljevič, članovi. U nadzornom odboru 
su g. g.: M ujaga Šahinagić, Vuko Đukić, P e ta r Jurišič, Lud
vig Merio, Stevo Prnjatović i d-r Julius Rotkopf. Poslovnu 
direkciju čine g. g.: Aleksandar Poljanić, Relja Petrovič i d-r 
Nikola Kuzmani.

ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. Д., 
ПЕТРОВГРАД

У свом пословном извештају за 1936 годину управа 
Великобечкеречке фабрике шећера вели, поред осталога, 
да се и поред знатног побољшања привредних прилика у 
нашој земљи потрошња шећера није још у одговарајућој 
мери повећала, тако да су се и залихе, услед веће произ- 
водње и непромењеие потрошње, знатно повећале. С обзи- 
ром на сувише високу државну трошарину то се могло и 
очекивати. Да je цена шећеру висока, то je данас свакоме 
јасно. Цена шећеру у коцкама од 15 динара no килограму, 
колико она данас износи у малопродаји, прелази могућност 
плаћања широких слојева. Има већ неколико година да ми 
то стално наглашавамо. Не само то. Ми смо веИ одавна 
указали и на пут којим би се морало ићи приликом реша- 
вања овог проблема, који je исто тако важан за потроша 
че шећера, као и за произвођаче шећерне репе. Претера- 
ну државну трошарину на шећер треба што пре осетло 
снизити.

Средином новембра 1936 одржана je у Министарству 
пољопривреде у Београду једна конференција која je до- 
шла до истог закључка. Ha жалост, ни после тога нису пре- 
дузете потребне мере. Међутим, снижењем трошарине за 
једну трећину сваки би дошао на свој рачун. Сигурно je 
да би се после тога могла остварити детаљна продајпа 
цена од око 11 динара no килограму. To би са своје стра- 
не довело до повећања потрошње шећера, a ова би свака- 
ко врло брзо покрила мањак у приходима од трошарине, 
који би се с почетка појавио услед снижења трошаринске 
стопе. Иначе, повећана потрошња шећера довела би и до 
повећања производње шећерне репе, односно до повећања 
прихода пољопривреде. У вези с тим дошло би и до ра- 
ционалнијег искоришћења постојећих фабрика шећера и до 
повећања прихода државних железница од превоза рспе и 
превоза шећера. Наплата непосредних пореза такође би се 
повећала. Тиме би се најефикасније сузбијало и кријумча- 
рење сахарина и других вештачких сладила, које наноси 
знатне штете и држави и шећерној индустрији и пољопри- 
вреди, јер широка употреба нехранљивих вештачких сла- 
дила и долази због превисоке трошарине на шећер, ко.ја 
ограничава потрошњу.

По потрошњи шећера Југославија се налази међу по- 
следњим државама, али смо за то no висини трошарине 
на шећер други на свету, одмах после Италије. Разуме се 
да су у вези с тим и наше шећеране, у које су уложене 
стотине милиона капитала, могле да искористе само не- 
знатан део свог капацитета. У прошлој кампањи код нас je 
произведено 86.635 тона шећера. Скоро толико могла би 
произвести и сама Великобечкеречка фабрика шећера. Ме- 
ђутим, она je у 1936/37 из прерађене репе добила само 
15.568 тона шећера, као што нам то показује и доња та- 
блица.

Прерађена Добивени Проценат Откупна
репа-тона шећер-тона искори- цена репе

шћења У дин.
регге no кв.

Петровград 114.614,0 15.568,7 13.77!% 22,15
Ћуприја 55.190,0 7.309,0 13.40(% 21,70
Црвенка 103.384,6 12.774,0 12,59% 20,38 .
Нови Врбас 106.062,3 12.918,2 12.12)% 19,68
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Чукарица 90.126,6 10.648,3 12.04% 19,56
Осијек 91.316,7 10.843,0 11.771% 19.15
Стари Сивац 14.110,2 1.604,3 11.08|% 18,12
Врањин Врх 133.881,8 14.950,2 10.81!% 17,72
Усора обуставила рад
Петровград 114.614,0 15.568,7 13.77% 22,15

Укупно у целој земљи 86.635,9
Kao што ce види, Великобечкеречка фабрика шећера 

. имала je најјачу производњу. Код ње je и откупна' цена 
репе била највећа. Фабрика je прерадила 1,146.140 квинтала 
репе и израдила je  155.687 квинтала кристалног шећера и 
ш ећера у коцкама, главама и у праху, као и 47.600 квин- 
тала меласе и 64.770 квинт. сувих резанаца. Прерађена ко- 
личина репе je  за око 30i% већа него у претходној кампа- 
њи. Услед веће прераде трошкови производње су сразмер- 
но мањи. Због тога je и пословни резултат бољи него у
1935, иако су цене сувих резанаца' и меласе попустиле.

Биланси Великобечкеречке фабрике шећера за по- 
следње четири године овако изгледају:

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Инвестиције 51.982 51.373 51.082 51.790
Дужници и пов. - салдо ------ 5.132 884 788
Ефекти 17.104 17.104 17.146 16.877
Роба 43.228 43.963 45.438 49.917
Благајна 1.221 720 845 964

Пасива
Главница 36.000 36.000 36.000 36.000
Ред. рез. фонд 9.006 9.506 10.048 10.695
Фонд за пов. главн. 3.360 3.360 3.360 3.360
Фонд валоризације 9.136 9.136 9.136 9.136
Фонд амортизације 35.817 39.071 39.071 39.573
Фонд пореске резерве 6.000 6.000 4.500 5.100
Повер. и дужн. —• салдо 1.984 ------ ------- — —
Неиспл. дивиденда ------ ------ 2.926 5.305
Чисти добитак 11.591 10.304 10.354 11.166
Збир биланса 113.535 118.294 115.395 120.336

Рачун губитка и добитка
Расходи

Трошкови и плате 3.971 3.422 2.701 2.729
Порези 8.952 8.047 4.256 2.110
Дубиоза 423 — _ ------ 436
Курсна разлика 98 ------ ------ ------
Пореска резерва 6.000 — — ------ 600
Амортизација 3.421 3.254 — — 502
Добитак са преносом 11.591 10.304 10.354 11.166

Приходи
Пренос добитка ------ ------ 410 459
Бруто приходи 34.276 24.662 16.901 17.084
Збир прихода 34.276 24.662 17.311 17.543

Збир биланса износи 120 милиона динара према 115 
милиона у 1935. Ако погледамо пасиву, видимо да су то 
скоро све сопствена средства. Једино неисплаћена дивиден- 
да од 5,3 милиона (према 2,9 милиона у претходној годи- 
ни) претставља туђа средства. Фабрика има свакако и по- 
верилаца, али они нису исказани засебно, већ ce дужници 
и повериоци билансирају у виду салда, који je у 1934, 1935 
и 1936 години у активи, што значи да су дужници бећи од 
поверилаца, a то je скроз здраво. С обзиром на повољну 
финансијску структуру предузећа повериоци сигурно не за- 
узимају веће димензије, a тако исто ни дужници, јер ce 
највећи део трансакција обавља за готово.

Код сопствених средстава имамо прошле године само 
три мање промене. Пре свега редовни резервни фонд пока- 
зу је повећање од 547 хиљада због дотације из чистог до-

битка за 1935. Фонд амортизације je такође нешто повећан, 
за 502 хиљаде динара. To je сасвим незнатно с обзиром на 
чињеницу да су инвестиције билансиране са 51,8 милиона 
динара. У 1935 амортизација није уопште, вршена. Најзад, 
повећан je  за 600 хиљада и фонд пореске резерве.

Ako ce изузме знатно повећање залиха робе (са 45,4 
милиона у 1935 на 49,9 милиона динара крајем 1936 године), 
ни промене у активи нису биле нарочито значајне. Вред- 
ност портфеља ефеката je за око 270 хиљада динара мања, 
a код инвестиција имамо повећање од 700 хиљада. Фабри^- 
ка je потпуно изграђена и снабдевена најмодернијим маши- 
нама, тако да знатније нове инвестиције и не могу доћи v 
обзир, поготово док je потрошња скучена.

Бруто-приходи били су готово једнаки као и у прет- 
ходној години, односно у 1936 су незнатно повећани. Ha 
страни расхода видимо да нема промена ни код трошкова и 
плата. Порези износе 2,11 милиона према 4,25 милиона у 1935 
и 8,04 милиона динара у 1934 години. Предузеће je у току 
две последње године на име пореза исплатило знатно веће 
износе, али ce то из рачуна губитка и добитка не види, јер 
je разлика исплаћена употребом фондова.

Исказани чисти добитак je за 763 хиљаде већи него 
у претходној години и износи 10 милиона 707 хиљада, a 
ca преносом од 459 хиљада из 1935 године 11 милиона 166 
хиљада динара. Он je овако подељен: резервном фонду 
500 хиљада, на име тантијеме 1,07 милиона, за дивиденду 9 
милиона, a остатак од 596 хиљада пренет je на нови ра- 
чун. Неупућенима може изгледати да je  добитак знатан. Ме- 
ђутим, то није тачно. Треба наиме имати у виду да je у 
ову фабрику приликом оснивања инвестирано око 1,3 ми- 
лиона енглеских фунти, a то код данашњег курса износи 
око 300 милиона динара. To значи да чисти добитак за 1936 
годину претставља укамаћење од око 3%.

У управи Великобечкеречке фабрике шећера су г.г.: 
д-р Драгољуб Аранђеловић, Хајнрих Блас, Јосип Бун, 
гроф Александар Чеконић, Хуго Елбоген, Рудолф Елбоген, 
Емил Фрајнд, д-р Отон Франгеш, Милутин Лазаревић, Ар- 
тур Ледерер, Ђорђе Ледерер, Барон д-р Марцел Мадара- 
ши—Бек и Шарл Торман. У надзорном одбору су г.г.: д-р 
Миша Матић, Андор Мартон, Едмунд Попер, Роберт Трајш 
и д-р Славко Жупански.

ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. Д. „БАЧКА”, НОВИ ВРБАС

У прошлогодишњој кампањи Фабрика шећера „Бач- 
ка” у Новом Врбасу отпочела je ca откупом pene од 10 
септембра, a завршила га je 6 децембра 1936, дакле после 
8 дана. Због сталне кише преузимање репе je у неколико 
махова прекидано. Услед тога je било дошло и до прекида 
у погону фабрике. Прерада репе je отпочета 21 септембра, 
a завршена je 7 децембра, док je  сам прекид у погону 
трајао од 30 септембра до 13 октобра, што значи да je 
прерада трајала свега 64 дана. Кроз остала 302 дана у 
1936 години фабрика je стајала. Откупљено je 1,065.399,6 
квинтла репе ко дени од 19,68 динара. Проценат искори- 
шћења репе био je 12,12%, a прерађено je  свега 1,060.623,3 
квинтала репе, који су дали 129.182,25 квинтала шећера, 
што претставља 151% наше целокупне производње шећера 
у прошлој'' кампањи.

Имали смо већ прилику да констатујемо да ce при- 
лике у нашој индустрији шећера нису још поправиле, али 
да je. кулминација кризе била у 1934 год., тако да смо на 
путу постепеног побољшања. Ha жалост, до жељеног по- 
бољшања долази врло споро, јер je  с обзиром на високу 
трошарину и шећер скуп, тако да je потрошња још увек 
минимална. Управа фабрике „Бачка” напомиње у свом по- 
следњем извештају, да je продаја шећера у 1936 у неко- 
лико чак изостала за онои из претходне године. Неповољ- 
но ce je  'разбијала и продаја сувих резанаца. Принос репе
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je био знатно сбилнији него у 1935 години, али je  њен 
квалитет био слабији, тако да je добивена и неочекивано 
велика количина сувих резанаца, због чега су им цене по- 
пустиле. С друге стране се нису јавили ни већи купци су- 
вих резанаца из Европе, a извоз у Америку je запињао 
због недостатка бродског простора. Ha тај начин фабрика 
„Бачка” je успела да пласира само половину робе, и то no 
ниским ценама. Ha прошлогодишњи пословни резултат не- 
повољно je утицао и пад цена меласе која je иначе у це- 
лости продата. Постигнути билансни успех je једнак као 
и у 1935 години, благодарећи уштедама оствареним побољ- 
шањем техничких услова производње. Наиме, у 1936 je те- 
хнички начин производње усавршен, a набављене су и неке 
нове машине. To се показало као врло корисно и дало je 
задрвољавајуће резултате.

Главне билансне позиције Фабрике шећера a. Д-
„Бачка" за последње четири године овако изгледају:

Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

Непокретности 4.450
у хиљадама динара

4.450 4.680 4.500
Зграде и инвестиције 29.142 29.142 29.142 29.593
Машине и уређај 30.756 30.756 30.756 36.581
Индустријска пруга 2.349 2.349 2.349 2.349
Залихе 46.341 39.945 34.775 48.801
Дужниди и улози 31.685 31.596 36.614 34.244
Хартије од вредности 3.339 3.483 4.622 4.276
Благајна 177 152 192 213
Разна актива 3.220 3.220 3.220 ------
Губитак 3.300 ------ — ------

Пасива

Главница 50.000 50.000 50.000 50.000
Резервни фонд 8.500 8.500 8.750 9.250
Фонд валоризације 8.789 8.789 8.789 8.789
Фонд за пов. главнице 1.368 1.368 1.368 1.368
Фонд аморатизације 26.741 29.853 33.951 38.318
Фонд за сумњ. потраж. ------ ------ 151 ------
Засебно опорезована

резерва 53.439 36.454 28.995 30.715
Повериоци 5.872 6.641 10.519 18.145
Неиспл. дивиденда ------ ------ — _ 56
Чиста добит ------ 3.485 3.825 3.915
Збир биланса 154.728 145.092 146.349 160.558

Расжоди

Порези 4.471 676 215 2.970
Отпис — амортизација 4.812 3.112 4.098 4.367
Сумњива потраживања 1.664 51 151 ------
Курсна разл. ефеката 83 ------ ——- ------
Добит са преносом 3.485 3.825 3.915

Приходи

Пренос добити 931 ------ 387 481
Од ефеката 83 108 89 118
Од непокретности 11 15 7 13
Од производње 6.676 7.202 7.807 10.640
Губитак 3.330 ------ ------ ------
Збир прих. или разхода 11.030 7.325 8.290 11.252

Збир биланса који je идентичан са обртним капита- 
лом фабрике, износи 160,5 милиона и већи je за 14 мили- 
она динара него крајем 1935. Туђа средства износе само 
18 милиона динара према 10,5 милиона у 1935 и 6,6 милио- 
на крајем 1934 год. Сопствена средства достижу 142 мили- 
она, од чега пада на главницу 50 милиона, на фонд амор- 
тизације 38,3 милиона, на остале фондове 19,4 милиона, на

чисту зараду 3,9 милиона и на „засебно опорезовану резер- 
ву” 30,7 милиона динара.

Код сопствених средстава имамо у 1936 у односу на 
претходну годину само три знатније промене. Пре свега, 
резервни фонд je за 500 хиљада динара већи, што je no- 
следица дотације из чисте зараде за 1935 годину. И фонд 
амортизације je порастао са 33,95 милиона у 1935 на 38,3 
милиона динара у 1936. Тиме je достигао 52,51% од билан- 
сиране вредности инвестиција. Иначе, амортизација у 1936 
,ie нешто већа него у претходној години, али ипак износи 
само 4,36 милиона односно 5,9% од билансне вредности 
инвестиција. Kao што се види, проценат амортизације je  
још увек врло умерен. Повећана je и „засебно опорезова- 
на резерва” за 1,72 милиона, са 28,99 милиона у 1935 на 
30,71 милиона у 1936 години. To je последица веће произ- 
водње и увећаних залиха. Наиме, засебно опорезована ре- 
зерва je у ствари латентна резерва која има c b o j  o c h o b  у 
процени робе. Уместо да се роба билансира no цени ко- 
штања, она се мора књижитП no продајној цени. Разлика 
као неостварена бруто зарада долази у пасиви. Природно 
je да je код већих залиха и ова резерва већа.

У активи видимо да су „машине и уређај" у 1936 за 
нешто испод 6 милиона веће него у претходној години. 
To je последица већ поменуте модернизације уређаја фа~ 
брике. Других знатнијих промена код инвестиција нема. 
Иначе, и залихе су прошле године повећане за око 14 ми- 
лиона, на 48,8 милиона динара. Дужници и улози су сма- 
њени за 2,4 милиона, на 34,2 милиона динара.

Рачун губитка и добитка je необично занимљив. 
Приходи од производње су и прошле године порасли за*
2,8 милиона, у првом реду због остварених уштеда благо- 
дарећи техничком усавршавању производње. Прошле го- 
дине су знатно порасли и порези. Иначе, морамо напоме- 
нути да се последњих година сви порески издаци нису ни 
књижили преко рачуна расхода. Да je то учињено, морао 
би се исказати губитак или незнатна добит. Тако je, на 
пример, у 1936 на име пореза и такса (без трошарине на 
шећер) исплаћено 6,97 милиона динара, од чега je књиже- 
но само 2,97 милиона на терет расхода, a остатак од 4 ми- 
лиона исплаћен je из резервних фондова. У 1935 из фон- 
дова je исплаћено 2,9 милиона, a у 1934 години 6,1 милио- 
на динара. Kao што се види, за исплату дивиденде морају 
се још увек трошити резерве, јер je зарада недовољна или 
je уопште нема.

Д а je прошле године цео износ пореза књижен, на 
терет рачуна расхода, a остатак од 4 милиона исплаћен je  
из резервних фондова, a у 1934 години 6,1 милиона дина- 
pa. Kao што се е и д и , за исплату дивиденде морају се још 
увек трошити резерве, јер je зарада недовољна или je уоп- 
ште нема.

Да je прошле године цео износ пореза књижен, на 
терет рачуна расхода, морао би се исказати губитак од 85 
хиљада динара. Међутим, како фабрика располаже знатним 
резервама, она није хтела да остави акционаре без скром- 
не дивиденде. Због тога je већи део пореза платила и»‘ 
својих резерви и исказивала je чисту добит од 3 милиона 
915 хиљада. Овај износ je овако подељен: акционарима н з (. 
име 5f%: дивиденде 2,5 милиона, резервном фонду 500 хи- 
љада, тантијема 343 хиљаде, a остатак од 572 хиљаде пре-- 
нет je  на нови рачун.

У управи су г.г.: д-р Гедеон Дунђерски, претседник;: 
Филип Bajc, потпретседник; A. Ацел, д-р Марко Чутић, 
Едмунд Холош, Јосип Најман, Радиша Николић, Максо 
Опенхајм, Дазар Продановић, Евген Шварц, д-р Стеван' 
Клајн и Ђорђе барун Улман, чланови. У надзорном одбо- 
ру се налазе господа: Мирко Јакобчић, Геза Штукс-Рибар^. 
Оскар Хамершлаг, Милета Лесковац, д-р Фрањо Киш, Kap-- 
ло Ацел, Евген Кеменди и Јосиф Пилиш.
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Садржај:
Gradska Štedionica općine grada Sarajeva u Sarajevu 
„Унион” пивара д. д., Љ убљана
Дионичко друштво за промет ковинама Цугмајер и Грубер у Загребу

GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE GRADA SARAJEVA 
U SARAJEVU

Sa 1936 godinom sarajevska G radska štedionica je za
vršila petnaest godina svoga poslovanja. Na svoj petnaestgo- 
dišnji rad ona može da ukaže s opravdanim ponosom, je r je 
u tom  srazmerno ipak dosta kratkom  razdoblju uspela da 
snažno poveća i razvije obim svojih poslova. Neobično sna
žnom poletu sarajevske Gradske štedionice nisu mogle naško
diti ni privredna kriza ni kriza našeg bankarstva, tako da je 
ona danas posle Zagrebačke gradske štedionice i Ljubljanske 
mestne hranilnice naša najveća opštinska štedionica. •

Sarajevska gradska štedionica počela je kao skromna 
novčana ustanova. Prilikom svog osnivanja primila je neka 
gradska privredna preduzeća, i to u defektnom i skoro 
iscrpljenom stanju. U toku poslednjih 15 godina ona 
je  za njihovu obnovu i proširenje izdala oko 73,5 
miliona dinara. Time im je znatno podigla i vrednost i ren 
tabilnost. Znatni su bili izdaci Štedionice za bolje snabdevanje 
grada javnom rasvetom i javnim česmama. Svojoj opštini Š te
dionica je olakšala rad i osnivanjem asfaltne fabrike, a 
imajući u vidu potrebe privrednika preuzela je i jedno trans
portno preduzeće »Špediciju d. d.«. U svom bankarskom po 
slovanju Štedionica je uspela da privuče ogroman broj 
građana.

Znatni su i neposredni doprinosi Štedionice svojoj op
štini. Tako jo j je, na primer, u 1936 godini na ime placarine 
za iskorišćavanje puteva i trgova za vodovodne, električne i 
plinske vodove i za upotrebu cesta za tram vaj isplatila do
prinos od 4 miliona. Tome treba dodati izdatke Štedionice za 
javnu rasvetu i javne češme od 3,99 miliona i učešće opštine 
u čistom dobitku Štedionice koje je  u 1936 iznosilo 300 hilja
da dinara. To znači da je Štedionica u 1936 ukupno doprinela 
svojoj opštini 8,29 miliona dinara. Time je pokrila opštinski 
godišnji budžet sa preko 25%.

Električna centrala ima u svemu 4.700 k. v. raspoložive 
snage, i to dva moderna turboagregata sa ukupnom snagom 
od 4.200 k. v. i jedan ag regat kod vodne centrale Hrid od 
500—600 k. v., kao i jedan agregat koji služi samo za re 
zervu. Ukupna dužina mreže iznosila je krajem  1936 g. 589,5 
hiljada m etara prem a 562,9 hiljada m. u 1935 godini. Prošle 
godine je  priključeno 305 novih instalacija. Početkom  1936 pu
šten je u pogon ekonomajzer, tako da je postignuta ušteda 
na ugljenu od oko 20% po kilovat-času. U 1936 godini zabe
leženo je znatnije poboljšanje kako u proizvodnji tako i u 
prodaji električne energije. Time je prebrođeno nazadovanje 
potrošnje koje je  bilo izazvano ekonomskom krizom. Dok je 
proizvodnja u 1935 prem a onoj iz prethodne godine pokazi
vala smanjenje od 3,84%, u 1936 imamo u odnosu na 1935 
povećanje od 10,8%. Ukupna proizvodnja u 1936 iznosila je
7,388.000 k. v. č. prem a 6,668.970 k. v. č. u 1935 i 8,07 miliona 
k. v. č. u 1931 godini. Prošlogodišnje povećanje potrošnje

ima se zahvaliti delom poboljšanju opštih privrednih prilika, 
a deiom smanjenju cene el. energije za pogon m otora u za
natskim i industrijskim  radnjam a za oko 35%.

Tramvaj. Dužina pruge iznosi 7.081,5 m, od čega otpa
da 6.404,5 m na prugu u gradu i 677 m na lokalni ilidžanski 
kolosek koji je u eksploataciji Drž. železnica. Broj prevaljenih 
km kod m otornih osobnih kola iznosio je  u 1936 godini 557.520 
km, kod prikolica 461.836 km, a kod teretnih motornih kola 
21.751 km, ili ukupno 1,041.107 km, što pretstavlja povećanje 
prema 1935 za 125.831 km. Prošle godine je porasla i frek
vencija putnika, odnosno 305,389 putnika više nego u 1935. 
Prihodi ovog preduzeća su takođe u porastu.

Vodovod ima 145.379 m cevi, od čega 35.836 m na vanj
skoj pruzi i 109.543 m u gradskoj mreži. Na to j mreži ima 
225 javnih česama, 286 hidranata, 565 zapora i 5.366 kućnih 
instalacija. U 1936 je izveden čitav niz radova u cilju boljeg 
iskorišćavanja vrela i održavanja vodovoda. Treba naročito 
naglasiti da se pri proširivanju mreže paziio da vodu dobiju 
i siromašniji krajevi grada, pa se nije gledalo na to  da li su 
sva ova proširenja i rentabilna. To je u duhu prave »socijal
ne« komunalne politike i zaslužuje pohvalu.

Piinara. I poslovanje plinare bilo je u 1936 povoljnije, 
delom zbog uvećane građevne delatnosti, a delom zbog sni
ženja tarife. P rodaja plina iznosila je 754.000 m3 prem a 707.000 
m8 u 1935. Pored toga je proizvedeno 262.000 kg koksa i
43.000 kg  katrana. Blagodareći povoljnoj nabavci uglja i sma
njenju gubitka u mreži proizvodni troškovi plina su sniženi.

Asfaltna industrija bila je takođe prošle godine znatno 
bolje zaposlena, je r  je bilo više terenskih radova za račun 
opštine ili opštinskih preduzeća kao i za račun privatnika. U 
1936 je izrađeno betonskih radova na osnovi 10 cm debljine 
ukupno 7.180 m2 prem a 5.240 m2 u prethodnoj godini, a na 
osnovi 2 cm debljine asfaltirano je ukupno 9.650 m2 prema 
5.240 m2 u 1935 godini. Raznih asfaltnih proizvoda prodano je 
ukupno 64.110 kg prem a 18.050 kg. u prethodnoj godini. Re
zultat poslovanja ove industrije bio je  potpuno zadovoljava
jući, blagodareći racionalnoj raspodeli posla i odgovarajućoj 
upotrebi materijala.

»Špedicija d. d.« uspela je da prihode u svim granam a 
svog poslovanja zadrži na istoj visini, na kojoj su bili u 1935, 
iako prošle godine poslovne prilike i okolnosti za rad ovog 
preduzeća nisu bile najpogodnije. T reba istaknuti da je  »Špe
diciji d. d.« povereno celokupno posredništvo i carinjenje ra 
zne železne robe, alata i mašinerija, oko 1250 vagona, za po
trebe »Grube pruge« koju podiže Industrija Gvožđa d. d. u 
Zenici. Prihod od ove grane poslovanja iskazaće se u bilarisu 
za 1937 godinu.

Bankovno odeljenje radilo je u 1936, kao i ranije, po
voljno. Poverenje ulagača nije bilo nikad poljuljano, blagoda
reći neobično opreznom poslovanju, znatnim rezervama i jam 
stvu opštine za uloge. Prošle godine je  dobivena i dozvola za 
rad devizama i valutam a i za izdavanje registrovanih garantnih
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pisama. Blagođareći tome Štedionica će moći da razvije u 
punom obimu svoje bankarsko poslovanje i da tako udovolji 
potrebam a svoje brojne trgovačke klijentele. Inače, još od
1925 nalazi se u sastavu bankovnog odeljenja i zalagaonica, 
koja se stara o kreditnim  potrebam a onih najpotrebnijih na
plaćujući daleko nižu kam atu od zakonom određene.

Sam bilans Gradske štedionice za poslednje četiri go 
dine pruža sledeću vrlo interesantnu sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna i banke 3.859 9.130 6.499 5.436
H artije ođ vrednosti 1.991 4.244 4.302 4.645
Menice 3.018 3.859 5.136 6.209
Zajmovi na zaloge 3.119 1.648 2.101 2.106
Dužnici po tek. i dr. rač. 41.291 45.458 51.461 55.886
Dužnici za stru ju  itd. 6.019 5.546 5.811 5.200
M aterijal 5.614 5.777 4.934 3.901
Inven. i tehn. postroj. 61.596 63.058 65.041 66.750
Nepokretnosti 16.393 16.393 16.533 16.844
Investicije 1.069 1.714 1.004 2.659
Kaucije i garantije 8.123 9.843 7.365 11.705
Ostave 50.360 52.434 62.294 73.675

Pasiva
Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073
Rezervni fond 5.205 5.904 6.261 6.754
Fond za am ort. invent.. i

tehn. postro jenja 26.871 33.177 39.031 43.036
Fond za am ort. nepokr. 1.341 1.735 2.133 2.531
Penzioni fond 816 1.254 1.558 1.913
Opskrbni fond 88 276 456 694
Ulozi na štednju 25.951 31.209 30.945 27.701
Poverioci 40.578 42.022 41.199 45.108
Reeskont 1.640 415 124 527
Prenosne stavke — .— 48 55 98
Kaucije i garantije 8.123 9.843 7.365 11.705
Ostavljači ostava 50.360 52.435 62.294 73.675
Dobit 1.398 714 987 1.200
Zbir bilansa 202.541 219.105 232.481 255.017
O brtni kapital 143.969 156.779 162.822 169.637

Zbir bilansa iznosi 255 miliona. Prem a prethodnoj go 
dini veći je za 23 miliona dinara, a u odnosu na 1928 on je 
skoro  utrostručen. Doduše, zbir bilansa obuhvata i razne neu
tralne pozicije, kao što su kaucije, garancije i ostave. Me
đutim, i obrtni kapital Štedionice je  takođe sve veći_ i iznosi
169,6 miliona. Od toga otpada na glavnicu 40 miliona, na fon
dove i čistu dobit 56 miliona, a na uloge i poverioce 73 mi
liona dinara. Na sopstvena sredstva otpada 57j%. obrtnog k a 
pitala, a na tuđa 43%. U odnosu na prethodnu godinu tuđa 
sredstva su povećana za 1 milion, a sopstvena za 6 miliona 
dinara. To znači da je prošle godine obrtni kapital porastao 
per saldo za 7 miliona dinara. Povećanje sopstvenih sred
stava je  posledica porasta vrednosti fondova, u prvom redu 
amortizacionih fondova. Inače, am ortizacija je  vrlo intenzivna. 
N epokretnosti su već amortizovane sa 151%, a inventar i 
tehnička postro jen ja sa oko 65%.

Ulozi na štednju iznose 27,7 miliona i manji su za 3,2 
miliona nego u prethodnoj godini. Ovo sm anjenje je posledica 
odliva nekoliko krupnijih uloga, koji su po svojoj nameni i 
inače bili prolazni. Međutim, broj štediša-'ulagača je porastao 
sa 2.437 u 1934 na 2.880 u 1935 i na 3.614 u prošloj godini. 
To je  svakako neobično povoljan znak. Poverioci pokazuju 
prošle godine porast od 4 miliona, na 45,1 miliona dinara. 
Reeskont iznosi 527 hiljada. Treba napom enuti da se Štedioni
ca nije ni služila reeskontom za svoj račun, već za račun 
»Špedicije d. d.«, koja iskorišćava svoj reeskontni kredit po
sredstvom  Gradske štedionice.

Neobično je  interesantna i s truk tu ra  aktive. Sastav bi
lansne pasive uglavnom odgovara duhu bilansa novčanih za
voda, ali aktiva pokazuje sasvim drukčiju sliku, je r  volumen 
industrijskog poslovanja Štedionice daleko prevazilazi volu
men njezinih bankarsko-štedioničnih angažmana. To ćemo vi
deti i prilikom analize računa gubitka i dobitka, koji nam 
pokazuje da prihodi od preduzeća iznose 5,7 pu ta  više od 
b ruto  prioda bankarskih operacija. Celu aktivu možemo po
deliti u tri grupe. Na gotovinu i poslove bankarskog odeljenja 
otpada 74,3 miliona, na preduzeća 95,3 miliona i na kaucije, 
garancije i ostave 85,4 miliona dinara.

Kod poslova bankarskog odeljenja nema većih prom e
n a  prem a prethodnoj godini. Samo su dužnici za 4,4 miliona 
veći nego u 1935. Zajmovi na zaloge ostali su gotovo nepro- 
menjeni, a menice su povećane za 1,1 milion dinara. U toku 
1936 Štedionica je primila 2.683 molbe za kredite, delom po 
eskontu, delom po tekućem računu, a na ukupnu sumu od
30,1 miliona. 589 molbi je  odbijeno, a odobrena su 2.094 zajma 
u iznosu ođ 22,1 miliona dinara. Svi ovi zajmovi su pokrive
ni ili hipotekom ili menicama sa najm anje 2 solventna žira, 
odnosno još i drugim garancijama.

Pozicija »inventar i tehnička postrojenja«, pokazuje 
stalni porast, što znači da se preduzeća održavaju na po
trebnoj tehničkoj visini. Krajem 1936 ova pozicija je  bilansi
rana sa 66,75 miliona. Nepokretnosti iznose 16,84 miliona i 
samo su neznatno veće nego u prethodnoj godini. »Investi
cije«, preko kojih su knjiženi nedovršeni radovi kod pojedi
nih kom unalno-privrednih preduzeća, a koji će docnije preći 
na račun nepokretnosti odnosno na »inventar i tehnička po 
strojenja«, iznose 2,66 miliona prem a 1 milion u 1935.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Opšti i pog. troškovi 18.704 18.660 19.377 20.379
Trošk. rasvete i česmi 3.885 3.842 3.869 3.994
Upotr. puteva i trgova 2.500 2.500 3.625 4.000
Kamate 3.234 3.366 2.871 2.909
Otp. inv. i tehn. postr. 6.159 6.306 5.854 4.005
Otpisi nepokretnosti 394 394 398 398
Kursna razl. papira 25
Dobit 1.398 714 986 1.200

Prihodi
Kamate i proviz. 4.737 5.122 5.612 5.492
Prihodi preduzeća 31.562 30.456 31.320 31.362
Kurs. razl. papira — .— 204 48 31
Zbir prih. ili rashoda 36.299 35.782 36.980 36.885

Zbir prihoda, kao i pojedine iskazane grupe prihoda ne 
pokazuju većih prom ena prem a 1935. Opšti i pogonski tro 
škovi su porasli za 1 milion dinara. Ostali troškovi i pasivna 
kam ata pokazuju takođe izvesno povećanje. Otpisi su za 1,85 
miliona manji. U vezi s tim porasla je i čista dobit sa 986 hi
ljada u 1935 na 1,2 miliona u 1936 god. Od toga je isplaćeno 
na ime tantijem e 5%, opštini 25%, rezervnom fondu je  do
deljeno 50%, a penzionom fondu i opskrbnom fondu oso
blja po 10%.

Poslovno veće Štedionice sačinjavaju g. g.: Edhem Bi- 
čakčić, pretsednik; Uzeir H. Hasanović, potpretsednik; d-r 
Josip Baruh, Mihajlo Trebić i Luka Brkić, članovi. U uprav
nom odboru nalaze se još i gospoda: Albert H. Mošo Alta- 
rac, Abduselambeg Hrasnica, Nikola Prnjatović, Fehim Spaho, 
Edhem Đulizarević, Krsto Jovanović, Branko Rebić, M uha
med Zlatar, M arko Bilbija, Hasan Hasanbegović, Salih Nanić, 
Albert Romano i Jovan Vukotić. U nadzornom odboru su 
g. g.: Miloš Ljeskovac, H. Alija Aganović, Iso Herman, 
Damjan Nikolič i Slavko Kaluđerčić.
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„УНИОН” ПИВАРА Д . Д., ЉУБЉАНА

Читаоцима наших анализа биланса j e  познато да je 
-у годинама кризе потрошња пива код нас стално опадала. 
Са 740 хиљада хл., колико j e  износила пре 1928 године, 
она j e  пала на 210 хиљада хл. у 1934, дакле на око 28% 
раније нормалне потрошње.. Ако се томе дода да наше 
пиваре, због сезонског карактера потрошње пива код нас, 
ни у нормалним годинама нису обично искоришћавале B u 

r n e  од половине свог капацитета, види се да су оне у 1934 
могле да искористе само 14'% свог капацитета. С обзиром 
на то j e  разумљиво да се j e  код 11 пивара од укупно 34, 
колико их има у нашој земљи, производња морала са- 
свим обуставити. Иако су се опште привредне прилике у 
току последње две године, a нарочито у 1936, почеле осет- 
но поправљати, ипак су рад и опстанак наше пиварске ин- 

.дустрије још увек најозбиљније угрожени, j e p  je  продаЈЗ 
пива и даље остала на свом најнижем нивоу.

Ми смо већ више пута имали прилику да нагласимо 
,да je  катастрофално опадање производње пива од 1928 до
1934 године изазвано у првом реду високим државним и 
самоуправним трошаринама које су пиво учиниле скупим 
пићем. Због поправљања општих привредних прилика у
1935, 1936 и 1937 даље опадање потрошње je углавном 
спречено, али je  и очекивано повећање саевим изостало, 
тако да постоји опасност да ће, поред поменутих 11 пи- 
вара које су већ обуставиле своју производњу, и многе 
друге пиваре бити приморане да престану с радом. Ценн 
пива коју плаћа потрошач je  заиста врло висока, нарочи- 
то ако се упореди с ценом вина. Пиваре су смањиле своје 
производне и режијске трошкове до најниже границе, ис- 
под које се не може даље да иде. Иначе, од продајне 
цене пива њима припада данас само 30 до 33%. Из тога 
удела морају се. подмирити издаци за сировине, погонски 
..материјал, наднице и плате, трошкови превоза, порези и 
прирези, разне таксе, камата, оправке, амортизација итд.

До осетнијег снижења детаљне продајне цене пивз, 
a с тим у вези и до повећања потрошње могло би доћи 
једино смашењем учешћа гостионичара и државних и, са- 
моуправних тела, којима данас припада 60—70i% продајне 
цене пива. Док je  државна трошарина у 1928 години из- 
носила 62 динара no хл., данас укупно трошаринско оп- 
терећење пива достиже 270 динара no хл. После осетнијег 

■смањења трошарине могла би се због повећања потрошње 
и продаје смањити и партиципација гостионичара у про- 
да јно ј цени пива. При већој производњи и потрошњи бо- 
,ље би били заштићени не само интереси пивара и гостио- 
ћичара него и фискални интереси. Искуством je доказано 
да после смањења трошаринских стопа приходи од тро- 
шарина показују чак и пораст, због повећања потрошње. 
Најзад, разумнијом трошаринском политиком избегле би се 
и друге штете и губитци које имају остале привредне гр^- 
не чије производе пиварска индустрија прерађује и троши.

Управа пиваре „Унион” напомиње у свом послед- 
гњем извештају да се промет у 1936 кретао у истој висини 
као и претходне године. „Повећање промета не треба ни 
очекивати — вели управа — док се не смањи терет ра- 
зних дажбина. Сви кораци за снижење државних, бано- 
винских и општинских дажбина остали су и у прошлој го- 

,дини без успеха, a Љ убљанска општина je чак и повећа- 
ла трошарину на пиво.

Актива
Рачун изравнања

1932/33 1933/34 1935. 1936.

Гостион., инвент., флаше
и подрум. инвентар 1.885 1.456 1.203 1.054

Инвент. и спрем залиха 4.782 4.249 3.561 2.491
Кола и стока 22 12 26 35
Укупне инвестиције 36.267 33.243 30.943 26.235
Залихе 4.944 5.813 6.068 5.424
Дужници и гаранције 7.867 7.232 10.488 15.596
Хартије од вредности 2.604 2.949 2.718 3.062
Благајна 439 8 11 60
Г убитак 2.115 294 ------ -------

Пасива
Главница 24.000 24.000 24.000 24.000
Фондови 22.547 20.432 20.701 20.70!
Повериоци 7.684 5.104 5.476 4.878
Добит ------ ------ 51 798
Збир биланса 54.238 49.539 50.228 50.377

Рачун губитка и добитка
Расходи

Сировине 5.365 7.810 5.600 6.624
Плате и трошкови 12.078 11.845 10.486 9.479
Дажбине и порези 1.231 561 367 529
Отписи и амортизације 2.302 2.335 2,686 2.669
Пренос губитка 553 ------ 294 ------
Чиста добит ------ ------ 51 798

ПриходИ
Пренос добити ------ ------ — 51
Од продаје 19.415 22.259 19.448 19.974
Од кирије — - — 36 75
Губитак 2.115 ‘294 ------ ------
Збир прихода-расхода 21.530 22.553 19.484 20.100

У горњој таблици доносимо кретање главних билан-

Зграде и земљишта 20.596 19.458
Машине 7.809 6.960
Посуђе 1.160 967
Мобилиј.ар 13 141

у хиљадама динара
18.836 16.656
6.411 5.429

790 570
3 ------

сних позиција пиваре „Унион” за неколико последњих го- 
дина. Међусобно упоређивање података, нарочито оних из 
рачуна губитка и добитка, отежано je тиме што je  1933/34 
година трајала 16 месеци. Пивара je  раније закључивала 
своје рачуне крајем децембра 1934, a последње две годи- 
не потпуно се поклапају са календарским, као што je то 
случај и код претежног броја других акционарских дру- 
штава. Према томе пословне године 1935 и 1936 трајале су 
опет no 12 месеци, од 1 јануара до 31 децембра.

Збир биланса износио je у 1930/31 години 65 мили- 
она динара, na je до 1933/34 смањен на 49,5 милиона, због 
истопљене добити, отписа губитка употребом фондова и 
због смањења туђих средстава. To je  последица срозава- 
ња продаје. У 1935 и 1936 збир биланса je  само незнатно 
повећан и износи 50 милиона динара. Повериоци у 1936 
години не достижу ни 5 милиона динара, док су у 1930/31 
години износили 16 милиона. Главница je 24 милиона, a 
фондови су износили од 1930/31 до 1932/33 године 22,5 ми- 
лиона. У 1933/34 су смањени на 20,4 милиона због отписа 
губитка. У 1935 години фондови су опет порасли за 270 
хиљ ада —■ на 20,7 милиона, колико износе и крајем 1936 
године. Постоје три фонда: општи резервни фонд (19,95 
милиона) и два фонда за покриће сумњивих потражива- 
ња (744 хиљаде). Амортизационог фонда нема, jep се сви 
отписи инвестиција врше непосредно смањивањем вредно- 
сти односних позиција у активи. Сопствена средства пре- 
ма туђима стоје као 9 према 1, што значи да je однос не- 
обично повољан. Пивари „Унион” нису готово ни потреб- 
на туђа средства.

Крајем 1936 укупне инвестиције су билансиране са 
26,23 милиона према 30,94 милиона у претходној години. 
Смањење износи 4,71 милиона. Нових, већих инвестиција 
није било. Напротив, неке непокретности су прошле годи- 
не отуђене. Иначе, крајем 1936 непокретности износе 16,6 
милиона, машине 5,43 милиона, a посуђе и остали инвен- 
тар 4,15 милиона динара. Дужници и гаранције показују 
прошле године у односу на претходну повећање од ско- 
ро 50%. Из тога би се могло закључити да je продаја у
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1936 одржана на истој висини у којој je била у 1935 го- 
дини, једино благодарећи јачем кредитирању. Залихе у 
1936 показују извесно смањење према 1935 години, a хар- 
m je  од вредности су нешто повећане, делом због добит- 
ка на курсној разлици.

Рачун губитка и добитка je необично интересантан. 
Приходи од продаје у 1936 години (no одбитку трошари- 
не) износе 19,9 милиона, за пола милиона више него у 
претходној години. Иначе, треба напоменути да се преко 
овог рачуна не књиже само приходи од продаје пива, 
већ такође и они од квасца, шпиритуса и други приходи. 
Подаци о плаћеној трошарини показују, да су и држава 
и самоуправна тела имала велику штету од смањења по- 
трошње пива, упркос сталном повећању трошаринских сто- 
па. Издаци за трошарину су износили:

Г одине мил. дин. Г одине мил. ,
1930/31 17,0 1933/34 8,0
1931/32 7,7 1935 8,0
1932/33 7,5 1936 10,0
Цифре исказане на страни расхода претстављају леп 

доказ штедње. У 1929/30 плате и трошкови ‘ износили су 
преко 22 милиона, a у 1936 износе само 9,48 милиона ди- 
нара. Међутим, ни поред оптималне обазривости режијски 
трошкови производње нису могли бити редуцирани у од- 
говарајућем обиму. Због тога, последњих година, ни ко- 
начни резултат пословања није могао да буде задовоља- 
вајући. Смањење прихода je било толико да се једва мо- 
гла вршити и најпотребнија амортизација. Прошле године 
су и сировине поскупиле. Међутим, благодарећи најриго- 
рознијој штедњи и увођењу даље реорганизације и раци 
онализације пословања, 1936 година je закључена са чи- 
стим добитком од 747 хиљада. Са преносом из 1935 чисти 
добитак износи 798 хиљада. Од тога je подељено акциона- 
рима на име 3%  дивиденде 720 хиљада, док je 40 хиљада 
динара додељено резервном фонду, a остатак од 38 хиља- 
да пренет je на нови рачун.

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ КОВИНАМА 
ЦУГМАЈЕР И ГРУБЕР У ЗАГРЕБУ

Познато je да у погледу бакра наша земља дола- 
зи у ред најбогатијих. Па ипак, ми смо до недавна уво- 
зили знатне количине чистог бакра и израђевина из бакра 
и месинга. To долази отуда што смо наш бакар извозили 
у облику бакарне руде и разних кондентрата, односно као 
сирови бакар, који се после у иностранству прерађивао, 
претапао и онда једним делом опет увозио у нашу зе- 
мљу. Код оваквог стања ствари природно je да je код 
нас и индустрија која прерађује бакар била релативно 
слабо развијена. Наше машинске фабрике и ливнице баве 
се том прерадом, али у ограниченом обиму. Пошто се у 
Борском руднику већ приступило подизању одговарајућих 
постројења за дсбијањ е чистог 'бакра, има много изгледа 
да he се сјајно развити и наша индустрија за израду нај- 
различитијих предмета из бакра и месинга.

У тој индустријској грани код нас je најважније npt- 
дузеће Цугмајер и Грубер д. д., Загреб. Предузеће je 
основано 1920 године од стране познате бечке фирме 
Георг Цугмајер и син, и то као чисто трговачко преду- 
зеће које je  имало задатак да у Југославији пласира про- 
изводе поменуте бечке фирме, у првом реду разне изра- 
ђевине из бакра и месинга. Доцније, 1924 године купљена 
je од Браће Ш тернбергер у Словенској Бистрици фабри- 
ка бакарних производа, која се после тога стално про- 
ширује и модернизује, тако да je до данас готово највећа 
домаћа фабрика за разне производе из бакра и месинга, 
као на пример за лим, плоче, тепсије, цеви, шипке, коване 
бакарне шоље, електролит — бакарну жицу, ужега и шип- 
ке за електроиндустрију, бакарни локомотивни материјал 
и најразличитије израђевине из месинга. Продајно скла- 
диште налази се у Загребу.

Биланси Д. д. за промет ковинама Цугмајер и Гру- 
бер у Загребу за последње четири године овако изгледају:

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

У хиљадама динара
Непокретности 694 662 825 768
Машине 1.464 1.472 1.379 1.359
Инвентар 44 43 39 35
Аутомобили 41 33 26 187
Роба, матер. и угаљ 1.764 1.866 2.952 4.107
Ефекти 206 265 276 288
Благајна 121 131 336 217
Салдо дужн. и повер. 144 190 515 744

Паснва
Главница 3.600 3.600 5.000 5.000
Резервни фонд 400 500 700 900
Пореска резерва 70 70 70 70
Фонд курс. разл. еф. — — — . 15
Резерва за робу и мат. — — — 1.028
Добитак 409 492 578 693
Збир биланса 4.479 4.662 6.348 7.706

Из биланса се не види износ туђих средстава са ко- 
јима предузеће ради, јер су компензирана са , дужницима. 
Међутим, до краја 1932 овај салдо je био на пасивној 
страни биланса, што je значило да су повериоци били већи? 
од дужника. Данас je  салдо на активној страни, што зна- 
чи да су дужници већи од поверилаца, a то je скроз 
здраво. Иначе, ни дужници ни повериоци неће бити на- 
рочито велики, судећи no томе што су у 1936 издаци на 
камате износили само 11 хиљада динара.

Збир биланса je  раван властитим средствима пре- 
дузећа. Он износи 7,7 милиона и повећан je према прет- 
ходној години за 1,36 милиона, a према 1934 за 3,04 ми- 
лиона динара. Приликом оснивања предузећа, 1920 годи- 
не, главница je износила 1 милион круна, односно 250 хи- 
љада динара. Главница je после тога неколико пута по- 
вишена, последњи пут у јулу 1935, тако да она данас из- 
носи 5 милиона динара. Резервни фонд je достигао 900 
хиљада динара, a пореска резерва износи 70 хиљада. У 
билансу за 1936 јавила се no први пут и „резерва за робу 
и материјал”. To je у ствари латентна резерва предузећа, 
која се заснива на процени робе. Док су раније роба И' 
материјал књижени no цени коштања, они се сада морају 
књижити no тржишној цени. Из разлике која се ту по- 
јавила због поскупљења метала образована je латентна 
резерва. Иначе у пасиви нема у 1936 у односу на претход- 
ну годину других значајних промена. Једино je резервни 
фонд повећан за 200 хиљада динара. Нарочити фонд амор^ 
тизације не постоји, јер се отписи врше непосредним сма- 
њивањем односних рачуна преко којих су књижене ин- 
вестиције.

У активи видимо да укупне инвестиције износе 2,35 
милиона у 1935. Дакле, повећане су за 80 хиљада динара. 
Како je  у 1936 отписано на име амортизације 308 хиљада, 
излази да je у прошлој години уложено у нове инвести- 
дије око 400 хиљада динара. Набављене су неке машине 
и нови аутомобили, особни и теретни, док je  стари ауто- 
мобил продат. Остаје нам још да прегледамо промене код 
робе, јер су остале промене у активи сразмерно незнатне,- 
„Роба, материјал и угаљ ” износе 4,1 милиона према 2,95 
милиона у 1935. Ово повећање изазвано je у првом реду' 
већ споменутим образовањем латентне резерве. Иначе, 
количина робе која je  у 1935 показивала знатан пораст 
прошле године je само у мањој мери даље појачана.

Приходи от производње и продаје у 1936 години 
достигли су 9,3 милиона динара, a трошкови погона су 
износили 6,3 милиона, док je за управне трошкове и плате 
издато 1,57 милиона, a за порезе 430 хиљада динара. Чи~ 
ста добит je -n o  прилици за једну петину већа од оне у 
претходној години, a износи 670 хиљада односно са пре- 
носом из раније године 693 хиљаде, или око 14% од глав- 
нице. To je свакако ванредно повољан оезултаг.
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DRŽAVNA FABRIKA ŠEĆERA NA ČUKARICI
U prošloj kam panji Državna fabrika šećera na Čukarici 

je preradila 9.012 vagona repe, u vremenu od 1 oktobra do 
20 decembra odnosno za 80 radnih dana. Prem a tome ona je 
prerađivala dnevno prosečno 113 vagona repe. Repa je o t
kupljena po ceni od 19,56 dinara po kvintalu, a njen proce- 
nat iskorišćenja bio je 12,04%. Fabrika je iz prerađene repe 
dobila 106.438 kvintala šećera, što pretstavlja jednu osminu od
nosno 12,3% naše celokupne proizvodnje šećera u prošloj 
kampanji.

E fekat poslovanja pokazuje nam donja tablica u kojoj 
smo uporedili glavne pozicije računa gubitka i dobitka za 
1929-30 i za tri poslednje godine.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1929/30 1934/35 1935/36 1936/37

u hiljadama dinara
O držanje fabr., plate

i drugo 7.661 5.709 7.287 4.881
Porez i prirezi 8.022 4 674 3.862 - 2.318
Otpisi 2.500 914 912 2.063

Ukupno: 18.183 11.297 10.061 9.262

Podela čiste dobiti
rez. fondu 2.049 516 233 769
fondu za obnovu 4.099 1.032 465 769
nagrada upravi 1.024 103 37 154
nagrada osoblju 1.025 206 74 231
penz. fondu — .— 100 200 400
ost. dob. Min. fin. 12.297 8.362 3.642 5.367

Čista dobit 20.495 10.319 4.651 7.690
Prihodi

Od proizvodnje 35.628 19.935 13.306 15.851
Kamata i vanr. 3.050 1.681 1.407 1.101
Zbir prih. ili rashoda 38.678 21.616 14.713 16.952

Prihodi od proizvodnje iznosili su prošle godine 15,85
miliona dinara prem a 13,3 miliona u prethodnoj, 19,9 miliona 
u 1934/35 odnosno 35,6 miliona dinara u 1929/30 godini. Kao 
što se vidi, prošlogodišnji prihodi od proizvodnje i prodaje 
šećera, melase i rezanaca bili su za oko 2,5 miliona veći od 
onih iz prethodne godine, što je posledica izvesnog povećanja 
proizvodnje. Međutim, upoređenje prošlogodišnjih podataka 
sa onima iz 1929/30 godine jasno nam pokazuje da se naša 
šećerna industrija još uvek nalazi u teškoj krizi. Mi smo već 
više puta imali priliku da izložimo uzroke koji su doveli do 
današnjeg teškog stanja, a ukazali smo i na mere koje bi se 
morale preduzeti u cilju saniranja ove važne industrijske 
grane u koju su uložene stotine miliona kapitala. Zbog toga 
se ovde nećemo na tome zadržavati.

Ipak moramo još jednom spomenuti da je kriza šećerne 
industrije izazvana smanjenjem potrošnje šećera u zemlji, a 
ovo je  posledica visoke državne trošarine i slabe kupovne

snage stanovništva. Razume se da su krizom šećerne indu
strije znatno oštećeni i državni fiskalni interesi. To nam lepo 
pokazuju i podaci iz računa gubitka i dobitka Državne fa 
brike šećera na Čukarici. P re svega, uprkos povećanju tro- 
šarinskih stopa, državni prihodi od trošarine su smanjeni. 
Znatno su smanjeni i prihodi od poreza i prireza koji se na
plaćuju od fabrika šećera. Dok je, na primer, čukarička fa 
brika u 1929/30 platila na ime poreza i prireza 8 miliona di
nara, ona je u 1936/37 za to  izdala samo 2,3 miliona, odnosno 
oko 30% od iznosa koji je plaćala na ime poreza i prireza 
u normalnim godinama. I ostatak čiste dobiti koji se predaje 
M inistarstvu finansija je znatno manji. U 1936/37 on iznosi 
5,36 miliona prem a 12,29 miliona u 1929/30 ili 15,01 miliona di
nara u 1928/29 godini.

S obzirom na prilike pod kojim a je Fabrika u toku ne
koliko poslednjih godina radila, prošlogodišnji rezultat po
slovanja je  čak i sjajan. Čista dobit je, doduše, m anja nego 
u godinama pre krize, ali je ona još uvek znatna, a veća je 
i od one iz prethodne godine za preko 3 miliona dinara. To 
je najbolji rezultat koji se je mogao postići. To je istovre
meno dokaz za veliku sposobnost lica ko ja upravljaju Fabri
kom. Vrlo je povoljna i s truk tu ra  samog preduzeća, kao što 
ćemo to videti prilikom analize računa izravnanja. Međutim, 
najveća zasluga pripada upravi koja je uspela da u predu- 
zeću sprovede najrigorozniju  štednju. Iako je prošle godine 
u odnosu na prethodnu proizvodnja nešto povećana, ipak su 
troškovi za održanje fabrike, plate, naađnice i ostali troškovi 
znatno smanjeni, sa 7,28 miliona dinara u 1935/36 na 4,88 mi
liona u 1936/37. Doduše, prošle godine bili su i porezi nešto 
manji, ali su u zamenu otpisi investicija povećani. Ovde treba 
naglasiti, da fabrika ne uživa nikakve specijalne privilegije, 
iako je državno preduzeće. Ona plaća poreze i prireze i iz
ložena je slobodnoj konkurenciji kao i sve ostale fabrike še
ćera u zemlji.

Jače sniženje troškova, a u vezi s tim jače smanjenje 
cena šećera teško je i zamisliti. Državna fabrika šećera na 
Čukarici došla je već do najniže granice. A to  važi uglavnom 
i za većinu ostalih naših fabrika šećera. Međutim, ako se 
cene šećera ne snize, ne treba očekivati ni znatniji porast nje
gove potrošnje, ni poboljšanje prilika u šećernoj industriji. 
Veće sniženje cena i osetniji porast potrošnje bio bi samo 
onda moguć, kada bi država pristupila sniženju trošarine. 
Ova iznosi danas 7,50 dinara od jednog kg. kristalnog, a 8,05 
dinara od jednog kg. šećera u kocki. Može se sa sigurnošću 
očekivati da bi prihodi od trošarine čak i porasli, kada bi se 
smanjila trošarinska stopa. Bolje bi se iskoristio i kapacitet 
naših fabrika. Od toga bi isto tako imali koristi i potrošači 
šećera i proizvođači šećerne repe. Na bolje iskorišćenje p ro 
izvodnog kapaciteta fabrika putem  izvoza šećera ne treba 
danas ni misliti, je r  su cene šećera na svetskim tržištim a tako 
male, da bi izvoz bio skopčan sa velikim gubicima. Fabrike su 
ranije pokušavale da putem nižih cena i povoljnih uslova 
plaćanja povise svoju prodaju, a u vezi s tim i proizvodnju.
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Time su se njihovi poslovni rezultati samo pogoršali, a uticaj 
na potrošnju ostao je slab, je r se smanjenjem cene za dvade
setak para ili za pola dinara ne može u jačoj meri u ticati na 
volju kupaca. A znatnije sniženje cena putem konkurencije je 
sasvim nemoguće. To znači da je  jedini izlaz u sniženju tro- 
šarinskih stopa.

U donjoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Državne fabrike šećera na Čukarici za 1929/30 i za tr i po 
slednje poslovne godine. Napominjemo da je  poslovna godina 
ranije zaključivana 30 juna, poslednje tr i godine zaključene 
su krajem  prvog trom esečja, dakle 31 m arta svake godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1929/30 1934/35 1935/36 1936/37

u hiljadama dinara
Gotovina

u blagajni 
Žiro-rač. kod ban.

65
24.375

30
4.841

67
4.800

149
4.727

Ukupno 24.440 4.871 4.867 4.876
Dužnici

tekući račun 8.386 9.309 4.481 5.784
garancije 12.337 8.044 13.171
fabrični ekonomi 262 397 649 321
predujmovi 15.759 1.709 1.316 792
preduj. Min. Pr. 1.052 916 —.— —.—
doznake na putu 416
prenosna kam ata —.— 30 25 —.—
kom itenti za šećer 1.446

Ukupno 26.906 24.698 14.909 20.484
Fabrikati 22.805 46.529 41.539 45.067
Nepokretnosti

zemljište i zgrade 9.750 9.329 9.150 8.992
celokup. maš. uređaj 8.210 6.635 6.310 5.710

Ukupno 17.960 15.964 15.460 14.702
Razna aktiva

pokretnosti i mater. 4.802 1.746 1.541 1.387
vrednost rez. fonda 2.500 4.068 4.351 3.912
ulozi penz. fonda —.— 369 533 831
evidenc, računi —.— 6.947 8.747 8.854

Ukupno 7.302 13.130 15.172 14.984
Pasiva

Sopstvena sredstva
obrtni kapital 41.741 43.301 43.301 43.301
rezervni fond 9.761 11.035 11.268 12.037
fond za obnovu 16.222 13.696 13.825 13.595
penzioni fond 1.080 462 733 1.231

Ukupno 68.804 68.493 69.154 70.164
Poverioci

Min. fin. ostat. dob. 12.297 8.362 3.642 5.367
tantijem e , 2.049 310 111 385
Min fin. trošar. 10.692 —.— •—.— —.—
Ott»is dužn. M. Prav. 1.052 916 —.—. —.—.
Šećer u komision —.— 4.882 —.—• — .—
Razni po tek. rač. 1.668 2.006 1.420 1.435
Prenosni poverioci 2.849 919 744 684
Poverioci garancija — .— 12.337 8.041 13.169
Neispl. repa i razni 20 87 55

Ukupno 30.608 29.752 14.045 21.095
Evidencioni računi —  — 6.947 8.747 $.854
Zbir bilansa 99.412 105.192 91.947 100.114

Zbir bilansa u 1936/37 iznosi 100 miliona. Od toga ot-
pada na sopstvena sredstva 70 miliona dinara. Bilo bi sasvim 

\pogrešno  kada bi se na osnovu toga zaključilo da Fabrika 
radi . sa 30 miliona dinara tuđih sredstava. Ako malo bolje 
pregledam o sastav pasive, vidimo da uopšte nema poverilaca

u uobičajenom smislu te  reči. To znači da Državna fabrika 
šećera na Čukarici ne mora da plaća nikakve kam ate i da je 
s truk tu ra  njene pasive izuzetno povoljna. Kod nas ima vrlo 
malo preduzeća koja bi se u tom pogledu mogla upoređivati 
sa čukaričkom  fabrikom. Evidencioni računi iznose 8,85 mi
liona. Među »poveriocima« iskazano je dalje na prvom mestu 
M inistarstvo finansija sa 5,36 miliona za čistu dobit koja je 
preostala posle odvajanja za fondove i nagradu upravi i oso
blju. Poverioci garancija, prem a kojim a se u aktivi nalaze 
dužnici garancija, iskazani su sa 13,17 miliona. Kada se uzmu 
u obzir pom enute tr i pozicije, od kojih je prva prolazna, a 
druge dve su neutralne, onda se vidi da sve ostale obaveze 
Fabrike, uračunavši i »prenosne poverioce« i neisplaćenu tan 
tijemu, ne prelaze 2,5 miliona dinara. To je gotovo bezna
čajno kod sopstvenih sredstava od preko 70 miliona.

Kao državno preduzeće Fabrika nema sopstvene glavni
ce. Pozicija »Obrtni kapital« form irana je  iz čiste dobiti, n a j
većim delom u 1926/27 i 1927/28 godini. Ova pozicija ne 
pretstavlja, razume se sav obrtni kapital Fabrike. Fondovi 
(za obnovu i rezervni) iznose oko 26 miliona dinara. Pada u 
oči da su sopstvena sredstva u 1936/37 samo neznatno veća 
nego što su bila u 1929/30. To je delom posledica krize u k o 
jo j se već toliko godina nalazi šećerna industrija. Čista dobit 
je manja nego ranije pa su prirodno i dotacije fondovima 
manje. Inače, dotacije fondovima vrše se redovno. U toku po
slednjih godina »fond za obnovu« je  i smanjivan je r su na n je
gov račun nabavljena nova postrojenja. Stare, dotrajale, ne
ekonomične i sa malim kapacitetom  mašine i aparati su za- 
menjeni najmodernijim  i vrlo ekonomičnim mašinama i apara
tima, koji imaju i veći proizvodni kapacitet. Fabrika može 
sada sa lakoćom da preradi za jednu kam panju godišnje oko 
14.000 vagona repe i da izradi oko 1500 vagona šećera, ra 
deći 4 meseca u godini t. j. za vreme koje se sm atra kao 
normalno za naše klim atske prilike.

Vrlo je  interesantna i s truk tu ra  aktive. Vrednost ne
pokretnosti, koje se sastoje iz zemljišta, zgrada i celokupnog 
mašinskog uređaja, iskazana je  sa ciglo 14,7 miliona. Stvarna 
vrednost investicija mora biti znatno veća. Vrednost fabri
kata  na lageru, naime šećera, melase i rezanaca, iznosi 45 mi
liona prem a 41,5 miliona u prethodnoj godini. U odnosu na 
1929/30 neprodata roba je  više nego udvostručena. P re 1929/30 
situacija je u tom pogledu bila još povoljnija. Tako je  na pr. 
1928/29 vrednost fabrikata na lageru iznosila samo 13,8 mi
liona, a 1927/28 čak —■ samo 7,8 miliona. S tanje lagera još 
jednom dokazuje da naša šećerna industrija nije prebrodila 
krizu. I bilansi naših ostalih fabrika šećera pokazuju slične 
ili čak i veće zalihe. Među dužnicima interesantna je jedino 
pozicija »tekući računi«, preko koje se knjiže i potraživanja 
za prodatu robu. Prem a prethodnoj godini tekući računi su 
povećani za 1,3 miliona, na 5,78 miliona. Čukarička fabrika 
prodaje uglavnom samo za gotovo. Zbog to g a ’se samo ne
znatan deo ovog iznosa odnosi na potraživanja za p roda
tu robu.

Pretsednik Upravnog veća fabrike je g. D ragutin Priča, 
a članovi su g. g.: D. Spasojevič i Toplica Pešić. D irektor je 
g. Velimir Đurđić.

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА HA ДИОНИЦЕ, 
ЗАГРЕБ

Наш највећи продуцент стакла и стаклене робе су 
Сједињене творнице стакла са седиштем у Загребу. Kao 
акционарско друштво оне постоје тек 16 година, јер су 
основане 1921. Међутим, најстарија фабрика која овом пре- 
дузећу припада основана je још пре 80 година, 1856 годи^ 
не у Храстнику у Словеначкој. Ha тај начин Сједињене 
творнице стакла претстављају једно од наших најстаријих 
индустријских предузећа. У ствари, то je данас један ве-
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лики индустријски концерн са више фабрика. Поред фа- 
брике у Храстнику, овом концерну припадају и фабрике у 
Загорју  об Сави код Рогатца, у Светом Крижу крај Рога- 
шке Слатине, у Дарувару и Параћину, као и Керамичка 
индустрија д. д. у Загребу.

Темеље овог великог концерна поставио je Вилим 
Абел, пионир наше стакларске индустрије, који je 1886 го- 
дине преузео фабрику у Храстнику. Њ егови наследници су 
иаставили посао у још ширем обиму. Све су фабрике мо- 
дернизоване и специјализиране. Фабрика у Храстнику je 
■намењена производњи шупљег стакла за потрошњу ширих 
слојева. Она ради данас са преко 800 радника, a има днев- 
ни производи капацитет од преко 50 хиљада кг. стакла. 
-Фабрика у Стражи код Рогатца, која je основана већ 1863 
тодине, има данас две модерне кадне - пећи с укупним 
дневним производним капацитетом од 45 хиљада кг. ста- 
кла. Овде je производња готово сасвим механизирана. 
Зато ce у Стражи и израђује у првом реду типизирака 
роба, као флаше за минералну воду, пиво, лимунаду итд. 
Производњи стаклене луксузне робе, као брушеног стакла, 
разних сервиса, пантографиране и гравиране робе итд. на- 
мењена je  фабрика у Светом Крижу, која je  основана 1928 
године. Својом фином робом она je  не само потиснула 
наш увоз скупе робе из Чехословачке, Немачке и БелгиЈе, 
већ je продрла и на талијанско тржиште, у Румунију, Бу- 
гарску и на Блиски Исток. Турска, Мароко, Алжир итд. 
лостали су такође потрошачи наше стаклене робе.

Фабрике у Дарувару и Параћину, као и Керамичка 
индустрија д. д. у Загребу не налазе ce у непосредном са- 
ставу Сједињених творница стакла, али ове имају и у тим 
предузећима претежан утицај. Даруварска фабрика изра- 
ђу је прозорско стакло, сијалице и друге врсте стакла за 
осветљење, a у Параћину производња je специјализирана 
.за шупље брушено стакло, a у првом реду за гостионичар- 
ску робу, као сифоне, пивске флаше итд. Вођство наше ин- 
дустрије за шупље стакло, које je  и данас технички у ру- 
;кама породиде Вилима Абела, успело je, као што ce види. 
да концентрацијом и рационализацијом својих творница 
проведе најсавршенију специјализацију производње и да 
издржи без икаквих потреса општу привредну депресију. 
Иако je царинска заштита незнатна, ипак су Сједињене 
творнице стакла биле у стању да развију своју делатногт 
,до огромних димензија.

У 1930 продаја стакла Сједињених творница no фак- 
турној вредности била je достигла износ од око 87 милио- 
на динара. П родаја je после тога, због кризе, била готово 
преполовљена. У 1932 износила je само 43 милиона, али ce 

'благодарећи рационализацији и појевтињењу производње 
већ у 1933 приметило мало опорављање на 44,13 милиона. 
У току 1934 и 1935 године то опорављење ce наставило, 
тако да je укупна продаја у 1935 no фактурној вредности 
већ за око 30% већа него у 1933 години. Прошле године 
продаја je у односу на 1935 no фактурној вредности опет 
порасла за око 13'%. Kao што ce види, предузеће ce при- 
•ближује промету и продаји, која одговара редовним при- 
ликама и омогућује повољније искоришћење капацитета 
творница.

Иначе продајне цене биле су и у току 1936 године, 
ниске, чак и ниже него у претходној години. Нови губици 
•су ипак избегнути, бл^годарећи најрационалнијој произ- 
водњи и уштедама оствареним путем појачања производ- 
ње и продаје. Што ce тиче продаје робе у иностранству, 
оиа je  прошле године морала да издржи тежак ударац 
услед пада вредности франка. Реорганизацијом извозног 
посла претрпљене штете су ипак знатним делом ублажене. 
Са нарочитим задовољством истичемо да je извоз робе у 
иностранство напредовао. У циљу бољег искоришћења 
ироизводног капацитета фабрика, производња je и прошле 
тодине проширена на неке нове артикле.

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 193fi.

у хиљадама динара
Непокретности 3.832 3.832 3.832 3.832
Уређај и машине 7.717 8.217 8.274 6.698
Залихе материјала 3.168 2.992 3.492 2.505
Роба 14.172 13.621 13.526 13.470
Дужници 25.312 22.831 23.807 23.132
Хартије од вредности 122 122 122 122
Готовина 125 80 117 136
Губитак из ран. год. 444 873 1.302 2.350
Губитак из тек. год. 429 428 1.048 — __
Добитак тек. год. ------ ------ ------ (174)

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 1.916 1.521
Повериоци 42.515 40.191 42.234 40.18!
Збир биланса 55.322 52.997 55.520 55.072

Рачун губитка и добитка
Расходи

Трошкови 1.842 1.799 1.906 2.064
Камате 5.161 4.594 6.851 3.829
Порези 379 397 1.599 2.146
Отпис инвестиције — _ ------- 480 1.605
Отпис ненапл. потр. ------ 887 242 857
Пренос губ. из ран. год. 444 874 1.302 2.350

Приходи
Бруто приходи 6.954 7.249 10.030 10.676
Укупан губитак 873 1.302 2.350 2.176
Збир прих. или расх. 7.827 8.551 12.380 12.852

Збир биланса износи 55,07 милиона и мањи je за 450
хиљада него у претходној години. У пасиви имамо прошпе
године само две промене: смањење поверилаца за 2,05 ми- 
лиона и повећање фонда амортизације за 1,6 милиона ди- 
нара. Повериоци износе 40 милиона, a сопствена средства
— урачунавши и фонд амортизације —- 14,87 милиона. Од- 
нос између сопствених средстава и инвестиција je  повољан, 
јер су инвестиције за преко милион динара мање од соп- 
ствених средстава. To значи да овде ни повериоци нису 
имобилизирани у инвестиције, него ce употребљавају ис- 
кључиво краткорочно, за финансирање производног проце- 
са и продаје робе.

Инвестиције износе 13,5 милиона, за 1,4 милиона ди- 
нара више него у 1935. Уређај фабрика и машине одржа- 
вају ce на савременој висини, na су и прошле године неке 
инсталације и машине обновљене. Залихе материјала у 1936 
износе 2,5 милиона, што претставља смањење од 1 милиои 
динара у односу на 1935 годину. Код осталих позидија у 
активи нема знатнијих промена. Роба je билансирана са 
13,47 милиона, a дужници са 23,13 милиона динара. Сраз- 
мерно врло скромни отписи ненаплативих потраживања су 
доказ велике опрезности код кредитирања робе.

Док je пословање у току неколико претходних годи- 
на увек закључивано са мањим или већим губитком, у 1936 
ce могао исказати мали добитак. Повећана je и дотација 
амортизационом фонду. Ако ce побољшање настави истим 
темпом, вероватно je да ће ce већ у овој години потпуко 
ликвидирати сви губици из ранијих година. Изгледи су 
свакако необично повољни, јер je пад цена заустављен, a 
обим продаје расте. С друге стране je обезбеђена и нај- 
рационалнија производња, благодарећи техничким побољ- 
шањима која су последњих година проведена у творни- 
цама предузећа.

Ha страни расхода видимо да су и издаци за камате 
осетно смањени, са 6,8 милиона у 1935 на 3,8 милиона ди- 
нара у 1936. Општи трошкови су остали готово непромење-
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ни, иако je — као што je већ споменуто — обим продаје 
у 1936 за око 13% већи него у 1935 години. Иначе, порези 
износе 2,14 милиона и већи су за око 550 хиљада 
него у 1935 години. Пореско оптерећење je знатно, јер cv 
прошле године порези били око 12 пута већи од чистст 
добитка, a достигли су једну петину бруто прихода, који 
су износили 10,67 милиона’ према 10,03 милиона у претход- 
ној години.

У управи Сједињених творница стакла су г.г.: инж. 
Вилим Абел, инж. Рихард Абел, Иван Хрибар, инж. Адолф 
Кербиц, д-р Вранко Пливерић, Фрањо Латковић, Златко 
Пуклер и Вилим Кинцл.

КЕРАМИЧНА ИНДУСТРИЈА Д. Д ,  ЗАГРЕБ

Од читаве наше индустријске продукције ми смо го ■ 
тово најслабије развили индустрију керамике и сродних 
грана. Можда je томе узрок и делимично помањкање од- 
говарајућих сировина, али je то у још већој мери последи- 
ца слабе царинске заштите и јаке конкуренције других 
држава ca развијеном индустријом керамике. O chI i неко- 
лико радионица, које ce баве израдом керамичких плоча 
и пећи, имамо управо само једно веће предузеће које из- 
рађује разне артикле из керамике и порцелана. To je ке- 
рамичка индустрија д. д. ca седиштем у Загребу и фа- 
брикама у Петровцу, Немшком Долу и Готовљу код Цеља. 
Ове три фабрике израђују све врсте керамичке робе и на 
тај начин све више чине непотребним и увоз стране ке- 
рамичке и порцеланске робе и њених сурогата. Фабрика 
у Петровцу, чији je уређај најмодернији, израђује и све 
потребне хигијенске направе за купатила итд., a почиње 
ce специјализирати и у производњи декоративне кера- 
мичке робе.

Керамичка индустрија д. д. има и сопствени рудник 
угља „Забуковац”, одакле добија врло добар угаљ не 
^амо за погон својих фабрика, него и за продају. Иначе, 
Керамична индустрија д. д. припада јаком концерну Сје- 
дињених творница стакла, што je необично важно, наро- 
чито за случај ако ce укаже потреба за јачим прошире- 
њем производње. С друге стране Керамична индустрија ce 
мож^ користити и веома разгранатом продајном органи- 
зацијом Сједињених творница стакла.

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Творничке некретнине 3.097 3.097 3.097 3.097
Творнички уређај 3.300 3.560 4.144 4.468
Угљенокоп
Залиха материјала 151 178 221 181
Залиха робе 961 660 699 700
Дужници 2.598 3.310 3.312 3.304
Ефекти —— 4 4 4
Готовина 48 26 38 116
Губитак 210 207 199 194

Пасива
Главница 840 840 840 840
Фонд амортизације 528 920 1.272 1.500
Повериоци 8.997 9.283 9.602 9.724
Збир биланса 10.365 11.043 11.714 12.061

Рачун губитка и добитка
Расходи

Трошкови 140 135 201 246
Камати 865 832 678 577
Порези 55 144 139 210
Амортизација 68 392 352 228
Отпис ненапл. потраж. ------ 4 11 15

Пренос губитка из 
прошле године

Приходи
Од проризводње 
Губитак
Збир прихода-расхода

220

1.147
210

1.357

210

1.510
207

1.717

207

1.389
199

1.588

199

1.283
194

1.477

Предузеће je основано као акционарско друштво у 
1922 години. Главница je првобитно износила 1,4 милиона 
динара. Међутим, због губитака она je у 1940 години сма- 
њена на 840 хиљада динара, колико износи и данас. По- 
следњих година обртни капитал предузећа стално расте и 
крајем 1936 достиже 12 милиона динара, од чега отпада 
840 хиљада на главницу, 1,5 милиона на фонд амортиза- 
ције и 9,7 милиона динара на повериоце. Прошле године 
повериоци су порасли за 122 хиљаде, a фонд амортизаци- 
je за 228 хиљада динара.

У активи видимо само једну већу промену, и то код 
творничког уређаја који je порастао за 324 хиљаде ди- 
нара, ca 4,14 милиона у 1935 на 4,46 милиона динара v 
1936 години. Инвестиције стално расту. To значи да пре- 
дузеће настоји да усаврши свој начин рада и да тако по- 
јевтини производњу. Оно производи, дакле, рационал- 
није. Управа напомиње у свом последњем извештају да 
су ce побољшања, која су у току последњих година пре*- 
ведена у његовим творницама, показала као корисна и 
оправдана. To важи и у погледу изградње нових ровова 
у угљенокопу.

Залихе робе и материјала нису знатне, што je знак 
да ce производи само оно што ce у догледно време може 
и продати. Дужници износе 3,3 милиона, готово једнако 
као и крајем две претходне године.

Производња и продаја робе показује и у прошлој 
години напредак, који ce je показао већ и у току две 
претходне године, a има ce приписати побољшању оп- 
штих привредних прилика и проширењу производње нв 
нове врсте разних керамичних и санитарних израђевина. 
Бруто-приход од производње у 1936 години износи 1 ми- 
лион 283 хиљаде и мањи je за 100 хиљада него у прет- 
ходној години, али je за око 140 хиљада динара већи 
него у 1933.

Ha страни расхода видимо да трошкови износе 246 
хиљада према 201 хиљади у претходној години. To je по- 
следица повећања производње и продаје. Издаци за ка- 
мате стално ce смањују. Ако ce узме у обзир да je no* 
траживање поверилаца достигдо 9,7 милиона, види ce да 
каматна стопа не прелази 5,9%. To je врло умерено. По- 
рези су повећани ca 139 хиљада у 1935 на 210 хиљада >г 
1936 години. Амортизација je мања и износи 228 хиљада:- 
према 352 хиљаде динара у претходној години. Прошло- 
годишње пословање je закључено ca добитком од 5 хи- 
љада, али с обзиром на пренос губитка од 199 хиљада и:> 
ранијих година у билансу je исказан губитак од 194 хи- 
љаде, који ce преноси на нови рачун.

Ha крају морамо још једном приметити да je ца- 
ринска заштита коју ужива керамичка индустрија сасвим 
иедовољна. Нарочито у трговачким преговорима ca Че- 
хословачком давали смо знатне концесије у погледу ста- 
кла и керамике. To je најважнији разлог слабог напретк»- 
ове индустријске гране код нас. Ако ce надлежни поста- 
рају да добијемо бољу царинску заштиту, и Керамична 
индустрија д. д., наше највеће предузеће те врсте, поста- 
he још важнији чинилац у еманциповању наше земље од 
увоза стране керамике, мајолике и порцелана.

У управи су г. r.: Фрањо Латковић, Златко Пуклер, 
инж. Адолф Кербиц, д-р инж. Никола Пшеница, Вилим 
Кинцл и Оскар Фогел.
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Садржај:
„Сава” опће осигуравајуће д. д., Загреб
Прво хрватско-славоиско диоиичко друштво sa индустрију шећера, Осијек

„САВА” ОПЋЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ Д. Д., ЗАГРЕБ

Знатно побољшање општих привредних прилика по- 
вољно je  утицало и на пословање наших осигуравајућих 
друштава. Иако je  прошлогодишњим сломом „Феникса" 
погођен и знатан број наших грађана, ипак je поверење 
публике у наша осигуравајућа друштва остало неокрњено. 
To je заслуга самих д р у ш та^ , јер су она и без одговара- 
јућег законодавства и без надзора од првог почетка ра- 
дила no опште признатим принципима науке о осигура- 
њу, тако да их je  поменути слом нашао потпуно приправне 
и способне да одбију од себе све евентуалне штетне по- 
следица. Шта више, приходи од премија у елементарном 
осигурању прошле године су знатно порасли, a повећан je 
и осигурани капитал у животном осигурању.

Треба признати да има и чинилаца који отежавају 
рад наших осигуравајућих друштава. Максимирањем ка- 
матне стопе на улоге смањени су извори прихода из којих 
она образују и допуњују своја ванредна гарантна сред- 
ства. Затим су неке бановине увеле знатне таксе на пре- 
мије, a 4,5% свих наплаћених пожарних премија мора се 
уступити за организацију и помагање ватрогасне службе. 
И редовни порески терети су огромни. Најзад, Уредбом
о санацији „Феникса” нашим осигуравајућим друштвима 
je наметнута и једна нова жртва. Иако са сломом „Фе- 
никса” немају никакве везе, ипак су приморана да уплате 
у односни санациони фонд око 36 милиона динара.

Код „Саве” опћег осигравајућег д. д., Загреб, укуп- 
ни приходи од премија били су највећи у 1929 години, 
када су износили 36,69 милиона. После тога они су због 
кризе и опште привредне депресије стално опадали. У
1935 години износили су још само 26,55 милиона. У 1936 
je  после много година забележен опет пораст за око 3,2 
милиона, на 29,73 милиона динара. Taj приход je готово 
једнак ономе из 1932 године, a знатно je већи не само од 
укупног прихода од премија у претходној години, већ и 
од оног из 1933 или 1934. Околност да je прошле године 
пораст прихода од премија био највећи код гране пожара 
треба приписати делом и ступању на снагу новог „Тариф- 
ног споразума” од 1 марта 1936. Тиме je престала огор- 
чена утакмица међу осигуравајућим друштвима и оно 
штетно и нерационално обарање премијских стопа. Од тога 
имају користи и осигураници и сва осигуравајућа друштва, 
na и „Сава”.

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 су 
преузеди 40% главнице „Саве”, a у другој групи.су наши 
највећи новчани заводи, који су преузели 60% главнице, 
и то: Прва хрватска штедионица и Српска банка из За- 
греба, Југословенска удружена банка, Јадранско-подунав- 
ска банка, Земаљска банка из Београда и Земаљска банка 
за Босну и Херцеговину. Иначе, иако „Сава” има у на-

зиву своје фирме израз „опште осигуравајуће друштво", 
ипак се она не бави животним осигурањем, већ се специ- 
јализирала на осигурање елементара, и то пјзотиву пбжа- 
ра и лома стакла, провалне крађе, града, транспорта, нез- 
года и законске дужности јемства. To je  последица са- 
радње са друштвом „Асикурациони Ђенерали”. Извршена je 
извесна подела рада. Наиме, Асикурациони ђенерали код 
нас се не баве осигурањем елементара, него све овакве 
понуде упућују „Сави”. У замену, „Сава” упућује њима 
све понуде у осигурању живота.

Приходи од премија „Саве”, према појединим гра- 
нама осиграња, овако су се кретали:

Бруто-премије Удео реосиг.
Грака 1935 1936 1935 1936

у хиљадама динара
Пожар и стакло 18.999 21.695 8.504 9.476
Провална крађа 1.612 1.714 551 582
Град 81 116 8 14
Транспорт 2.411 2.419 1.761 1.879
Незгоде, јамство 3.448 3.792 1.683 1.971

Укупно 26.552 29.737 12.607 13.922

Из ове таблице јасно се види да je осигурање про-
тиву пожара и лома стакла далеко најважнија грана, која 
у 1936 износи 73% од целокупне продукције према 71,5% 
у претходној години. Извесан пораст показују и приходк 
од премија у грани „незгоде и законска дужност јамства’' 
на које отпада око 13% од укупних бруто-премија. О ;̂ 
1921, када je  „Сава’' основана, na до краја 1936 године она 
je исплатила укупно штете за 263,5 милиона динара. To je 
свакако једна замашна сума и доказује нам да je и по- 
словање „Саве” заиста врло разгранато. Она je  данас го- 
тово наше највеће осигуравајуће друштво у елементару. 
To потврђују и подаци о кретању прихода и расхода.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933 1934 1935 1936

у хиљадама динара
Штете 5.253 4.687 5.457 5.018
Трошкови и провизије 7.458 7.582 7.718 8.372
Порези > 771 979 1.323 1.173
Таксе, ватрогаснине итд. 549 683 561 765
Отииси 962 94 228 1.102
Премијске резерве 5.836 6.586 6.688 7.318
Рез. за нереш. штете 4.722 5.267 7.122 7.003
Чиста добит 1.345 1.397 1.429 1.687

Приходи
Пренос разних резервн 1.930 5.057 5.607 7.465
Пренос прем. резерви 5.468 5.789 6.521 6.520
Пренос кереш. штета 5.496 2.130 2.320 2.429
Лремије и дажбине 13.353 13.708 13.944 15.815
Од уложених главница 1.431 1.598 1.910 1.724
Разни приходи 1.613 1.651 2.773 1,757
Збир прих. или расхода 29.293 29.931 33.075 35.710
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Кретање послова у 1936 и у току неколико ранијих 

година показује нам горња таблица, у којој доносимо све 
податке „нето” тј. no одбитку удела реосигурача. Приходи 
од „нето-премија” и дажбина у 1936 износе 15,8 милиона 
односно за око 2 милиона више него у 1935 или 1934 го- 
дини. Тиме je  код ове позиције достигнуто стање из го- 
дина пре кризе. Иако се кретање прихода од „бруто-пре- 
мија” није још поправило у истој мери, ипак je то свака- 
ко необично повољан знак. Приходи од уложених глав- 
ница, углавном од камате, у 1936 су за око 200 хиљада 
мањи него у претходној години, али су за око 300 хиљада 
већи него у 1933, a зиатно су већи и од оних у 1934 го- 
дини. Разни приходи су такође већи од оних у 1933 или 
1934 години, али су за 1 милион динара мањи него у 1935. 
To долази отуда што je у 1935 био врло велик и добитак 
на курсу хартија од вредности (1,37 милиона), a у 1936 
он износи само 207 хиљада динара. Иначе, прошле године 
су повећане „биљеговине и пристојбе полица” које се та- 
кође књшке преко рачуна, разних прихода.

За „Саву” je необично повољно и то да су прошле 
године нето-штете мање него у 1935, иако су приходи од 
премија пораели. Иначе, и у годинама депресије штете су 
јаче опадале него приходи од премија. To je доказ не- 
обично предострожног пословања. Трошкови и провизије 
показују извесно повећање у односу на претходну годину, 
што je  сасвим разумљиво с обзиром на знатно појачање 
продукције. Порези су нешто мањи, али су таксе и ва- 
трогасни допринос већи. Сразмерно најјаче повећање на 
страни расхода имамо код отписа, који у 1936 износе 1,1 
милион. према 228 хиљада у претходној години. To je по- 
следица већег књижног губитка на курсевима ефеката и 
валута и девиза. Техничке резерве су повећане. Управа 
напомиње у свом извештају да су техничке резерве npa*- 
вилно оцењене. Приликом анализе рачуна изравнања ви- 
дећемо да еу оне и прописно покривене.

Рентабилитет оеигуравајућег посла као и дејство ре- 
осигурања могу се најбоље оценити упоређивањем пре-- 
мија и штета. To упоређење за целокупно елементарно 
осигурање изгледа овако (у хиљадама динара одно-
сно у % )

Бруто- Нето- Бруто- Нето-
Г одина премије премије штете штете
1929 36.691 14.682 15.481 5.981
1930 35.240 15.691 19.746 5.998
•1931 33.093 14.445 17.362 5.769
1932 30.002 13.613 15.933 5.459
1933 28.492 13.354 15.238 5.253
1934 27.120 13.708 11.747 4.687
1935 26.552 13.944 14.245 5.457
1936 29.737 15.815 10.686 5.013

Го
ди

на

Бруто 
штете 

У % бр. 
прем.

Нето
штете Нето 

у %  нето прем. у % 
прем. укупних

Нето 
штете у
%  укуп-

них

У штеда 
путем 

реосигу- 
рања

1929 42,2 40,7. 40,0 38,5 1,5
1930 56,0 38,2 44,5 30,4 14,1
1931 52,4 39,9 43,6 33,3 10,3
1932 53,1 40,1 45,3 34,2 11,1
1933 53,4 39,2 46,8 34,4 12,4
1934 43,3 34,2 50,5 40,0 10,5
1935 53,6 39,1 52,5 38,3 14,2
1936 35,9 31,7 53,2 47,0 6,2

У 1936 je употребљено 35,9% од укупних наплаћених 
премија за. исплату штета. Taj проценат je најповољнији у

току иоследњих 8 година. Додуше, овај проценат се од- 
носи на укупне штете и укупне премије, дакле не само 
на део „Саве”, него и на учешће реосигурача у штетама 
и премијама. Међутим, најповољнији je и однос између 
нето-штета и нето-премија, који показује само премије које 
je „Сава” наплатила и штете које je  она исплатила за соп- 
ствени рачун. Види се да je  од сваких 100 динара премија 
наплаћених за сопствени рачун употребљено само 31,7 ди- 
нара за исплату насталих штета. Дакле, штете су биде. 
врло умерене. Односни проценат био je  у 1936 повољнији 
чак и од оног из 1934, који je  био необично задовоља- 
вајући.

Креташе процентуалног односа између „нето” и 
укупних премија показује нам да „Сава’' уступа реосигу- 
рачу све мањи део преузетог ризика. Због тога расте и 
њено учешће у  наплаћеним премијама. Разуме се да je у 
вези с тим у порасту и део штета који иде на њеи i ачун. 
Међутим, пораст односног процента н и Ј е  сталан. Због 
тога се мења и проценат који цоказује колико je „Сава" 
уштедила средством реосигурања. Уштеда je била \ i’-i к 
знатна, што значи да су и уговори е реосигурачима не- 
обично повољни.

Пошто j e  грана пожара. и лома стакла најважнија
— обухвата 73% укупне продукције — из<\војили смо j e  

као и ранијих година. Главни подаци за ту ' рану изгле- 
дају овако (у хиљадама динара односно у %):

Бруто- Нето- Бруто- Heio-
Година премије премије. аггете штете
1932 22.178 10.635 11.486 4.343
1933 20.563 10.214 10.832 4.082
1934 19.885 10.485 7.935 3 530
1935 18.999 10.495 11.287 4.142
1S36 21.695 12.218 7.190 3.351

Г о
ди

на

Бруто
штете 

У % бр. 
прем.

Нето
штете Нето 

У % нето прем. у % 
прем. укупних

Нето
штете
У %  

укупних

У штеда 
путем 

реосигу- 
рања

1932 51,8 40,9 47,9 37,8 10,1
1933 52,7 40,0 49,8 37,8 12,0
1934 39,9 33,6 52,6 44,6 8,0
1935 59,4 39,5 55,2 42,1 13,1
1936 33,2 27,4 56,3 46,6 9,7

У 1936 су порасле и б р у т о - п р е м и Ј е  и нето-премаје, 
али друге сразмерно јаче од првих, што значи да je  в е ћ и  

део р и зи к а  и п рем иЈа  задржан за сопствени рачун. Н е т о -  

штете које сноси „Сава” у пролентима нето-премија износе 
27,4% п р ем а  39,5% у претходној години. Упркос горасту 
прихода од премија штете су знагно опале. Ефекат реоси- 
гурања je прошле године нешто погоршан, али j e  ипак 
јо ш  увек врло  повољан. Шта зише, поволзнији je иего у
1934 години. Иначе, уштеда п утем  реосигурања од 9,7% j e  

необично задовољавајућа.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

У хиљадама динара

Благајна 336 754 874 563
Готовина код банака 12.603 9.102 9.366 6.926
Харт. од вредности 12.938 15.099 17.323 16.525
Непокретности 4.609 4.931 4.931 ■ 8.826
Хипотек. зајмови 160 91 71 570
Филијале и заступства 5.298 5.582 3.375 5.269
Разни дужници 515 417 686 382
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Реосигурач-тек. рач. 242 143 566 709
Реосигурач-полог 792 980 1.291 1.832

Пасива
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 1.605 1.739 1.879 2.022
Пореска резерва 325 325 325 325
Фонд за ванр. случ. — 200 400 600
Фонд за непокретн. — 200 400
Фонд према пор. зак. 2.792 2.792 2.792 2.792

•Фонд курс. разл. — 211 1.525 869

Збир сопств. сред. 14.722 15.267 17.122 17.008

Премијске резерве 5.836 6.586 ' 6.688 7.317
Резервисане штете 2.146 2.406 2.548 3.267
Гар. полог реосигурача 5.072 4.642 4.217 4.712

Гарантна средства 27.776 28.901 30.575 32.304

Реосигурач-тек. рач. 4.456 4.189 3.184 3.182
Филијале и заступства 3 8 5 121
Разни повериоци 3.696 2.415 3.104 4.109
Чиста добит 1.563 1.586 1.615 1.885

Збир биланса 37.494 37.099 38.484 41.602

Гарантна средства „Саве” износе крајем 1936 године
32,3 милиона динара, a ca дотацијама из прошлогодишшс 
добити она су достигла 32,9 милиона. Од тога отпада на 

•сопствена средства 17 милиона (после дотације из добити 
за 1936 годину 17,6 милиона), a на техничке резерве оси- 
гурања 15,3 милиона. Иначе, гарантна средства „Саве” не 
можемо без претходне напомене упоређивати са онима 

„других осигуравајућих друштава која се баве и животним 
осигурањем. Треба, наиме, имати у виду да су уговори о 
животном осигурању дугорочни, тако да и гарантна сред- 
ства морају бити већа. Насупрот томе, код елементарног 
осигурања уговори су увек краткорочни, тако да су ту и 
гарантна средства мања, али су код „Саве" релативно врло 
велика, иако се она бави искључиво елементарним осигу- 
рањима. Збир гарантних средстава „Саве” стално расте, 
делом због издашног дотирања, сопствених фондова из 
чисте добити, a делом због јачег пословања и одговарају- 
lier повећавања техничких резерви осигурања. Упркос до- 
тацијама из добити, сопствена средства крајем 1936 су не- 
што мања него у 1935, јер je фонд курсне разлике смањен 

,за 656 хиљада динара, углавном због губитка на курсу 
Блерових обвезница иностране службе.

Осим гарантних средстава, у пасиви имамо још само 
три важније позиције: текући рачун реосигурача, разне 
повериоце и чисту добит. Разни повериоци су прошле го- 
дине у односу на претходну опет порасли за 1 милион, на
4,1 милиона. Чиста добит у 1936 je  за 270 хиљада већа него 
у  1935, a текући рачун реосигурача показује готово не- 
промењено стање. Чиста добит износи 1 милион 687 хи- 
-љада, a ca преносом од 198 хиљада из претходне године 
1 милион 885 хиљада. Она je овако подељена: 9ј% диви- 
денда 900 хиљада, поседницима оснивачких признаница 
219 хиљада, тантијема управи, надзорном одбору и чинов- 
ништву 160 хиљада, резервном фонду 169 хиљада, фонду 
за непокретности 200 хиљада, a остатак од 237 хиљада 
пренет je  на нови рачун.

Актива биланса нам показује да су расположиви ка- 
пЛтали пласирани сигурно. Потпуно довољна je и ликвид- 
ност. Готовина у благајни и код банака износи 7,5 мили- 

-она. Краткорочне обавезе су знатно мање. Хартије од 
гвредности су најглавнији пласман. Крајем 1936 оне су 'ис-

казане са 16,5 милиона и нешто су мање него у 1935, 
углавном због већ поменутог отписа курсне разлике. Не- 
покретности, које су у 1934 и 1935 биле билансиране са 
4,93 милиона, прошле године су повећане на 8,8 милиона. 
To je  у вези са куповином и потнуним преуређењем па- 
лате у Драшковићевој улици бр. 25 и 27 у Загребу. Пла- 
сирањем средстава у хипотекарне зајмове „Сава" се до 
прошле године бавила у сасвим незнатној мери. Крајем 
1936 хипотекарни зајмови износе 570 хиљада према 71 хи- 
љади у 1935 години. Промене код осталих позиција у ак- 
тиви су мање интересантне, na се код њих нећемо ни за- 
државати. Морамо једино подвући да су премијске и оста- 
ле техничке резерве покривене са скоро1троструком вред- 
ношћу активе. To значи да су и интереси осигураника 
максимално обезбеђени.

У управи су господа: д-р Светислав Шумановић, 
претседник, Кав. ди Гр. Kp. Едгардо Морпурго и д-р Стан- 
ко Ш верљуга, потпретседници; Максо Антић, д-р Анђело 
Ара, Никола Берковић, Миливој Црнадак, д-р Гедеон Дун- 
ђерски, д-р Валтер пл. Фишел, Стеван Карамата, д-р Ми- 
хајло Колин, Микеле Сулфина, Фрањо Сабо, Стеван Тубић 
и инж. Франтишек Зита, чланови. У надзорном одбору се 
налазе господа: Роберт Лајбенфрост, Иван Берић, Љ убо- 
мир Ђиновски, Артур Коен и Артур Гвоздановић. Дирек 
тори су г. г. Нико Гамулин и д-р Хинко Волак.

ПРВО ХРВАТСКО-СЛАВОНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО 
ЗА ИНДУСТРИЈУ ШЕЋЕРА, ОСИЈЕК

Криза наше шећерне ндустрије долази сасвим јасно 
до израж аја и у билансима Осијечке фабрке шећера, која 
je једна од највећих и најмодернијих у нашој држави. 
Док je она у нормалним годинама остваривала чисту за- 
раду од 4 до 6 милиона годишње, што с обзиром на ин- 
вестирани капитал од око 150 милиона динара није ни 
претстављало неку нарочито велику добит, дотле видимо 
да се ова добит почевши од 1931/32 рапидно топи, да би 
се у току 1934/35 и 1935/36 претворила у губитак од пре- 
ко 3,7 милиона динара годишње. Уместо сталног повећа- 
вања фондова имали смо дуготрајну стагнацију, a прошле 
године je резервни фонд због губитка морао да буде сма- 
њен са 47,25 на 40,51 милиона динара. 1936/37 година за- 
вршена je, истина, са чистим добитком од 988 хиљада ди- 
нара, али о некој подели дивиденде не може још увек да 
буде ни говора, с обзиром на огромне залихе непродате 
робе и на слабе изгледе у блиској будућности.

Приликом анализе до сада објављених биланса на- 
ших шећерана, ми смо изнели разлоге због којих je  наша 
шећерна индустрија дошла у тако тежак положај, a ука- 
зали смо и на мере које би требало предузети да се из 
кризе .изиђе. Због тога се .овом приликом нећемо на томе 
задржавати. Што се тиче рада Осјечке фабрике шећера у 
прошлој пословној години, морамо напоменути да je она 
опет знатно снизила своје сталне режије. Међутим, на no- 
словни успех je  неповољно утицала ниска маржа бруто- 
зараде на шећеру као и околност, да je фабрика у вези 
с Уредбом о ликвидацији земљорадничких дугова била 
приморана да отпише својим бившим, продуцентима репе 
1,35 милиона динара дуга. Осим тога je отписала даљих 
385 хиљада ненаплативих продуцентских дугова. Иначе, 
дошло je и до знатног повишења надница.

Прошлогодишњи принос шећерне репе био je  рекор- 
дан. Прерађивање репе трајало je од 25 септемба до 1 де- 
цембра 1936, при чему je у два маха услед несташице репе 
погон морао да буде смањен, јер су необично честе и ду-
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готрајне кише ометале редовно вађење, довоз и предају 
репе. Откупљено je укупно 921.520 квинтала no цени од 
19,15 динара. Проценат искоришћења репе био je 11,77:%. 
Из ове репе произведено je 109.364 квинтала- шећера. Кра- 
јем пословне године остало je  заједно са старим залихама 
још 94.789 квинтала непродатог шећера према 81.351 квинт. 
крајем претходне пословне године. Последњих година про- 
изводња шећера je  била у порасту, као што се види из 
следеће таблице (у квинталима)

Година Прерађена репа Израђени шећер

1934/35 719.750 73.472
1935/36 642.355 81.818
1936/37 921.520 109.364

Међутим, због несразмерно великих залиха, насталих 
углавном услед слабе прође, што je —• као што je позна- 
то —■ последица сувише високе трошарине на шећер, упра- 
ва фабрике je била приморана да за наредну кампању по- 
годи само 3.740 катастарских јутара шећерне репе. A то je 
испод половине површине која се обично засејава. Управа 
није имала другог излаза, иако je свесна чињенице да сма- 
њење засејаних површина значи исто што и смањење до- 
хотка пољопривреде односно смањење дохотка пољопри- 
вредника-проиизвођача шећерне репе.

Осијечка шећерана билансира сваке године на дан 
31 марта. Главне биланске позиције за четири последње го- 
дине овако изгледају:

Рачун изравнања

Актнва 1933/34 1934/35 1935/36 1936 G7
у хиљадама динара

Инвестиције 60.974 61.712 61.717 62.496
Инвентар 2.727 2.719 2.700 2.669
Залиха робе 46.136 44.077 38.685 47.559
М атеријал 2.595 2.265 2.464 2.157
Семена 885 1.452 755 470
Дужници 15.147 17.773 39.291 36.722
Готовина ------ ------- 689 501
Ефекти 8.350 7.510 7.510 8.586
Губитак _ —. 3.039 6.735 ------

Пасива
Главница 30.800 30.800 30.800 30.800
Резервни фонд 47.239 47.246 47.246 40.511
Фонд курсне разлике 7.303 7.303 7.303 7.303
Фонд амортизације 25.441 28.246 31.050 33.890
Повериоци 25.816 27.389 44.145 47.667
Добит 759 ------ — 988

Збир биланса 137.457 141.051 160.545 161.160

Губнтак и добитак
Расходи

Производња шећера 
Пословни трошкови 
Губитак на ефектима 
Отпис дубиоза 
Порези 
Амортизација 
Пренос губитка 
Добит

Приходи
Од производње 49.798 35.015 34.426 48.85-5*
Пренос добити 573 759 ------- ---------
Губитак ------ 3.039 6.735 ----- -

Збир прих. или расх. 50.371 38.814 41.161 48.85о

Збир биланса износи 161,16 милиона и само je  не- 
знатно већи него крајем 1935/36 године. У пасиви видимо, 
да je резервни фонд прошле године смањен — због отии- 
са пренетих губитака — са 47,25 на 40,51 милиона динара. 
Фонд амортизације je повећан за 2,84 милиона, и износи. 
33,89 милиона. И код поверилаца имамо повећање од 3,5 
милиона. Тиме су они достигли рекордну висину од 47,67 
милиона. To је п о сл ед и ц а великих залиха непродатог ше- 
hepa.

Инвестиције су билансиране са 62,5 милиона према
61,7 милиона у 1935/36. To значи да je прошле године било 
нових инвестиција за око 780 хиљада динара. Ако од вред- 
ности инвестиција у активи одузмемо досадашњу аморти- 
зацију у износу од 33,89 милиона, излази да je њихова 
права билансна вредност само 28,6 милиона, што значи да 
су оне већ отписане са преко 55%. Иначе, сопствена сред- 
ства су преко 2х/2 пута већа од укупне билансне вредности' 
инвестиција и инвентара. To значи да je Осијечка шећера- 
на финансијски одлично фундирана. У активи имамо још 
две важне позиције: залихе робе и дужнике. Kao што ,ie 
већ споменуто, залихе непродате робе су огромне. Оне из- 
носе 47,5 милиона према 38,6 милиона динара крајем прет- 
ходне године. Дужници су нешто смањени, са 39,29 ми- 
лиона крајем 1935/36 на 36,7 милиона динара у 1936/37 го- 
дини.

Због повећања количине прерађене репе и израђеног 
шећера знатно су већи и приходи од производње, којииз- 
носе 48,8 милиона према 34,4 милиона у претходној 1935/36- 
години. Упркос поменутом огромном повећању, они су још- 
увек знатно мањи него што су били у годинама нормадног 
рада и нормалних прилика. Ha пример, још у 1929 или 1930' 
приходи од поизводше износили су код ове фабрике пре- 
ко 80 милиона динара годишње. Пословни трошкови су ре- 
дуцирани на најмању меру и у 1936/37 износе 5,76 милиона*. 
нешто више него у 1935/36. Међутим, то je сасвим природ- 
но с обзиром на повећање производње. Разуме се да су 
прошле године и трошкови производње у односу на прет- 
ходну повећани, делом због повећања надница, a делом зб о г  
већег откупа репе. Упркос, најригорознијој штедњи, чистз 
добит износи само 988 хиљада динара. Она je пренета на 
нови рачун.

Ha крају да споменемо, да je прошле године настав- 
љена ликвидација афилираног предузећа, „Босанске инду- 
стрије шећера и жесте д.д, — Усора”. Управа Осијечке 
шећеране напомиње да „по досадашњим успјесима лнкви- 
дације бива јасно, да за део наше тражбине неће бити no- 
крића, те he настати потреба да се настали губитак от- 
пише”.

У управи Првог хрватско-славонског д. д. за инду- 
стрију шећера, Осијек, су г.г.: Антун пл. Михаловић, прет- 
седник; Антонин Тиле и д-р Никола Костренчић, потпрет- 
седници; инж. Владимир Храховина, Франтишек Хрушка,. 
Отон Кноблох Вучански, Лазар Лађевић, Фране Паулић». 
Антон Шалек и Јосип Ф. Шмид, чланови. У надзорном од- 
бору су г.г.: инж Будислав Цвијановић, Антун Хржић, Фра~ 
њо Павличек,. Рихард Пискачек, и Анте Шкарда.

34.668 28.962 28.945 36.858
6.759 5.26S 5.296 5.763
3.020 872 ------ ------

452 ------ ------ 1.734
1.957 907 1.076 672
2.776 2.805 2.804 2.840
— 3.039

759 ------ _— 983

■ ■ ■ ■
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Sadržaj:
»Šipad« šumsko industrijsko preduzeće Dobrljin—Drvar a. d., Sarajevo
Љубљанска кредитна банка, Љубљана

»ŠIPAD« ŠUMSKO INDUSTRIJSKO PREDUZECE DOBRLJIN— 
DRVAR A. D., SARAJEVO

Rekordni izvoz drvnih proizvoda imali smo 1929 godine 
sa 2.469,8 miliona tona u vrednosti od 2.081,1 miliona dinara. 
Međutim, kao što je izvoz drva u godinama pre prosperite
ta  od 1926 pokazivao svake godine porast, tako se i posle
1929 kriza sve jače osećala. Popravljanje opštih privrednih 
prilika, koje je počelo 1933 godine, dovelo je do izvesnog 
poleta i u drvnoj industriji. U 1935 i 1936 prilike se ovde 
opet pogoršavaju. Izvoz drva opada, ali to nije u vezi sa 
konjunkturnim  momentima, već je posledica abisinskog i 
španskog rata. Kao što je poznato, sankcije prema glavnoj 
uvoznici našeg drva, Italiji, počele su u novembru 1935 i 
tra ja le  su sve do septem bra 1936 godine. Sredinom 1936 po
čeo je zatim i građanski ra t u Španiji, na čijim se tržištim a 
naša drvna industrija bila takođe lepo afirmirala.

Naše najveće drvarsko preduzeće i jedno od najvećih 
preduzeća ove vrste u svetu, »Šipad«, bilo je  prošle godine 
takođe prim orano da se bori sa raznim teškoćama. Sankcije 
prem a Italiji, građanski rat u Španiji, valutarne perturbacije 
u zemljama bivšeg zlatnog bloka kao i u nekim drugim d r
žavama i, najzad, nesređenost međunarodne političke' situ
acije uticali su i na tok poslovanja u m eđunarodnoj trg o 
vini. Prirodno je  da je time bilo znatno otežano i poslovanje 
»Šipada«, koji radi na najrazličitijim  tržištim a sveta. Izvoz u 
Italiju, na koji je poslednjih godina stalno otpadalo preko 
60% celokupnog izvoza »Šipada«, iznenada je sasvim prestao. 
Špansko tržište je zbog građanskog rata  za sada takođe iz
gubljeno. Valutarne perturbacije silno su otežavale kalku
laciju. Kad su prestale sankcije, počeo se postepeno obnav
ljati i izvoz za Italiju. Međutim, talijanska lira koja je prili
kom .prodaje vredela 3,56 dinara docnije je unovčena samo 
po 2,05 dinara. Preduzeće je imalo znatne gubitke i usled 
beskam atnog blokiranja klirinških potraživanja u Italiji i 
Španiji.

Izgleda da je uprava morala da učini nađčovečanske 
napore da bi na neki način nadoknadila gubitak talijanskog i 
španskog tržišta. Zalihe koje je »Šipad« imao na svojim sto- 
varištim a početkom abisinskog i španskog rata  bile su iz- 
izrađene u dimenzijama za talijansko i špansko tržište, pa 
su se mogle samo sa najvećim naporim a plasirati na drugim 
tržištima. Uprava je morala da izvrši i preorijentaciju u p ro 
izvodnji. M orao se je izmeniti način izrade balvana u šumi 
i robe na pilanama. Tako je prošle godine čamovina pretežno, 
a bukovina gotovo isključivo izrađivana u engleskim dimen
zijama.

Teškoćama na spoljnim tržištim a pridružila se i jedna 
nesreća u samom preduzeću, eksplozijom kotla u Drvaru u 
januaru 1936 godine. Ovim događajem bilo je stavljeno u pi
tanje održanje celokupnog pogona. Serijom improvizacija 
zastoj u pogonu bio je ipak sprečen, ali je  u vezi s ovim 
događajem  i rad morao da bude nešto skuplji.

U pogledu rada u šumi treba imati u vidu da je u re
đaj preduzeća baziran na godišnjoj preradi od oko 350 hi
ljada kubnih m etara tehničke oblovine. U toku poslednjih 
godina proizvodnja je morala da bude manja zbog teških 
tržišnih prilika. Ipak se mora naglasiti da je uprava »Šipada«, 
kao državnog preduzeća, vodila naročitu politiku. Ona je uvek 
sm atrala svojom dužnošću da radi na ublaženju posledica 
krize u našoj zemlji i da zaposli stanovništvo siromašnih k ra 
jeva. U cilju zaposlenja što većeg broja radnika, uprava je 
na sve moguće načine nastojala da poveća prodaju gotovih 
izrađevina. »Šipad« je u 1936 u svom ugovornom području 
izradio 232.520 m3 čamove tehničke oblovine (prema 230.011 
m3 u 1935 godini i 376.941 m3 u 1934), zatim 29.318 m3 bu
kove oblovine (prema 28.771 m3 u 1935 i 24.476 m3 u 1934). 
Osim toga, prošle godine je ucepljeno 29.603 prostornih me
ta ra  čamovih cepanica, 4.843 m3 čamovog oblog celuloznog 
drva, kao i 89.556 prostornih m etara bukovog ogrevnog drva 
(prema 33.426 pr. m. čamovog i 122.477 pr. m bukovog og- 
revnog drva u 1935 odnosno 49.603 pr. m čamovog i 109.483 
pr. m bukovog ogrevnog drva u 1934 godini).

Kao što se vidi, uprkos ogromnim teškoćama na spolj
nim tržištim a proizvodnja u šumi u 1936 je čak i nešto veća 
od one u prethodnoj godini. Ovde treba napom enuti da od
1935 godine »Šipad« učestvuje i u raznim licitacijama h ra
stovih šuma, je r  želi da bude regulator cena na svim našim 
šumskim tržištima. U 1935 je kupljeno od Križevačke imovne 
opštine 8.000 m3 hrastovine, koja je u toku prošle godine 
prerađena na strugari u Dobrljinu. Prošle godine »Šipad« je 
kupio daljih 3.179 komada hrastovih stabala, iz kojih je to 
kom godine izrađeno 3.438 m3 hrastovih tehničkih balvana. 
Od ovih stabala dobiće se, po proceni, još 3.230 m3 hrasto
vih tehničkih balvana, 3700 komada pragova, 5800 akova du
žica i 3.500 prostornih  m etara taninskog drva i cepanica.

Izrađeni čamovi balvani otprem ani su radi dalje pre-i 
rađe strugaram a u Drvaru (230.845 m3) i Dobrljinu (40.116 
m3), a bukovi isključivo onoj u Drvaru. Jedan deo drva za 
ogrev upućen je raznim stovarištim a za prodaju, a ostatak, 
je upotrebljen za loženje lokomotiva, za ogrev i izradu uglja. 
H rastova otolovina prerađena je, kao što je već pomenuto, 
na strugari u Dobrljinu. Rezultat prerade na strugaram a 
pokazuje nam sledeča tablica (u hiljadama kubnih m etara):

Godina J e 1 o v a B u k o v a H r a s t o v a
obi. građa obi. građa obi. građa

1934 330,33 188,43 17,17 8,03 — —
1935 273,46 145,83 36,69 14,43 — _

1936 270,96 136,24 25,44 7,61 7,27 3,10

U 1936 prerađeno je nešto manje jelove i bukove oblo
vine nego u prethodnoj godini. Od 270,96 hiljada m* izrezane 
četinaste oblovine otpada na strugaru  D rvar 230.845 m3, a na 
strugaru  Dobrljin 40.116 m3. Celokupnu bukovu oblovinu p re
radila je strugara u Drvaru, a hrastovu ona u Dobrljinu.
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»Šipad« sm atra rad na svetskim tržištim a svojim glavnim 
zadatkom. Prem a sasvim ispravnom gledištu njegove uprave, 
našu zemlju treba da snabdeva mala domača industrija. M a
njim firmama je nemoguće da se javljaju na svetskom tržištu, 
je r  tamo su do sada teško nalazili uslove za opstanak i jači 
pojedinci, kada su nastupali neorganizovano. Razume se, da 
je i »Šipad« prim oran da plasira ü zemlji robu ko ja nije spo
sobna za izvoz, u prvom redu težinski škart. U toku poslednje 
tri godine on je plasirao u zemlji i u inostranstvu sledeče 
količine razne građe (u kubnim metrima):

Račun izravnanja

1934
J e

1935 1936 1936

U inostranstvu 177.067 154.620 103.676
U zemlji 32.012 32.024 37.754

Svega 209.079 186.644 141.430

B u k o v a Hrastova

U inostranstvu 8.235 14.139 6.142 672
U zemlji 829 272 647 81

Svega 9.064 14.411 6.789 753

Prošle godine u odnosu na prethodnu opala je  p ro
daja jelove građe za 24%, a prodaja bukove građe je više 
nego prepolovljena. Sa hrastovom građom  »Šipad« nije ra 
nije uglavnom ni radio. Od ostalih produkata »Šipad« je 
isporučio u 1936 godini: 330 m3 tesanih greda, 4.872 m3 oble 
čamovine, 2.391 m3 oble hrastovine, 55 m3 borovih pragova, 
114.102 prostorna m etra bukovih i hrastovih cepanica i 14 
miliona kg raznih otpadaka. Uprkos ranije navedenim ogrom 
nim teškoćam a preduzeće je uspelo da otprem i sa svojih sto- 
varišta u inostranstvo i u zemlju preko 150.000 m3 razne 
rezane građe. To je ipak vrlo lep uspeh.

Neobično je interesantno upoređenje izvoza prema 
zemljama, jer nam lepo pokazuje uspešne napore uprave 
»Šipada« da nadoknadi gubitak talijanskog i španskog t r 
žišta. Od 1932 do 1935 izvoz je išao u sledeče zemlje:

Zemlja 1932 1933 1934 19S5
u procentima

Italija 58,05 60,42 60,73 58,69
E ritre ja  — 
Alžir, Tunis, M aroko 19,59 22,26 16,72

17,74
6,82

E gipat 2,00 1,58 6,78 —.58
Južna Amerika 1,77 6,28 4,18 7,57
Engleska 7,63 3,96 3,18 3,17
Grčka 4,57 - ,9 7 —,86 —
Ostale zemlje 6,39 4,53 7,57 5,44

Svega 100,00 100,00 100,00 100,00
Milioni m3 117,1 177,3 188,4 172,0

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Investicije 3.097 8.056 9.257 11.544
Železnice 4.005 6.859 6.932 7.425
H artije od vrednosti 1.852 1.750 1.750 11.980
Gotovina 1.498 880 1.602 1.204
Dužnici 25.432 26.807 46.991 38.100
Zalihe 24.807 33.133 22.745 29.278
M aterijal i živ. nam. 8.214 10.086 9.900 8.781
Inventar 1.239 1.287 1.512 1.500
Rimese 122 65 11 180
»Durm itor a. d.« 26.534 26.516 27.069 28.636
Prenosne stavke — — 248 516
Gubitak 8.201 10.929 13.627 15.040

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fond 4.269 4.269 4.269 4.269
Spec. rez. fond 8.613 8.613 8.613 4.505
Potporni fond 2.041 2.095 2.108 2.217
Penzioni fond 3.453 3.626 3.807 3.807
Fond za osiguranje 

požara i poplava
od

5.460 . 5.480 5.460 3.877
Poverioci 56.016 76.558 88.066 107.761
Akcepti kod Nar. banke 5.250 5.750 7.750 7.750
Prenosne stavke — — 1.571 —
Zbir bilansa 105.103 126.370 141.644 154.186

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Prenos gubitka 4.337 8.201 10.929 13.627
Opšti troškovi 4.586 4.497 4.491 4.866
Kamata i provizije 1.135 568 2.199 .1.866
O siguranja 917 713 759 796
Porezi 1.037 1.126 831 949
Amortizacija — 907 — —
Kursna razlika — 100 481 —
P otpore i milostinja — 479 427 263
Gubitak

želez. M linište-Jajce 1.452 1.442 1.288 1.323

Prihodi
Roba 6.091 7.105 7.778 8.650
Prenos gubitka 4.337 8.201 10.929 13.627
Gubitak tek. g. 3.864 2.728 2.698 1.413

Zbir prihoda 14.292 18.034 21.405 23.690

Kao što se vidi, ranije je na prvome mestu stajala I ta 
lija, koja je kupovala preko 60% Šipadove robe. U 1935 je 
otišlo i u E ritreju  17,74%. Nasuprot tome,u 1936 je najjači 
uvoznik Argentina, na čijem je tržištu  plasirano oko 26,5:% 
celog izvoza. Zatim dolaze Engleska sa 22,2%, Alžir, Tunis 
i M aroko sa 16,41%, Egipat i Palestina sa 9,11%, Nemačka sa 
8,8'%, Italija samo sa 4,97|%, Francuska sa 3,6%, Španija sa 

, 3,5%, Urugvaj sa 2,2% i sve ostale zemlje sa 2,9%.

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine 
ovako izgledaju;

Zbir bilansa i prošle godine pokazuje porast i iznosi 
154 miliona. Sopstvena sredstva, koja se sastoje iz glavnice 
i fondova, iznose 38,7 miliona. Prošle godine je smanjen spe
cijalni rezervni fond za 4,1 miliona, a fond za osiguranje od 
požara i poplava za 1,6 miliona dinara. Obaveze su u porastu. 
Akcepti su ostali prošle godine nepromenjeni, ali su poveri- 
oci povećani sa 88 miliona u 1935 na 107,7 miliona u 1936 g.

U aktivi imamo takođe nekoliko značajnih promena. 
P re svega pada u oči porast investicija i vrednosti železnica. 
Dok su ove dve pozicije u 1933 bile bilansirane sa 7 mili
ona, dotle su krajem  prošle godine porasle na 19 miliona. 
Inače, ove dve pozicije sadrže ogromne tihe rezerve, je r in
vesticije i železnice »Šipada« stvarno vrede oko 300 miliona 
dinara. Područje Šipada obuhvata sedam srezova, železnička 
pruga je duga oko 350 km. Zatim dolaze strugare u Dobrljinu 
i Drvaru (Drvarska strugara  je najveća u Evropi), velika sto- 
varišta u Kninu i Šibeniku itd.

Prošle godine pokazuju veliku porast i hartije od vred
nosti, koje su bilansirane sa 11,98 miliona prem a 1,75 miliona
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krajem  prethodne godine. Od švajcarske grupe Simonius su 
otkupljene akcije Fabrike celuloze. Velika je zasluga uprav
nog odbora i glavnog direktora »Šipada« da je ovaj otkup 
rešen još pre nastupa hose na tržištu celuloze. Na ta j na- 

■. čin je »Fabrika celuloze« mogla da započne rad pod dobrim 
auspicijama. Prošle godine su vršeni još pripremni radovi 
za obnovu pogona u »Celulozi«, čije poslovanje obećava da 
će biti neobično uspešno, blagođareći smišljenoj i daleko
sežnoj organizaciji koju je izvršila uprava Šipada.

Porast zaliha robe i izvesno smanjenje dužnika su po
sledica već spomenutog opadanja prodaje. Prihod od prodate 
robe je ipak nešto porastao i iznosi 8,6 miliona prema 7,7 
miliona u 1935. Na strani rashoda vidimo da su opšti tro 
škovi porasli za 375 hiljada, ali je to  više nego kompenzirano 

. smanjenjem izdataka na kam ate i provizije i nestankom k u r
sne razlike sa računa rashoda. Na ta j način je i gubitak 
u 1936 znatno manji nego u prethodnoj godini. On iznosi
1,4 miliona prem a 2,7 miliona u 1935. U stvari bilans se mo
gao zaključiti i bez gubitka, da nije bilo želez, pruge Mli- 
nište—Jajce, ko ja i nije vlasništvo »Šipada«, već neposredno 
vlasništvo države.

Na kraju  moramo spomenuti da je na poslednjoj glav
noj skupštini »Šipada« doneta odluka o fuziji sa društvima: 
Fabrika celuloze a. d. i »Durmitor« a. d. za eksploataciju i 
trgovinu drveta u Sarajevu (čije se šume nalaze u bazenu 
reke Tare, a strugara u Ustiprači). Ovo znači da se stvara 

. jedan veliki državni industrijski kombinat, čija je osnovna 
sirovina drvo. Stožer ovoga kom binata pretstavljaće »Šipad«,

■ čija se glavnica sada povećava sa 20 na 65 miliona dinara. 
Fabrika celuloze je i do sada, otkako ju  je preuzela država 
u svoje ruke, bila posredno sastavni deo »Šipada«. Sada je 
to  i formalno. Preuzim anjem »Durmitora« obezbeđuje sebi 
»Šipad« nove velike mase drveta, a i fabrika celuloze po
trebne jo j otpatke. To isto vredi i za velike komplekse šuma 
u ranijem području »Kriväje«, koje »Šipad« postepeno ta 
kođe preuzima u eksploataciju. Posle ove fuzije »Šipad« po- 

. staje neosporno najvećim evropskim šumskim preduzećem.

U upravi za 1936 g. bila su gg.: Spasoje Piletić, p re t
sednik; Košta Spasojevič i inž. Milan Manojlović, potpretsed- 
nici; Nikola Stanarević, Asim Muharemagić, inž. Mihajlo 
Marković, Božidar Aničić, P etar Brajić i Ahmetbeg K. Ka- 
petanović, članovi. Kao novi članovi uprave su izabrani g.g.: 
Roman Sarmatka, Stevan Rađenović i P etar Bilbija. U nad
zornom odboru su se nalazila gg.: Košta Gnjatić, Fetah Kru- 
pić i Vlado Ivica, a novoizabrani su gg.: Vasilije Rašić i Bećir 
Hadžić. Generalni direktor »Šipada« je g. d-r Milan Ulmanski.

ЉУБЉАНСКА КРЕДИТНА БАНКА, ЉУБЉАНА
Прочишћени биланс Љ убљанске кредитне банке за

1934 годину већ je показивао да су ce прилике код ње у 
: знатној мери средиле и нормализовале. Санација je извр- 
шена на следећи начин. Главница je снижена од 50 мили- 
она на 20 милиона динара. Отписане су све резерве, a пре- 
ма улагачима и повериоцима Банка je поступила необично 
кулантно. Иако je према Уредби имала могућност да 40% 
свих својих обавеза претвори у нову приоритетну главни- 
цу и специјални резервни фонд, ипак ce тим правом није 
користила, већ ce обратила једино већим улагачима, којк 
су уписали добровољно нову приоритетну главницу од 10 
милиона. Мали и средњи улагачи остали су у целости по- 
штеђени. Разуме ce да овај кулантни поступак према ула- 
гачима и повериоцима није остао без утицаја на враћање 
поверења.

У 1935, као првој пословној години иза успешно про- 
ведене санације, постигнут je  врло леп успех, како у iio- 

јгледу редукције „старог пословања”, тако и код изград-

Н»е „новог поСла”. Сви стари улошци до 200 динара били 
су већ у 1935 ослобођени, a поред тога старим улагачима 
и повериоцима су исплаћене и све доспеле камате. Бан- 
чин рад у току 1936 био je  такође врло интензиван, иако 
je  наилазио на разне сметње. Тако су, на пример, санкциЈе 
биле укинуте већ половином 1936, али ce je промет с Ита- 
лијом успоставио тек крајем те године. Девалвација фран- 
цуског франка и неких других валута прекинула je за 
неко време девизни промет, a због штрајкова у текстил- 
ној, папирној и грађевинској индустрији дошло je и до 
привременог помањкања послова ca тим струкама. Ha по- 
словање с улошцима утицала je конкуренција државних 
новчаних завода, као и висока рента државних хартија 
од вредности. Упркос свему томе, Љ убљанској кредитној 
банци пошло je  за руком да у току 1936 повећа своје нове 
улоге за 25%' и да знатно редуцира своје старо послова- 
ње. У две полугодишње квоте повериоцима на старом ра- 
чуну исплаћене су све доспеле камате, a потпуно су осло- 
бођени и сви стари улози до 4000 динара. Укупна свота 
свих исплата од дана када je  Љ убљанска кредитна банка 
добила заштиту т. ј. од 26 мај 1932 до краја 1936 године 
износи 123,78 милиона. A исплате извршене пре заштите 
износе око 200 милиона динара.

Потпуно задовољавајући успех пословања показује
нам и доња таблица у којој смо упоредилкi главне билан-
сне позиције Љ убљанске кредитне банке за четири послед-
ње године.

Рачун изравнања 

Актива 1933, 1934. 1935. 1936.
Ново пословање У хиљадама динара

Благајна и жиро 21.874 20.317 26.378 30.384
Валуте 285 798 310 503
Менице 3.632 10.750 21.840 25.073
Ломбард 175 1.594 1.527 1.206
Дужници 12.945 11.381 13.277 21.955

Старо пословање
Готовина 1.971 1.193 1.995 4.843
Хартије од вредности 14.034 14.245 13.842 14.722
Менице 48.173 39.805 33.575 27.996
Ломбардни зајмови 4.302 2.695 635 225
Дужници

банке 1.425 879 1.218 563
покривени залогом 98.168 90.297 77.063 66.694
покрив. бланко акц.. 121.299 62.281 53.563 41.828

Конзорцијални послови 32.530 48.089 47.916 49.859
Непокретности 24.775 34.412 30.933 30.783
Инвентар 1.040 903 949 833
Курсна разлика папира 3.838 ------ ------ -------
Остала актива ------ ------ 7.585 6.171

Пасива 

Ново-! пословање
Улози на књижице 8.283 14.724 16.656 22.861
Повериоци 30.628 30.116 46.676 56.260

Укупно ново пословање 38.911 44.840 63.332 79.121

Старо пословање

Главница 50.000
Приоритетна главница ------
Резерве 9.199

20.000 20.000 20.000
------ 10.000 10.000
------ 104 1.861
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Улози 101.788 98.060 86.036 77.746
Повериоци 146.525 134.994 114.699 102.642
Реесконт 40.828 33.228 28.250 24.173
Сопствени акцепти 2.043 32 32 30
Разна пасива ----- ------ 6.736 5.532
Добит 4.007 87 3.417 . 2.532
Укуп. старо пословање 361.211 301.732 269.275 244.517
Збир биланса 400.122 346.572 332.607 323.638

A k o  c e  најпре задржимо код новог пословања, в и -  

димо да оно врло лепо напредује. Нови улози порасли су 
са 38,9 милиона у 1933 години на 79,12 милиона динара кра- 
јем 1936, дакле за 100%. И у току 1937 године прилив но- 
вих улога je  знатан, тако да су они већ крајем првог пол- 
гођа 1937 достигли 100 милиона динара.

Крајем 1936 нова средства су била овако пласирана: 
готовина je износила 30,38 милиона, што значи да ce преко 
<38% нових средстава налазило у благајни, односно на жи- 
ро-рачунима код Народне банке, Поштанске штедионице 
и код осталих завода; тражња нових зајмова je била знат- 
на, али ce Љ убљанска кредитна банка ограничила на крат- 
корочно финансирање извоза и на есконт сигурних и пот 
пуно ликвидних меница, тако да менице у новом послова- 
њу износе 25 милиона, дужници 21,95 милиона и ломбард
1,2 милиона динара.

Kao што je  већ споменуто, од дана када je  Љубљан- 
ска кредитна банка добила заштиту (т.ј. од 26 маја 1932) 
до краја 1936 године она je  исплатила својим старим уЛа- 
гачима и повериоцима 123,78 милиона динара. Од тога je 
исплаћено у току прошле године, не рачунајући камату,
25,6 милиона. Повериоци су смањени за 12 милиона, са
114,7 милиона крајем 1935 на 102,64 милиона у 1936 години; 
старим улагачима на књижице исплаћено je  прошле го- 
дине 8 милиона, тако да улози крајем 1936 износе 77,7 
милиона динара. И реесконт показује смањење од 4,1 ми- 
лиона, a разна пасива од 1,2 милиона динара. Укупне оба- 
везе из старог пословања крајем 1936 године једва прела- 
зе 200 милиона динара, a крајем 1930 односно крајем no- 
следње пословне године пре избијања банкарске кризе 
обавезе Љ убљанске кредитне банке износиле су скоро 600 
милиона.

Разуме ce да je у вези с тим и у активи морало 
доћи до великих промена. Менице су пале са 103 милиона 
у 1930 на 33,5 милиона у 1935 и на 28 милиона крајем 1936. 
Ломбардни зајмови сведени су са 12,97 милиона у 1930 на 
635 хиљада у 1935 и на цигло 225 хиљада динара крајем
1936. Најјаче су редуцирани дужници — са 380 милиона 
динара крајем 1930 на 131,8 милиона у 1935 и ка 109 ми- 
лиона динара крајем 1936 године. Непокретности су због 
валоризације порасле са 20,7 милиона у 1930 на 34,4 мили- 
она у 1934 години. У току последње две године непокрет- 
ности ce опет нешто смањују, делом због отписа a делом 
због тога што су у 1935 две станбене зграде у вредности 
од 3,13 милиона препуштене пензионом фонду, који je  по- 
стао самосталан. Портфељ ефеката je постепено 'смањиван 
'са 21,4 милиона у 1930 на 13,8 милиона крајем 1935. Због 
добитка a курсној разлици стање ефеката у 1936 je  за 
око 900 хиљада веће него крајем претходне године. Баи- 
чини понзорцијални послови који су у 1936 исказани са 
49,8 милиона само су незнатно промењени у односу иа
1935 или 1934 години, али су према 1930 години повећани 
за око 65%. Банчина управа напомиње у свом последњем 
извештају да су готово сва њена предузећа у току 1936

знатно побољшала своје стање. Предвиђања за 1937 су 
такође веома повољна.

Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медводе, 
код којих je Банка највише ангажована, имале су HeniTt> 
мању производњу него у 1935, али чиста добит није сма- 
њена, јер су ce више трошиле боље врсте хартије. Спл> 
шна ставбена дружба, д. д. из Марибора, „Славија” југ. 
осиг. банка у Љубљани, Творница шешира у Ш кофјој Ло- 
ци, М отвоз ин платно д. д. у Гросупљу, Творница ланаца: 
д. д. Лесце код Блед, „Текста” д. д. за текстилну произ- 
водњу у Марибору и „Сладкор” д  з. о. з из Љ убљане по- 
већали су свој промет и били су добро запослени, тако да 
успех потпуно задовољава. „Југолес” индустрија дрва д. с. 
о. ј. Чрномељ и „Петовиа’' кожарска индустрија д. д. у 
Птују ликвидирају, a Стројне товарне ин ливарне д. д. у 
Љубљани због трајних губитака редуцираће своју глав- 
ницу.

Ево, најзад, рачуна губитка и добитка Љ убљ анс’.<е 
кредитне банке за три године

Расходи 1930. 1935. 1936.
у хиљадама динара

Камате 35.883 11.307 10.330
Трошкови 13.186 2.419 2.201
Плате и пензије ------ 6.726 6.450-
Порези 392 896 715
Отпис намештаја ----- - 139 141
Отпис дубиоза 2.124 4.329 2.833
Добитак 5.421 3.417 2.532

Приходи
Пренос добитка ------ 87 353
Од ефеката ----- ' 1.251 ------ .
Камате 45.778 21.239 19.688
Од непокретности 1.424 886 788
Провизије итд. 9.851 5.770 4.37S
Збир 57.053 29.233 25.203

Збир прихода у 1935 износио je једва половину од 
оног у 1930 години, због смањења каматне стопе и редук- 
ције пословања. У 1936 приходи су опет смањени, и то 
они од камата за 1,55 милиона, a они од провизије за 1,4 
милиона динара. Међутим, смањени су и расходи, тако да- 
ce и 1936 могла да закључи са сразмерно задовољ авајућим. 
добитком од 2 милиона 532 хиљаде. Од тога je дотирано 
пензионом фонду 1 милион динара, фонду курсне разли- 
ке 500 и редовном резервном фонду 109 хиљада динара;; 
на име 4% дивиденде на приоритетну главницу исплаћено 
je 400 хиљада, као и у претходној години, a 523 хиљаде 
динара пренете су на нови рачун. Од 1931 до 1934 није 
исплаћивана никаква дивиденда, a од 1928 до 1930 она ie 
износила no 6% годишње.

Управни одбор Љ убљанске кредитне банке сачиња- 
вају следећа господа: Алојзиј Водник, претседник; И ван’ 
Јелачин и д-р Ернест Рекар, потпретседници, Вилим Биз- 
јак, д-р Јернеј Демшар, инж. Оскар Драчар, Фран Хме- 
лак, Август Јенко, инж. Томо Кнез, д-р Алојзиј Кобалг- 
Лио Суван, Херберт Вошнаг и Јакоб Здравец, чланови. 
У надзорном одбору су г.г.: д-р Иван Боле, Виктор На- 
глас, Милош Осет и Мирко Степић. Генерални директор* 
je г. Хануш Крофта ,и директори су г.г.: Рихард Швин- 
rep, д-р Фран Паолин и Фран Рус.
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Садржај:
»Sartid« Srpsko akcionarsko rudarsko i topioničko industrijsko društvo, Beograd 
Прва југословенска творница вагона, стројева и мостова д. д., Слав. Брод 
Адриа бауксит, рударско и индуетријално д.д., Загреб—Сплит

»SARTID«, SRPSKO AKCIONARSKO RUDARSKO I 
TOPIONIČKO INDUSTRIJSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

Vanredni zbor akcionara »Sartida«, održan 29 decembra 
1936 godine, doneo je zaključak da se društvena glavnica od 
50 miliona snizi na 45 miliona dinara. Razlika od 5 miliona 
dinara, koja je na taj način dobivena, upotrebljena je za 
otpis gubitaka iz ranijih godina. Ovde treba napom enuti da 
»Sartid« posle 1929/30 godine nije uopšte mogao da deli di
videndu, a kroz čitav niz godina nije se mogla vršiti ni am or
tizacija investicije, je r  su i poslovni rezultati u godinama p ri
vredne depresije bili vrlo nepovoljni. Sa 87 miliona u 1929/30 
obrt postepeno pada na ciglo 19 miliona dinara u 1932/33 go
dini. S tanje je bilo tako teško, da se pomišljalo i na likvida
ciju. Ali su zdravi fundament preduzeća i stvaralački duh kao 
i inicijativa njegovog glavnog direktora pobedili. Odlučena 
je  i s uspehom provedena poslovna reoganizacija, u vidu p ro 
širenja kom ercijalne proizvodnje.

Prilikom osnivanja »Sartida«, 1913 godine, preduzeće 
je imalo za cilj da forsira eksploataciju majdan-pečkih rud
nika i da produži istraživanja. U vezi s tim imale su se po 
dići visoke peći i izvoziti sirovi metal. Tek u drugoj liniji mi
slilo se i na preradu sirovog metala u metalne izrađevine. Posle 
svetskog rata, s obzirom na potpuno prom enjene prilike, izvr
šena je  važna preorijentacija. Sačuvavši i dalje svoje prvo
bitno ime, »Sartid« prenosi težište posla sa rudarsko-topio- 
ničke na m etalurgijsku proizvodnju. On se organizuje za 
izradu m aterijala za građenje pruga, mostova, gvozdenih kon 
strukcija, lokomotiva i vagona. Podignuto je i brodogradilište 
koje je predestinirano da bude i ostane vodeće brodogradi
lište za našu rečnu plovidbu. Međutim, sve su ovo bili poslovi 
za koje postoji uglavnom samo jedan kom itent, a to  je 
država.

Zbog teške konkurencije koju je  našoj industriji p ra 
vila Nemačka sa svojim reparacionim liferacijama, porudžbine 
su primane samo neredovno. Osim toga, trebalo je mesečima 
i godinama čekati na naplatu davno prispelih računa. U vezi 
s tim već je u 1925 godini odlučeno da se pređe i na izradu 
metalnih proizvoda za privatne ciljeve, kao potkovica, kolskih 
osovina, ašova, presovanih lopata, motika itd. U 1933 godini 
prelazi se i na fabrikaciju tankog lima, crnog i pocinkovanog. 
Kupljena je uz vrlo povoljne uslove nova i moderna valjaonica 
sa svim potrebnim  uređajem i svim postrojenjim a. Najzad, 
prošle godine su ubrzani radovi na dovršenju onih postro 
jenja, koja će »Sartid« obezbediti i učiniti potpuno nezavi
snim u pogledu potrebnih polufabrikata. Razume se da se 
time omogućuje i osetno pojevtinjenje prozivodnje. To p re t
stavlja veoma značajnu racionalizaciju, naročito u današnjim 
prilikama kada dolazi do poskupljenja i oskudice potrebnih 
polufabrikata.

Blagodareći reorganizaciji preduzeća i racionalizaciji 
rada, poslovanje »Sartida« pokazivalo je već u 1935 godini

izvesne znakove poboljšanja, a prošle godine popravljanje pri
lika bilo je već osetno. To moramo naročito podvući, je r je 
rad bio još uvek skopčan sa znatnim teškoćama, naročito zbog 
našeg aktivnog klirinškog salda u trgovinskom  prom etu sa 
Nemačkom. Konkurencija nemačke robe bila je vrlo jaka. Iz 
Nemačke se i danas uvozi roba koju nikada nismo uvozili. 
»Sartid« ipak odoleva i time potpuno dokazuje svoju veliku 
industrijsku sposobnost. O brt je povećan, sopstveni troškovi 
proizvodnje i dalje su sniženi, a smanjeni su i drugi društveni 
izdaci, tako da je postignuta znatno veća dobit nego u p re t
hodnoj poslovnoj godini. To je  omogućilo da se izvrši i p ri
likama odgovarajuća am ortizacija investicija. S obzirom na 
to  da je gro  novih postro jenja uglavnom već dovršen i p o t
puno montiran, potpuno je opravdana i nada da će poslovni 
rezultati za 1937 godinu biti još povoljniji. Na ta j način treba 
i malo pre spomenuto sniženje glavnice sa 50 na 45 miliona 
shvatiti ne samo kao čin kojim se likvidira neprijatna p ro 
šlost, nego i kao polaznu tačku za bolju budućnost.

Da bismo upotpunili naša dosadašnja izlaganja i dali 
pravilnu sliku o finansijskoj snazi. »Sartida«, o efektu njegove 
industrijske delatnosti i o teškoćama sa kojim a se poslednjih 
godina borio, sastavili smo u donjoj tablici njegove glavne 
bilansne pozicije za četiri poslednje godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1932/33 1933/34*) 1935 1936

30-VI 31-XII 31-XII 31-XII
Investicije 43.905 46.392 53.671 53.926
Nove investicije 2.488 7.278 255 7.217
M aterijal na stovarištu 12.234 11.454 13.396 17.928
Dužnici 25.363 10.660 12.053 12.538
Blagajna 169 558 353 480
H artije od vrednosti 3.615 1.235 585 958
Kursna razlika hartija 563 — — .— — .—
Gubitak sa prenosom 5.827 5.675 5.469 — .—

Palsiva
Glavnica 500.00 50.000 50.000 45.000
Rezervni fond 448 448 448 453
Fond am ortizacije 10.301 10.301 12.554 17.324
Zadužnice — .— — .— — .— 6.000
Poverioci 32.852 22.504 22.779 24.160
Prelazne pozicije 556
Dobit — —.— — .— 110
Zbir bilansa 94.162 83.253 85.782 93.047

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Prenos gubitka 2.717 5.827 5.675 473
Upravni troškovi 1.892 2.852 1.515 1.798
Kamate 1.945 2.218 1.680 976
Porezi 508 1.500 1.484 2.469

*) Poslovna godina od 18 meseci!
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Otpisi investicija 122 — .— 2.252 4.770
Dubiozna potraž. 383 — 5 —.—
Kursna razlika 187 —
Dob. odbiv gubit. r. g. 

Prihodi
• 110

Brodogradilište —.— — .— 667 236
D ruga odelenja 1.804 6.029 6.231 10.257
Ođ efekata 125 167 51 44
Razni prihodi — 525 193 59
Gubitak sa prenosom 5.827 5.675 5.469 —.—
Zbir prihoda ili rashoda 7.756 12.397 12.611 10.596

Obrtni kapital je porastao za 7,26 miliona, na 93 mi-
liona dinara. Toliko je otprilike iznosio i juna 1933. U pasivi
imamo nekoliko promena. P re svega —■ sniženje glavnice
za 5 miliona. Sve ostale pozicije su povećane. Poverioci iz
nose 24,16 miliona prem a 22,78 miliona dinara krajem  1935. 
Prošle godine se javila na pasivnoj strani bilansa još jedna 
pozicija — račun zadružnica. Radi sniženja troškova proiz
vodnje u valjaonici bleha bile su potrebne nove investicije 
koje će društvu omogućiti, kao što je već spomenuto, da 
proizvodi potrebne sirovine i polufabrikate, U' vezi s tim  do
biven je od jedne nove grupe vrlo povoljan 10-godišnji obli- 
gacioni zajam od 6 miliona dinara. Prem a našem saznanju, 
kam ata ovog zajm a iznosi samo 5%.

Povećan je i fond am ortizacije sa 12,55 miliona u 1935 
na 17,32 miliona. Prosečni procenat am ortizacije u odnosu na 
ukupnu vrednost investicija iznosi 7,8%. 'to  nije preterano, 
je r je u 1935 godini u fond am ortizacije uneto samo 2,25 
miliona, a u toku četiri prethodne godine zbog slabijeg po
slovanja nije vršena nikakva am ortizacija, ni kod nepokre t
nosti ni kod mašina. Inače, ukupne investicije iznose 61,14 
miliona, od čega otpada na nove investicije, izvršene u 1936 
godini, 7,2 miliona dinara. Uprkos smanjenju glavnice, inve
sticije su potpuno pokrivene sopstvenim sredstvima. To je 
neobično povoljno, tim pre što je i znatan deo tuđih sred
stava dugoročan odnosno srednjeročan.

Pored računa investicija, u aktivi imamo još dve va
žnije pozicije: dužnike i m aterijal na stovarištu. Dužnici iz
nose 12,5 miliona i u odnosu na 1935 godinu samo su ne
znatno veći. U 1933 godini dužnici su iznosili 25 miliona, a u 
1930 oko 35 miliona dinara. Vidi se da je poslednjih godina 
društvo ipak bilo u mogućnosti da postepeno likvidira stara  
potraživanja od javne ruke. Inače, kod prodaje lima p re
duzeće ne mora da odobrava duže rokove kreditiranja. Od 
dužnika u 1936 otpada samo manji deo na državu. Neka d r
žavna nadleštva plaćala su dobro, a kod drugih se moralo 
još uvek duže čekati. Vrednost m aterijala na stovarištu p o 
većana je za oko 4,5 miliona, sa 13,39 miliona u 1935 na 17,9 
miliona dinara krajem  1936 god. To je u vezi sa proširenjem  
poslovanja. H artije od vrednosti, koje su u 1930 godini bile 
bilansirane sa preko 7 miliona, postepeno su smanjene na 
585 hiljada u 1935, a prošle godine su opet nešto povećane — 
na 958 hiljada.

Prilikom upoređivanja podataka iz računa gubitka i 
dobitka treba imati u vidu da je poslovna godina ranije za
ključivana 30 juna svake godine. 1933/34 obuhvata u stvari 
18 meseci, tj. period od 1 jula 1933 do 31 decembra 1934. Dve 
poslednje godine obuhvataju opet period ođ po 12 meseci, 
a  zaključene su krajem  decembra svake godine. Posle 1932/33 
bruto-prihodi postepeno rastu. U 1936 prihodi od brodogra
dilišta su manji nego u prethodnoj godini, ali je kod d ru 
gih odelenja porast znatan, tako da ukupni bruto-prihodi od 
proizvodnje i prodaje u 1936 iznose 10,49 miliona prem a 6,9 
miliona dinara u 1935 g.

Iako su tuđa sredstva u 1936 za oko 1/ p_ veća nego u 
prethodnoj godini, ipak su izdaci za kam ate smanjeni sa 1,68 
miliona u 1935 na 976 hiljada u 1936. Upravni troškovi su 
nešto povećani, što je i razumljivo s obzirom na porast obrta

i proizvodnje. Međutim, vrlo je znatno povećanje poreza. To 
je  verovatno zbog toga, što društvo plaća znatne iznose skup
nog poreza na poslovni promet. Odnosna poreska stopa na 
crni lim i na gvožđe je vrlo visoka, a na pocinkovani lim 
je  upravo nepodnošljiva. Treba, naime, uzeti u obzir da je 
ovde u pitanju pretežno građevinski m aterijal, dakle — si
rovina. Skupnim porezom se znatno povećavaju proizvodni 
troškovi u onim granam a koje te  sirovine upotrebljavaju. A 
to  bi se moralo izbegavati. Ovim poreskim oblikom država 
sama izaziva skupoću. Poreska stopa koja se naplaćuje na 
pocinkovani lim mogla bi se sm atrati preteranom  čak i onda, 
kad bi bio u pitanju porez na luksuz.

Iako je prošle godine izvršena odgovarajuća am ortiza
cija investicija, što je ranijih godina zbog slabijeg poslovanja 
propušteno da se učini, ipak je  konačni neto-efekat rada u 
1936 povoljniji nego ranijih godina. Čista dobit iznosi 583 
hiljade. Od toga su upotrebljene 473 hiljade za pokriće gu 
bitka, prenesenog iz 1935 godine, 47 hiljada je uneto u re
zervni fond, a 46 hiljada je stavljeno na raspoloženje uprav
nom odboru.

U upravnom odboru »Sartida« su sledeća gospoda: d-r 
Ferdinand Gramberg, pretsednik; Stevan K aram ata i Maks 
Ausnit, potpretsednici; Maks Antić, Edgar Aušnit, Duglas 
Vikers, inž. d-r Georg Ginter, Pol Gotje, D imitrije Živadino- 
vić, inž. Vladimir Mišković, Oskar Polak, Andrija Radovič, 
Knjaz Barbu Stirbej, Košta L. Timotijević, Georg Tic, Dušan 
Tomić, inž. žorž Faj, Kurt Frenkel, d-r Milan Bartoš, Dragan 
Milićević i inž. O tm ar Hen, članovi. U nadzornom odboru su 
gg.: Aleksa Božičković, d-r Đ. Jovanovič, Ferdinand Medek, 
Živojin Nešić, d-r Dim. Perović i d-r Andrija Stranski.

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ВАГОНА, СТРОЈЕ- 
ВА И МОСТОВА Д. Д., СЛАВ. БРОД

Финансијски резултат рада Бродске фабрике вагона 
није ни у 1936 години могао да буде задовољавајући, иако 
je прошле године тежина опште привредне депресије знат- 
но попустила. Додуше, одељење за израду мостова и ле- 
ваоница били су нешто боље запослени него у прет-ход- 
ним годинама, али je незапосленост у другим одељењима, 
нарочито у вагонском и локомотивском, била врло слаба, 
тако да се искористила једва једна четвртина укупног ка- 
пацитета фабрике. Највећа je незгода у томе што се фа- 
брици не даје могућност сталног запослења путем редов- 
них поруџбина од стране Министарства саобраћаја. Она 
je, наиме, no свом уређају у првом реду упућена на изра- 
ду железничких и других превозних средстава. Међутим. 
у току целе прошле године од Министарства саобраћаја 
није добивена ниједна нова поруџбина за израду превоз- 
них сретстава, тако да ни запослење фабрике није никако 
осигурано.

Има ствари које граниче са апсурдом. Бродска фабри- 
ка вагона има све модерне инсталације и све потребне 
услове за градњу локомотива. Међутим, она до данас није 
направила ни једне локомотиве, jep их ми стално поручу- 
јемо у иностранству, плаћајући страним фабрикама често 
веће цене од оних које би рачунала Бродска фабрика. To 
се може рећи и за извесне предмете који интересују Ми- 
нистарство војно. Сличну судбину има и вагонско оделе- 
ње. Оно je прошле године довршило једну серију курсних 
кола за међународни саобраћај Државних железница. Из- 
рада je првокласна и најсолиднија. У извесном погледу су 
кола још и боља од оних која су набављана у Немачкој, 
a дена није скупља него у иностранству.

У целом свету младе индустријске гране, a нарочи- 
то оне које изискују велике капитале и велике инвести- 
ције, увек су уживале нарочите привилегије, a добивале 
су чак и субвенције у готовом. Бродска фабрика није c 
тим рачунала, али je с правом могла очекивати да ће се 
с њом поступати бар на исти начин као и с предузећима
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иа  страни. Она тражи еамо могућност да ради. Међутим, 
због погрешне индустријске политике јавне руке, ово пре- 
дузеће je  морало већ одавна да се бори с најразличити- 
јим тешкоћама. Оно постоји само 15 година, a већ два 
пута je, због губитака, вршило редукцију своје главнице.

У првим годинама после оснивања фабрика je има- 
■ла нешто више посла, јер je наш возни парк био у де- 
рутном стању, a државне радионице нису могле да извр- 
шују ни редовне оправке. Међутим, са наплатом рачуна 
ишло je веома тешко, тако да je Бродска фабрика вагона 
имала знатне губитке на каматама. У вези с тим њена глав- 
ница редуцирана je 1927 године са 55 на 27,5 милиона. 
Следеће године главница je путем нових уплата опет по- 
вишена на 110 милиона, али je  и појава нових губитака 
била неизбежна, с обзиром на сталне потешкоће око фи- 
нансирања државних лиферација, као и због тешке кон- 
куренције који je чинила Немачка са својим репарацио- 
ним лиферацијама. Због тога се у току 1932 морало при- 
ступити поновном смањењу главнице са 110 на 55 милио- 
на динара. Kao што се види, у ова два маха главница je 
редуцирана за 82,5 милиона динара. Толико су ефективно 
изгубили акционари Бродске фабрике вагона.

Када су у јесен 1931 године престале репарационе 
лиферације, стање се није поправило, јер су државне по- 
руџбине због штедње скоро сасвим престале. Ни у току 
последње две-три године Бродска фабрика вагона није 
добијала већих поруџбина од државе, иако су страној ин- 
дустрији даване и знатније нове поруџбине возних сред- 
става и железничког материјала. Изгледа као да Бродска 
фабрика вагона и не постоји или као да држава не вв' 
рује у њену индустријску способност. Међутим, ова фа- 
брика je једна од најмодерније уређених и највећих у 
средњој Европи. О великој способности фабрике и њеног 
стручног особља дају јасну слику, поред већ поменутих 
курсних кола, и нова београдска и новосадска трамвајска 
моторна кола. Израдом досадањих возних објеката Брод- 
ска фабрика je  потпуно доказала своју велику способност 
и спрему за првокласну продукцију сваког возног, na и 
осталих конструкција, машина, парних котлова, уређаја 
за централно ложење, као и разних ливених објеката. У 
овој фабрици je  изливен и огромни котао за Солвајеве 
творнице у Лукавцу, тежине 13.000 кг., који je уједно и 
највећи котао изливен у нашој држави. Почетком јуна о. 
г. о способности Бродске фабрике и њеног стручног особ- 
ља уверио се и Загреб приликом премештаја великог и те- 
шког савског колног моста. Ни на који начин не може се 
више правдати мишљење да се у земљи на техничко-сао- 
браћајном пољу не може створити исто оно што се може 
конструисати и израдити на страни. Треба напоменути, да 
све земље, изузевши Грчку и Бугарску, израђују за своје 
потребе локомотиве у својим фабрикама. Када, дакле, Ма- 
ђарска, Румунија, Аустрија, Чехословачка, Италија, могу 
да израђују саме локомотиве за своје жељезнице, може то 
и Југославија, која сигурно има исто тако добре инжиње- 
ре и раднике,' a и фабрике као rt ове земље. Због тога je 
крајње време и за измену наше погрешне индустријске по- 
литике., Набавке које могу да изврше наша домаћа пре- 
дузећа не смеју се поверавати страним.

Бродска фабрика вагона je  и no својој финансијској 
структури једно ванредно здраво предузеће. Главне би- 
лансне позиције за четири последње године:

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Инвестиције 95.000 95.956 97.351 97.815
Нове инвестиције 956 1.395 510 586
М атеријал и радови 7.816 7.862 9.211 22.308
Благајна 163 242 302 552

Ефекти 835 1.159 775 3.436
Сопствене облигације 7.500 7.500 7.500 7.500
Дужници — држава

и разни 11.689 5.973 9.096 11.359
Губитак 1.476 1.876 2.473 2.288

Пасива
Главница 55,000 55.000 55.000 55.000
Резервни фонд 1.000 1.000 1.000 1.000
Фонд амортицације 19.398 19.398 19.398 19.398
Облигације 28.100 28.100 28.100 28.100
Повериоци 21.937 18.466 23.720 42.346
Збир биланса 125.930 121.964 127.218 145.844

Рачун губитка и добитка
Расходи

Општи трошкови 1.340 1.412 1.349 1.478
Порези 382 587 627 798
Камата 2.553 2.624 2.563 2.880
Дотације аморт. фонду ------- ------ ---- - —
Отписи 4 ------ - ------ 15
Губитак из ран. год. 590 1.476 1.876 2.473

Приходи
Бруто зарада 1.840 4.228 3.942 5.357
Од снижења главнице 1.500 — — ------ ------
Курсна разлика ефеката 53 — ------ ------
Губитак 1.476 1.876 2.473 2.288

Обртни капитал, који се 1четири године кретао изме-
ђу 122 и 132 милиона динара, порастао je прошле године
иа 145,8 милиона. У ствари, у пасиви je  показивала само 
једна позиција промене, и то повериоци који су постепе- 
но опадали, са 27,9 милиона у 1932 на 18,4 милиона у 1934 
години. Претпрошле годиие они су опет повећани за пет 
милиона, a прошле за даљих 18,6 милиона динара, тако да 
крајем 1936 износе 42,3 милиона. Фонд амортизације иска- 
зује се последњих пет година непромењено са 19,4 мили- 
она. Због недостатка поруџбина, пословање je  стално за- 
вршавано са губитком, тако да се није могла да изврши 
ни најскромнија амортизација.

Од 28,1 милиона динара облигадија налази се 7,5 
милиона динара у рукама фабрике, тако да je  њена ствар- 
на обавеза no облигацијама свега 20,6 милиона. Поверио- 
ци и облигације заједно износе 62,9 милиона, a сопствена 
средства фабрике, урачунавши и фонд амортизације, 75,4 
милиона. Kao што се види, сопствена средства су знатно 
већа од туђих, na je и њихов међусобни однос повољан.

Инвестиције су билансиране са 98,4 милиона динара, 
од чега' отпада 586 хиљада на нове. To значи да су инве- 
стиције скоро потпуно покривене сопственим средствима 
и салдом облигационог дуга. Дакле, здрав je  и однос из- 
међу дугорочне активе и дугорочне пасиве. Дужници су 
порасли са 9 милиона у 1935 на 11,3 милиона у 1936, a ма- 
теријал и радови са 9,2 на 22,3 милиона динара (од чега 
отпада на сировине 3,55 милиона, a на недовршене радове 
18,76 милиона према 4,5 милиона на сировине и 4,7 мили- 
она на радове у претходној и 4,1 милиона на сировине и
3,7 милиона на радове у 1934 години). Кретање дужника и 
материјала и радова показује да je  запосленост у 1936 го- 
дина била нешто боља него у 1935 или 1934, што je  по- 
следица огромних напора Управе и друштвеног главног 
директора г. Хена, да створе предузећу ново запослење. 
Међутим, тиме je још увек искоришћен само један мали 
део капацитета фабрике.

Рачун губитка и добитка нам показује да су прошле 
године уз бруто-зараде подмирени сви непосредни изда- 
ци, трошкови, порези као и камате, али ни у 1936 није 
било могућности за вршење преко потребне амортизације 
инвестиција. Бруто-зарада у 1936 изноеи свега 5,3 милио- 
на у претходној и 4,2 милиона у 1934 години. Иако je  иро- 
шле године у свим одељењима, изузевши вагонско и локо- 
мотивско запосленост била боља него у току неколико
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претходиих година, ипак je бруто зарада још увек сраз- 
мерно врло малена. To значи да су поруџбине преузимане. 
само из разлога запосљења — да техничка способност 
предузећа не би остала потпуно неискоришћена.

Трошкови не достижу ни 1,5 милиона динара. To je 
доказ најригорозније штедње. Код пореза имамо извесно 
повећање. Ha име камате je плаћено 2,88 милиона. Како 
укупна туђа средства износе 62,9 милиона, излази да ка- 
матна стопа не износи просечно више од 4,6. To je врло 
умерено. Иако ce опет одустало од амортизације, ипак чи- 
ста добит не износи више од 185 хиљада динара, одно- 
сно 2,4 промил од износа сопствених средстава. To je врло 
жалосна констатација с обзиром на чињеницу да je овде 
у питању једно одлично вођено и сјајно организовано ин- 
дустријско предузеће са преко 75 милиона динара сопстве- 
них и 63 милиона туђих средстава.

У управном одбору су: г.г.: Миливој Црнадак, прет- 
седник; инж. Светозар Аранђеловић, Едгар Ауснит, Map- 
сел Бард, Макс Ауснит, Максо Боснић, инж. Отмар Хен, 
Драгољуб A. Лазаревић, Чеда Јовановић, д-р Бранко Пли- 
верић, Османбег Османбеговић, Фриц Рајснер и Инж. Ни- 
кола Ј. Станковић. Чланови надзорног одбора су г.г.: д-р 
Адолф Цувај, Коломан Ђанешић и Фердинанд Медек. Ге- 
нерални директор je г. инж. Отмар Хен.

АДРИА БАУКСИТ, РУДАРСКО И ИНДУСТРИЈАЛНО Д.Д., 
ЗАГРЕБ—СПЛИТ

Према подацима Народне банке наша пронзводња
бауксита je износила

Године тона Године тона
1929 103.366 1933 80.855
1930 94.700 1934 84.828
1931 64.842 1935 216.197
1932 67.086 1936 292.174

До 1931 године производња je била у опадању. По- 
сле тога она стално расте, најпре полагано, a после тога 
врло нагло. У 1932 години у односу на 1931 пораст износи 
само 3,5.%; у 1933 он ce пење иа 25 %, a у 1934 години иа 
око 30%. Тада je производња била још увек знатно мања 
него у 1929 години. Међутим, производња у 1935 години ne 
сам.о што je престигла ону из 1929, која je била рекордна, 
него je према њој више него удвостручена, a она из 1936 
je готово три пута већа од производње из 1929 године. 
Тражња за баукситом и алмниниумом, који ce из њега до- 
бија, je све већа. Форсирано наоружање у свету je нај- 
главнији узрок повећања тражње. Kao што je познато, 
алуминиум je с обзиром на незнатну специфичну тежину 
најзгоднији метал, сем осталог, за авионе.

Бауксит смо до сада извозили, јер још нисмо имали 
сопствених творница за прераду бауксита у алуминиум. 
To ће сада бити друкчије с обзиром на подизаше огром- 
них постројења у земљи за прераду бауксита. Подизањем 
фабрике алуминиума у Лозовцу крај Шибеника, која je 
ових дана пуштена у погон, наша земља je ушла такође 
у ред малобројних произвођача овога метала у свету. Пре- 
дузеће „Адриа бауксит д.д.” извозило je највећи део про- 
изведене баукситне руде у Немачку. Делом непосредно у 
Хамбург, a делом преко Ротердама и даље Рајном до Луд- 
вигсхафена, где су велике творнице за прераду бауксита. 
Велики пораст производње алуминиума у Немачкој имао je 
за последицу и огромно повећање рада у баукситним руд- 
ницима друштва „Адриа бауксит”. Међутим, пословни ре- 
зултати овог предузећа нису ни последњих година били 
потпуно задовољавајући. Додуше, у 1936 постигнут je из- 
вестан добитак, али je пренос губитка из ранијих година 
знатан. Најважнији узрок за слабије пословне резултате je 
у томе, што ce немачке марке, које ce дозначују извозни- 
цима у немачко-југословенски клиринг, нису могле уновчи- 
ти са пуном вредношћу, него са знатним курсним губицима.

„Адриа-бауксит” има, поред лежишта бауксита код

Дрниша и један угљенокоп у Дрвару. Међутим, већ годи- 
нама ce ту ништа не ради, јер није било могућности за 
продају угља.

Биланси „Адриа-бауксит-а” за последње четири год.:
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Рударски посед 15.274 15.493 17.582 18.38;j
Инвенатар 2.557 2.579 2.046 2.345
Материјал 596 568 937 1.109
Залихе 2.292 1.889 669 1.884
Дужници 4.408 4.730 9.612 8.419
Благајна 233 63 485 267
Губитак 1.684 1.766 1.884 1.623

Пасиза
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резервни фонд 14 14 14 14
Фонд амортизације 2.081 2.481 3.363 5.363
Повериоци 19.877 19.480 24.232 23.167
Разна пасива 78 113 606 489
Збир биланса 27.044 27.088 33.215 34.033

У активи видимо да je у 1935 и 1936 вредност рудар- 
ског поседа увећана. Дужници су крајем 1936 нешто мањи 

него М претходној години, али су према 1933 или 1934 го- 
тово удвостручени. To je у вези са дужим чекањем на на- 
плату потраживања из клиринга. Разуме ce да je' с обзи- 
ром на ове промене у активи и пасива морала да буде по- 
већана. У ствари у пасиви су повећане углавном само дЕе 
позиције: повериоци и фонд амортизације. Повериоци еу 
порасли са 19,48 милиона у 1934 на 24,23 милиона у 1935, 
a прошле године су опет нешто редуцирани, на 23,16 ми- 
лиона. Иначе, знатан део поверилаца претставља дугороч- 
на односно средњорочна туђа средства. Због тога je и мо- 
гуће да ce један део инвестиција финансира туђим сред- 
ствима. Фонд амортизације износи 5,36 милиона према 3,36 
милиона у 1935 и 2,48 милиона динара у 1934 години. Амор- 
тизација je ранијих година вршена у врло скромном оби- 
му. У 1935 и 1936 она je нешто већа, али још увек умерена.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1935. 1936.

Пренос губитка 1.766 1.884
Управни трошкови 975 909
Плате 484 611
Социјадни терети 359 585
Порези и таксе 99 260
Камата ------- 1.027
Аморт. отписи 1.559 2.441

Приходи
Производња и продаја 3.342 6.094
Камата 16 — —
Губитак 1.884 1.623
Збир прихода 5.242 7.717
С обзиром на пораст производње и продаје и прихо- 

ди су порасли са 3,34 милиона у 1935 на 6,09 милиона у 
1936 години. Разуме ce да je морало доћи до повећања и 
на страни расхода. Ипак треба нагласити да су управни 
трошкови у 1936 нешто мањи него у претходној години. 
После читавог низа година са сталним губицима, прошла 
година je закључена са добитком од 260 хиљада динара. 
Тиме je губитак из ранијих година смањен на 1,6 милиона. 
1928 губитак je износио 510 хиљада и био je порастао до 
краја 1935 на 1,88 милиона. Прошле године губитак je  no- 
чео да ce смањује. Ако садашња коњунктура потраје, он 
ће до три-четири године a можда и раније бити потпуио 
елиминиран. Поготову, с обзиом на чињеницу да ce лежи- 
шта бауксита која припадају овом предузећу налазе у не- 
посредној близини наше нове фабрике алуминиума.

У управи су господа: Ђ орђе барон Оренштајн, Еу- 
ген Гелерт, Јулије Јон, д-р Марко Јурај Доминис и Оскар 
Гебхарт. У надзорном одбору ce налазе г.г.: Унгар, Лушић 
и Коронели.



A N A L I Z A  B I  L A N S £
Dodatak „Nerodnem Ш тм *ш ф Р

BROJ 35 BEOGRAD, 28. AVGUST 1937. GODINA IX
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OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A. D., 
BEOGRAD—ZAGREB

Kao što je poznato, posle izbijanja bankarske krize 
kod nas u jesen 1931 godine odjednom je prestalo prikuplja
nje i koncentrisanje kapitala i u onim našim privatnim nov
čanim zavodima koji su do tada s pravom uživali potpuno 
poverenje publike. Preplašeni događajim a na stranim  novča
nim tržištima, ulagači su počeli da vrše ogroman pritisak 
na sve novčane zavode. Kako je i pomoć emisione banke izo
stala, a situacija je bila još i pogoršana zakonodavnim me
rama o zaštiti zemljoradnika, i velika većina naših banaka 
bila je prim orana da se posluži zaštitom.

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo spada među 
vrlo retke vodeće novčane zavode koji se nikako nisu k o 
ristili m oratorijum om  — ni de jure ni via facti. Doduše, pa
nika ulagača iz 1931/1932 godine bila je  opšta, pa se morala 
osetiti i na uložcima ovoga zavoda, je r ulagači, zbog nenor
malnog psihološkog stanja u kome su se u ono vreme na
lazili, nisu bili u stanju da odvajaju jedan zavod od dru
goga, m akar za to postojali i najtipičniji elementi za razli
kovanje. Ipak treba priznati da je ovde neopravdana panika 
ulagača srazmerno vrlo brzo suzbijena, blagodareći odluci 
bančine uprave da ulagačima bez ikakvog odlaganja i bez pi
tanja, isplaćuje svaki zatraženi iznos. Ovde su na ta j način ulozi 
na knjižice za vrlo k ratko  vreme svedeni na jednu trećinu 
njihovog ranijeg iznosa, ali su isto tako brzo i širi krugovi 
došli do saznanja o solidnosti zavoda, o njegovom jakom  za
leđu i o ogromnom likviditetu njegovih plasmana. U vezi s 
tim odliv uloga po knjižicama prestao je već u 1932 godini, 
a ulozi po tekućim računima pokazivali su ponovno čak i 
izvesan porast.

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo nije se zanelo 
lakoćom kojom je, kao što smo spomenuli, dosta rano su- 
zbilo neopravdanu paniku ulagača. Naprotiv, ne žaleći žrtve, 
ono je stalno povećavalo svoj likviditet. Tome treba dodati 
da se bančina uprava striktno pridržavala svog program a 
apsolutnog pročišćavanja aktive. Sva i malo sumnjiva p o tra 
živanja najrigoroznije su otpisivana. U toku poslednje četiri
godine izvršeni su sledeči otpisi

1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Nenapl. potraž. 22.137 16.423 3.613 3.419
Kursne razlike 1.917 869 — ■

Ukupno 24.054 17.292 3-613 3.419
Za to su upotrebljena sledeća sredstva:

Iz tek. dobiti 6.156 4.292 3.613 3.419
Red. rezervni fond 12.568 ':— .— .— — ._
Lat. rezerva 5 330 — ...— — ._ _._
Spec. rezerva — 13.000 — — .—

Ukupno 24.054 17.292 3.613 3.419
Kad se radilo o tome da se banka dovede u što n o r

malnije stanje i da se pojača njena kreditna snaga, ni njeni 
akcionari nisu žalili nikakve žrtve. Tako su 1934 godine ve
liki strani akcionari sasvim dobrovoljno poklonili banci 40 
miliona dinara oličenih u 200 hiljada akcija ä 200 dinara, koje

je ona mogla da am ortizira bez ikakvih troškova. U vezi s 
tim glavnica je snižena od 100 na 60 miliona, a dobivena 
razlika od 40 miliona upotrebljena je za stvaranje specijalne 
rezerve, ko ja nije uneta u bilans, već je data u ruke upravi 
za pokriće eventualnih gubitaka. Od ove rezerve upotreb- 
ljeno je u 1934 godini 13 miliona, a ostatak od 27 miliona 
ostaje kao interna specijalna rezerva za pokriće eventualnih 
budućih gubitaka koji bi mogli nastati likvidacijom aktiva.

Na unutrašnjem  snaženju zavoda radi se i dalje. Na 
poslednjoj glavnoj skupštini, koja je održana 31 jula o. g., 
odlučeno je, naime, da se stvori još jedna nova specijalna re
zerva od 27 miliona dinara. Njeno stvaranje je već osigurano 
sporazumom koji je bančina uprava postigla s glavnim akci- 
onarima. Ova rezerva će se obrazovati novim uplatam a akci- 
onara, i to po 90 dinara na svaku izdatu akciju. Ovo je novi 
potpuno dobrovoljni poklon akcionara njihovoj banci. Isto
vremeno ovo je nov dokaz njihove volje da banku ospo
sobe za dalju ekspanziju i da je sačuvaju od svakog izne
nađenja. Inače, ova činjenica nam pokazuje koliko je korisno 
po banku da ima jake patroniz'irajuće zavode na strani.

U donjoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije za 
četiri poslednje godine. One su još jedan dokaz neobično 
zdrave poslovne politike Opšteg jugoslovenskog bankarskog 
društva. Sa zadovoljstvom ističemo da je ovom zavodu već 
u toku 1932 godine pošlo za rukom da definitivno prebrodi 
bankarsku krizu. Nikakve smetnje nisu mogle da spreče ili 
uspore postepeni uspon koji je posle toga naišao. Razvitak 
bančinih poslova u prošloj godini bio je takođe potpuno za
dovoljavajući. Konsoliaovanje bančinog stanja, likvidacija pre
ostalih starih dužničkih računa i njihovo prečišćavanje su 
znatno napredovali, poslovanje je bilo mnogo življe, a i dnev
no raspoloživa ^sredstva su opet nešto porasla. Bančin razvi
tak je uopšte neobično zdrav, obazrivost u pogledu ulaženja
u nove poslove — optimalna, a priliv novih uloga je stalan.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna 79.137 72.516 86.408 86.800
Menice 49.750 49.405 38.463 33.452
Dužnici 196.862 168.302 174.742 190.797
Hart, od vred. 5.253 6.673 18.934 23.603
Nepokretnosti 20.609 20.896 20.811 20.660
Prelazni račun 409 349 630 363
Gar., akreditivi itd. 45.292 65.760 60.497 92.105

Pasiva 1933 1934 1935 1936
Glavnica 100.000 60.000 60.000 60.000
Red. rez. fond 15.00 15.000 15.000 15.000
Ulozi na knjižice 41.583 54.273 71.426 72.478
Ulozi po tek. rač. 114.606 116.518 139.533 155.682
Poverioci 79.384 71.578 53.212 51.291
Reeskont 807
Gar., akreditivi itd. 45.292 65.760 60.497 92.105
Prenos dobiti iz ran. g. (704) (638) (770) (817)
Dobit tek. god. (6.090) (4.424) (3.659) (3.825)
Ost. dobiti posle otpisa 638 770 817 1.223
Zbir bilansa 397.312 33.901 400.485 447.780
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Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamate 11.799 10.817 9.761 9.290
Plate i troškovi 10.715 10.660 10.548 10.362
Porezi 1.284 1.393 1.195 2.070
Otpis nenapl. potraž. 16.807 16.422 3.613 3.419
Otpis lat. rezervi 5.330 — —.—
Otpis kurs. razlika 1.917 869 —.— —.—
Višak kao dobit 638 770 817 1.223

Prihodi
Prenos dobiti 704 638 770 817
Kamata 20.975 19.934 18.288 16.965
Provizije i razni 8.221 6.672 6.186 7.780
Od nepokretnosti 693 688 690 802
Prenos iz spec. rez. 13.000 — —.—
Prenos iz rez. fonda 12.568
Upotreblj. latentna rez. 5.330
Zbir prih. ili rashoda 48.491 40.933 25.934 26.364

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo u svom dana
šnjem obliku nastalo je 1928 godine, kada su zagrebački i beo
gradski filijali W iener Bank-Vereina uz učešće domaćih kap i
talista i oslonom na strane pro tek to re (u prvom redu Banque 
Beige pour l’E tranger) pretvoreni u samostalno akcionarsko 
društvo sa glavnicom od 100 miliona i rezervama od 25 mili
ona dinara. Do k raja  1929 godine zbir bilansa je bio porastao 
na 602 miliona. Priliv kapitala u 1929 i 1930 bio je toliki, da 
ga zavod nije mogao bez opasnosti da plasira u zemlji. Zbog 
toga je neplasirani višak upotrebljen za isplatu stranih pove- 
rilaca, tako da krajem  1930 i zbir bilansa pada na 540 miliona 
dinara. U vezi sa panikom ulagača u septem bru 1931, kao i 
sa zakonom o zaštiti zem ljoradnika od aprila 1932 godine do
lazi i ovde, kao što je već spomenuto, do izvesnog odliva ulo
ga, što ima za posledicu sm anjenje zbira bilansa na 394 mi
liona krajem  1932. Međutim, privremeno prekinuti proces po
većavanja tuđih sredstava posle toga se stalno nastavlja. U
1934 godini, istina, nije bilo povećanja obrtnog kapitala od
nosno zbira bilansa, ali to dolazi otuda što je glavnica redu
cirana sa 100 na 60 miliona.

Ulozi, na knjižice i po tekućim računima, koji su k ra 
jem 1930 godine, pre bankarske krize, iznosili 163 miliona di
nara svedeni su do k ra ja  1932 godine na 67 miliona. Krajem 
1936 oni su dostigli iznos od 228 miliona dinara. To znači da 
su u odnosu na godinu koja je neposredno prethodila 1931, u 
kojoj je izbila bankarska kriza kod nas, povećani za oko 
40%, a prem a najnižem stanju iz 1932 godine oni su pove
ćani za čitavih 240%. To je neobično m arkantan znak povra- 
ćenog i učvršćenog poverenja. Sličan razvitak kod naših pri
vatnih novčanih zavoda je gotovo bez prim era. Prošle godine 
ulozi su porasli za preko 17 miliona, Inače, porast se nastavlja 
i u 1937 godini. Što se tiče poverilaca, oni su bili pali sa 165 
miliona u 1930 na 164 miliona u 1931, što znači da su bili 
ostali gotovo nepromenjeni. U 1932 smanjeni su za 15 miliona. 
Pošto je u toku poslednje četiri godine priliv uloga bio zna
tan, a nije bilo moguće plasirati sva raspoloživa sredstva u 
potpuno sigurne i mobilne poslove, »poverioci« su, reducirani 
sa 149,3 miliona u 1932 na 51,3 miliona krajem  1936. Sa po 
pravljanjem  opštih privrednih prilika i poboljšanjem uslova za 
plasiranje raspoloživih sredstava sigurno će ponovno porasti 
i ova pozicija. Reeskontni kred it kod Narodne banke je slabo 
iskorišćavan, odnosno čedni iznosi koji su se javljali u 1931 
i 1933 godini u celosti su isplaćeni.

Na aktivnoj strani bilansa vidimo da dnevno raspoloži
va sredstva krajem  1936 iznose 86,8 miliona. Ukupna tuđa sred
stva, ko ja iznose 279,5 miliona, pokrivena su sa preko 31j% 
gotovinom, potraživanjim a po žiro-računim a i blagajničkim 
zapisima. To je ogroman likviditet. Veći stepen likvidnosti 
teško je i zamisliti. Likviditet je, kao što je  poznato, skupa 
stvar, ali akcionari čine rado i tu  žrtvu za što bolji kredit 
njihove banke. Imali smo, inače, već priliku da podvučemo da

je kod Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva likviditet 
sve više povećavan ukoliko se kriza više pogoršavala. Kod 
podeljivanja kredita finansiranja sa dužim rokovima se p o t
puno izbegavaju. Najglavniji plasman pretstvaljaju  dužnici po 
tekućim računima, koji su pretprošle godine porasli za 6,3 
miliona, a prošle godine za daljih 16 miliona dinara, na 190,8 
miliona, dok su ranije stalno opadali, sa 363 miliona u 1930 
na 168,3 miliona dinara krajem  1934 godine. Menični portfelj 
bio je najveći u 1931 godini sa 59 miliona. Posle toga on se 
postepeno ali stalno sm anjuje i krajem  1936 iznosi 33,45 mi
liona dinara. H artije od vrednosti k retale su se od 1930 do 
k raja  1934 godine između 5 i 7 miliona dinara. U 1935 su po
većane za 12,26 miliona, delom zbog povećanja bančinog 
plasmana u državnim hartijam a od vrednosti, a poglavito zbog 
preuzim anja jednog dela akcija nove emisije »Slaveks« d. d. 
za šumsku industriju. U 1.936 kod bančinog portfelja hartija  
od vrednosti imali smo dalje povećanje od 4,67 miliona, od 
čega je veći deo nastao usled aranžmana sa jednim dužni
kom. Dužnici za garancije, akreditive itd., koji su se od 1931 
đo 1935 stalno kretali između 45 i 65 miliona, prošle godine su 
porasli za oko 32 miliona, što treba pripisati pojačanoj aktiv
nosti bančinoj u to j poslovnoj grani.

Račun gubitka i dobitka za 1936 godinu pokazuje, po 
red uvećanih izdataka za poreze, ponovno sniženje plaćenih
kam ata i režijskih troškova. Na drugoj strani je smanjena i 
aktivna kam ata usled nekih aranžmana sklopljenih sa starim 
dužnicima, kao i zbog opšteg sniženja kam atne stope i odr
žavanja visokog stanja likvidnih sredstava. Međutim, porasli 
su prihodi ođ provizije i ostali bančini prihodi, blagođareći 
stalnom povećavanju bančinog poslovanja. Naročito jak bio je 
devizni posao. Čisti poslovni višak iznosi 3,83 miliona prema
3,66 miliona u 1935 godini. Sa prenosom iz prethodne godine 
višak iznosi 4 miliona 642 hiljade. Od toga je upotrebljeno za 
otpise starih nenaplativih potraživanja 3,42 miliona, a o sta 
tak od 1,22 miliona prenet je na novi račun.

Pored glavnih zavoda u Beogradu i Zagrebu, društvo
ima i svoje filijale u Ljubljani i Novom Sadu. U upravi su
g.g.: Pol Ramlo, potpretsednik; d-r Ivo Benkovič, Nikola 
Berković, Oto Frojnd, Rober Ged, Vladimir R. Gođevac, Ed- 
mon Goldšmit, d-r Vasilije I. Jovanović, d-r Milan Marić, d-r 
Emil Miler, Oskar Polak, d-r Ivan Ribar i Alfred Švare, čla
novi. U nadzornom odboru nalaze se gospoda Pavle V. Mija- 
tović, d-r Adolf Kanic, Jovan D. Krsmanović, Nikola Najman 
i Georg Tengler.

MECTHA ХРАНИЛНИЦА ЉУБЉАНСКА, Љ УБЉ АНА
Завршни рачуни Љ убљанске местне хранилнице за 

1936 годину су нарочито интересантни, јер садрже прве ре- 
зултате прошлогодишње акције за успостављање ликвид- 
ности. Готово најглавнији узрок њене неликвидности били 
су општински зајмови. Љубљанска општина дуговала jpi 
je око 115 милиона динара ca роком од 15, 25 na чак и 50 
година. Према томе за нормализацију прилика у Местној 
хранилници љубљанској било je потребно да joj Општина 
врати знатан део свог дуга и пре уговорених рокова. To 
je прошле године учињено. Општина je у ту сврху од 
Државне хипотекарне банке у Београду добила 7% за- 
јам од 30 милиона динара с 15-годишњим амортизационим 
роком. Поред тога она je била расписала и други 6%-ни 
облигацијски зајам од 20 милиона динара, који ce je  мо- 
гао уплаћивати у готовини no кур.су од 97 или у уложним 
књижицама Местне хранилнице љубљанске ,,al pari’', При- 
ход из оба зајма у целости je употребљен за отплату дуга 
Местној хранилници.

Благодарећи овим мерама ситуација ce почела нагло 
поправљати. Нагло ce вратило и поверење публике у овај 
највећи ровчани завод у Дравској бановини, тако да je 
потпуно оправдана нада да he ce овде поновити пример 
Загребачке градске -штедионице, која je показала сјајан 
полет после извршеце акције за нормализовање њеног по- 
словања. И јсод ЈБубљан.ске местне .хранилнице прилив но-
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вих улога je појачан, a стари рачуни се све више ликви- 
дирају. To jo j je омогућило да 1 децембра 1936 године 
■ослободи од ограничења све старе улоге до 5.000 динара. 
To ослобођење je  обухватило око 29.000 односно три четвр- 
тине свих улагача са укупном сумом улога од око 29 ми- 
лиона динара. Само врло незнатан број улагача je затра- 
жило исплату. Огромна већина оставила je и даље свој но- 
вац у Местној хранилници, чија сигурност није никада 
дошла у питање. У току 1937 прилике су се и даље нагло 
поправљале, тако да су 1 марта 1937 ослобођени односно 
пренети на нови рачун и сви стари улози до 10.000 динара, 
.a од 15 јула о. г. исплаћују се и сви улози који не пре- 
лазе 20.000 динара. Тиме су тако звани „мањи, и средњи 
улози’’ потпуно ликвидирани. Kao што се види, акција за 
мобилизовање Хранилнице je потпуно успела.

Ииаче, Местна хранилница љубљанска je већ отпи- 
сала и све своје губитке, који су били настали услед on- 
ште призредне депресије. Прошле године су отписи су- 
мњивих потраживања износили 2,6 милиона, од чега от- 
;пада на отпис земљорадничких дугова 1 милион и на те- 
куће рачуне 1,6 милиона. Образован je и посебан фонд за 
отписе евентуалних будућих сумњивих потраживања од 

'3,77 милиона. Местна хранилница нема више готово ни- 
каквих сумњивих потраживања, које би морала отписи- 
вати, na je почетком јануара р. г. одлучила да учини изве- 
сне олакшице и својим дужницима. Дебетна каматна стопа 
je снижена просечно за 1%. Њ ени хипотекарни дужници 
плаћаће убудуће 7% камате, уместо досадашњих 8%. Ка- 
матна стопа на чисте меничне кредите je спуштена са 9 
на 8%, a на зајмове општинама са 8 на 7ј%, изузевши зај- 
мове љубљанске општине, за које важи каматна стопа од 

•51/а% према ранијих 6%. Ова одлука je такође један до- 
каз о рашћишћавању ситуације. Смањење дебетне каматнс 
стопе имаће за последицу опадање прихода од камате за 
око 3 милиона динара. Међутим, то не значи да ће се сма- 
њити и чисти добитак, јер — као што je већ споменуто 

s-— Местна хранилница нема више потребе да врши знат- 
није отписе сумњивих потраживања.

У наредној таблици доносимо главне билансне по- 
зиције Хранилнице за четири последње године. Односне 
цифре нам најбоље илуструју значење и финансијску сна- 
гу овог важног комуналног новчаног завода, као и осетно 
побољшање прилика које je наступило после наплате знат- 
ног дела старог потраживања од Љ убљанске општине.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

у- хиљадама динара
Хипотекарни зајмови 37.083 32.302. 28.059 21.773
.Општински зајмови 120.590 126.193 123.321 75.385
Менице 5.601 3.300 3.180 3.243
Текући рачуни 229.226 198.918 187.659 167.683
Кредитно друштво 6.478 6.614 6.875 7.434
Новчани заводи 12.261 16.397 21.827 26.808
Хартије од вредности 30.241 32.223 30.958 31.741
Благајна 1.063 1.235 2.035 52.027
Непокретности 10.629 10.383 10.467 10.450
Прелазни рач. камата- 3.178 5.880 7.465 4.188
Разна актива 1.333 1.107 1.315 4.885

Пасива
Улошци 424.619 407.497 392.727 372.022
Ј1омбард 1.154 1.636 686 1.150
Реесконт- 11.601 8.982 8.732 8.732
Разни повериоци 762 1.452 1.669 1.925
Прелазни рачуни — 645 613 3.260
Пензиони фонд . 1.100 2.100 5.100 (5.355)
Резервни фонд 11.112 11.514 12.525 17.403
Добитак 402. 1.011 1.108 1.124
Збир биланса 451.515 434.837- 423.161 405.617

Пре свега пада у очи огромно повећање ликвидно- 
сти завода. Готовина у благајни, која je крајем 1935 изно-

сила само 2 милиона, достиже у 1936 години 52 милиона 
динара. Ha повећану ликвидност указује и повећање по- 
траживања код новчаних завода, са 21,8 милиона крајем
1935 на 26,8 милиона у 1936. Највећи део готовине добивен 
je од 30 милионског зајма Љубљанске општине, к о ј и  je 
одобрила Државна хипотекарна банка у Београду. Општи- 
на je  исплатила даљих 20 милиона свога дуга благодарећи 
већ споменутој емисији облигационог 6% зајма, који je 
уплаћен скоро искључиво у старим уложним књижицама 
Местне хранилнице. У вези с тим у активи биланса ви- 
димо огромно смањење општинских зајмова, са 123,3 ми- 
лиона у 1935 на 75,3 милиона динара у 1936. Од овог из- 
носа отпада још око 70 милиона на дуг Љубљанске оп- 
штине, a 5,3 милиона на кредите са краћим роком који су 
одобрени неким другим мањим општинама у Дравској ба- 
новини.

Прошле године je  лепо напредовала и ликвидација 
осталих старих рачуна. Тако су, на пример, хипотекарни 
зајмови смањени за 6,3 милиона, на 21,77 милиона дина- 
ра. Код дужника no текућим рачунима смањење износи 
равно 20 милиона динара. Крајем 1935 они су били иска- 
зани са 187,6 милиона, a у току 1936 Местна храндлница 
je поделила нових кредита no тек. рачунима за 36 мили- 
она, a наплатила je 56 милиона динара. Стања осталих по- 
зиција у активи остала су готово непромењена у односу на 
претходну годину. Менице износе 3,2 милиона. У току 1936 
есконтовано je  нових меница за 34,85 милиона, a наплаће- 
но je 34,79 милиона. To значи да су менице стварно кратко- 
рочне. Иначе, треба нагласити да су сви нови као и осло- 
бођени стари улози пласирани потпуно ликвидно, тако да 
се могу странкама у сваком тренутку у целости да врате.

У пасиви постоје само две знатније промене код ре- 
зервних фондова и улога. Пре свега видимо да су резер- 
вни фондови Хранилнице повећани са 12,5 милиона у 1935 
на 17,4 милиона динара крајем 1936. Укупне резерве, ура- 
чунавши и вишак добити и пензиони фонд, достижу 24 
милиона динара, док су пре банкарске кризе у 1930 годи- 
ни износиле само 6,8 милиона. Улози су смањени за 19,7 
милиона, са 392,7 милиона у 1935 на 372 милиона крајем
1936 године. To je искључиво у вези са већ споменутом 
емисијом 6% општинског облигационог зајма од 20 ми- 
лиона, који je највећим делом уплаћен уложним књижи- 
цама Местне хранилнице. Када ово узмемо у обзир, ви- 
димо да се стање осталих улога није углавном: уопште 
променило. Међутим, треба узети у обзир да je акција за 
успостављање ликвидности код Љ убљанске. местне хранил- 
нице извршена тек пред крај 1936 године, тако да су њене 
повољне последице могле потпуно доћи до. изражаја тек 
у овој години, у којој je  прилив нових улога заиста зна- 
тан. Према најновијим подацима, почетком јула. ове године 
нови улози су износили 71 милион динара према 46 мили- 
она крајем 1936. To значи да се у првој половини ове го- 
дине стање нових улога повећало за око 25 милиона, док 
je  повећање у целој 1936 износило само 18 милиона.

Вишак прихода над расходима у 1936 износи 7,91 ми- 
лиона динара. Бруто приходи су износили 26,86 мили.она 
(према 28,2 милиона у 1935). Од тога отпада на приходе 
од камате 25,3 милиона (према 27,6 милиона у 1935). Рас- 
ходи износе 18,95 милиона (према 19,34 милиона у прет- 
ходној години), и то пасивна камата 15,72 милиона (16,11), 
управни трошкови 2,54 милиона (2,62) и пореза 681 хиља- 
да (700). Од вишка прихода над расходима употребљено 
je: за отпис дубиоза 2,65 милиона, за отпис намештаја и 
непокретности 362 хиљаде, за дотацију фонду за евенту- 
ална будућа сумњива потраживања 3,77 милиона, a оста- 
так од 1,12 милиона као чиста добит дотиран je редовном 
резервном фонду.

У упрви Местне хранилнице љубљанске су господа: 
Д-р Јосид Камушић, претседник; Антон Ројина, -потпрет- 
седник; Антон Агнола, Антон Бабник, Јосип Баховец, Франц 
Борштнар, Франц Черне, Антон Герзинић, Јанко Јован, д-р
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Томаж Клинар, д-р Милан Корун, Иван Краљ, Франц Но- 
вак, Рајко Стојец, Албин Зајец и д-р Станислав Житко, 
чланови. Владин комесар je r. д-р Јосип Хубад, a комесар 
Министра трговине и индустрије г. д-р Иван Вртачник. 
Директор Хранилнице je  г. д-р Фран Черне.

PRVO JUGOSLOVENSKO TRANSPORTNO A. D. SCHENKER
& CO., BEOGRAD

Trgovci su nekada sami prevozili svoju robu. Docnije 
su ovaj zadatak preuzela naročita preduzeća — vozari. Da
nas su to u prvom redu železnice i parobrodarska društva. 
Prem a tome, pošiljalac odnosno primalac ne bi 'trebao danas 
ništa drugo da radi nego da donese robu pomenutim voza- 
rima ili da je od njih odnese na svoje stovarište. To izgleda 
vrlo prosto i jednostavno. Međutim, odavna se ukazala po
treba za posebnim otpremničkim odnosno špediterskim pre- 
duzećima, koja posreduju između vozara s jedne i pošilja
oca odnosno primaoca robe s druge strane. Naročito kod 
uvoza i izvoza usluge otpremničkih preduzeća postale su 
neophodno potrebne. Bez naročitih preduzeća koja vođe ra 
čuna o otprem anju i carinjenju robe, o inkasu, o zaključenju 
ugovora s vozarem i slično — spoljna trgovinska razmena ne 
bi se mogla više zamisliti, pogotovo danas kad međunarodna 
trgovina na svakom koraku nailazi na prepreke.

O tprem anje robe je posao koji danas iziskuje veliku 
stručnu spremu. Običan trgovac, pa ni veće izvozničko p re 
duzeće nema mogućnosti da stalno prati promene železničkih 
ta rifa  i uslove pod kojim a razna transportna preduzeća vrše 
prevoz robe. To isto se može reći i u pogledu raznih neo
bično komplikovanih carinskih, trošarinskih, sanitarnih i po 
licijskih propisa koji važe za različite vrste robe, naročito 
pri prelazu državnih granica. Međutim, bez detaljnog po
znavanja ovih tarifa, uslova i propisa, koji se inače vrlo često 
i menjaju, nem oguća je tačna kalkulacija podvoznih troškova 
i tačno predviđanje vremena kad će roba stići primaocu. Za 
razvitak spoljne trgovine naročito su važna velika međuna
rodna otprem nička preduzeća, koja imaju razgrađenu mrežu 
filijala i poslovne prijatelje u raznim zemljama, jer će uvoz
nici i izvoznici od njih moći da budu najbolje usluženi.

Prvo jugoslovensko transportno a. d. Schenker & Co., 
Beograd, je naše najjače otprem ničko preduzeće. Pored cen
trale  u Beogradu, ono ima i čitav niz filijala, i to: u Za
grebu, M ariboru, Jesenicama, Subotici, Novom Sadu, na Su
šaku i u Solunu, dakle u mestima koja su najvažnija, kako 
za našu izvoznu, tako i za uvoznu trgovinu. Društvo podr
žava, osim toga, uske poslovne veze s velikim brojem  ugled
nih otprem ničkih preduzeća u inostranstvu, tako da je u 
stanju da čini upravo neprocenjene usluge našoj trgovini. 
Zbog ogrom nog opadanja uvoza i izvoza, u godinama opšte 
privredne depresije i bilansi ovog preduzeća zaključivani su 
sa gubitkom. Do k raja  1935 ukupni gubitak je bio dostigao 
1 milion 363 hiljade dinara, tako da se moralo pristupiti i 
smanjenju glavnice. Na glavnoj skupštini, koja je održana 
4 ’ jula 1936 godine, odlučeno je u vezi s tim da se glavnica 
smanji za 90>%, sa 1,5 miliona na 150 hiljada dinara. Isto
vremeno je rešeno da se ona putem novih uplata ponovo po
visi na 1,5 miliona. Nove uplate u visini od 1 milion 350 hilja
da izvršene su 3 oktobra 1936, prvenstveno od strane dosa
dašnjih akcionara.

Inače, uspeh poslovanja u 1936 godini bio je  potpuno 
zadovoljavajući. Usled porasta izvoza koji je omogućen do
brom žetvom, kao i usled zadovoljavajućih cena porasla je i 
kupovna snaga našeg naroda, tako da se mogao pojačati i 
uvoz. To nije moglo ostati bez uticaja na poslovanje otprem 
ničke struke. Doduše, zbog sankcija javio se znatan manjak 
kod izvoza u Italiju, ali je povećan izvoz u ostale zemlje, na
ročito u Nemačku. Ptvo jugoslovensko transportno a. d. 
Schenker & Co. uspelo je da se u ovaj prom et tako ukopča,

da je pri tome imalo odlučujuću ulogu. Poslovanje preduzeća 
razvilo se već u takvoj meri, da su se prošle godine morali 
uzimati znatni krediti. Da bi se poboljšao odnos između 
sopstvenih i tuđih sredstava, odlučeno je da se pristupi po
novnom povišenju glavnice sa 1,5 na 3 miliona dinara. Ovde 
treba spomenuti da je u poslednje vreme izvršena i uspešna 
reorganizacija preduzeća, a u m artu 1936 društveno sedište 
je preneto u Beograd. O tstranjene su i sve ostale sm etnje koje 
su ranijih godina otežavale rad tako, da su vrlo povoljni iz
gledi za dalji razvitak društva.

Bilansi za četiri poslednje godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 663 398 543 537
Hart, od vrednosti — 7 1 1
Dužnici 14.830 10.004 19.033 22.315
Inventar 245 221 203 196
Prelazne pozicije 623 157 14 3
Gubitak — ■ 565 1.363 —

Pasiva
.Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Rezervni fond 75 75 75 75-
Poverioci 14.782 9.777 18.859 21.117
Prelazne pozicije — — 723 —

Čisti dobitak 16 — — 360
Zbir bilansa 16.373 11.352 21.157 23.052

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Prenos gubitka 54 — 565 13.
O pšti troškovi 4.492 4.133 1.612 2.148
Plate i dr. lični rashodi — — 2.746 3.071
Porezi — • — 242 277'
Kamata — — ■ 601 522
Otpis inventara — — 42 44
Otpis nenapl. potraž. 311 288 68 6
Čisti dobitak 16 — ■ — 360

Prihodi
Prenos dobiti ■ — 16 — —

Od špedicije 4.873 3.840 4.513 6.441
Gubitak — ■ 565 1.363 —

Zbir prihoda-rashoda 4.873 4.421 5.876 6.441

Zbir bilansa koji je  u 1934 iznosio samo 11,35 miliona 
dostigao je visinu od 23 miliona dinara. To je u vezi s po ra
stom dužnika u aktivi i odgovarajućim povećanjem poverila- 
ca u pasivi. Drugih važnih prom ena u računu izravnanja go 
tovo i nema. Inače, porast dužnika ukazuje na jače poslo
vanje. O tprem nička preduzeća obično kreditiraju  samo voza
rinu koja se naplaćuje od primaoca robe prilikom predaje 
dokumenata. S pojedinim većim preduzećima, kao i s po
slovnim prijateljim a-špediterim a obračunavanje se vrši pe
riodično, najčešće mesečno ili tromesečno. To znači da su sva 
potraživanja sasvim kratkoročna i sigurna.

I k retan je prihoda od špedicije ukazuje na znatan po
rast poslovanja. Oni iznose 6,44 miliona prem a 4,5 miliona u 
prethodnoj i 3,84 miliona dinara u 1934 godini. Kao što se 
vidi, prihodi od špedicije u 1936 su za oko 43% veći nego u 
prethodnoj godini. Razume se da je moralo doći do pove
ćanja i na strani rashoda. P orast ipak nije toliki. Izdaci na 
ime kam ate u 1936 godini su čak i manji nego u 1935, iako 
su obeveze preduzeća porasle. U vezi s ovim prom enam s. 
ostvaren je i zadovoljavajući čisti dobitak. On iznosi 360 hi
ljada dinara, što čini 24% dosadanje društvene glavnice.

U upravi su gg.: d-r Danilo Dimović, pretsednik; d-r 
Velimir Bajkić, potpretsednik; Edo Markovič, Damjan Bran
kovič, David Noškes, Robert Kronholc, Franc Lakner, Georg 
Schenker-Angereš i C. H. Gaeng. Članovi nadzornog odbora 
su g.g.: Doka čurčin, d-r Em er Tartaglia i d-r Lujo Noškes,.

■ ■ ■ в
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Садржај:
»Zorka« prvo jugoslovensko društvo za hemijsku industriju na deonice, Beograd—Subotica—Šafeac 
Ческословенска банка д. д. — Загреб
Југословенске тексгилне творнице Маутнер д. д., Љ убљана

»ZORKA« PRVO JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA HEMIJ
SKU INDUSTRIJU NA DEONICE, BEOGRAD—SUBOTICA—

ŠABAC

Pretposlednja glavna skupština »Zorke«, prvog jugo- 
slovenskog društva za hemijsku industriju na deonice, koja je 
održana 28 novembra 1936 godine u Zagrebu, odlučila je da 
se društveno sedište prenese iz Zagreba u Beograd. Istovre
meno je rešeno da se izvrši i povišenje društvene glavnice sa 
5,75 na 15 miliona dinara. Kao što je  poznato, još ranije je 
bila doneta odluka da se podigne nova fabrika u Šapcu, kako 
bi se potrošačim a omogućilo da se povoljnije snabdevaju 
njenim proizvodima. Sve ove odluke su prošloga meseca ob
javljene i u »Službenim novinama«. Međutim, promene koje 
su time izazvane moći će potpuno da dođu do izražaja tek u 
bilansu za 1937 godinu.

Poslovanje u prošloj 1936 godini razvijalo se povolj
no. Uprava je  s uspehom nastavila rad na konsolidaciji p re
duzeća. Usled boljih cena žitarica bila je i potrošnja veštač- 
kih đubriva nešto bolja nego ranijih godina, iako ne u meri 
koja bi odgovarala porastu cena žitarica. Prom et s plavim 
kam enom i sumpornom kiselinom bio je  uglavnom isti kao 
i prethodne godine. Što se tiče plavog kamena, treba pri- 
metiti da je u aprilu i maju ove godine bila izbila živa di
skusija o tome, da li su odnosne cene preterane ili normalne. 
Moramo konstatovati da su tom prilikom sa nekih strana do
lazili i potpuno neopravdani napadi na »Zorku«. Mnogi iz- 
neti argum enti bili su ne samo jednostrani, nego i očigledno 
netačni, tako da se na njih ne bismo morali ni osvrtati.

Da spomenemo samo tvrdnju prem a kojoj je »Zorka« 
za poslednje četiri godine zaradila oko 85 miliona dinara, a 
ove godine daljih 25 miliona. Samo ne znamo gde su te  ba
snoslovne zarade. Naime, od 1923 do 1934 godine »Zorka« 
nije uopšte plaćala nikakvu dividendu, a za 1935 i 1936 di
videnda iznosi samo po 4'%. Dotacije fondovima bile su ta- 
kođe sasvim umerene, kao što ćemo videti malo docnije p ri
likom detaljne analize završnih računa. Inače, naša ukupna 
po trošn ja plavog kamena jedva dostiže 900 vagona godišnje. 
»Zorka« je, istina, naš najveći proizvođač, ali nije jedini. Da 
bi se ostvarila spomenuta zarada od 25 miliona, trebalo bi da 
čisti dobitak na svakom kilogram u bude bar 3 dinara. To 
ne bi dozvolila ni strana konkurencija, jer uvozna carina 
iznosi samo 1,44 dinara po kilogramu. Uostalom, način p ro 
izvodnje plavog kam ena ne pretstavlja nikakvu tajnu, pa se 
i proizvodni troškovi mogu lako iskalkulisati, kada se zna 
da je  za izradu 1000 kg plavog kam ena potrebno 280 kg b a
k ra  i oko 400 kg sumporne kiseline, a cena bakra i sumporne 
kiseline su poznate. Ako se uzmu u obzir današnje cene ba
kra, videće se da se prodajna cena plavog kam ena stvarno 
kreće čak i ispod današnjih proizvodnih troškova. To ne znači, 
doduše, da fabrike rade s gubitkom. One su, naime, srečnim 
slučajem jedan deo potrebnog bakra nabavile ranije. Najveći

deo odnosne koristi one ustupaju potrošačima, je r  znaju da 
je pri nižim cenama i potrošnja veća. Ako cena bakra bude
i dalje rasla, s novcem koji su u ovogodišnjoj sezoni fabrike 
dobile za prodati plavi kam en one neće čak biti u stanju da 
pokriju potrebu bakra za sledeću godinu, nego će, verovatno 
biti prim orane da zato nabave novi obrtni kapital.

Kao što je našim čitaocima već poznato, »Zorka« spa
da među naša najveća preduzeća hem ijske industrije. Njena 
fabrika u Subotici postoji već preko 3 decenije, ali je pre 
rata  proizvodila samo sumpornu kiselinu i veštačka đubriva. 
Tek posle 1920 postepeno se prelazilo i na proizvodnju raznih 
drugih hemikalija, koje su od velike važnosti za našu poljo
privredu i industriju. Pored plavog kamena, preduzeće izra
đuje i druga sredstva za zaštitu biljaka, kao bakarno vapno, 
artostan, sulikol itd. Za potrebe industrije, a delom i za po
trebe zemaljske odbrane, proizvodi se sumporna kiselina, di
meča sumporna kiselina, akum ulatorna kiselina, solna kise
lina, Glauberova so, gorka so itd. Od veštačkih đubriva, pored 
superfosfata, treba spomenuti kalijevu so, nitrofos, nitrofos- 
kal i kas. Ukupni godišnji proizvodni kapacitet »Zorke« iznosi 
oko 10 hiljada vagona raznih hemikalija. Veliki nacionalno- 
ekonomski značaj »Zorke« je u tome, što smo ranije sve spe- 
menute proizvode morali uvoziti iz inostranstva. Sada smo u 
biti prim orane da za to nabave novi obrtni kapital.

Da se ovde radi i o finansijski odlično fundiranom pre
duzeću, pokazuje nam donja tablica, u kojoj smo uporedili 
glavne bilansne pozicije »Zorke« za poslednje četiri godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

(u hiljadama dinara)
N epokretnosti 9.025 9.061 9.111 8.991
Mašine i nam eštaj 26.446 26.992 27.303 27.949
Roba i sirovine 15.221 18.571 20.931 22.340
Dužnici 5.242 12.284 16.276 28.717
Menice 608 1.439 1.342 3.304
Hart, od vrednosti 192 192 230 221
Blagajna 93 128 141 91
Prelazne pozicije —.— — — ___ 11

Pasiva
Glavnica 5.750 5.750 5.750 5.750
Red. rez. fond 32 32 32 133
Valorizac. rez. fond 5.105 5.105 ■5.105 5.105
Fond kurs. razl. novca 2.884 2.884 2.884 2.884
Fond kursne razlike — .— 2.898 2.898 4.519
Rezerva kurs. razl. hart. —.— 338 38 29
Amort. fond nepokr. 2.077 2.490 2.983 3.475
Amort. fond mašina 12.539 16.036 18.394 20.665
Poverioci i liferanti 27.899 31.814 34.597 45.634
Razna pasiva — —.— 322 198
Dobit sa prenosom 522 1.319 2.330 3.231
Zbir bilansa 56.828 68.666 75.334 91.624
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Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Plate i troškovi 1.832 1.985 2.040 2.469
Porezi 1.377 432 3.539 4.661
Kamata 2.217 1.705 984 983
Otpis nenapl. potr. 281 122 48 46
Otpis nepokr. i maš. 5.581 3.910 2.851 2.763
Prenos gub. iz ran. g. 117 —
Prenos dobiti iz ran. g. (522) (1.319) (1.999)
Dobit u tek. god. (639) (797) (1.011) (1.232)
Čista dobit-saldo 522 1.319 2.330 3.231

Prihodi
Od proizvodnje 11.927 8.952 10.474 12.155
Prenos dob. iz ran. g. —.— 522 1.319 1.999
Zbir prihoda ili rashoda 11.927 9.474 11.793 14.154

Dividenda —.— — — 41% 4%

Zbir biiansa u 1936 godini iznosi 91,6 miliona prem a 75 
miliona u prethodnoj i 56,8 miliona dinara u 1933 godini. 
Ako se najpre zadržimo kod pasive, videćemo da su »pove- 
rioci i liferanti«; preko kojih se knjiže sva tuđa sredstva, u 
Stalnom porastu. Krajem 1936 ova pozicija je  bilansirana -sa
45,6 miliona i veća je za 11 miliona nego u prethodnoj go 
dini, a prem a 1932 ona je  gotovo udvostručena. To je posle
dica proširenja proizvodnje. Ranije je znatan deo obrtnog k a 
pitala u užem smislu bio finansiran sopstvenim sredstvima. 
Međutim, pre nekoliko godina izvršene su vrlo velike inve
sticije, što je  u vezi s poslovnom preorijentacijom  i uvođenjem 
novih grana poslovanja. Pored toga, zalihe i dužnici su se 
takođe znatno povećali. Pošto se uporedo s tim nisu pove
ćala i sopstvena sredstva, razumljivo je  da je  moralo doći đo 
porasta tuđih sredstava. Treba podvući da su izdaci za k a
matu, uprkos tome, sve manji,_ je r  je upravi pošlo za rukom 
da kod poverilaca izdejstvuje sniženje kam atne stope.

Sopstvena sredstva, bez čiste dobiti, dostižu 42,5 miliona 
dinara. Od toga otpada na am ortizacione fondove 24,14 mi
liona, na glavnicu 5,75 miliona dinara, a ostalo su razni re 
zervni fondovi, koji su najvećim delom obrazovani već 1927 
godine prilikom valorizacije predratnih investicija. Kad je 
»Zorka«, saobrazno zakonu, izvršila odnosnu valorizaciju, 
glavnica jo j je ostala nepromenjena, a iz dobivene razlike fo r
mirani su valorizacioni rezervni fond i fondovi kursne razli
ke. Krajem 1936 ovi fondovi, zajedno sa redovnim rezervnim 
fondom i rezervom kursne razlike hartije  od vrednosti, bi- 
lansirani su sa 12,67 miliona. Što se tiče amortizacionih fon
dova, već je spomenuto da oni iznose 24,14 miliona. U 1928 
godini bili su bilansirani samo sa 2,5 miliona. Amortizacija je 
vršena redovno i rigorozno, ali je sasvim neumesna tvrdnja 
da je  ona bila preterana. Treba, naime, imati u vidu da insta
lacije hemijskih fabrika nisu dugotrajne. To se naročito mora 
naglasiti u pogledu instalacija za proizvodnju sumporne kise
line i plavog kamena, jer je kod ove proizvodnje dejstvo sum
porne kiseline neobično razorno. Drvenarije ne izdrže ni dve 
godine. Zbog neprestanog nagrizanja vrlo brzo se troši čak i 
olovno-otporni metal za sumpornu kiselinu koji se upotreb lja
va za oblaganje arm ature kao i za sve cevi.

U aktivi vidimo da investicije iznose 36,94 miliona, od 
čega otpada 8,99 miliona na nepokretnosti i 27,95 miliona na 
mašine i nam eštaj. Sve investicije kao i izvesan deo obrtnog 
kapitala u užem smislu finansirani su sopstvenim sredstvima. 
To je skroz zdravo. U 1936 godini izdato je za nove mašine
rije 646 hiljada. Podizanje nove fabrike u Šapcu moći će p o t
puno da dođe do izražaja tek u bilansu za 1937 godinu. Roba 
je  bilansirana sa 22,3 miliona prem a 20,9 miliona u prethodnoj

1 15,2 miliona u 1934 godini. Povećanje je jednim delom po
sledica poskupljenja sirovina. P orast kod dužnika je još veći. 
Krajem 1936 oni iznose 28,7 miliona prem a 16,2 miliona dinara 
u prethodnoj i 5,2 miliona u 1934 godini.

Neobično je inform ativan i račun gubitka i dobitka. Dok 
se nedavno prilikom neopravdanih i neumesnih napada na 
»Zorku« tvrdilo da je ona u toku poslednje 4 godine imala 
super-zaradu od 85 miliona dinara. (Izveštaj »Politike« od 25
aprila o. g. o anketi o ceni plavog kamena), dotle vidimo da 
je u toku te  četiri godine njen ukupni prihod od proizvodnje 
iznosio svega 43,5 miliona. Iz toga su se morali podmiriti izda
ci za plate, troškove, kam atu, porez, am ortizaciju itd. Pro- 
sečna godišnja čista dobit nije dostigla ni 1 milion dinara, a 
to  je  kod ukupnih sopstvenih sredstava od preko 40 miliona 
više nego skrom na zarada. To nam istovremeno pokazuje sa 
kakvom se neozbiljnošću kod nas često diskutuje o važnim 
problemima naše industrije.

U 1935 i 1936 prihodi od proizvodnje pokazuju porast. 
Međutim, povećani su i gotovo svi rashodi, osim onih za ka
matu koji stalno opadaju sa 2,2 miliona u 1933 na 983 hilja
de u 1936 godini. Sve su manji i otpisi nepokretnosti i ma
šina, koji u 1936 iznose 2,76 miliona prem a 5,58 miliona di
nara u 1933. Čista dobit za 1936 bila je 1 milion 232 hiljade. 
Tome treba dodati prenos dobiti iz ranijih godina od skoro
2 miliona, tako da je poslednja glavna skupština, održana 17 
jula o. g., imala na raspoloženju iznos od 3 miliona 231 hi
ljadu. Rezervnom fondu su dotirane 123 hijade, a na ime 4% 
dividende isplaćeno je 230 hiljada dinara. O statak  je prenet 
na novi račun.

U upravi »Zorke« su gospoda: Ivan Hribar, pretsednik; 
Doc. d-r Antonin Baš, potpretsednik; Inž. Jan Dvoraček, 
George Fay, d-r Cvetko Gregorič, A. S. Hovvie, d-r Nikola 
Kostrenčić, Eudore Lefevre, d-r Siegmund Littman, d-r A rtur 
Marie, d-r Milan Marič, d-r Maks M ayer i d-r Fran Windi- 
scher, članovi. U nadzornom odboru su g.g.: Pero Blašković, 
Nikola Coda, Emil W anke i M arko Bauer.

ЧЕСКОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Са 1936 Ческословенска банка je завршила своју пет- 
наесту пословну годину. Завод je  основан 1922 г. у Дару- 
вару иницијативом неколицине имућнијих Чехословака на- 
стањених у нашој земљи. Своје пословање Банка je запо- 
чела са главницом од само 50 хиљ. динара. Већ у 1923 
главница je удвостручена, a у 1924 била je повишена на 
2,5 милиона. У 1929 години дошло je до поновног пови- 
шења главнице на 5 милиона, a у току 1931 године на 7 
милиока динара. Централа Ческословенске банке пресељена 
je 1929 из Дарувара у Загреб. Банка има и своје филијале 
у Беловару, Илоку, Дарувару, Шиду и Ковачици и успела 
je да око себе окупи знатну клијентелу, која jo j je  остала 
верна и у најтежим моментима. Уосталом, како je она је- 
дини већи новчани завод наших Словака и Чеха, a вођена 
je ca великом опрезношћу, Ческословенска банка je  уснела 
да заузме видно место међу нашим новчаним заводима. 
С обзиром на велико и потпуно заслужено поверење које 
Банка ужива, повољни су и изгледи за њен даљи норма- 
лан развитак.

Завод je сјајно пребродио и банкарску кризу, из 
које излазе неоштећени не само улагачи, него и банчини 
акционари. Ческословенска банка није била никада при- 
морана да се користи мораторијалном заштитом. Колико 
je њено пословање било довољно, показује и исплата диви- 
денде, која je  једино у 1932 години изостала. За 1922 го- 
дину дивиденда je износила 6|%, за 1923 — 8%, од 1924 до 
1930 no 12%, за 1931 годину 10%, за 1933 — 5|%, a у току 
последње три године no 6% годишње.
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Биланси за последње 4 године овако изгледају:

Актива 1933 Г934 1935 1936
у хиљадама динара

Тотовина 2.094 2.363 2.384 2.756
Новчани заводи 3.392 2.557 4.667 4.251
Д евизе 14 — 76 58
Харт. од вредности 790 1.734 1.204 957
Менице 21.125 21.081 21.586 23.550
Текући рачуни 16.309 16.721 16.956 20.641
Непокретности 767 3.337 3.337 •3.363
Р азна актива 1.627 1.782 2.373 1.673

Пасива
Главница 7.000 7.000 7.000 7.000
Резервни фонд 1.703 1.703 1.703 1.750
Пензиони фонд 200 200 200 221
Улози на књижице 27.239 25.740 27.894 30.201
Улози no тек. рач. 6.809 11.031 11.325 12.017
Разна пасива 2.394 3.118 3.623 5.593

ТЛренос добити 385 423 363 306
Добит тек. год. 388 360 475 162
Збир биланса 46.118 49.575 52.583 57.250

Крајем 1931 банчин обртни капитал био je достигао
рекордну висину од 66,1 милиона, али je до краја 1933 оиет 

-смањен на 46,1 милиона. У току следеће три године до- 
лази до знатног новог прилива туђих средстава и Банка 
наставља с нормалним радом и проширењем пословног во- 
лумена. Темпо којим расту поверена средства je углавном 
раван ономе из година пре кризе. Улози су прошле годи- 
не порасли за равно 3 милиона динара, и то они на књи- 
жице за 2,3 милиона, a улози no текућим рачунима за 700 
хиљ. динара. Збир улога крајем 1936 износи 42,2 милиона, 
од чега отпада 30,2 милиона на оне no књижицама. Разна 
пасива je прошле године такође порасла за 1,97 милиона, 
на око 5,6 милиона динара. Иначе, извесно мало повећање 
имамо и код сопствених средстава, што je последица до- 
тације из добитка за 1935 годину. Укупна сопствена сред- 
ства износе округло 9 милиона динара.

У активи видимо да je  ликвидитет завода знатан. 
Готовина у благајни, код Народне банке, Поштанске ште- 
дионице и код осталих банака крајем 1936 износила je 7 
милиона динара, готово једнако као и у претходној години. 
Одржавање високог ликвидитета постало je у Ческосло- 
венској банци већ традицијом. Врло велика je обазривост 
управе и приликом одобравања нових зајмова. Банка одо- 

> брава само зајамчено краткорочне кредите. Иначе, прошле 
године je банчина кредитна делатност знатно проширена. 
Крајем 1935 портфељ меница je био 21,58 милиона; у 1936 
примљено je у есконт нових меница за 78,27 милиона, a 
наплаћено je  за 76,3 милиона, тако да je стање портфеља 
до краја 1936 повећано за 2 милиона динара. Исплате no 
текућим рачунима у току прошле год. износиле су 106,87 
милиона; стање дужника je у вези с тиме повећано за 3,7 
милиона.

Проширено пословање донело je већи приход и омо- 
гућило je  Банци да без тешкоћа изврши ликвидацију сво- 
јих потраживања од земљорадника. Извршени отписи неће 
имати никакав неповољан утицај на даљи нормални разви- 
так завода. Услед ових отписа je једино прошлогодишњи

■ билансни резултат понешто измењен. Чиста добит je ипак 
толика да омогућује исплату 6% дивиденде. За потпуни 

■отпис губитка на земљорадничким потраживањима остаје 
још  износ од 327 хиљ. динара. To ће се отписати следећих 
.тодина, јер управа није хтела да смањује банчине резер-

вне фондове. Напротив, дотацијама из добити они су чак 
и нешто повећани.

Претседник управног одбора je  г. Јарослав Навратил, 
a чланови су г. г.: Андреј Бобош, инж. Рудолф Јунгман, 
арх. Лев Калда, Адолф Кралик, Јан М. Лацко, Ђуро Ми- 
куш, Вацлав Петр и Флориан Седлачек. У надзорном од- 
бору су господа: Јиндрих Прохаска, д-р Ћирил Абафи, 
проф. Франта Буриан, Војта Режни, проф. д-р Фрат. Сме- 
танка и Даниел Шох. Директор Ческословенске банке je 
г. Јосиф Бездичек.

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТЕКСТИЛНЕ ТВОРНИЦЕ МАУТНЕР 
Д. Д., ЉУБЉАНА

Анализирајући биланс Маутнерових фабрика за прет- 
прошлу годину (бр. 35 од 29 августа 1936), констатовали 
смо да су оне у првом полугођу 1935 биле сразмерно још 
доста слабо запослене, док су се прилике у другом пол- 
гођу те године знатно поправиле. Због санкција увоз пређе 
из Италије je био престао, тако да je јаче порасла и тра- 
жња за домаћом пређом. У вези с тим и Маутнерове пре- 
дионице у Литији могле су да потпуно искористе свој ка- 
пацитет, a знатно боље су биле запослене и ткачнице као 
и текстилна штампарија у Св. Павлу код Преболда. У току 
1936 побољшање се наставило. Предузећу je  пошло за ру- 
ком да знатно повећа своју производњу и продају. Због 
тога je у 1936 и добитак био већи него у претходној годи- 
ни. Ово повећање послова омогућено je  једним делом и по- 
растом куповне снаге сеоског становништва. Иначе, оно 
нам још једном доказује да се у погледу текстилне инду- 
стрије све јаче еманципујемо од иностранства.

Наша текстилна индустрија покрива већ преко 90% 
потреба народа у готовој памучној роби. И остале гране 
наше текстилне индустрије показују врло леп напредак. 
Од коликог je  то значаја no нашу народну привреду и 
наш платни биланс види се из тога, што смо 1935 године 
само за извоз памука, памучне пређе, памучних тканина и 
готове робе платили иностранству 2 милијарде 105 мили- 
она динара, a прошле године само 790 милиона. Приход 
од оплемењивања сировог материјала остаје све више у 
земљи, чиме се повећава народни доходак и даје зарада 
нашем радништву. Увоз тканина и готове робе све више 
отпада, a увоз сировог памука расте. Почео je осетно 
опадати и увоз памучне пређе, што значи да се наша ин- 
дустрија све више оспособљава и за израду тог полуфа- 
бриката. Најзад, Уредба о откупу памука, која je  објав- 
љена пред крај прошле године, има за циљ да смањи нашу 
зависност од иностранства и у погледу памука, који je 
основна сировина наше помучне индустрије.

Маутнерове фабрике улазе у ред наших највећих 
текстилних предузећа. Оне су концентрисане у Словенач- 
кој, и то: предионице у Литији, a ткачнице и најмодер- 
нија те^стилна штампарија у Св. Павлу код Преболда. По- 
ред тога концерну припада још и једна фабрика тепиха. 
Предузеће je  у финансијском погледу одлично фундира- 
но. To нам показује и доња таблица, у којој смо упоре- 
дили главне билансне позиције за неколико последњих 
година.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

Уређај фабрике: у хиљадама динара
Земљишта 906 946 946 946
Зграде 25.364 28.434 28.841 28.866
Машине 21.744 29.470 29.621 30.107
Уређај 2.632 3.499 3.595 4.158
Текстилна штампарија — ■ — 168 —



128

Инвестиције укупно 50.646 62.349 63.171 64.077
Одбивши фонд аморт. 23.237 26.739 30.239 34.715
Остаје вредн. инвестиц. 27.408 35.611 32.932 29.362
Залихе 28.013 22.249 26.277 26.163
Дужници 10.729 11.129 13.617 14.982
Хартије од вредности 229 229 229 6.688
Благајна 2.243 821 2.462 2.032

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резервни фондови 7.100 8.450 9.947 9.950
Потпорни раднички фонд 300 300 300 300
Повериоци 39.449 39.569 42.728 44.913
Чиста добит 1.773 1.719 2.542 4.064
Збир биланса 68.622 70.038 75.517 79.227

Збир биланса крајем 1936 године био je 79,2 мили- 
она, тј. за 3,7 милиона већи него у претходној односно за
9,2 милиона већи него у 1934 години. Треба приметити да 
фонд амортизације није исказан у пасиви, као што je  то 
у многим предузећима уобичајено. Он ce код Маутнеро- 
вих фабрика појављује у активи, у претколони, где ce од- 
бија од вредности инвестиција. Тиме ce рачунски ништа 
не мења. Међутим, да je амортизациони фонд исказан у 
пасиви, видело би ce да капитал с којим ради предузеће 
стварно износи око 114 милиона. Познато je да ми имамо 
само неколико великих текстилних предузећа која билан- 
сирају са преко 100 милиона. У њихов ред морамо убро- 
јити, према томе, и Маутнерове текстилне фабрике.

У пасиви видимо да сопствена средства износе ско- 
ро 30 милиона, од чега отпада на главницу 20 милиона и 
на резервне фондове 9,95 милиона. Ако томе додамо још 
и вредност амортизационог фонда и чисту добит, лако мо- 
жемо утврдити да укупна сопствена средства у ствари из- 
носе 69 милиона динара. Туђа средства су билансирана 
са мање од 45 милиона. To значи да сопствена средства 
према туђима стоје као 3 према 2. Kao што ce види, однос 
je необично повољан. Врло je  повољан и однос између 
сопствених средстава и инвестиција, јер нам показује да 
je  дугорочна актива финансирана искључиво сопственим 
средствима. A то je скроз здрава ситуација.

У току 1936 године није било много нових инвести- 
нија. Позиција машина je  повећана за 486 хиљада динара, 
a уређај за 563 хиљаде. Рачун текстилне штампарије, који 
je крајем 1935 био исказан са 168 хиљада, не јављ а ce више 
у билансу. Укупне инвестиције, одбивши фонд аморгиза- 
ције, билансиране су са 29,36 милиона. Без тога одбитка
— износе 64,07 милиона, од чега отпада на машине 30,10 
милиона, на зграде 28,86 милиона, на уређај 4,16 милиона 
и на земљишта 946 хиљада динара. У току последње три 
године исплаћено je  за нове инвестиције око 14 милиона 
динара. To je првенствено у вези с увођењем штампарског 
одељења. Иначе, сва техничка постројења су најмодернија.

Залихе готове робе и сировина износе 26,16 милиона 
и остале су у односу на претходну годину готово непро- 
мењене. Дужници, који су у 1936 години били достигли 
29 милиона, редуцирани су до краја 1933 на 10,7 милиона. 
После тога они постепено али полако опет расту и крајем 
1936 г.одине износе нешто мање од 15 милиона динара. 
Маутнерове фабрике не дају више робу толико на кре- 
дит, као раније. Поновни постепени пораст дужника je  по- 
следида јаче производње и повећаног обима продаје. У 
активи имамо још важну промену, и то код хартија од 
вредности. Од 1930 до краја 1935 оне су биле билансиране

непромењено са 229 хиљада динара, a прошле године су 
повећане на 6,69 милиона. У билансу ce, на жалост, не 
види колико отпада од ове суме на учешћа, a колико на 
државне хартије од вредности.

Рачуни губитка и добитка за последње четири го- 
дине овако изгледају:

Расходи 1933 1934 1935 1936
у хиљадама динара

Трошкови 5.514 5.254 5.260 5.438
Камата 4.488 3.800 4.856 4.516
Порези 4.324 3.703 4.874 5.716
Течајне разлике — — 2.561 —
Дубиозна потраж. — — 175 580
Амортизација 3.309 3.501 3.501 4.476
Чиста добит 1.773 1.719 2.542 4.064

Приходи
Пренос добити 316 399 344 487
Производња 19.092 18.138 23.189 24.024
Остали приходи — — 236 279
Збир прихода 19.408 18.538 23.769 24.790

Бруто-приход производње последњих година готово
стално расте, са 15 милиона динара у 1930 на преко 24 ми- 
лиона у 1936 години. Повећање према претходној години 
износи 835 хиљада, a према 1934 5,5 милиона. To je по- 
следица проширења производње и увођења нових произ- 
водних грана. Међутим, у томе ce свакако огледа и иово- 
љан успех рационализације. Трошкови су у 1936, због по- 
већања производње, за 178 хиљада динара већи него у 
претходној години, али су ипак мањи од оних из 1933. 
Порези, који су већ у 1935 били за 1,17 милиона већи него 
у претходној години, прошле године су такође повећани 
за даљих 840 хиљада динара. Они износе 5,7 милиона, што 
претставља скоро 24% од укупних прошлогодишњих при- 
хода. У 1936 je  и амортизација повећана. Она износи 4,47 
милиона према 3,5 милиона у претходној години. To није 
много, ако ce узме у обзир да набавна вредност инвести- 
ција износи преко 64 милиона динара. Иначе, треба подву- 
ћи да je  управи прошле године пошло за руком да нешто 
редуцира издатке за камату, иако су повериоци у односу- 
на претходну годину у порасту. *

Упркос повећаној амортизацији и већим пореским 
издацима, као и нешто већем отпису дубиозних потражи- 
вања, чиста добит je за око 1,5 милиона већа него у 1935 
години, иако je бруто приход од производње у 1936 само 
за 835 хиљада динара већи него у претходној години. To 
долази у п рвом ред у  отуда, што у 1936 години није више 
било губитака на курсним разликама који су у 1935 били 
исказани са 2,56 милиона. Чиста добит за 1936 износи 3,57 
милиона, a ca преносом из претходне године она достиже
4 милиона 64 хиљаде. Она je овако подељена: 200 хиљада 
резервном фонду, 237 хиљада на име тантијеме, 626 хи- 
љада ce преноси на нови рачун, a 3 милиона динара j e  
подељено акционарима на име 15% дивиденде. За 1935 je 
исплаћена 9% дивиденда, a у току претходне две године 
дивиденда није дељена. Уместо тога било je дотирано ре- 
зервном фонду no 1,2 милиона динара годишње.

У управи Југословенских текстилних творница Ма- 
утнер д. д., Љ убљана, су г. г.: Д-р Ернест Цукер, Максо- 
Антић, Јосип Лукман, д-р Франц Ротенберг, д-р Никола 
Костренчић, д-р Фран Павлин, д-р Јан Требицки, д-р Цвет- 
ко Грегорић, Радо Хрибар, Иво Мохорић и Оскар Барт..
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Sadržaj:
Панчевачка пучка банка, Панчево 
Ланена индустрија д. д., Осијек 
Crnogorska banka na Cetinju

ПАНЧЕВАЧКА ПУЧКА БАНКА, ПАНЧЕВО

Панчевачка пучка банка има, поред централе у Пан- 
чеву, филијале у Алибунару, Дебељачи, Јаша Томићу и 
Ковину. Главница joj износи само 10 милиона динара. 
Међутим, с обзиром на обим њених послова морамо je 
уврстити у ред наших великих новчаних завода. У ствари, 
она je највећа кредитна установа Доњег Баната и једина 
велика депозитна банка овог раније богатог житарског 
подручја. Разуме ce да аграрна криза, општа привредна 
депресија и својевремена 'паника улагача нису могле оста- 
ти без утицаја и на њено пословање. Због тога je почет- 
ком 1933, поред толико других новчаних завода, и она 
била приморана да затражи заштиту. Њ ена потраживања 
од земљорадника била су увек врло знатна.

Иако je  Уредба о ликвидацији земљорадничких ду- 
гова од 26 септембра 1936 за банке значила велико разо- 
чарење, јер je уместо индивидуалне усвојила линеарну 
заштиту за све „земљораднике“, што je за новчане заводе 
скопчано ca знатним жртвама, ипак je она изазвала и 
известан оптимизам у погледу даљег развоја привредних 
прилика. Наиме, њоме je  отстрањена неизвесност која je 
тако дуго ометала сваку делатност новчаних завода. У 
смислу поменуте Уредбе Панчевачка пучка банка предала 
je  Аграрној банци сва своја потраживања од земљорад- 
ника у укупном износу од 34,67 милиона динара. У вези 
с тим из њеног биланса за прошлу годину нестали су 
земљораднички дугови. Уместо њих у активи међу дуж- 
ницима јавио ce рачун Аграрне банке, који je  Крајем 1936 
билансиран ca 28,98 мнлиона. Губитак Панчевачке пучке 
ианке код предатих земљорадничких меница je  највећим 
делом већ отписан. Постоји још само један остатак од
1,4 милиона, који према Уредби треба да буде отписан 
из пословних прихода у току следећих 14 година. Сигурно 
je  да ће Панчевачка пучка банка тај отпис извршити мно- 
ro  раније, можда већ у току ове или следеће године.

1934 1935 1936
у хиљ. динара

821 1.393 2.254
1.064 3.177 4.552

840 2.477 4.614
3.602 4.489 4.242

Kao што ћемо видети приликом детаљне анализе би- 
ланса за прошлу гоДину, доста брзим темпом напредује 
и ликвидирање осталих „старих“ рачуна. Упоредо с тим 
постепено ce изграђује и „ново“ пословање, што je  сва- 
како повољан знак. Поверење улагача према Панчевачкој 
пучкој банци изражава ce и у томе што су „нови“ улози 
и прошле године знатно порасли, као што ce види из 
следеће таблице :

Ново пословање 
Актива

Менице
Дужници 

Пасива
Улози на књижице
Улози no тек. рач.

„Нови“ улози no тек. рачуну у 1936 били су за око 
5|% мањи *него крајем претходне године, али су „нови“ 
улози на књижице у односу на 1935 порасли за преко 
86ј%, a према 1934 они су крајем 1936 године били равно 
5х/2 пута већи. При пласирању „нових“ средстава банчина 
управа обраћа највећу пажњу на потребну сигурност и 
ликвидност. Због тога je давала само потпуно сигурне 
краткорочне зајмове no меницама и текућим рачунима, 
a стално ce држи и велика благајничка готовина као ре- 
зерва ликвидности. Иначе, стање „нових“ меничних зај- 
мова повећало ce у току 1936 за око 62ј%, a стање „нових“ 
дужника no тек. рачунима за преко 43%. Износ нових 
кредита креће ce још у скромним гранидама. Међутим, 
на основу релативно наглог пораста „нових“ улога у току 
последње две године може ce закључити да ће Панче- 
вачка пучка банка ускоро бити опет у стању да издашно 
помаже локалну привреду новим кредитима.

Кретање „старих“ улога и дужника, као и целокуп- 
но пословање Панчевачке пучке банке најбоље ce види 
из следеће таблице :

Актива
БИЛАНСИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПУЧКЕ БАНКЕ ЗА ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА
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1927 8.916 54.138 60.403 3.745 3.55S 3.232 10.000 4.925 102.151 7.480 6.355 1.316 1.767 133.996
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 6210 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 1 0 7.797 3.725 1.204 101.667
1936 8.086 15.238 50.700 3.900 5.963 4.077 10.000 2.412 64.538 36 9.1.76 1.691 111 87.965



Максимални пословни волумен показУје Банка кра- 
јем 1930 године. Њ ен обртни капитал износио je тада 
148,6 милиона,. a улози су били 121,8 милиона. Крајем 
1936 „стари‘1 улози no кшижицама и текућем рачуну из- 
носе 55,7 милиона. To значи да je у годинама банкарске 
кризе улагачима исплаћено преко 66 милиона динара. По- 
ред тога исплаћене су им и све доспеле камате. Промене 
код „поверилаца“ и „реесконтног кредита“, којим ce бан- 
ка користила, биле су кроз дело то време сразмерно врло 
незнатне. Међутим, треба споменути да je Панчевачка 
пучка банка у току 1935 извршила фузију са својим афи- 
лијацијама: Модошком штедионицом у Јаша Томићу,
Штедионицом и кредитном заједницом у Сечњу. Како су 
и пословна стања ових бивших афилијација ушла у би- 
ланс Панчевачке пучке банке, види ce да су и њене ис- 
плате „старим“ улагачима и повериоцима морале бити 
знагно веће него што смо мало пре навели.

Панчевачка пучка банка je сопственом снагом издр- 
жала целокупан терет панике улагача. To значи да jo j je 
н ,сва актива, изузимајући заштићене сељачке дугове, мо- 
рала бити необично ликвидна. Од 1930 до краја 1934 ме- 
нице су биле пале са 70 на 41 милион, a дужници са 52 на 
38 милиона. У току 1935 старн дужници су редуцирани за 
даљих 10 милиона и крајем те године износили су 27,4 
милиона. Међутим, „старе“ менице биле су у 1935 години 
порасле за око 7,5 милиона. Tq je у вези са преузимањем 
стања афилијација са којима ce Панчерачка пучка банка, 
као што je споменуто, фузионисала. Крајем 1936 мекични 
портфељ, износи 15,2 милиона према 49,6 милиона крајем
1935. Дакле, смањен je за 34,4 милиона, углавном због 
предаје земљорадничких меница Аграрној банци. „Дуж- 
1јици“ су прошле године повећани за 20 милиона, са 30,6 
милиона у 1935 на 50,7 милиона крајем 1936. Како ce међу 
„дужницима“ налази и новонастало потраживање према 
Аграрној банци од 28,98 милиона као и потраживање из 
„новог пословања“ од 4,55 милиона, излази да на „старе'1 
дужнике не отпада више од 17 милиона према 27,4 ми- 
лиона у 1935.

До краја 1936 Панчевачка пучка банка je  ослобо- 
дила од ограничења све улоге no књижицама до 3.000 
динара, a оне no текућем рачуну до 10.000 динара; оста- 
лим улагачима стављене су на расположење све доспеле 
камате. Највећи део ослобођених улога није подигнут, 
већ je остављен у банци ради преноса на слободне „нове‘: 
улоге. Благодарећи томе изграђивању „новог“ пословања 
напредује прилично брзим темпом.

Укупни банчини приходи у 1936, урачунавши пре- 
нос добити из претходне године од 558 хиљада, били су 
6,33 милиона. Од тога отпада на активну камату 4,74 ми- 
лиона. Код расхода примећује ce најригорознија штедња. 
Трошкови су износили 2,2 милиона, порези и таксе 294. 
хиљада, a пасивна камата 1,79 милиона, тако да je вишак 
прихода над расходима достигао 2 милиона 38 хиљада. 
Од тога je употребљено 14 хиљада за отпис инвентара,
3 хиљаде за отпис ненаплативих потраживања, a 1 ми- 
лион 909 хиљада за покриће губитка no земљорадничким 
дуговима. Остатак од 111 хиљада пренет je на нови pa- 

. чун као чиста добит. Треба приметити да je за отпис 
губитка код земљорадничких дугова употребљен и један 
даљи износ од 4,25 милиона, који je изузет из банчиних 
фондова. Због тога су они и пали са 6,65 милиона у 1935 
на 2,41 милиона крајем 1936 год.

У управи Панчевачке пучке банке су г. r.: д-р Ру- 
долф Витигшлагер, претседник; Херман Грамберг, пот- 
претседник; Фрањо Амон, Јулио Шмит, Мартин Фогенбер- 
гер, Артур Фрајнд, Лудвиг Витман, д-р Хуго Ленард и

O t o  Вајферт, чланови. У надзорном одбору c e  надазе 
господа: Јосип Жанел, Федор Драгојлов и A. Парчетић. 
Глазни директор je г. Вилим Bajc.

ЛАНЕНА ИНДУСТРИЈА Д. Д., ОСИЈЕК

Анализирајући биланс Ланене индустрије д. д,, Оси- 
јек, за 1935 годину (у бр. 50 од 12 децембра 1936) кон- 
статовали смо да су ce прилике у нашој ланеној инду- 
стрији почеле поправљати. У вези с тим смо нагласили 
да he и ово предузеће бити у стању да 1936 годину за- 
кључи с одговарајућим знатнијим добитком. Ta нада je 
била тим оправданија, што je  предузеће после смањења 
главнице са 10 на 6,5 милиона динара било постављено на 
потпуно здраву базу, тако да су уклоњене све сметње за 
даљи нормални развитак послова.

Последњи биланс и извештај управног одбора овог 
друштва, које je наше највеће, најстарије и најбоље уре- 
ђено предузеће за прераду лана, показује да су наша 
предвиђања била потпуно тачна. Опште побољшање при- 
лика није могло остати без утицаја ни на пословање Ла- 
нене индустрије д. д. Рад у њеној фабрици за прераду 
лана као и у друштвеној предионици био je  врло успе- 
шан. Поред тога, у прошлој години ово предузеће je 
потпуно реорганизовало и знатно проширило и своју 
ткаоницу. Иако je пред крај 1936 године коњунктура на 
тржишту лана и конопље опет нешто попустила, ипак je 
Ланеној индустрији д. д. пошло за руком да највећи део 
својих прерађевина пласира уз повољне цене. Уопште 
узевши, прошлогодишње пословање предузећа може ce 
оценити као повољно, a потпуно задовољава и постигнути 
чисти добитак, нарочито ако га упоредимо са пословним 
резултатима из претходних 5—6 година.

Предузеће je основано још 1901 године од преду- 
зимљивог чешког фабриканта Ивана Фидлера. У току
1926 оно je претворено у акционарско друштво и данас 
je у концерну Југословенске банке, Загреб. Иначе, оно 
има три фабрике: модерну ткаоницу и предионицу у
Осијеку и творницу за израду лана и кудеље у Влади- 
славцима код Осијека. У овим фабрикама je запослено 
више стотина радника, који годишње израђују око 1,5 
милион метара разног платна, ако 20 вагона дебелог ку- 
дељног предива и око 20 вагона чистог лана и кудеље. 
Квалитет производа Ланене индустрије д. д. je одличан 
и они уживају код нас најбољи реноме.

Биланси Ланене индустрије д. д. за последње че- 
тири године овако изгледају :

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 193«

• У хиЛЈадама динара
Непокретн. и машине 8.090 8.183 8.288 8.894
Инвентар и материјал 586 680 745 809
Сировине и роба 4.862 5.818 6.069 6.183
Благајна 12 22 23 15
Менице 133 24 19 15
Ефекти 298 298 364 380
Дужници 6.785 6.281 2.119 1.890
Преносне позиц. ------ 89 70 63

Пасива
Главница 10.000 10.000 6.500 6.500
Резервни фондови 250 301
Фонд амортизације 4.397 4.991 5.493 5.701
Акцепти 6.000 5.750 5.550 5.300
Преносне позиц. ------ 178 143 219
Чиста добит 114 166 12 529
Збир биланса 20.881 21.386 17.697 18.250
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Збир биданса, који je био пао са 21,38 милиона у 
1934 години на 17,69 милиона крајем 1935, опет je нешто 
порастао, на 18,25 милиона. Ако најпре разгледамо паси- 
ву, видимо да je то готово искључиво последица већег 
чистог добитка. Додуше, прошле године je порастао и 
ф онд амортизације за 208 хиљада, са 5,49 милиона у 1935 
на 5,7 милиона крајем 1936 године. У пасиви су порасле 
и преносне позиције за 76 хиљада. Међутим, акцептне 
обавезе Ланене индустрије д. д. су у истом раздобљу 
смањене за 250 хиљада и износе још 5,3 милиона 
према 12,8 милиона у 1929. Однос између сопствених и 
туђих средстава je  необично повољан, jep су сопствена 
средства, која се саетоје из главнице, фонда амортизације 
-и чистог добитка, око 21 h> пута већа од туђих средстава.

Веома повољан je и однос између сопствених сред- 
става и инвестиција, jep су сопственим средствима по- 
кривене не само све инвестиције, него и знатан део обрт- 
ног капитала у ужем смислу. Финансијска ситуација npe- 
дузећа je одлична. Непокретности и машине су биланси- 
ране са 8,89 милиона динара и веће су за 606 хиљада него 
крајем претходне године. To je  углавном у вези с реор- 
ганизацијом и проширењем ткаонице. Промене код оста- 
лих позиција у активи прошле године нису биле знатне. 
Дужници износе 1,89 милиона и мањи су за 229 хиљада 
Tiero крајем 1935, a једва достижу једну петину износа 
дужника из 1929 године. Залихе сировина и робе су по- 
»ећанб за 114 хиљада и износе 6,18 милиона.

Бруто приход од фабрикације и продаје у 1936 го- 
дики износи 8,66 милиона динара према 7,06 милиона у 
претходној и 7,74 милиона динара у 1934 години. И по- 
сдовни трошкови били су прошле године већи, што je к 
разумљиво с обзиром на проширење производње. Они су 
износили 7,88 милиона динара према равно 6 милиона у 
претходној и 5,9 милиона динара у 1934 години. Отписи 
ненаплативих потраживања били су ранијих година знат- 
ии. У 1934 години отписано je, на пример, преко 608 хи- 
љада, a у 1935 скоро 4 милиона. Због тога je у 1935 и 
смањена друштвена главница за 3,5 милиона, a за то je 
употребљен и резервни фонд који je крајем 1934 износио 
301 хиљаду, a после поделе добитка за ту годину —• 450 
хиљада динара. Наеупрот томе, у 1936 години за отписе 
ненаплативих потраживања није било потребно да се од- 
воји више од 41 хиљ. динара. Сада се много мање и кре- 
.дитира, тако да с те стране предузећу не прети никаква 
опасност. Прошле године je и амортизација могла да буде 
мања него раније. Наиме, фондом амортизације инвести- 
ције су већ покривене са преко 64|%.

Чисти добитак у 1936 години износи 522 хиљаде, a 
-ca преносом из претходне године 529 хиљада динара. To 
je  довољно за исплату дивиденде од скоро 8%. Резултат 
би био знатно поволзнији, када би се ланеној и кудељној 
индустрији поклањала пажња коју она као прерађивач 
домаћих сировина заслужује.

CRNOGORSKA BANKA NA CETINJU

Crnogorska banka je najveći privatni novčani zavod na 
Cetinju, pa je odavna igrala neobično važnu ulogu u privredi 
•Crne Gore. Osnovana je 1906 godine. U prošlim ratovima fi- 
nansijski je pom agala i vladu, a inače stalno je bila u te- 
:snoj vezi kako s poljoprivredom, tako i sa zanatstvom i trg o 
vinom Crne Gore. Ona je sjajno fundirana i bila je u neo
bičnoj meri likvidna. To je dokazala odmah kod prve navale 
ulagača u jesen 1931 i docnije kroz više od tri naredne go 
dine. U najtežim fazama naše bankarske krize ona je ispla

ćivala sve tražene uloge i neprekidno je i na vreme odgova
rala svim svojim obavezama. Ali je i tome došao k raj —- ne 
krivicom Crnogorske banke.

Njen rad je bio silno otežan time što se od strane 
izvršnih vlasti nisu sprovodila dosuđena izvršenja. Mnogo štete 
je nanelo i eksperim entisanje sa zaštitom zemljoradnika, kao 
i maksimiranje kam atnih stopa. S obzirom na ovakve prilike, 
kojim a se nije mogao sagledati kraj^ i Crnogorska banka je 
bila prim orana da 28 septem bra 1934 zatraži zaštitu. To je 
postalo prosto neizbežno zbog sve većeg pritiska ulagača i 
opadanja dužničkog morala. Inače, Crnogorska banka je dala 
već za 1934 godinu potpuno pročišćen bilans, u kome je aktiva 
bančina ponovno najrigoroznije procenjena. Sva iole malo 
sumnjiva potraživanja su otpisana, tako da bilansi za po
slednje tri godine pretstavljaju  potpuno vernu sliku stvarnog 
stanja. Svi gubici su. pokriveni upotrebom fondova, taKo da 
se nije diralo ni u glavnicu, niti su se morale tražiti žrtve od 
ulagača i poverilaca. To je takođe dokaz velike obazrivosti 
kojom je banka upravljana.

Što se tiče poslovanja u prošloj godini, ono se nije 
moglo još razviti, iako su se, inače, opšte privredne prilike 
znatno popravile. Novi posao postepeno napreduje, ali ban
čina nastojanja oko naplate starih potraživanja nisu dala že
ljenog rezultata, uglavnom zbog toga što su izvršne vlasti i 
dalje uporno ostale na svojem ranijem stanovištu da ne spro
vode izvršenja. O budućim izgledima u tom pogledu veli up ra
va: >Uspjehu se možemo nadati tek iza 1 aprila 1938 god., 
t. j. iza kako bude i na ovoj teritoriji prim ijenjen zakon o 
izvršenju i obezbjeđenju, kojim se prenosi nadležnost na re
dovne sreske sudove«. Uprkos pomenutim teškoćama Banci je 
pošlo za rukom da naplati od svojih dužnika preko 900 hilj. 
dinara. Seljaci duguju Crnogorskoj banci manje od tri mi
liona (po prilici šesti deo od ukupnih zajmova). Znatan deo 
ovog iznosa je već otpisan, tako da u vezi s izvršenjem Ured
be o likvidaciji zemljoradničkih dugova ovde neće doći do 
nikakvih većih perturbacija.

Bilansi za poslednje 4 godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja 

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Blagajna 1.903 635 593 578
H artije od vrednosti 1.330 428 455 470
Menice 15.359 14.256 13.618 12.706
Dužnici 6.446 3.829 3.524 3.791
Nepokretnosti 1.312 2.429 3.338 3.686
Gubitak 146 39 — .—

Pasiva
Glavnica 4.000 4.000 4.000 4.000
Fondovi 2.569 688 596 589
Ulozi 15.784 12.990 12.392 12.099
Poverioci 2.858 636 765 865
Reeskont 956 3.378 3.014 2.733
Neispl. dividenda 30 30 30 30
Novi račun —.— 250 771 889
Dobit 74 — .— — .— 26
Naplate, kaucije itd. 25.382 21.335 18.466 18.021
Zbir bilansa 51.734 43.059 40.034 39.252
Obrtni kapital 26.352 21.724 21.568 21.281
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Račun gubitka i üc'üitka

Rashodi
Prenos gubitka —.— 146 39
Kamata 1.486 919 453 465
Porezi i takse 134 69 77 75
Admin. troškovi 1.361 1.124 709 646

Otpisi 242 ------ —- .—-

Čista dobit 74 26

Prihodi
Prenos- dobiti 66 74 —.—
Kamata 2.367 1.405 972 848
Provizije 474 292 127 138
Od nepokretnosti 136 125 182 217
Od hart, od vredn. 254 70 21 17
Napi. otpis. potr. —.— —.— 32
Gubitak 146 39 —
Zbir prihoda 3.298 2.112 1.385 1.252

Krajem 1930, dakle pre bankarske krize, obrtni kapital 
Crnogorske banke iznosio je  32,5 miliona. Do k ra ja  1936 on 
je reduciran za 11,3 miliona i iznosi 21,2 miliona dinara. To 
znači da je smanjen za jednu trećinu. U toku poslednje tri 
godine prom ene su neznatne.

Ulozi su u 1930 bili dostigli rekordnu visinu od 18,57 mi
liona. Krajem 1932 oni iznose još uvek preko 18 miliona, ali 
je odliv u 1933 i 1934 vrlo velik (preko 5 miliona). U 1935 i 
1936 .— pod režimom zaštite — ulozi su smanjeni za daljih 
900 hiljada i krajem  1936 iznose 12,1 miliona dinara. P ro 
centualno sm anjenje poverilaca je još znatnije. Sa 5,8 miliona 
u 1930 oni su bili pali na 636 hiljada u 1934, da bi se do k raja 
1936 popeli na 865 hiljada. Banka je sama nastojala da što 
više reducira svoje skuplje obaveze. Od 1930 do k ra ja  1933 
reeskont se k retao  oko 1 miliona. U 1934 zbog velikog odliva 
uloga On raste na 3,37 miliona, ali posle toga opet postepeno 
opada i krajem  prošle godine iznosi 2,7 miliona dinara.

U aktivi vidimo da je  najveći deo obrtnog kapitala pla
siran u menice. P re bankarske krize, krajem  1930, menični 
krediti su iznosili 16,64 miliona. Posle toga oni stalno opa
daju i u 1936 su bilansirani sa 12,7 miliona. U 1930 bili su 
srazmerno dosta znatni i dužnici po tekućim računima, koji 
su tada iznosili 9,95 miliona. Do k raja  1936 oni su svedeni 
na 3,79 miliona dinara. N epokretnosti su, i pored otpisa, po
rasle sa 1,17 miliona u 1930 na 3,68 miliona u 1936. Ovaj po 
rast potiče otuda, što je Banka preuzela izvesna imanja od 
svojih dužnika.

Od svojih starih dužnika, meničnih i ostalih, Banka je 
prošle godine naplatila 914 hiljada. Zbog toga su menični 
krediti svedeni sa 13,6 miliona u 1935 na 12,7 miliona u 1936. 
Inače, u toku 1936 godine ulozi su opali za 293 hiljade, a rees
kont za 341 hiljadu dinara. Izvesan iznos je vraćen i poverio- 
cima, ali se to  iz bilansa ne vidi, jer su prilikom preuzimanja 
nepokretnih imanja od dužnika preuzete i izvesne hipotekarne 
obaveze. Krajem 1936 ukupan bančin hipotekarni dug, koji 
se inače knjizi preko računa poverilaca, iznosi 676 hiljada 
prem a 584 hiljade krajem  prethodne godine.

Pre nego što pređemo iia analizu računa gubitka i do
bitka, treba spomenuti da иџ ::cv:r_: r^Iunim a ima krajem  
1936 uloženih 889 hiljada dinara. Jedan deo novih uloga pla
siran ie u državne hartije od vrednosti, ne?tc u гг.ааје k ra tk o 
ročne menice, a velik deo se drži kao gotovina.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje da su prihodi 
mnogo jače podbacili, nego što su se mogli za isto vrem e i 
srazm erno reducirati rashodi. Uprava je primenjivala naj- 
strožiju štednju. Administrativni troškovi u 1936 iznose 646 
hiljada prem a 709 hiljada u prethodnoj : 1.8 mi'.iona u 1930 
godini. Pasivna kam ata je takođe gotovo svake godine manja. 
Međutim ogromno je i sm anjenje prihoda. Aktivna kam ata u 
1936 iznoc: samo 848 hiljada, dok je još u 1933 biia 2,36 mi
liona,, a u 1932 godini čak 3,39 miliona. Ga 1930 do 1936 p ri
hodi od provizije su smanjeni га tri četvrtine. Jedino su p ri
hodi od nepokretnosti u porastu. Od 1932 Banka ne plaća 
dividendu. Za 1931 godinu ova je iznosila 5% a za 1929 i 
1930 po 10%.

U upravnom odboru se nalaze sledeća gospoda: Lale N. 
Zuber, pretsednik; M arko Đurašković, potpretsednik; Rudolf 
Dunijo, Dušan Kapičić, Nikola Knežević, Maksim Martipović, 
Radomir P. Nikolič, Krsto I. Pejović i Jevto Spasić. U nadzor
nom odboru su g.g.: Risto Gordić, pretsednik; Radovan Vu- 
čeković, Filip Martinović i Đorđe Sianić, članovi. D irektor 
Crnogorske banke je g. Antun Glanc.

Сваки мапредак у производњ и и 
употреби, cbe зн ањ е и сва иску- 
ства, што су  их о д  године 1866 
стекли специјалисти наше орга- 
низације која обухвата ц ео  свет, 
примењ ују се  код фабрикације 

н a ш и X

G A R G O Y L E
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и дају им онај квалитет, који ra- 
рантује с и г у р а н  и економичан  

погон.
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Садржај
»Dunav» osiguravajuće dioničarsko društvo» Zagreb 
Задруж на господарска банка д. д., Љубљана

»DUNAV« OSIGURAVAJUĆE DIONIČARSKO DRUŠTVO,
ZAGREB

Osiguravajuće društvo »Dunav« osnovano je 1920 godi
ne. Glavna direkcija nalazi se u Zagrebu. Pored toga postoje 
filijale u Beogradu, Ljubljani i Novom Sadu i glavna zastup
stva u Osijeku, Petrovgradu, Sarajevu, Subotici i Vršcu.

Do 1931 obim poslova »Dunava« stalno je rastao. Me
đutim, posle toga počeo se osećati uticaj opšte privredne k r i
ze. Redukcije postojećih osiguranja i sto rn iran ja poslova bila 
su poslednjih godina češća nego ranije, a i zaključivanje no
vih poslova bilo je teže. S druge strane su u vezi s p ri
vrednom depresijom porasle i štete u elementarnom, a otkupi 
i zajmovi na polise u životnom osiguranju. Najzad, u 1936 
godini dolazi do povoljnog preokreta. Smanjivanje poslovnog 
obima je  prestalo. Prilike u grani elementarnih osiguranja su 
stabilizovane, ne samo zbog poboljšanja opštih privrednih p ri
lika, nego znatnim delom i zbog zaključenja novog Tarifnog 
sporazuma među osiguravajućim društvima. U požarnoj grani 
prihodi od prem ija za sopstveni račun znatno su povećani, 
što je vrlo povoljan znak. I u većini ostalih grana elementare 
prošlogodišnji rezultati su bili potpuno zadovoljavajući. Što se 
tiče životnog osiguranja, ono je slučajem bečkog Feniksa bilo 
samo privremeno ometano. I kod »Dunava« je, doduše, kroz 
izvesno vreme bio povećan broj otkupa i zajmova, ali je to 
brzo prestalo, je r  se publika osvedočila da je slučaj Feniksa 
sasvim usamljen i da nema m esta nepoverenju prem a ostalim 
našim osiguravajućim društvima. U životnom osiguranju »Du
nav« je prošle godine uspeo čak da znatno poveća prihode od 
premija, kao i osigurane glavnice.

Prem. rez.-požar 1.091 1.066 1.125 1.299
Prem. rez.-ostali el. 180 176 183 185
Čista dobit 34 4 5 45
Zbir prihoda ili rashoda 9.763 9.390 9.462 9.772

Račun gubitka i dobitka elem entara u neto-ciframa,
t. j. po odbitku udela reosigura ča, ovako izgleda:

Prihodi 1933 1934 1935 1936
_ u hiljadama dinara

Prenos dobiti 30 45 46 50
Prenos prem. rezervi 1.371 1.270 1.242 1.308
Prenos rez. šteta 509 277 258 273
Prem ije 4.564 4.465 4.556 4.978
Dažbine 1.755 1.670 1.645 1.658
Provizije reosiguranja 1.508 1.469 1.447 1.418
Kamate od ul. glavn. 19 22 27 87
Razni prihodi 7 170 239

Rashodi
Štete 2.247 2.153 2.038 1.875
Akvizic troškovi 1.796 1.669 1.385 1.300
Upravni troškovi 4.076 3.571 3.766 3.855
Porezi i takse 484 627 636
Razni rashodi 62 7 58 74
Rez. štete.-požar 187 151 173 357
Rez. štete-ostali el. 90 107 100 145

Zbir prihoda, uračunavši i tehničke pozicije, iznosio je 
u 1931 godini 12,3 miliona. Zatim postepeno opada, na 9,39 
miiiona u 1934. Poslednje dve godine opet raste i krajem
1936 dostiže 9,77 miliona dinara. Prihod od prem ija u 1936 
iznosi 4,98 miliona, gotovo jednako kao i u 1932. Dažbine i 
provizije reosiguranja ne pokazuju većih prom ena u toku po
slednje 3 godine. Na strani rashoda vidimo da su poslednjih 
godina upravni troškovi i porezi ostali uglavnom takođe ne- 
promenjeni, a akvizicioni troškovi postepeno opadaju. Štete 
su takođe sve manje, što je neobično povoljno. U 1936 štete 
iznose 1,87 miliona prem a 3,45 miliona dinara u 1931 godini.

Rentabilitet poslovanja vidi se iz upoređenja prem ija i 
šteta. Kod požara, koji je za »Dunav« najvažnija grapa ele
m entarnog osiguranja, to  upoređenje ovako izgleda (u hi
ljadama dinara odnosno u !%):

Godina Bruto Neto Bruto Neto Neplaćene
premije premije štete štete dažbine

1931 11.037 5.083 8.899 3.040 — .—
1932 9.660 4.468 5.689 2,500 — .—
1933 8.490 4.008 6.113 1.871 — .—
1934 8.185 3.932 3.904 1.813 1.268
1935 7.889 4.039 3.589 1.784 1.226
1936 7.638 4.447 3.108 1.532 1.198

Bruto šte Neto štete Netoprem. Neto štete Ušteda
Godina te u % br. u % neto u % u % putem re

premije premija ukupnih ukupnih osiguranja
1931 80,6 59,8 46,1 34,2 11,9
1932 58,9 55,9 46,2 43,9 2,3
1933 72,0 46,7 47,2 30,6 16,6
1934 47,7 46,1 47,1 46,4 0,7
1935 45,5 44,2 51,2 49,7 1,5
1936 40,7 34,4 58,2 49,3 8,9

Opadanje bruto-prem ija nastavilo se je i u 1936 godini, 
ali je u to j godini ustupljen znatno manji procenat poslova 
reosiguraču, tako da su neto prem ije prem a 1935 porasle za 
oko 10%. Vrlo je povoljno što su znatno smanjene i štete. 
Odnos šte ta prem a premijama bio je naročito u 1931 i 1933 
vrlo nepovoljan, što je u vezi sa privrednom krizom. Ipak se 
mora naglasiti, da velike štete iz tog  vremena nisu toliko po 
godile »Dunav«, koliko reosigurača. Naime, odnos neto-šteta 
prema netoprem ijam a bio je uvek znatno manji od bruto- 
šte ta  prem a brutoprem ijam a. Blagodareći povoljnim ugovo
rima o reosiguranju, »Dunav« je uvek imao znatne uštede na 
štetam a: u 1931 godini 11,9%, u 1933 godini 16,6%, a prošle 
godine 8,9i%. P ored  toga treba imati u vidu da se reosiguraču 
ne ustupaju dažbine, koje su u požarnoj grani u toku po
slednje tri godine iznosile oko 1,2 miliona godišnje. Inače,
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za ustupljene im poslove reosigurači odobravaju »Dunavu« 
i proviziju reosiguranja, koja je  poslednjih godina iznosila za 
sve grane elem entara oko 1,42 do 1,65 miliona godišnje.

U ostalim granam a elementara, koje po važnosti da
leko zaostaju iza osiguranja protiv požara, opadanje prihoda 
od prem ija prestalo je 1934 godine. Inače, poslovanje se nije 
razvijalo ravnomerno u svima granam a. U 1931 uspeh nije 
zadovoljio samo kod osiguranja protiv grada; u 1932 i 1933 
kod grada i transporta ; u 1934 poslovanje kod grada i tran s
porta  bilo je naprotiv povoljno, a nije zadovoljilo kod osigu
ranja protiv provale, nezgoda, loma strojeva i automobila. 
Prošle godine ono je bilo nepovoljno u granam a grada, auto- 
kaska i transporta , a u svim ostalim elementarnim granam a 
zaključeno je uglavnom s povoljnim uspehom.

Račun gubitka i dobitka životnog osiguranja daje nam 
sledeću sliku (svi su podaci i ovde uzeti neto, t. j. odnose se 
samo na rad »Dunava« za sopstveni račun):

Odnos između isplate dospelih glavnica i otkupa s jedne, 
a prihoda od prem ija s druge strane bio je u odelenju život
nog osiguranja sledeči (u hiljadama dinara odnosno u :%):

Prihodi 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Prenosne premije 18.660 20.057 20.974 21.910
Prenos rez. šte ta 125 88 22 69
Prem ije 4.241 4.024 3.762 4.152
Dažbine 52 70 78 130
Provizija reosiguranja 406 485 586 850
Od ulož. glavnica 896 840 986 1.068
Razni prihodi 368 445 143

Rashodi
Dospele glavnice 994 1.040 1.299 1.060
Otkupi polisa 1.682 1.379 1.046 1.191
Troškovi 1.461 1.542 1.411 2.045
Otpisi 456 395 536 593
Rezervisane štete 88 22 69 100
Rezervna pre,mija 17.907 19.033 20.640 21.547
Prenosna prem ija 2.138 1.929 1.796 1.755
Ratna prem ija 12 12 12 12
Razni prihodi — .— 170 '^д ш м ј — .—
Čista dobit 11 42 45 19
Zbir prihoda 24.750 25.564 26.855 28.322

Godina Premije
bruto

Premije Dosp. glavn. Dosp. 
neto bru to  glavn, neto

Otkupi
neto

1931 11.879 6.001 2.520 1.264 — .—

1932 9.187 4.669 2.708 1.176 1.099
1933 8.252 4.241 1.959 994 1.682
1934 7.924 4.024 2.132 1.040 1.379
1935 7.494 3.762 2.773 1.299 1.046
1936 8.020 4.152 1.865 1.060 1.191

Godina
Bruto šte

te u %
br. prem.

Neto štete 
u % 

neto prem.

Neto pre
mije u % 
ukupnih

Neto štete
ii 0/u  /О

ukupnih

Ušteda 
putem re
osiguranja

1931 21,2 21,1 55,2 50,1 5,1
1932 29,4 25,2 50,8 43,4 -7,4
1933 23,7 23,4 51,4 50,7 0,7
1934 26,9 26,1 50,8 48,8 2,0
1935 35,6 34,5 49,5 47,9 1,6
1936 23,3 25,5 51,7 56,8 — 5,1

Dok je  u 1931 godini »Dunav« zadržao za sebe 55,2% 
preuzetog rizika, u 1935 mu je ostalo 49,5%. Prošle godine 
je, međutim, reosiguraču ustupljen opet nešto manji deo 
(48,3% prem a 50,3% u 1935). Odnos između šte ta i prem ija je 
vrlo povoljan. Jedino je  u 1935 sm rtnost bila nešto veća, ali 
se ona i u to j najnepovoljnijoj godini ipak kretala još uvek 
ispod predviđene matem atičke granice. Ušteda putem reosi
guran ja bila je najveća u 1932 godini, a u 1936 je uopšte nema. 
Međutim, to je potpuno nadoknađeno znatnim porastom  prim 
ljene provizije reosiguranja.

Račun izravnanja

Zbir prihoda raste prosečno za 1,5 milion dinara godi
šnje. Krajem 1936 dostigao je 28,3 miliona. Ovaj porast je 
uglavnom izazvan stalnim povećanjem prenosnih pozicija. Ina
če, prihodi od prem ija su poslednjih godina gotovo stalno 
opadali. U 1936 taj pad je zaustavljen. Šta više, prem ije u
1936 su za oko 400 hiljada veće nego u prethodnoj godini. 
Provizije reosiguranja i dažbine pokazuju već nekoliko godina 
porast, a tako isto i priplodi od uloženih glavnica. Na strani 
rashoda vidimo da su izdaci na ime dospelih glavnica od 1933 
do 1935 bili u porastu. Prošle godine su opet smanjeni. M e
đutim, otkupi polisa koji su u 1934 i 1935 bili u opadanju, u
1936 su opet nešto povećani. Prom ene kod troškova bile su 
od 1932 do 1935 sasvim neznatne, je r su svi troškovi već u
1932 najradikalnije reducirani. (Sa 3,61 miliona u 1931 oni su 
bili smanjeni na 1,56 miliona u 1932 godini). Prošle godine 
troškovi su opet povećani, delom zbog jače akvizicione de- 
latnosti, a delom zbog povećanja raznih poreza i taksa. Pada 
u oči veliki i stalni porast rezervne prem ije sa 14,22 miliona 
u 1931 na 21,54 miliona u 1936 godini. To je  za osiguranike 
neobično povoljno, je r  su osigurane glavnice u 1936 stvarno 
manje nego što su bile u 1931 godini, kao što se to  vidi i iz 
sledećeg upoređenja (u milionima dinara):

Godina 1931 1932 1934 1935 1936
Osig. glavnice 249,9 216,0 174,0 163,0 164,3
Rez. prem. neto 14,2 16,2 19,0 20,6 21,5
Rez. prem. bruto 29,7 33,9 39,5 42,8 45,1

Aktiva 1933 1934 1935 
u hiljadama dinara

1936

Blagajna 421 293 480 272
Novčani ulozi 5.326 3.797 5.912 8.257
N epokretnosti 16.934 20.582 20.582 20.582
Hipot. zajmovi 1.784 2.688 2.875 2.687
Zajmovi na polise 7.365 7.564 7.666 8.995
Hart, od vrednosti 2.324 2.638 2.831 2.941
Kurs. razl. hart. 568 284 -- ’ —.—
Salda reosigurača 2.574 550 1.784 1.927
Filijale 6.582 5.688 4.719 3.882
Nedospele prem. vr. 2.040 1.665 1.550 1.675
Razni dužnici 1.596 2.135 2.007 1.679
Inventar —.— 579 520 502
Prem. rez. kod reosig. 5.089 4.840 5.146 4.922
Evidenc, pozicije 6 1.656 2.343 2.075

Pasiva

Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 108 108 108 108
Prem ijska rezerva 19.178 20.275 21.948 23.031
Prenosi prem ija 2.150 1.941 1.808 1.767
Rezervisane štete 365 280 342 602
Prem. rez. reosig. 23.695 24.621 26.016 27.082
Salda reosigurača 4.508 3.477 3.215 3.090
Razni poverioci 56 56 87 75
Evidenc, pozicije 6 1.656 2.343 2.075
Čista dobit 45 46 50 64
Zbir bilansa 52.610 54.960 58.417 60.398
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Zbir bilansa je porastao sa 52,6 miliona u 1933 na 60,4 
miliona u 1936. Glavnica i sopstveni fondovi iznose 2,65 mi- 
iiona, a prem ijska rezerva zajedno s prenosim a prem ije i re- 
zervisanim štetam a 52,48 miliona. Ako se izuzmu evidencione 
pozicije, vidi se da sva ostala pasiva jedva prelazi tri miliona 
dinara. To su uglavnom samo salda reosigurača, jer razni po- 
verioci iznose samo 75 hiljada dinara.

Ovaj kapital je plasiran na sledeči način: u blagajni bilo 
je  krajem  1936 godine 272 hiljade; novčani ulozi kod banaka 
su iznosili 8,2 miliona (prema 5,9 miliona u prethodnoj i 3,79 
miliona ü 1934 god.); nepokretnosti su bilansirane već tri 
godine neprom enjeno sa 20,58 miliona (prem a 16,9 miliona u 
1933); zajmovi — hipotekarni i na polise života — iznose
11,7 miliona (prem a 10,5 miliona u 1935 i 7,6 miliona u 1932 
-g.), a na hartije od vrednosti otpada 2,94 miliona; nedospele 
prem ijske vrednosti iznosile su 1,67 miliona, potraživanje fili
ja la  3,88 miliona i dug reosigurača 1,9 miliona. Prem ijska re
z e rv a  zadržana od reosigurača bila je 4,9 miliona. Sva ostala 
ak tiva  ne prelazi 2,2 miliona, od čega otpada 1,68 miliona na 
razne dužnike i pola miliona na inventar. Kao što se vidi, ra 
spoloživa sredstva su plasirana na način koji pruža optimalnu 
bezbednost. Prem ijske i druge rezerve u celosti su pokrivene. 
U vezi sa propisima o pokriću koje donosi nova Uredba o 
•nadzoru nad osiguravajućim društvima neće se kod »Duna
va« u tom  pogledu ništa morati da menja.

Prošlogodišnja čista dobit je preneta na novi račun.
U upravi »Dunava« su g.g.: d-r F ran Brnčić, p retsed

nik; Hans Kamilo Rabe, potpretsednik; d-r Ivo Benkovič, Ju 
lius Fait, d-r Emil Popović-Pecija, Bruno Rabe, Ismetbeg 
•Gavran Kapetanović, Josip Najman, Radoslav Ćorović, inž. 
A ndra Ristić. U nadzornom odboru bila su g. g.: d-r Miroslav 
Rubeli, Svetozar Milinov i Vilibald Vagner. D irektor društva 
je  g. Roko Maričić.

ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА Д. Д., ЉУБЉАНА

Све до избијања банкарске кризе развитак Задружне 
господарске банке био je управо сјајан. Иако са малом 
главницом (12 милиона динара), ипак je успела да закључи 
десету годину свог постојања — 1930 — са обртним ка- 
литалом од скоро 550 милиона динара. Taj ванредни по- 
лет je последица нарочитих прилика. Наиме, Задружна 
тосподарска банка, која je иначе акционарска банка, 
им ала je, поред тога што ce њоме сјајно управљало, и то 
преимућство, што ce je  ослањала на претежни део слове- 
начког задругарства које je организовано и учлањено у 
„Задружној звези”. „Задружна звеза” ју je основала. 
Она je и данас њен главни акционар. Задружна госпо- 
дарска банка je  благајна, новчана централа односно кров- 
е а  финансијска установа задруга учлањених у „Задруж- 
гној звези“. Али она има и врло велики број пословних 
пријатеља ван задругарских организација, у cbkjm  прнвред- 
тним редовима.

После навале улагача на шалтере банака у септем- 
бру 1931 и Задружна господарска банка je била примо- 
рана да ce бори с огромним тешкоћама, сличним онима 
«с којима су ce борили готово сви наши новчани заводн. 
Она им je ипак одолевала без икакве заштите скоро три 
тодине и исплатила je кроз то време својим улагачима и 
повериоцима, урачунавши и камату, око 265 милиона ди- 
нара, Међутим, треба констатовати да толики одлив ту- 
'ђих средстава није био резултат неповерења према За- 
друж ној господарској банци, већ je  углавном последица 
тешких привредних придика у које су биле запале и мале 
задруж не јединице — пословни пријатељи Задружне го- 
еподарске банке. После избијања банкарске кризе те за- 
ДРУге су повукле своје вишкове који су им требали за

удовољење солствених улагача. Велико поверење које je 
Задружна господарска банка уживала остало je неокр- 
њено, a исплатама извршеним пре него што je затражила 
заштиту (10 априла 1934) она je  пружила леп доказ о сво- 
јо ј мобилности и о високом ликвидитету њене активе.

Beh за 1934 годину Задруж на господарска банка je 
дала биланс који показује пречишћено стање завода по- 
сле извршене реконструкције. Иначе, санација jo j je одо- 
брена тек 15 августа 1935, a одлука регистарског суда о 
потврди извршене реконструкције достављена jo j je кра- 
јем претпрошле године, односно тек 30 децембра 1935. To 
значи да je  коначно уређењеј банчиног биланса могло да 
дође у већој мери до изражаја тек у њеном прошлого- 
дишњем пословању. Kao што ћемо видети мало доцни.је 
приликом детаљне анализе билансних података, постигнути 
напредак потпуно задовољава. Стање завода ce нагло по- 
правља, a постепено ce повећавају’ и приходи. Збир би- 
ланса почео je прошле године опет расти, док ce у току 
претходних пет година, после рекордне висине из 1930, 
Стално смањивао.

Сама санација завода извршена je на следећи начин: 
40% старих улога и потраживања поверилаца претворено 
je у специјални резервни фонд који je тиме достигао ви- 
сину од 92,5 милиона; 90% старе главнице je отписано, a 
„Задружна звеза“ je преузела нове приоритетне акције у 
износу од 18,8 милиона. За покриће сумњивих потражи- 
вања употребљени су поред годишњег добитка, банчини 
резервни фондови од 6,22 милиона, као и књиговодствени 
добитак који je настао валоризацијом непокретности (око
5 милиона). Kao што ce види, санација je извршена го- 
тово искључиво жртвом акционара. Улагачи и остали по- 
вериоди трпе само извесан губитак на каматама, јер je 
каматна стопа на старе улоге смањена на 2%.

У наредној таблиди доносимо банчине главне би- 
лансне позиције за последње четири године. У билансу за
1933 исказана су стања рачуна пре заштите, a биланс за
1934 показује пречишћено стање завода после извршене 
санације. Иначе, обим послова у 1934 и 1935 био je  врло 
ограничен, јер ce није тачно знало како ће меродавни 
решити питање заштите. Најзад, подаци за 1936 годину 
показују нам да je  санација наишла на разумевање код 
банчиних улагача и поверилаца.

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

У хиљадама динара
Готовина 3.397 9.683 7.309 8.089
Ефекти сопствени 16.530 19.213 21.420 25.814
Ефекти пенз. фонда 292 239 239 239
Менице 77.226 62.460 60.538 26.348
Дужници 203.009 115.795 120.283 155.594
Дужници спец. рез. фонда 92.508 92.508 92.508
Конзорцијални послови 53.783 16.832 4.639 4.727
Инвентар 69 69 пет дннара
Непокретности 4.814 9.637 9.444 9.251
Остала актива 1.835 —— ------- 4.076

Пасива
Главница
Приоритетна главница 
Резервни фонд 
Фонд курсне разлике 
Спец. резервни фонд 
Пензиони фонд 
Улози на књижице 
Улозн no тек. рач. 
Повериоци

12.000 1.200 1.200 1.200
------ 18.800 18.800 18.800

6.222 -------- 93
1.000 3.303 4.721

— — 92.508 92,508 92.508
1.546 1.372 1.242 1.113

66.965 48.139 46.647 46.492
132.131 74.219 77.052 72.786
100.202 80.124 63.824 68.671
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Реесконт 9.080 7.643 5.305 3.766
Преносне позидије 1.831 1.087 537 2,887
Остала пасива 40.722 4.500 9.593 11.566
Добитак 707 595 1.778 2.043
Збир биланса 371.404 331.187 321.789 326.646

Збир биланса који je истоветан са банчиним обрт- 
ним капиталом износи крајем 1936 године 326,6 милиона и 
већи je за 5 милиона него крајем претходне године. To 
значи да je прилив „нових“ средстава јачи од одлива 
„старих“. У току прошле године банка je исплаћивала 
старе улоге у смислу Уредбе на рачун будућих оброка 
распореда, на име оправданих нужних потреба улагача и 
поверилаца. Банчина управа сматра да ће ускоро моћи да 
реализује више већих кредитних ангажмана, тако да ће 
бити у стању да приступи саставу првог распореда испла- 
та којим ће ce улагачима и повериоцима ставити на ра- 
сположење знатнија новчана средства. Иначе, приликом 
реализације старих ангажмана поступа ce према дужни- 
цима с крајшом обзирношћу. Треба признати да ce по- 
ложај поправља и у погледу отплата дужника. Због по- 
бољшања општих привредних прилика постала су напла- 
тива чак и нека потраживања која су у своје време отпи- 
сана као сасвим] сумњива.

У пасиви видимо да су прошле године улози no тек. 
рач. смањени за 4,3 милиона, на 72,7 милиона. Улози на 
књижице износе 46,5 милиона динара и остали су у односу 
на претходну годину непромењени. Међутим, повериоци 
су повећани за скоро 5 милиона, на 68,67 милиона динара. 
У ствари, код споменуте три позиције промене према 
претходној години су далеко веће, али ce то одмах не 
види, јер у горњој таблици нисмо одвојили „старо“ и 
„ново“ пословање. Кад би ce то учинило,. видели бисмо 
да су у 1936 и „стари“ повериоци нешто смањени, a сма- 
њење код „старих“ улога износи око 3,2 милиона. Ако ce 
узме у обзир и капитализирана камата, видеће ce да су 
исплате биле још и веће.

У активи има неколико интересантних промена. Ha 
првом месту треба споменути смањење рачуна меница и 
повећаше рачуна дужника. To je  углавном последица пре- 
даје сељачких меница Аграрној банци. Тиме je и рачун 
меница потпуно рашчишћен. Губитак на сељачким мени- 
цама већ je отписан приликом извршења банчине санације. 
Због тога ће она за потраживања уступљена Аграрној 
банци морати да добије протувредност у целости. Пове- 
ћање рачуна ефеката за 4,4 милиона, на 25,8 милиона ди- 
нара настало je у првом реду због пораста курсева, a де- 
лом je последица преузимања раније уписаних нових 
акција Текстилане д. д. у Кочевљу.

Да би ce видео лепи резултат „новог“ пословања, 
издвојили смо из горњег општег биланса следеће податке 
(у хиљадама динара) о „новим“ пословима.

Актива 1934 1935 1936
Благајна 5.975 5.515 4.415
Мениде 90 1.672 4.476
Дужниди 25 4.388 8.584

Пасива
Улози на књиж. 25 884 3.895
Улози no тек. рач. 3.697 6.421 4.157
Повериоци 1.610 3.528 8.408

„Нови“ улози no тек. рачуну су смањени са 6,4 ми- 
лиона у 1935 на 4,1 милиона крајем 1936. Међутим, „нови“ 
повериоци су више него удвостручени, a улози на књи- 
жице су готово упетеростручени. Овај велики прилив „но- 
вих“ средстава доказује да ће код Задружне господарске 
банке улози ускоро опет претстављати јак извор и под- 
логу за подељивање нових кредита производњи.

Банчин рачун губитка и добитка за последње четири 
године овако изгледа :

Расходи 1933 1934 1935 193«
у хиљадама динара

Камата — пасивна 24.139 9.429 4.582 4.602
Плате 3.422 2.621 2.240 2.282
Социјално осигурање 465 359 308 308
Управни трошкови 966 1.093 854 1.064
Порези и таксе 398 518 522 503
Отпис инвент. и непокр. 209 ------ 261 193
Курсна разлика ефеката 2.623 2.547 ------ ------
Отпис ненапл. потраж. 1.089 49 -------
Резерва за сумњ. потр. ------ 4.136 5.000 1.191
Чисти добитак 707 595 1.778 2.043

Приходи
Пренос добити 56 ------ 595 937
Камата — активна 29.939 15.314 11.831 7.948
Провизије 697 3.939 876 1.062
Од ефеката 1.948 1.769 1.823 1.824
Од непокретности 289 324 420 115
Пренос резерви за отписе 1.089 ------ ------ ------
Збир прихода 34.017 21.346 14.545 12.186

Управни трошкови су за 200 хиљада динара већи
него у 1935. Код осталих позиција на страни расхода нема
готово никаквих промена у односу на претходну годину, 
иако je у 1936 промет знатна појачан. Иначе, види ce дз 
су сви расходи знатно редуцирани, ако их упоредимо са 
онима из 1933 и ранијих година, дакле са расходима пре 
добијања заштите. И активна камата била je прошле го- 
дине ма-ња него раније, a провизије показују извесан no- 
раст. Чисти добитак износи 2,04 милиона, a без преноса. 
из претходне године 1,1 милион динара. Томе треба до- 
дати добитак на курсној разлици од 1,4 милиона, тако да 
укупни добитак износи преко 2,5 милиона динара. To од- 
говара 12,5% укамаћењу главнице.

Поред централе у Љубљани, Задружна господарска 
банка има још пет филијала, и то на Бледу, у Крању, 
Марибору, Новом Саду и Сплиту. Пословање ових фили- 
јала било je прошле године задовољавајуће. Нови послош! 
код неких су ce већ приближили пословном обиму из вре- 
мена пре избијања банкарске кризе. И индустријска пре- 
дузећа у којима Банка учествује закључила су прошлу 
годину с повољним резултатима.

У управном одбору cy г. г.: д-р Јож а Басај, прет- 
седник; д-р Јосип Воршић и д-р Јосип Дермастиа, пот- 
претседници; д-р Јакоб Мохорић, д-р Франц Шаубах, 
Матко Цурк, Франц Храстељ и Конрад Гологранц, чланови.-. 
У надзорном одбору ce налазе господа: Август Мартин- 
чић, Јосип Бургар, Антон: Цестник и Мартин Стебловник. 
Чланови дирекције су: д-р Иван Слокар, д-р Јошко Јанеж: 
и Франц Ерце. Комесари cy г. г.: д-р Иво Чесник и д-р 
Алојз Гуштин.
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Sadržaj:
Трговачка н обртна банка д.д., Нови Сад
Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika и Beogradu
Грађанска дионичка штедионица у Дарувару

ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА Д. Д., НОВИ САД
Приступајући анализи биланса Трговачке и обртне 

банке д. д. у Новом Саду не можемо да прећутимо факт, 
да je против ње поведен кривично-судски поступак. Не 
можемо га прећутати из три разлога. Прво, што je о 
њему већ говорено у нашој штампи и то делом противно 
свим правилима о третирању питања суб јудице. To пи- 
сање дало je повода претседнику банчиног управног од- 
бора да и он да једну изјаву штампи. Не можемо даље 
прећи ћутке и због начина, на који je дошло до отвара- 
ња истраге. Повод за то била je достава бившег банчи- 
ног директора „који je — као што вели претседник — 
пошто je 16 година уживао све благодети ове установе, 
са осигураном доживотном пензијом својевољно напустио 
своје место, да би путем потказивачке награде дошао до 
ванредног прихода.“ И трећи разлог што додирујемо ту 
ствар, која je у току, лежи у чињеници, да ни отварање 
кривичне истраге, као ни ларма око ње, нису ни најмање 
оштетили поверење, које ужива банка код публике. To je 
драгоцена утеха за банку и за њену управу. И у току
1937 г. прилив улога je појачан. Иначе, нашим читаоцима 
je  познато, да међу нашим већим провинцијским новча- 
ним заводима Трговачка и обртна банка у Новом Саду 
заузима једно од најважнијих места. Општа криза пове- 
рења и паника улагача нашли су je ликвидну. Ни закон- 
ске мере о заштити земљорадника нису утицале на њен 
мобилитет. Заштитом се није никако користила; све те- 
шкоће je  могла да свлада чак и без употребе реесконт- 
ног кредита. Уосталом, треба признати да je и публика 
врло брзо увидела да банка није била прекорачила меру 
ни у примању улога ни у давању кредита.

У току 1936 банчино пословање je  опет било знат- 
но живље, тако да je створена могућност да се и диви- 
денда повећа са 51/г1% у 1935 на 61/а% у 1936 години. 
Биланси за последње четири године овако изгледају :

Рачун изравиања
Актива 1933 1034 1935 1936

У хиљадама. динара
Г отовина 4.721 4.582 12.036 5.774
Потр. код банака 1.528 2.680 2.673 21.597
Благ. записи 23.000 7.100 5.500 1.931
Хартије од вредности 884 739 735 700
Имов. пенз. фонда 7.564 8.129 8.673 9.033
Менице 64.941 59.925 56.218 40.224
Дужници 14.523 23.235 24.692 61.952
Хипот. зајмови 17.097 16.098 15.556 8.578
Непокретности 1.903 3.404 4.957 4.771

Пасива
Г лавница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резервни фонд 7.514 7.814 9.000 9.500

Пензиони фонд 7.565 8.129 8.673 9.033
Улози 96.964 84.401 86.996 111.611
Повериоци 183 643 1.836 - —

Жиро за тек. р. код Н. б. 320 52 480 ------
Реесконт 305 700 674
Неиспл. дивиденда 20 , 24 14 7
Преносне ставке 767 492 913 1.289
Чиста добит 2.525 3.638 2.453 3.120
Збир биланса 136.163 125.894 131.040 154.560

Обртни капитал банчин повећан je у 1936 години
за 23,5 милиона и износи 154,5 милиона динара. To je у 
првом реду последица јаког прилива улога, који су се 
попели са 87 милиона у 1935 на 111,6 милиона динара 
крајем прошле године. Kao што се види, у току 1936 
улози су повећани за скоро 30'%. To je необично каракте- 
ристично за поверење које завод ужива, поготово ако се 
узме у обзир да je у току 1936 у Новом Саду била нео- 
бично јака и грађевинска делатност, која je везала знат- 
не капитале. Поред тога je и повољан развитак курсева 
наших државних папира утицао на многе улагаче да пла- 
сирају своје уштеде у хартије од вредности, како би по- 
стигли добит на курсевима. Најзад, много расположнвих 
средстава je апсорбовала и емисија , благајничких записа.

A k o  изузмемо споменуто велико повећање улога, 
прошле године није било знатнијих промена у пасиви 
биланса. Резервни фонд je  повећан за пола милиона, a 
пензиони фонд за 360 хиљада. Преносне позиције биле су 
такође за око 360 хиљада веће него у претходној годи- 
ни. Међутим, повериоци, жиро и реесконт, који су у 1935 
били билансирани са укупно 3 милиона, не јављ ају се 
више у билансу.

Интересантно je погледати какве je последице по- 
већање банчиног обртног капитала имало на структуру 
активе. Ликвидност je увек била врло велика. У 1936 она 
je и повећана. Додуше, готовина у благајни износи само 
577 милиона према 12 милиона крајем 1935. И портфељ
благајничких записа je  смањен са 5,5 милиона у 1935 на
i,9 милиона динара у 1936. Међутим, расположива по-
траживања код банака, која су у 1935 била билансирана 
са 2,67 милиона, порасла су на око 21,6 милиона динара. 
Крајем 1936 укупна ликвидна средства износе 29,3 мили- 
она према 20,2 милиона у претходној и 14,36 милиона ди- 
нара у 1934 години.

Банчине хартије од вредности остале су са 700
хиљада динара углавном непромењене, али je  у вези са 
повећањем пензионог фонда и његова имовина повећана 
са 360 хиљада динара. Код непокретности имамо сма- 
њење од 186 хиљада, што je  вероватно у вези са прода- 
јом неких објеката који су раније били преузети од дуж- 
ника. Хипотекарни зајмови су такође смањени, са 15,55 
милиона крајем 1935 на 8,57 милиона динара у 1936 го-
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дини. За покриће ове две врсте дугорочних ангажмана 
довољне су 2/5 банчиних сопствених средстава.

Ha есконт и дужнике отпада 102 милиона (према
80,9 милиона у 1935) односно око две трећине обртног 
капитала (62% у 1935). Рачун менида je  опет смањен и из- 
носи 40,22 милиона, a дужници no текућем рачуну су го- 
тово утростручени и попели су ce на 61,95 милиона ди- 
нара. Кретање ових двеју позиција показује да банка у 
току последњих шест-седам година врши преоријента- 
цију ca есконта на кредите no текућем рачуну. Иако je 
„формално“ меница ликвиднија од кредита no текућем 
рачуну, ипак изгледа да je „стварно“ ситуација управо 
обрнута. Уосталом, есконт меница ce форсира, ка-да бан- 
ка има намеру да ce послужи реесконтом. Трговачкој и 
обртној банци то није потребно.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Расходи 1934 1935 1936 1937
у хиљадама динара

Порези 312 431 971 802
Управни трошкови 1.593 1.696 1.812 i.791
Отпис ненапл. потраж. 2.205 640 486 871
Дотација пенз. фонду 59 56 58 60
Чиста добит 2.525 3.638 2.543 3.120

Приходи
Пренос добити 315 6 6 6 625 678
Камата и провизија 6 .1 0 2 5.458 4.660 5.465
О д непокретности 288 320 495 501
Збир прихода — расхода 6.705 6.445 5.780 6.644
Дивиденда 6 % 7:% 51/2% 6!/3%

Приход од камате и провизије, који je  већ читав 
низ година стално опадао, прошле године je за 800 хиљ. 
динара већи него у 1935 и износи 5,46 милиона. И непо- 
кретности су опет дале нешто више, тако да су укупни 
приходл достигли износ од 5,96 милиона динара. Иако je 
отпис ненаплативих потраживања за скоро 400 хиљада 
динара већи него у 1935, ипак je  и чиста добит за око 
28% већа него у претходној години. Она износи 3,12 ми- 
лиона, a овако je  подељ ена: Ha име 6 г/2 % дивиденде
1,3 милиона, тантијема управи и надзорном одбору 187 
хиљада, резервном фонду 125 хил>ада, посебном фонду 
1 милион динара, a остатак од 507 хиљада пренет je на 
нови рачун.

Управа Трговачке и обртне банке објављује на кра- 
ју свог извештаја веома интересантне статистичке подат- 
ке о кретању банчиних послова, све од оснивања завода 
у 1907 години. У прошлој години износио je  укупан обрт 
no свим банчиним пословима 5,64 милијарде (за 926 ми- 
лиона више него у 1935 години)* a највећи je  био у 1930 
години, ca 14,27 милијарди. Ca те рекордне висине он je 
био пао на само 4,05 милијарди у 1933. После тога уку- 
пни обрт стално расте. Збир биланса je  био смањен ca
222,7 милиона у 1930 на 125,9 милиона у 1934, да би до 
краја 1936 опет порастао на 154,56 милиона. Обрт благај- 
не, који je  такође врло интересантан, био je пао ca 4,29 
милијарди у 1930 на 956 милиона у 1933, после чега je 
у 1936 износио 1 милијарду 275 милиона.

У управном одбору су г. г.: д-р Жарко Стефановић 
(претседник), Геза Форстер, д-р Виктор Фење, Фердо 
Гискан, Виктор Грос, Јосип Лукман, д-р Дезидерије Ти- 
бор, Бене Форгач, д-р Фердо Лустиг, Милорад Матић, 
Бела Пекло, Cere Аладар и Август Тости. У надзорном 
одбору налазе ce господа: Бењамин Флајшер (претсед-
ник), Самоковлија Барух и Бела Голд.

SAVEZ NABAVLJAČKIH ZADRUGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 
U BEOGRADU

Danas su u Savezu nabavljačkih zadruga državnih slu
žbenika učlanjene pored nabavljačkih i kreditne, proizvođačke 
i stanbene zadruge. Savez ima svoje robno odeljenje, svoje mli
nove, konačišta, restoran, bavi se životnim osiguranjem  itd. 
Kao što se vidi, njegova organizacija je mnogo šira, nego 
što to  pokazuje njegov naziv. Broj zadrugara je u naglom 
porastu, naročito od početka 1929 godine, kada su sve Save- 
zove zadruge imale samo 36.500 članova. Do k ra ja  1936 broj 
zadrugara je porastao na 141.916, a broj upisanih udela na 
335.440. Inače, članstvo i udeli pokazivali su upravo u prošloj 
godini najveći porast od postanka Saveza. U toku 1936 broj 
zadrugara se povećao za 13.481, a broj upisanih udela za 
34.377. Ako se porast članstva nastavi istim tempom, što je 
vrlo verovatno s obzirom na jaku akciju Saveza u tom  pravcu, 
sigurno je da će se kroz nekoliko godina pod njegovim okri
ljem naći gotovo svi javni službenici.

Brojno stanje i k retan je zadruga učlanjenih u Savezu 
bilo je:

Zadruge 1931 1932 1933 1934 1935 1936
Nabavljačke 75 79 89 92 97 115
Kreditne 27 63 84 97 119 139
Stanbene 14 10 11 12 10 10

Proizvođačke — 2 3 5 5 6

Ukupno 116 154 187 206 231 270

Najviše ima kreditnih zadruga. Njihov broj je u toku
poslednjih 5 godina upeterostručen. Ukupna sredstva Save- 
zovih kreditnih zadruga dostigla su 123,9 miliona, a prema
prethodnoj godini povećana su za 15,6%. (U 1935 godini ona 
su bila porasla za 18,7|%). Od spomenutih ukupnih sredstava 
kojim a su prošle godine raspolagale kreditne zadruge o tpa
dalo je  39,4!% na sopstvena sredstva (prema 37,3% krajem  
1935). Odnos između sopstvenih i tuđih sredstava bio je n a j
povoljniji kod kreditnih zadruga (uzetih kao celina) u Sav
skoj banovini, kod kojih je prosečno 49% obrtnog kapitala 
otpadalo na sopstvena sredstva. Od 139 Savezovih kreditnih 
zadruga radilo je krajem  1936 samo njih 129. One su u toku 
prošle godine podelile svojim članovima 40.670 pozajmica u 
ukupnom iznosu od 93,9 miliona. Do k ra ja  godine članovi su 
im bili vratili 78,1 miliona odnosno 41,1% od podignutog izno
sa i salda početkom godine. Krajem 1936 ove zadruge su po 
traživale od 47.383 dužnika još oko 112 miliona dinara.

O brtni kapital Savezovih nabavljačkih zadruga je još 
uvek veći od onog kreditnih zadruga. Krajem 1936 on je 
iznosio 128,1 miliona dinara odnosno za 7,57 miliona ili 6,2% 
više nego krajem  prethodne godine. Od 115 nabavljačkih za
druga, koliko ih je krajem  1936 bilo učlanjeno u Savezu, njih 
8 6  je  dostavilo Savezu podatke o svom poslovanju. One su
imale 145 prodavnica i ustupile su svojim članovima u toku
prošle godine razne robe u vrednosti od 220,4 miliona dinara. 
Najbolje su radile nabavljačke zadruge u Dravskoj banovini. 
Inače, nabavljačke zadruge rade sa 33,5% sopstvenih sredstava 
prem a ЗЗД%  krajem  1935 godine. Sve nabavljačke zadruge 
obrnule su prosečno svoju zalihu robe u 1936 godini 4,6 puta 
prem a prosečno 5 puta u 1935. Pogoršavanje ovog odnosa je 
delom samo prividno, je r  je ranije kao osnov upoređenja uzi
mana prodajna vrednost robe, a u 1936 godini nabavna vred
nost. Koliko mnogo sredstava apsorbuju krediti u robi kojim a 
se koriste zadrugari, vidi se iz toga, što su potraživanja za
druga za ustupljenu robu iznosila 43,5 miliona odnosno 34)% 
od njihovih ukupnih sredstava. To ukazuje na teški materijalni 
položaj javnih službenika-zadrugara.
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Od 10 Savezovih stanbenih zadruga jedna se nalazi u 

likvidaciji, a dve nisu u prošloj godini pokazale nikakvu aktiv
nost. Okolnosti koje su i ranijih godina otežavale razvoj za
družne stanbene akcije nisu se promenile. Među Savezovim 
proizvođačkim zadrugam a koje su isključivo železničarske u
1936 bila je najaktivnija Pčelarska zadruga u Ljubljani. Obrtni 
kapital stanbenih i proizvođačkih zadruga iznosi samo 6,8 mi
liona, a onaj nabavljačkih i kreditnih prešao je, kao što smo 
videli, jednu četvrtinu milijarde dinara.

Savez se ne oslanja na finansijska sredstva svojih za
druga, već naprotiv on njih finansira. Članski udeli zadruga 
su neznatni. U' bilansu Saveza za 1936 godinu oni su iskazani 
za ciglo 789 hiljada dinara. Međutim, obrtni kapital Saveza 
iznosio je  krajem  prošle godine 147,6 miliona. Od toga o tpa
da na poverioce manje od 5 miliona dinara, a sopstvena sred
stva Saveza dostižu 142,6 miliona odnosno ona pretstavljaju 
96,6% celokupnog obrtnog kapitala Saveza. Kao što se vidi, 
finansijska snaga Saveza je vrlo velika, a struk tu ra njegovog 
kapitala je odlična. U tom  pogledu bilans Saveza nabavljačkih 
zadruga državnih službenika pretstavlja u stvari jedan izuze
tak, je r je, inače, niski sopstveni kapital upravo tipično svoj
stvo zadružnih bilansa.

Ima nekoliko izvora iz kojih su ovde obrazovana sop
stvena sredstva. Kao što je već spomenuto, članski udeli za
druga su neznatni. Ni fondovi nisu znatni, je r  iznose svega 3 
miliona dinara. Sopstveni kapital osiguran je Savezu sa druge 
strane. Već prilikom osnivanja 1921 godine, država je želela 
da Savezu zadruga njenih službenika obezbedi velika sredstva, 
da bi mu na ta j način omogućila uspešan rad. Već u 1922 go
dini državna blagajna je odbijala od prinadležnosti činovnika 
izvesan procenat u korist Saveza, što se praktikovalo svega 
dva meseca. Zatim dolazi obustava '1%  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 meseci (od 1 jula 1928 do 30 juna 1931), 
po 10 odnosno 5 dinara mesečno. Od toga vrem ena ova obu
stava se vrši samo od prinadležnosti onih službenika koji su 
naknadno ušli u državnu ili banovinsku službu.

Glavne bilansne pozicije Saveza za poslednje četiri go 
dine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Blagajna 112 102 71 247
Tekući računi:

novčani zavodi 3.378 3.660 848 1.320
zadruge 68.630 77.020 83.738 89.529
razni dužnici 14.428 12.785 12.247 11.420

H artije od vrednosti 4.813 3.942 4.463 4.208
Roba 2.038 2.467 5.450 3.075
Nepokretnosti 31.360 31.976 34.483 35.374
Nameštaj i pribor 485 736 1.197 1.670
Inventar mlinova 370 342 374 — .—
Razna aktiva 260 703 256 255
Prenosni računi 175 148 486

Pasiva
Glavn. po čl. 70/2 zak. 67 67 67 67
Glavn. po čl. 70/3 zak. 73.991 75.112 76.400 78.405
Glavn. po čl. 70/4 zak. 45.993 53.947 56.905 59.506

Ukupna glavnica 120.051 129.126 133.372 137.978

Članski udeli zadruga 597 689 753 789
Razni fondovi 1.119 1.503 2.153 3.016

Zbir sopstv. sredst. 121.767 131.318 136.278 141.783
Poverioci 1.860 925 5.276 4.991
Poslovni višak 1.508 1.668 1.723 810
Zbir bilansa 125.497 133.911 143.277 147.584

Zbir bilansa stalno raste, sa 125,5 miliona krajem  1933 
na 147,5 miliona u 1936. To je u prvom redu posledica porasta 
sopstvenih sredstava. Poverioci iznose svega 4,99 miliona. 
Glavni poverilac je Narodna banka po reeskontu od 2,25 mi
liona; zatim dolazi Poštanska štedionica sa 734 hiljade; ulozi 
iznose 634 hiljade; ostatak otpada na razne liferante Saveza 
i njegovih zadruga.

U aktivi vidimo da zadruge duguju svome Savezu 89,5 
miliona dinara. Od toga otpada na nabavljačke 58,44 miliona, 
a na kreditne 28,23 miliona. Savezove nepokretnosti su bi- 
lansirane sa 35,37 miliona dinara. Savez ima dve palate u Be
ogradu (u ukupnoj vrednosti od 22,5 miliona), po jednu u 
Sarajevu, Šibeniku i na Cetinju, po jedan dom u Kumanovu, 
Nikšiću, Gospiću i nedovršeni dom u M artuljku, zemljišta u 
Kraljevu i u Kneževcu kod Beograda, kao i mlinove u Adi 
i Molu. Nijedna od Savezovih nepokretnosti nije opterećena 
dugom. »Razni dužnici« su bilansirani sa 11,42 miliona di
nara, hartije od vrednosti sa 4,2 miliona, a roba sa 3 miliona 
dinara.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Režijski troškovi 4.351 2.672 3.103 3.698
Trošk. i otp. mlinova 2.033 1.796 2.378 2.299
Trošk. i otp. preduzeća 945 553 2.310 3.330
Trošk. i otp. domova — 924 1.080 1.156
Zadr. osig. i otpisi — — 124 456
Poslovni višak 1.508 1.667 1.723 810

Prihodi
Kamate 3.461 3.589 3.810 3.849
Nepokretnosti 1.450 1.416 1.493 1.672
Prihodi na robi 2.501 2.330 59 84
Prihodi mlinova — — 2.834 2.389
Prihodi preduzeća — 1.850 2.335 3.267
Zadružno osiguranje — — .8 337
Razni prihodi 1.154 235 178 150
Zbir prihoda ili rashoda8.839 9.420 10.718 11.749

Ukupni prihodi u 1936 iznosili su 11,75 miliona, što zna
či da su za oko 1 milion dinara veći nego u 1935. Inače, stal
ni porast prihoda je ovde normalna pojava zbog stalnog p ro 
širenja poslovanja. U 1936 su samo prihodi mlinova manji 
nego u prethodnoj godini. Svi ostali prihodi su u porastu. R a
zume se da su u vezi s tim morali porasti i gotovo svi ra 
shodi. Najviše su povećani troškovi i otpisi zadružnih predu- 
zeća, ali je  kod njih i porast prihoda bio najjači. Poslovni 
Višak u 1936 godini dostigao je 810 hiljada dinara i dotiran 
je u celosti Savezovim fondovima.

U upravnom odboru su g.g.: Miloš Štibler, pretsednik; 
Milan Ikonić, potpretsednik; Marin Katunarić, Aleksandar 
Šondić, đ-r Mladen Josifović, Ivan Deržić, M irko Vuletić, J e r
ko Baljkas, inž. Jovan Kraljević, inž. D ragutin Zahradnik, 
Stjepan Lozić, Jovan Bakić, Đorđe Drenovac, M ustafa Ali- 
kalfić, F ranjo Hrnkaš, Derviš Dedić i M arko Popović, članovi. 
U nadzornom odboru nalaze se sledeča g.g.: D imitrije P e tro 
vič, Vasilije Bojić, Milan Žica, d-r David Karlović, d-r Adolf 
Pečovnik, Rada M. Jankovič, Drago Grgurić, Mirko Pučuh i 
Josip Šolaja. Upravnik Saveza je  g. inž. Branislav Trajković.
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ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНА У ДАРУВАРУ

Иако je Грађанска дионичка штедиона у Дарувару 
завод са главницом од само 3 милиона, ипак она важи 
данас као једна од најбољих провинцијских банака Сав- 
ске бановине. Поред центр£(ле у Дарувару, она има и фи- 
лијале у Загребу и Сарајеву, a заступства и у многим 
другим местима. Завод je  основан 1903 године. Главница, 
која je првобитно износила 60. хиљада круна, повећавана 
je више пута, последњи пут у 1931 години —■ на 3 мили- 
она динара. Штедиона се није никако користила зашти- 
том, већ je увек у пуној мери удовољавала свим захте- 
вима својих улагача и поверилаца. И она je  давала зај- 
мове земљорадницима, али су с обзиром на њене укупне 
пласмане њена потраживања од земљорадника сразмерно 
незнатна. Поред њених осталих пословних пријатеља тре- 
ба нарочито споменути и Даруварску грађанску пивовару, 
Индустрију д. д., Дарувар и Господарску творницу же- 
сте д. д. Будњевина—Дарувар. Иначе, она ради највећим 
делом са трговцима, чиновницима, индустријалцима, занат- 
лијама итд., a њоме управљају врло способни и опрезни 
банкари.

У току 1936 Грађанској дионичкој штедиони je no- 
шло за руком да знатно повећа стање својих улога на 
књижице, са 22,3 милиона у 1935 на 30,7 милиона крајем
1936. To je пораст од преко 37%, a истовремено то je 
најбољи доказ великог поверења које Штедиона с пра- 
вом ужива. У току последњих 7 година њени улози на 
књижице овако су се кретали (у милионима динара):

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
38,7 32,9 26,7 29,2 28,3 22,3 30,7

Од максималног стања крајем 1930 са 38,7 милиона били 
су пали до краја 1932 на 26,7 милиона. У 1933 забележен
je поновни прилив од 2,5 милиона, али je у току следеће
две године било дошло до одлива од скоро 7 милиона, 
углавном због тога што су улози повлачени за подизање 
непокретности и улагање у друге рентабилније послове. 
Благодарећи прошлогодишњем приливу од 8,4- милиона 
то je више него надокнађено. Ни крајем 1931 улози на 
књижице нису овде знатно већи.

Рачун изравнања 

Актива 1933 1934 1935 193G
у хиљадама динара

Благајна 884 1.134 386 788
Ефекти 847 180 180 182
Новчани заводи 5.777 5.696 3.105 1.356
Менице 657 616 553 472
Текући и аморт. зајмови 25.964 25.205 22.623 32.212
Непокретности 415 438 444 463
Инвентар 83 74 81 81

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд 250 300 350 370
Улози на тек. рач. 2.078 1.565 1.598 1.392
Улози на књижице 29.164 28.345 22.326 30.690
Неиспл. дивиденде 3 3 3 3
Чиста добит 133 131 95 100
Збир биланса 34.627 33.344 27.372 35.555

Збир биланса, који je крајем 1935 износио 27,37 мк- 
лиона, исказан je ca 35,55 милиона, што значи да je обртни 
капитал Штедионе у току прошле године повећан за 8,2 
милиона. To je искључиво последица великог прилива 
улога на књижице. Других знатнијих промена у пасиви

готово и нема. Крајем 1936 укупна сопствена средства и з- 
носе 3,47 милиона, a туђа 32,08 милиона, што одговара 
односу од готово 1 према 10. С обзиром на необично ви- 
соки ликвидитет и сигурност заводске активе, као и на 
чињеницу да je  знатан део улога прикупљен у „колу за  
штедњу“ и да je за дуже време везан, тај однос се не 
може никако сматрати као неповољан. Код новчаних за- 
вода су важније сигурност и хармонија рокова, a то  je  
овде у пуној мери обезбеђено.

Највећи део обртног капитала (крајем 1936 годиие 
преко 90%) пласиран je у покривене текуће рачуне и 
амортизационе зајмове, који су прошле године упоред» 
с повећањем обртног капитала такође повећани са 22,6 
на 32,2 милиона динара. Штедиона највише полаже на 
сигурност својих пласмана. Због тога избегава све послове 
који изгледају да су скопчани с неким ризиком. Чак ни 
у менице није пласирала више од пола милиона динара, 
a њене хартије од вредности билансиране су само са 182' 
хиља-де. Завод који има за главни циљ да прикупља и  
чува уштеде својих улагача не може друкчије ни по- 
ступати.

Рачун губитка и добитка нам показује да je ш те- 
диона увек наплаћивала сасвим умерену камату. За њ у 
су сигурност и ликвидност важнији од високог рентаби* 
литета.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1933 1934 1935 1S36
У хиљадама динара

Порези 233 280 267 265
Плате 501 586 531 530
Трошкови 101 409 502 508
Камата 725 556 950 683;
Земљор. и др. ненапл. потр. ------ 342 — - 236
Чиста добит 133 131 95 i 00’

Приходи

Пренос добити 1 6 4 2
Камата тек. рач. 1.250 1.316 1.090 1.000
Камата аморт. зајм. 758 991 S58
Камата меница 37 33 15 172
Провизија 406 191 245 182'
Збир прихода или расхода 1.694 2.304 2.345 2.323

Приходи од камата износе 2,14 милиона према 2,0$ 
милиона у 1935 и 2,07 милиона у 1934. Ha страни расхода 
видимо да се на сваком кораку примењује најригорознија 
штедња. Плате износе нешто изнад пола милиона, a no 
прилици исто толико износе и трошкови. Губитак на зе- 
мљорадничким дуговима предатим у смислу Уредбе Аграр- 
ној банци износи 236 хиљада. Он je одмах у целости отии- 
сан. Иначе, Грађанска дионичка штедиона није ни у н а ј-  
тежим годинама банкарске кризе морала да врши отписе- 
ненаплативих потраживања. Једино je у 1934 години ог 
писала 342 хиљаде a то je код обртног капитала од прека- 
35 милиона готово безначајно. Чиста добит у 1936 изноеи 
100 хиљада. За последње 4 године дивиденда je износила 
no 2% годишње, у 1932 je била 4%, a у 1931 je исплаћено 
51/з% .

У управи су г. г.: д-р Отон Грос, Саломон Грос,, 
Леон Грос, инж. Густав Грос, д-р Густав Рети и Симеон 
Зец, a у надзорном одбору налазе се господа: д-р Бранко 
Васербауер, д-р Лавослав Глезингер, Драгутин Штерн к. 
Драгутин Голдбергер.
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Садржај:
Električna centra£a Fala a. d. — Beograd 
Царинска и јавна складишта д. д., Загреб 
Kačerski rudnici a. d.f — Beograd

ELEKTRIČNA CENTRALA FALA A. D. — BEOGRAD 
Nedavno su objavljeni neobično interesantni podaci o 

prošlogodišnjoj proizvodnji i potrošnji električne energije u 
Sloveniji, u kojoj je, kao što je poznato, napredak elektrifi
kacije jači nego u ma kojem drugom delu naše države. Drav
ska banovina ima 781 centralu, i to 597 hidrocentrala, 114 k a
loričnih centrala, 22 kombinovane hidrocentrale s kaloričnim 
rezervama i 48 centrala s pogonom putem eksplozivnih mo
tora. Sve ove centrale proizvele su prošle godine 239,65 mi
liona k. v. časova električne energije prem a 229,56 miliona 
k. v. č. u 1935 godini. U 1936 je, pored toga, u Dravsku ba
novinu uvezeno 292,4 hiljade k. v. č. iz A ustrije i 65,6 hiljada 
k. v. č. iz Savske banovine. Od ukupnih 239,91 miliona k. v. č., 
koji su prošle godine u Sloveniji proizvedeni ili uvezeni, 
utrošeno je u samoj Sloveniji 198,21 miliona k. v. č., a izve
zeno je u Savsku banovinu 8,26 miliona k. v. č. O statak je 
izgubljen na postrojenjim a i vodovima. Oko 142,4 miliona 
k. v. č. odnosno 72% celokupne potrošnje u Sloveniji otpada 
na 11 veiikih industrijskih preduzeća, i to na elektrohem ijsku 
industriju »Ruše« 70,34 miliona k. v. č. (od čega je korisno 
upotrebljeno 56,75 miliona k. v. č.); zatim dolaze (u milioni- 
ma kilovat-časova):

K. I. D., Jesenice 27,36 H uter i dr. M aribor 3,93
T. P. D., Trbovlje 26,87 Rudnik Velenje 3,14
Papirnice Vevče 8,72 Fabr. Bonač, Količevo 1.92
Rudnik Mežica 5,77 Jugobruna, Kranj 1,73
Glancman i Gasner 4,62 Jugočeška, Kranj 1,62

Tri veće slovenačke varoši sa svojim industrijam a po
trošile su daljih 27,7 miliona k. v. č. odnosno 14)% celokupne 
potrošnje, i to M aribor 17,92 mil. k. v. č., Ljubljana 8,46 mil. 
k. v. č. i Celje 1,29 miliona k. v. č.

Iako Slovenija ima, kao što je spomenuto, 781 cen tra
lu, ipak u njenoj električnoj privredi imaju veći značaj samo 
14 preduzeća, je r je na njih u 1936 otpadalo oko 93% celo
kupne proizvodnje odnosno 223,9 miliona k. v. č., i to (u mi- 

»lionima k. v. č. u zagradam a proizvodnja u 1935 godini) na:

Falu 137,97 (139,76) Glancman i Gasner 5,77 (5,90)
K. I. D., Jesenice 27,36 ( 24,16) Majdič, Kranj 4,86 (4,52)
Papirnice Vevče 10,89 ( 9,04) T. P. D., Trbovlje 2,36 (2,57)
Rudnik Velenje 9,70 ( 7,54) Bonač, Duplica 2,30 (1,89)
Kranj. dež. elek. 7,07 ( 6,07) Jugočeška, Kranj 1,69 (2,20)
Češenj, Tacen 5,90 ( 6,00) H uter i dr. Marib. 1,20 ( —)
Rudnik Mežica 5,77 ( 4,54) F. stakla Rogatec 1,07 (0,50)

Kao što se vidi, daleko najveći proizvođač je Električna 
centrala »Fala«, koja je  prošle godine proizvela 137,97 milio
na k. v. č., što pretstavlja preko 571% celokupne proizvodnje 
električne stru je  u Dravskoj banovini. Fala daje stru ju  se- 
vernom delu Dravske banovine, kao i mnogim mestima u se-

vero-zapadnom delu Savske banovine. Prošle godine njeni 
glavni konzum enti bili su Ruše sa 70,34 miliona k. v. č., 
Trbovlje sa 24,51 mil. k. v. č. i M aribor s industrijom  17,92 
mil. k. v. č. U Savsku banovinu »Fala« je izvezla 7,35 miliona 
k. v. č. Inače, u toku nekoliko poslednjih godina plasman 
električne energije, koju proizvodi »Fala«, ovako se kretao:
Godina Plasirana struja Priklj. vredn. Prihodi
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
1936 137,9 60,45 27,7

U 1931 godini plasman je bio znatno opao — za 48,8 
mil. k. v. č. odnosno za 27,51.% —• u prvom redu zbog toga, 
što je te godine glavni konzum ent »Ruše« počeo da radi sa 
mnogo slabijim kapacitetom  nego raniije. U toku siedeće 
tri godine ukupni plasman stru je ostao je gotovo stacionaran. 
Međutim, unutar pojedinih konzumnih grupa bilo je veiikih 
razlika. Konzum Tvornice dušika Ruše i Trbovljanskog ugije- 
nokopnog- društva i dalje je  opadao, a po trošnja ostalih kon
zumenata, naročito tekstilne iindustrije, biia je  u porastu. 
To je  i razlog da su prihodi od stru je  u 1933 i 1934 pokazi
vali izvesan porast. U 1935 godini došlo je opet do znatni
jeg porasta ceiokupnog konzuma (za 20,61%). Tome je dopri- 
nela u prvom redu Tvornica Ruše, koja je bila povećala svoju 
potrošnju za 22,45 mil. k. v. č. Izvesno povećanje pokazivala 
je i po trošnja Trbovlja, a potrošnja ostalih konzum enata ta 
kođe je  bila porasla za oko llj%. Proizvodnja energije u 
prošloj godini u odnosu na prethodnu zaostala je za 19,37 mil, 
k. v. č. Doduše, opšti konzum je i dalje bio u porastu za 3,23 
miliona k. v. č., ali je potrošnja Tvornice dušika u Rušama 
bila za 22,60 mil. k. v. č. manja nego u 1935. Razume se da 
su u vezi s tim, kao i zbog pada cena, opet nazadovali i pri
hodi od struje.

Kao što smo videli, od električne energije koja se 
proizvodi u Dravskoj banovini otpadaju gotovo dve trećine 
na proizvodnju »Fale«. To nam jasno pokazuje u kolikoj meri 
je ona doprinela ekonomskom prosperitetu  Slovenije. Njeni 
konzumenti, s kojim a ona inače za vreme svog 15-godišnjeg 
delovanja nije imala nikada nikakvih sporova, svesni su te 
činjenice. Međutim »Fali« se, uprkos tome, gotovo na sva
kom koraku čine ogromne smetnje. Imali smo već prilike da 
pišemo o štetnoj fiskalnoj politici raznih samouprava, kao i o 
nastojanju konkurenata »Fale« da jo j oduzmu konzumente. 
Doduše, konkurentska borba se može razumeti i pravdati. Ali 
se to  ne može reći i o načinu na koji se ona u ovom slučaju 
vodila. Kako za »Falu« tako i za mnoge druge privatne eiek-
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trične centrale u Sloveniji najopasniji konkurent su »Kranjske 
deželne elektrarne«, koje kao banovinsko preduzeće raspolažu 
svim mogućim preimućstvima, a u prvom redu moralnom i fi- 
nansijskom potporom  banovinske uprave. One su prošle g o 
dine prodrle i u Celjsko područje, koje je »Fala« na opšte 
zadovoljstvo snabdevala električnom strujom  punih 10  godina. 
Tako je  »Fali« oduzet i njen važni konzum ent grad Celje.

Što je  u slučaju »Fale« najteže, to  je  čiinjenica da je 
konkurentska borba protiv nje vođena čak uz moralnu i ma
terijalnu potporu činilaca koji bi morali da budu potpuno ne- 
,pristrasni. Prem a nekim izjavama ide se za tim da se na 
jevtin način dođe u posed sk.upocenih postro jenja »Fale«. P o
što je  ovde zainteresovan i strani kapital, razume se da po
stupak protiv Fale nije mogao ostati nezapažen i u inostran
stvu. A nema sumnje da je ova borba vrlo štetna i po k re
ditni ugled naše zemlje. Prem a našem saznanju odnosi izme
đu »Fale« i »Kranjskih deželnih elektrarna« nisu, na žalost, 
još uređeni. Sigurno je đa se i na sednicama Upravnog od
bora »Fale« o tome govorilo sa zabrinutošću. Inače, i 
Schweizerischer Bankverein Zürich, kao zastupnik švajcarskog 
kapitala koji je uložen u postro jenja »Fale«, ima nam eru с!а 
se u vezi s tim obrati na Bansku upravu Dravske banovine 
odnosno na samog bana, ako to možda nije već i učinio. 
Zemlji siromašnoj kapitalom, kao što je Jugoslavija, to si
gurno nije potrebno. Svaka zemlja se m ora s ta ra ti o tome 
da strani kapital ne iskorišćuje svoj položaj odnoseći iz 
zemlje p reterane dobitke i ne obzirući se i na osnovne in te
rese države u kojoj radi i zarađuje. Međutim sebi samima n a
nosimo neprocenjivu štetu  neprijateljskim  postupcima prema 
stranom  kapitalu koji je, čuvajući doduše i svoje interese, 
istovremeno i neophodan i neobično koristan čipilac našeg 
ekonom skog napretka i blagostanja.

Glavne bilansne pozicije E lektrične centrale »Fala« koje 
donosimo u donjoj tablici pružaju nam priliku đa ispitamo 
finansijsku struk turu  i poslovne uspehe ovog za električnu 
privredu Slovenije tako važnog preduzeća.

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Postrojenja*) 121.070 119.448 116.751 114.790
Pokretnosti 103 118 23 58
Alat 382 370 450 427
Roba 1.209 1 .2 0 0 1.408 1.806
Blagajna 190 669 808 889
Banke 4.966 4.311 4.898 5.300
Efekti 50 50 635 635
Dužnici 4.353 4.903 4.080 3.822
Gubitak 307 440 427 469

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Poverioci 127.630 126.509 124.481 123.197
Zbir bilansa 132.630 131.509 129.481 128.197

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Prenos gubitka 81 307 440 427
Opšti troškovi 5.432 5.630 5.852 5.461
Kamata 15.415 11.579 12.214 10.716
Porezi i takse 1.439 1.226 4.718 4.372
Kursna razlika 4,267 5.189 4.289 4.163
Gub. na depou banaka —.—• 691 —.—■ —

Amortizacija — .— 3.000 3.000 3.000

*) odgovara iznosu šv. fr. 30,97 mil., 30,80 mil., 30,55 mil.
i 30,32 miliona.

Prihodi
Prim anja 26.327 27.182 30.086 27.669
Prenos gubitka 81 307 440 427
Gubitak tek. god. 226 133 — .— 42
Dobitak tek. god. — .— — .— ( - 1 3 ) — .—

Zbir prihioda ili rash. 26.634 27.622 30.513 28.139

Zbir bilansa u 1936 iznosi 128 miliona prem a 129 mi
liona dinara u prethodnoj godini. Preduzeće ne iskazuje ni
kakve rezerve. Glavnica je 5 miliona, a poverioci su bilansirani 
sa 123,2 miliona dinara. Ovi »poverioci« nisu obični bankar
ski krediti, već dugoročna sredstva ko ja je »Fali« odobrila 
švajcarska matica odnosno koncern »Schweizerische Elektri- 
zitäts- und Verkehrsgesellschaft« (ranije »Elektroverke A. G. 
Basel«), Račun poverilaca krajem  1936 godine iznosi u stvari 
32,249.148 švajcarskih franaka odnosno, ako to preračunam o 
u dinare po današnjem kursu — preko 320 miliona dinara. 
Razlika između bilansnog i stvarnog iznosa poverilaca »u di
narima« potiče otuda, što su švajcarski franci preračunavani 
u dinare u vreme kada su dobijani. Međutim, od početka g rad
nje centrale u 1913 do danas švajcarski franci imali su razne 
kurseve.

Kod »postrojenja« u aktivi bilansni iznos »u dinarima« 
takođe ne odgovara stvarnom. Stvarna vrednost postro jenja 
po nabavnoj ceni, a po odbitku am ortizacije, iznosi krajem
1936 godine 30,322.766 švajcarskih franaka odnosno preko 300 
miliona dinara. Inače, postro jenja su u bilansu iskazana samo 
sa 114,79 miliona dinara. Krajem 1929 ona su bila bilansirana 
sa 101,7 miliona dinara i bila su porasla do k raja  1933, zbog 
nabavke novih investicija, na 121,07 miliona dinara. U toku 
poslednje tri godine ova se pozicija postepeno opet smanjuje 
zbog otpisa. Znatnijih novih investicija nije bilo poslednjih 
godina. Inače, treba prim etiti da su poslednjih godina prom e- 
ne u bilansu srazm erno neznatne, kako u aktivi, tako i u 
pasivi.

Račun gubitka i dobitka je  neobično interesantan. P ri
hodi od prodate stru je  koji su od 1932 do 1935 bili u porastu 
prošle godine su opet smanjeni i iznose 27,67 miliona dinara. 
U odnosu na prethodnu godinu* u 1936 su smanjeni i svi ras
hodi. Na ime kam ate »Fala« je u 1936 isplatila 10,7 miliona. 
Kada se uzme u obzir da poverioci stvarno iznose preko 320 
miliona dinara, vidi se da ukam aćenje posuđene glavnice u p ro 
šloj poslovnoj godini nije prešlo stopu od 3,4ј%. U 1935 godini 
kam atna stopa je iznosila 3,3%. Inače, čak ni u 1932 godini, 
kada je na ime kam ate isplaćeno 17,77 miliona dinara, ka
m atna stopa nije prelazila 9%. Dalje treba prim etiti da »Fala« 
u toku 14 godina svoga rada, od 1923 do 1936, nije delila ni
kakvu dividendu.

Neki koji misle da su bolje upućeni možda će reći da 
»Fala« ipak radi s ogromnim profitopi i da ga odobrava akcio- 
narim a pod formom ubrzane amortizacije. Međutim, pažljivim 
ispitivanjem završnih računa dolazi se do zaključka da je i 
ova pretpostavka sasvim pogrešna. U toku poslednje tri go 
dine am ortizacija je  iznosila 'po 3 miliona dinara godišnje. Ka
ko stvarna vrednost investicija iznosi, kao što je već spo
menuto, preko 300 miliona dinara, vidi se da stopa am orti
zacije jedva dostiže 11%. U 1931, 1932 i 1933 godini am orti
zacija se nije mogla ni vršiti. Ü 1930 je otpisano 2,7 miliona, 
a u 1929 samo 2 miliona.

Najzad, da spomenemo da je  »Fala« u 1935 i 1936 go 
dini imala vrlo velike poreske izdatke. Uprava napominje u 
svom izveštaju da je Državni savet u bitnim tačkam a doneo 
povoljna rešenja u pogledu podnetih poreskih žalbi. Ona se 
s obzirom na to  nada »da poreze, iako još uvek vrlo visoke, 
neće primiti karak ter postepenog konfiskovanja supstance«.

Poslovanje u 1936 zaključeno je s gubitkom od 42 hi-
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I jađ e  dinara. Sa prenosom iz ranijih godina on se popeo na 
469 hiljada. S obzirom na smanjenje prihoda od prodate s tru 
je  za oko 2,4 miliona dinara, gubitak je mogao da bude čak 
znatno veći. To se ipak nije desilo i »Fala« je bila u stanju da 
ispuni svoje kam atne obaveze prem a Švajcarskoj, otprilike u 
istoj visini kao i u prethodnoj 1935 godini, blagođareći u 
prvom redu okolnosti, što je u septem bru 1936 izvršena de
valvacija švajcarskog franka. Time se je za poslednja dva 
trom esečja prošle godine i kam atna obaveza Fale »u dinarima« 
smanjila.

U upravi su gospoda: Eduard Tiso, pretsednik; Franjo 
Babič, Pol Drejfus pl. Gincburg, Inž. Maks Drošl, Inž. Dušan 
Glišić, d-r Janko Hacin, Franjo Latković, Pol Oberer, Inž. 
Pol Peroše, d-r Branko Pliyerić i Inž. Josip Roshendler, člano
vi. U nadzornom odboru se nalaze kao članovi g.g.: Svetislav 
Aćimović, d-r Vilim Krasting, F ranjo Sabo i d-r Andre pl. 
Veid, a kao zamenici g. g.: Fric Braun, A rtur M ejer i F lo
rian Zupanc. U upravi je kao vladin poverenik i g. d-r Milutin 
Bošković, načelnik Min. trg . i inđ.

ЦАРИНСКА И JABHA СКЛАДИШТА Д. Д„ ЗАГРЕБ
Питање подизања нове царинарнице _у Загребу по- 

влачи ce већ читав низ година. У току 1929 године донет 
je  чак и један закључак, према коме je Загребачка град- 
ска општина требала да узме зајам од 30 милиона, на 
подлози прихода од калдрмине, a у циљу подизања нове 
поштанске царинске зграде и откупа објеката Царинских 

: и јавних складишта д. д. на М агазинској, односно За- 
.горској дести. Како су тадашњи приходи од калдрмине 
били недовољни за покриће ануитета поменутог зајма, 
ствар je  одложена. Доцније су ce јавили и други плано- 
ви. Прилично живу дискусију je изазвао онај који пред- 
виђа подизање нове царинарнице у Хајнцеловој улици, у 
источном делу града.

Преко четири петине увоза који иде у Загреб или 
преко Загреба долази ca северо-запада. Манипулација ce 
врши без икаквих сметњи у Царинским и јавним склади- 
штима, без оптерећења Главног колодвора, на железнич- 
кој станици Загреб— Сава, која je  у ту сврху и изграђена, 
a располаже и свим потребним објектима и постројењима 
(складиштима, колосецима итд.). Када би ce дарински ма- 
гацин преместио ca западног у источни део града, морала 
би ce извршити и замашна реорганизација целокупног 
железннчког робног саобраћаја, што би било скопчано ca 
огромним новим трошковима. У вези с тим морао би ce 
сигурно знатно јаче оптеретити и онако већ преоптере- 
ћени Главни колодвор, a постојећи магадини на станици 

.Загреб—Сава постали би тиме сувишни. Очигледно je да 
би овакво решење било штегно, како no интересе Град- 
ске општине, тако и no интересе загребачке привреде, 
јер ce на једној страни уништавају постојеће вредности, 
a на другој ce морају утрошити огромни износи за град 
н>у објеката и подизање постројења која неће моћи upa- 
вилно функционисати.

Тврдња да ће извршење ових нових инвестиција 
дати посла предузимачима, радницима и занатлијама je 
сасвим тачна, али je  исто тако тачно да то није никакво 
оправдање за погрешну употребу капитала. Извођење 
јавних радова не врши ce бесплатно. Неко мора сносити 
трошкове, a у датом случају то je загребачка привреда, 
односно исти они предузимачи, радници и занатлије ко- 
јима ce извршењем нових инвестиција жели дати посла. 
Најза.д, треба имати у виду да би ефекат новоградње 
морао бити за онолико мањи, за колико би ce смањила 
вредност постојећих објеката, Ако ce о томе не води ра- 
чуна, долази ce у очигледну супротност ca основним по- 
стулатима рационалног газдовања.

Разбијањем постојеће организације и стварањем 
нове били би теогко погођени и интереси Царинских и 
јавних складишта д. д. Ни то није оправдано, јер je у 
питању једно велико предузеће, које има огромно зна- 
чење за развитак трговине Загреба. To показују и сле- 
дећи подаци. Робни промет за 1936 годину износио je
99.324 тоне разне робе, (према 81 хиљ. тона у 1935 и 64,8
хиљ. тона у 1934 г.). већином индустријских производа 
увезених из северо-западних земаља (Немачке, Италије, 
Чехословачке и Аустрије). Од тога отпада 42,4% односно 
42.115 тона на робу манипулисану у царинским магаци- 
нима (комадне пошиљке), 48,98% или 48.646 тона на робу 
манипулисану изван магацина на колосецима (вагонска по- 
шиљка), a 8,62% или 8.563 тоне на јавна складишта и тран- 
зитни посао. Извесан део робе која ce увози у Загреб 
оцарињује ce код пограничних царинарница у Ракеку, Ма-
рибору, делом и у Љубљани, a прекоморска роба у Су-
шаку. Било би у интересу Загребачке градске општине и 
загребачке привреде, када би ce no могућности сва роба 
намењења за Загреб манипулисала код загребачке цари- 
нарнице, нарочито због наплате калдрмине и осталих град- 
ских прихода. Могућности за то има, јер Царинска и 
јавна складишта д. д. располажу потребним објектима и 
апаратом који може да свлада и много јачи промет.

Биланси Царинских и јавних скдадишта д. д. за 
неколико последњих година овако изгледају:

Актива 1931 1934 1S35 1936
У хиљадама динара

Непокретности 18.004 18.004 18.004 18.004
Инвентар 90 2 0 10 ■------
Хартије од вредн. 49 49 49 49
Дужници 1.388 1.214' 1.794 2.134
Благајна 224 110 237 183
Прелазне позиције 14 58 43 25
Губитак 2 1 1 260 375 379

Пасива
Главница 7.500 7.500 7.500 7.500
Фонд амортизације 1.070 1.600 1.790 1.980
Повериоци 11.410 10.615 11.223 11.294
Збир биланса 19.980 19.715 20.513 20.774

Збир биланса je  истоветан ca обртвим капиталом и 
крајем 1936 износи 20,77 милиона. У току последњих де- 
сетак година он ce стадно кретао између 19 и 21 милион 
дднара. Већ на основу летимичиог прегледа горњих ци- 
фара може ce констатовати да последњих година није 
било већих промена ни у активи ни у пасиви. Ha већем 
броју рчуна није било уопште никаквих промена, a 
промене код поверилаца и дужника су сразмерно не- 
знатне. Највећи део обртног капитала уложен je у непо- 
кретности, које су билансиране ca 18 милиона, a састоје 
ce нз магацинских зграда (15,59 милиона), земљишта (300 
хиљада), колосека (1,58 милиона) и кантине ca финансиј- 
ском зградом (526 хиљада динара). Фонд амортизације у 
пасиви који претставља коректуру позиције непокретно- 
сти достигао je  1,98 милиона. Од тога je  намењено 550 
хиљада дошара за амортизацију колосека, a 1,43 милиона 
за амортизацију магацинских зграда. Данашња стварна 
вредност непокретности мора бити већа од билансне, што 
значи да овде сигурно постоји н извесна тиха резерва.

Главница, која уједно претставља и укупна соп- 
ствена средства предузећа, износи 7,5 милиона, a повери- 
оцд потражују 11,3 милиона динара. Kao што ce види, 
Царинска и јавна складишта д, д,- претежно раде позај- 
мљеним капиталом. Међутим, треба нагласити да je  ка- 
матна стопа врло умерена.
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Рачуи губнтка и добитка

Расходм 1934 1935 1936
у хнљ. динара

Трошкови 792 1.064 1.137
Камате 589 431 288
Порез 74 35 54
Отпис инвентара 2 0 10 1 0

Фонд амортизације 180 -fL 190 190
Пренос губнтка из ран. г. 280 261 376

Приходи
Најамнине и складишне

пристојбе 1.670 1.611 1.673
Од ефеката 4 4 4
Г убитак 261 376 379
Збир прих. или расхода 1.935 1.991 2.056
Иако je пословање у 1936 било јаче него у

ходној години, ипак су приходи од најамнине и пристој- 
би само незнатно већи. Они износе 1,67 милиоиа динара. 
Међутим, то ce може лако објаснити, јер на приходе Ца- 
рмнских и јавних складишта д, д. не утиче само вели- 
чина промета. Наиме, један део прихода прима ce на 
основу закупног уговора са Министарством фиеансија, a 
за остале важи званично одређена тарифа и комисиони 
уговор са Генералном дирекцијом железница. Трошкови 
износе 1,13 милиона према 1,06 милиона у 1935. Ha име 
камате плаћено je повериоцима само 288 хиљаде динара 
према 431 хиљ. у претходној и 589 хиљада у 1934 год. 
Фонду амортизадије дотиран je износ од 190 хиљада, јед- 
нако као и у 1935 години.

Пословни успех до сада није задовољавао. Прошла 
пословна година je  закључена са губитком од 3 хиљаде, 
али je због преноса из ранијих година укупни губитак 
достигао 379 хиљада динара. Предузеће je основано 1921 
године. Међутим, тек за 1929 плаћена je прва дивиденда, 
и то од 5%. Следећа 1930 година била je закључена 
такође са добитком. После тога успех пословања био je 
опет стално неповољан, што je у вези са општом прив- 
редном депресијом и опадањем трговинске размене с ј ш о -  

странством. У току 1937 прилике су већ знатно повољ- 
није. И робни промет je у одговарајућој мери појачан, 
тако да je  оправдана нада да he ускоро и Царинским и 
јавним складиштима д. д, Загреб поћи за руком да своје 
билансе закључују с добитком.

KAČERSK1 RUDNICI A. D., BEOGRAD
Rudarska đelatnost u oblasti planine Rudnika počela se 

razvijati još u rimsko doba, a bila je vrlo živa i u sređnjeve- 
kovnoj srpskoj državi. Taj bogati rudarski k raj ostao je ipak 
sve do danas slabo iskorišćen, delom zbog oskudice u kapitalu, 
od koje trp i naše tržište, a delom zbog nepoverenja i nera
zumevanja naše publike za poduhvate privatne inicijative. D o
duše, pred k raj XIX i u početku ovog veka radovi na Rudniku 
su bili obnovljeni. Pok. Miša Mihajlović je uz velike napore 
uspeo da ponovo otvori rudnik i da stvori čak i jednu malu 
fabriku za prečišćavanje rude, i to ne oslanjajući se ni na 
strance ni na njihov kapital. Za vreme svetskog ra ta  austrij
ske vlasti su s uspehom nastavile rad, ali su prilikom povla
čenja potpuno uništile i podignutu fabriku za preradu rude i 
sva ostala pomoćna postrojenja, pa čak i same rudničke 
potkope.

Posle rata moralo se raditi opet sve ispočetka. Na p r 
vom mestu bilo je potrebno da se nastavi s istraživačkim ra
dovima i da se stvore dovoljna sredstva za sistematski rad. 
Potrebni pripremni radovi su toliko napredovali, da se prošle 
godine mogla doneti odluka o pretvaranju  rudnika kačerske 
koncesije u akc. društvo. Novo društvo, koje je potpuno ne
zavisno od stranaca i njihovog kapitala, ima za cilj da ob

novi sopstvenu laboratoriju  radi ispitivanja kvaliteta rude f' 
da izvrši i sve ostale potrebne pripremne radove, kako bi se 
što je moguće pre moglo pristupiti i izvođenju smišljene 
eksploatacije rudnog blaga. U tom opštekorisnom ali teškom, 
poslu, koji zahteva mnogo istrajnosti i velike m aterijalne 
žrtve, društvo i njegova uprava zaslužuju svesrdnu podršku 
i razumevanje od strane publike i naših vlasti.

Iako je društvo osnovano tek  sredinom 1936, ipak je 
ono bilo u stanju da do k raja  te godine izvrši velik broj va
žnih radova. Najveća pažnja je obraćena društvu »Jezero«, 
koje se nalazi na 745 m etara nadm orske visine. Svi potkopi 
i uskopi dovedeni su u ispravno stanje; izvršena su sva po
trebna površinska m erenja i nepotpuni rudarski planovi g o r
njih radova su dopunjeni potrebnim geološkim i tehničkim, 
podacima; izvršena je i površinska geološka studija kon
cesije, a prikupljeni podaci su ucrtani na karti 1 prema 
1 0 .0 0 0 ; organizovano je i sistematsko uzimanje proba, pa ih. 
je do k ra ja  prošle godine prikupljeno 550, koje su u d ru
štvenoj laboratoriji analizirane na olovo, cink, bakar, srebro 
i zlato; prosečan kvalitet rude nije se mogao još sa sigur
nošću utvrditi, ali je konstatovano da. je ona vrlo kompleksna 
i da sadrži galenita, svalerita, halkopirita, pirita, arsenopirita,, 
srebra, tragova bizmuta i zlata itd., inače, na ruaištu »Jezeru« 
rađeno je na tri potkopa, od kojih je prvi napredovao u rudi 
26 m etara, drugi 22 m, a treći 9 m, tako da se iz njih može 
već dobijati dnevno oko 15 tona rude. Preduzet je i rad na 
produženju »Mišinog potkopa«, koji se nalazi na 695 m, 
nadm orske visine. Dužina ovog potkopa do k raja  1936 god. 
iznosila, je 81 m, a prem a projektu  on će biti dug oko 400 
m. Da bi se rad ubrzao, nabavljen je jedan kom presor za dve 
bušalice, kao i potrebni pomoćni materijal. s

Završni računi društva za 1936, koja je ujedno i prva 
poslovna godina, ovako izgledaju (u hilj. dinara):

Aktiva Pasiva
Rud. povlastica 2.500 Glavnica 3.000
Nepokretnosti 82 Poverioci 726
Inventar 185 Ostave 50
Istraž. radovi 290 Zbir pasive 3.776
Potr. materijal 22 Rashodi
Ruda 181 Plate i honorari 75
Dužnici 388 Razni troškovi 2 2

Primaoci ostava 50 Kamata 32
Gotovina 1 Prihodi
Gubitak 76 Od koncentrata 53
Zbir aktive 3.776 Gubitak 76

Glavnica iznosi 3 miliona dinara, a podeljena je u.
15.000 komada akcija od po 200 dinara. Društvo je radilo i 
pozajmljenim sredstvima, koja su krajem  1936 godine do
stigla 726 hiljada dinara. Ceo obrtni kapital utrošen je na 
radove u rudniku. Investicije koje se sastoje iz rudarske po 
vlastice, nepokretnosti, inventara i istraživačkih radova bi- 
lansirane su sa 3 miliona 57 hiljada. Vrednost potrošnog ma
terijala i rude na lageru iznosi 203 hiljade, a dužnici su bili. 
388 hiljada. Poslovanje je završeno s gubitkom od 76,6 hilja
da dinara. Takav rezultat ne može se označiti kao nepovo
ljan. Treba, naime, imati u vidu da je to rezultat prve po
slovne godine, u kojoj je društvo imalo uglavnom samo iz
datke na otvaranju radova u rudniku i podizanju instalacija... 
Inače, prihodi od prodatih koncentrata iznose 53 hiljade di
nara. Drugih prihoda nije ni bilo.

Članovi upravnog odbora su g.g.: Aleksandar M. Ni
kolajevič (pretsednik), Svetomir Ž. Janić-Mihajlović, Jakov I. 
Bajloni, Borivoje A. Milivojević i d-r Radivoje M. Spiridonović. 
U nadzornom odboru su g.g.: Dušan Krkić, Stevan B. Mi— 
hajlović i inž. Dimitrije I. Bajloni.
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S adrža j:
Српска банка д. д. у Загребу 
Banka »Stara Srbija« — Skoplje 
Hercegnovska banka d. d. u Hercegnovome

CPfICKA БАНКА Д,. Д. У ЗАГРЕБУ никако потребно, поготово не у доба, када се je ко-
KpajieM 1932 била je и Српска банка д. д. у Загребу њунктура у пољопривреди знатно поправила. С друге 

приморана да затражи заштиту. Док су се потешкоће стране наметнуте су новчаним заводима нове врло тешке
код великог дела наших новчаних завода јавиле о д м а х ж р т в е ,  јер морају једну четвртину својих потраживања 
после панике улагача у јесен 1931 године, дотле се у no- против земљорадника брисати, a ни остатак не примају
гледу Српске банке може отворено казати да j e . прибе- одмах у готову, већ тец у дужем року са сувише малим
гла ограничењима искључиво зб о г . законодавних мера о укамаћењем.
земљорадничким дуговима. Све до априла 1932улагачи и Тешке жртве које су наметнуте Српској банци ука-
повериоци Српске банке били су потпуно мирни. Пове- зују се још тежима, јер су њена потраживања против 
рење у њу je било неограничено, тако да je изгледало земљорадника no својем бонитету претстављала првокла-
да ће она видети и користи од кризе. Јавност je, наиме сни портфељ и јер je она деценијама, вођена патриотским
знала да je Српска банка један од наших најопрезнијих,, мотивима, обилно помагала јевтиним кредитом наш зе-
ако не и најопрезнији новчани завод.. Нити je она имала\ мљораднички сталеж, тако да je  много допринела шего- 
сувише велике пакете акција појединих предузећа, нити вом привредном подизању. Захваљујући својој здравој
су ту постојали велики кредити у чију реализацију се, структури и опрезном вођењу послова, Српска банка je 
могло сумњати. Ни сигурност кредита датих пољопри- ипак била у стању да поднесе без потреса и ову жртву.
вреди није никако долазила у питање, упркос аграрној Она je већ у билансу за 1936 годину извршила готово
кризи. Наиме, на јутро земље једва се давала једна че- . целокупни отпис губитка на својим. потраживањима од 
твртина његове реалне вредности. Због тога су Српској земљорадника, који износи 27,1 милиона динара, a по-
банци поверавани и многи улози који су у јесен 1931 били кривен je делом неплаћеном, a no Уредби признатом ка-
извађени из других новчаних завода. У вези с тим и њен матом која ранијих година није уношена међу приходе, a
обртни капитал je  био порастао са 671,3 милиона динара делом из текућих прихода у 1936 као и из преноса до-
у 1930 на 714,7 милиона крајем 1931. . битка из 1935 године; остатак у износу од 11,5 милиона

У пролеће 1932 ситуација се нагло изменила, јер je . покривен je преносом са засебног резервног фонда, који
законодавац једним потезом пера имобилизирао стотине i e услед тога смањен са 15 на 3,5 милиона. Још није из-
милиона динара, који су се до тога момента пуним пра- вршен отпис код потраживања против земљорадника,
вом сматрали потпуно ликвидним. Због закона о заштити чија су земљорадничка уверења побијана, као ни код
земљорадника одједном jie постала илузорна свака кал- оних на које je проширена заштита финансијским зако-
кулација о ликвидитету, јер je њиме било проглашено да ном за 1937/38 годину. Међутим, овај накнадни отпис, у 
земљорадник и онај који се прогласи за земљ орадника,.; колико га уопште буде било, кеће никако прећи суму од 
ако неће, не мора да одговара својим обавезама. To je  3,5 милоина, колико још износи остатак банчиног засеб- 
забринуло и мирне улагаче Српске банке, na je сасвим ног резервног фонда.
природно да je и код ње одлив улога постао неизбежан. : Овде треба нагласити да je Српска банка све ра-
У току 1932 она je  својим улагачима исплатила преко 170 није отписе могла да изврши на терет текућих прихода,
милиона динара, не рачунају.ћи камату. Али су и њихови j na jie и поводом рашчишћавања биланса и сређивања сво- 
захтеви постајали све већи. Међутим, реализација пла- јих прилика сачувала неокрњен свој акцијски капитал.
смана није се могла вршити истим темпом, јер се према До краја 1936 били су остали неокрњени и сви резервни
највећем делу дужника, упркос чињенице да су потпуно фондови , a заводске непокретности билансиране су још
солвентни и да еу потраживања хипотекарно обезбеђена, увек знатно ниже него што одговара њиховој данашњој
није могло ништа предузети. прометној вредности. To je један доказ више за велику

Док ćy у другим државама банке у врло кратком опрезноет, којом се заводом увек управљало. 
времену уз далекосежну државну помоћ пребродиле кри- Кретање послова Српске банке показује нам доња
зу, код нас она јОш увек траје, јер су до сада сасвим . таблица у којој смо упоредили главне билансне позиције
изостале ефикасније мере за санацију нашег приватног ц за последњих четири године. Ликвидација старог посло- 
банкарства. Многе су се наде полагале у дефинитивно ре- . вања je знатно напредовала, a упоредо с тиме изграђује 
шење питања земљорадничких дугова. Међутим, Уредба ' се прелативно доста брзим темпом и „нови nočao“. У 
од 27 септембра 1936 донела jie новчаним заводима ново току 1936 примећено je јаче отплаћивање од стране бан-
разочарење. Уместо да je поново успостављен једино ис- чиних „старих“ дужника, тако да се и свима старим по-
правни ‘принцип, да они земљорадници који могу удово- вериоцима могла платити доспела камата, a према четвр-
љавати својим обавезама имају то и да испуне, задржан том шестомесечном распореду од 31 децембра '1936 став-
је  принцип линеарне заштите. Ha тај начин je омогућено љени су улагачима на расположење и сви стари улози no
да се олакшицама из Уредбе служе и лица којима то није уложним књижицама до 4.000 динара, a no текућим и
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осталим рачунима до 8.000 динара. По-врх тога су им да- 
вани аванси. на будуће шестомесечне распореде и сви 
захтевани износи за изванредне случајеве.

Рачун изравнања 
Актива 1933 1934 1935 1936

у хиљадама дннара
Г отовина 27.279 18.166 29.560 29.206
Валуте и девизе 4.265 5.435 5.098 3.501
Хартије од вредности 31.633 31.180 44.747 44.181
Харт. јамч. фонда заложн 751 756 811 891
Вредност пензионог фонда 9.067 11.567 10.957 10.782
Менице 331.980 306.721 279.476 260.663
Дужници 103.931 98.278 83.641 84.346
Зајмови на обвезнице 14.938 15.454 14.696 5.210
Конзорцијални послови 1.895 1.833 1.302 1.621
Непокретности 30.602 27.970 29.225 28.638
Инвентар 1,5 1,5 1,5 1,5
Разна актива 1.997 4.545 2.778 2.571

Пасива
Главница 40.500 40.500 40.500 40.500
Резервни фонд 14.250 14.250 14.250 14.250
Специјални рез. фонд 15.000 15.000 15.000 3.500
Фонд валоризације 1.599 1.599 1.599 1.599
Јамчевни фонд зал. 750 750 750 750
Фонд крус. разл. ефеката ------ ------ ------ 3.432
Пензиони фонд 11.821 12.298 12.658 13.053
Улози (стари) 310.909 271.268 245.447 230.833
Нови улози 13.815 19.387 34.199 43.902
Реесконт 111.969 107.466 98.312 93.010
Остали повериоци 29.881 29.109 31.961 21.284
Преносни рачуни 1.766 1.849 1.725 909
Неподигнута дивиденда 269 257 245 243
Остала пасива 6 .1 1 0 7.438 3.876 3.910
Чисти добитак 329 753 1.772 435
Збир биланса 558.341 521.907 502.295 471.611

Смањивање обртног капитала који je био пао са
714.7 милиона у 1931 на 502,3 милиона динара крајем 1935, 
прошле године je углавном заустављено. Додуше, збир 
биланса je  у 1936 смањен за даљих 30,7 милиона, на 471,6 
милиона динара. Међутим, треба имати у виду да су 
прошле године извршени отписи од преко 29 милиона, и 
то 27,1 милион на потраживањима од земљорадника који 
су предати Аграрној банци и преко 2 милиона, на име 
осталих ненаплаћених потраживања. To значи да стварно 
смањење обима банчиних послова у прошлој години једва 
прелази 2  милиона динара.

У пасиви видимо да банчина сопствена средства из- 
носе преко 64 милиона, од чега отпада на главницу 40,5 
милиона и на разне резервне фондове 23,53 милиона пре- 
ма 31,6 милиона крајем четири претходне године. Пен- 
зиони фонд се стално повећава и достигао je суму од
13,05 милиона. Остала туђа средства билансирана су са 
394 милиона динара, од чега отпада на „старе“ улоге
230.8 милиона, на нове улоге 43,9 милиона, на реесконт 
93 милиона, на повериоце 21,3 милиона и на сву осталу 
пасиву око 5 милиона динара. Улози су били највећи у 
1931 години са 524 милиона, што значи да су у току по- 
следњих пет година смањени за близу 300 милиона ди- 
нара. To je ванредно знатна сума. Мањи део овог износа 
jie прибављен ослоном на Народну банку. Због тога су 
повериоци и реесконт били порасли са 6 8  милиона у 1930 
на 170 милиона у 1932 години, после чега се опет стално 
смањују и падају на 114 милиона крајем 936 године.

У току прошле године стари улози на књижице су 
смањени за 23,9 милиона, док су стари улози no теку-

ћим рачунима порасли за  9,3 милиона, jep je једна бан- 
чина већа обавеза у страној монети претворена у динар- 
ску обавезу и пренета je  ca рачуна поверилаца на улоге 
no тек. рач. Иначе, укупно смањење старих поверилаца 
износи 10,94 милиона. Реесконт je  услед отплате такође 
смањен за 5,3 милиона. „Нови“ улози на књижице и no 
гекућим рачунима повећани су прошле године за 9 ,7  ми- 
лиона, чиме су достигли износ од 43,9 милиона. Остала 
„нова“ средства (повериоци, преносни рачуни итд.) износе
9,3 милиона.

Необично су интересантне и промене у активи. Ме- 
нице су увек претстављале најглавнији пласман. Крајем 
1931 ®не су биле билансиране са 326,5 милиона динара, 
следеће године се смањују на 297,4 милиона, али до краја
1933 опет расту на 332 милиона, пс»сле чега стално опа- 
дају  и крајем прошле године износе 260,6 милиона ди- 
нара. Дужници и конзорцијалви послови износили су кра- 
јем 1931 године 232,8 милиона, na су до краја 1936 го- 
дине смањени на 85,9 милиона. Прошле године су и зај- 
мови на обвезнице смањени за 9,5 милиона. Рачун ефе- 
ка/га je био смањен оа 63 милиона у 1930 на 31,18 мили- 
она крајем 1934, да би до краја 1936 опет порастао на
44,18 милиона. И з прошлогодишњег добитка на хартијама 
од вредности створен je  нови фонд курсне разлике од 
3,43 милиона. Билансна вредност непокретности покази- 
вала je  последњих година само незнатне промене. Про- 
шле године оне су смањене за 587 х-иљада, jep су неки 
објекти повољно продати, a неки су на дражбама докуп- 
љени ради реализације потраживања. Готовина je  била 
увек знатна. Крајем 1936 она достиже 29,2 милиона, од 
чега отпада' на ону1 из старог посла 9,6 милиона и на го- 
товину из новог посла 19,6 милиона динара.

Ako из главног биланса издвојим о п одатке о новим 
пословима, добијам о следећу слику (у хи љ адам а динара): 

Актива 31-XII-1936 Пасива
Г отовина 19.610 Фонд курсне разл. 127
Валуте и девизе 3.501 Пензиони фонд 3.032
Хартије од  вредности 2 .1 0 0 Улози на књижице 21.236
Вред. пенз. фонда 760 Улози no тек. рач. 2 2 .6 6 6

Менице 8.821 Повериоци 4.569
Дужници no тек. рач. 17.178 Преносни рачуни 158
Зајмови на обвезнице 3
Остаиа актива 1.195 Остала пасива 1.380

Збир 53.168
48,9% нових средстава пласирано je у менице и 

текуће рачуне, 7,7% у остале послове, a 43,4% отпада на 
готовину и валуте и девизе.

Банчин рачун губитка и добитка овако изгледа:
Расходи 1933 1934 1935 1936

У хиљадама динара
Камата 31.565 19.128 14.189 13.454
Трошкови 11.191 9.943 9.758 9.432
Порези 1.966 1.821 1.440 1.842
Отписи 14.408 4.797 3.947 29.119
Дотација пенз. фонду 250 250 350 350
Чисти добитак 329 753 1.772 435

Приходи
Пренос добитка 1.810 329 753 1.772
Пренос из зас. рез. ф. ------ ------ ------ 11.500
Камата 40.900 30.673 23.839 33.696
Провизија 12.306 1.072 606 915
Од непокретности 2.208 2.261 2.173 2.060
Разни приходи 2.208 2.261 2.173 2.060
Разни приходи 2.485 2.053 3.771 4.374
Напл. отпис. потраж. _ _ 349 314 315
Збир прихода или расх. 59.709 36.692 31.456 54.632
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Приходи од камата износе 33,7 милиона и већи су 

за  око 10 милиона него у претходној години. Ово по- 
већање потиче углавном отуда, што су међу приходе 
унете и све неплаћене, a Уредбом о ликвидацији земљо- 
радничких дугова признате камате. Иначе, према прет- 
ходној години повећани су и готово сви остали приходи. 
Једино су они од непокретности за око 100 хиљ. динара 
мањи. Kao што je већ споменуто, отписи износе 29,1 ми- 
лиона. Тиме je ситуација у сваком погледу прочишћена, 
тако да he се следећих година сигурно моћи да искаже 
знаггно већи чисти добитак. Уосталом, и трошкови су опет 
смањени, што значи да се проводи најригорознија штед- 
ња. Пасивна камата била je прошле године тажође мања. 
Међутим, порези показују извесно повећање, јер je зако- 
ном дозвољено наплаћивање самоуправних приреза и на 
минимадни друштвени порез.

Исказани вишак прихода над расходима износи 
само 435 хиљада. Али je стварна рентабилност пословања 
у 1936 години била знатно већа. Међутим она није мо- 
гла да дође до израж аја због великог отписа на потра- 
живањима од земљорадника. С друге стране ни добитак 
на курсној разлици хартија од вредности није унет међу 
приходе, већ je  употребљен за стварање фонда курсне 
разлике. Прошлогодишње пословање било je, иначе, мно- 
го живље него у току неколико претходних година.

У управном одбору налазе се господа: д-р Свети- 
•слав Шумановић (претседник), Лазар Лађевић (потпрет- 
седник), Јован Бачић, Јово Бердовић, Иван Берић, Луко 
Бона, Илија Вурдеља, д-р Драгутин Грчић, д-р Гедеон 
Дунђерски, Стеван Калембер, д-р Јован Манојловић, 
Срета пл. Милекић, Коста П. Миросављевић, Никола Пет- 
ровић, д-р Коста Поповић, Стеван Тубић и Никола Ћуко. 
У надзорном одбору су г.г.: д-р Ђорђе Ивковић (прет- 
седник), Перо Бекић, Сава Миљановић, Павле Хаџи и Ми- 
ленко Чавић.

BANKA »STARA SRBIJA« — SKOPLJE
U izveštaju Upravnog odbora Banke »Stara Srbija« kon- 

sta tu je  se đa se ni u toku 1936 nisu izmenile prilike za pri
vatne domaće novčane zavode na Jugu. Jedini važniji doga
đaj bilo je donošenje Uredbe o likvidaciji zemljoradničkih du
gova. Njome su novčanim zavodima nam etnute teške žrtve, 
ali se sm atra da to može ipak pretstavljati početak raščišća
vanja jednog stanja, koje je pretilo da onesposobi za dalji 
život i one zavode koji su se za poslednjih 5— 6  godina uspeli 
•sačuvati i održati. Banka »Stara Srbija« takođe je davala k re 
dite zemljoradnicima, pa je u vezi s pomenutom Uredbom 
predala Agrarnoj banci 503 menice u ukupnom iznosu od 
1,41 milion dinara. Za pokriće gubitka po ovim menicama služi 
specijalni fond od 480 hiljada, koji se u pasivi bilansa javlja 
pod imenom »nepodignuta dividenda«, a obrazovan je iz do
biti za 1931 godinu.

Uprkos zaštiti zemljoradnika, Banka »Stara Srbija« sa 
svoje strane uvek je bez teškoća odgovarala svim zahtevima 
svojih ulagača i poverilaca. To nam pokazuje sa kolikom su 
opreznošću njeni poslovi uvek bili vođeni. Inače, ovaj zavod 
ima specijalan položaj u privrednom životu Južne Srbije. Nisu 
ga osnovali privatni interesenti, već nekoliko banaka iz sta- 
rosrbijanskih varoši Peć, Prizren, Vučitrn, Priština, Uroševac, 
Gnjilane i Kosovska Mitroviča. Banka »Stara Srbija« obavlja 
za svoje osnivače sve bankarsko-poslovne operacije i zastu
pa njihove interese na skopljanskom tržištu. Tako su banke- 
osnivači u njoj dobile đragocenu krovnu organizaciju a Banka 
»Stara Srbija« ima jedno zaleđe koje znatno povećava njen 
.kreditni i poslovni kapacitet.

Bilansi za poslednje 4 godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Blagajna 1.390 796 643 522
Dužnici 5.131 4.821 4.919 5.392
Menice 6.819 6.723 6.055 5.290
Zajmovi na zaloge 381 2 0 0 157 149
H artije od vrednosti 1.194 1.196 1.207 1.207
Vrednost rez. fonda 1 .2 0 0 1 .2 0 0 1 .2 0 0 1 .2 0 0
Nepokretnosti 1.750 1.700 1.700 1.700
Nameštaj i pribor 1 0 0 90 90 90
Garan. i razna aktiva 27.959 26.138 23.665 23.354

Pasiva
Glavnica 8 .0 0 0 8 .0 0 0 8 .0 0 0 8 .0 0 0
Rezervni fondovi 1.500 1.500 1.500 1.500
Nepodignuta dividenda 480 480 480 480
Penzioni fond 2 1 1 2 2 1 230 193
Poverioci 3.385 2.280 2.162 1.710
Reeskont 2 .0 1 0 1.898 1.920 1.745
Ulozi na štednju 1.947 2.033 1.516 1.770
Razna pasiva 8 8 8 700 929 905
Zbir bilansa 45.924 42.866 39.636 38.904
O brtni kapital 18.421 17.113 16.738 16.304

Bančino poslovanje u 1936 godini bilo je  još uvek og ra
ničeno na otpravljanje čisto tekućih poslova. Novi krediti su 
odobravani uglavnom samo na podlozi robe deponovane u 
bančinom Javnom skladištu. Inače, bančin ukupni plasman je 
opet nešto opao, a s druge strane su u istoj meri smanjene 
i njene obaveze po tekućim računima i reeskontu. Kod uloga 
na štednju, koji su od 1931 bili u stalnom opadanju, javio se 
izvesan prirast. To znači da postepeno iščezava nepoverenje 
prem a dobro upravljanim zavodima koji nisu tražili zaštitu.

Bančin obrtni kapital, koji je  sredinom 1931 pokazivao 
rekordan iznos od 24 miliona, bilansiran je krajem  1936 sa
16,3 miliona. Od toga otpada na sopstvena sredstva 10 mi
liona. Po prilici jedna trećina obrtnog kapitala plasirana je u 
menice, druga — u dužnike po tekućim i privremenim računi
ma, a od poslednje trećine najveći deo je plasiran u hartije 
od vrednosti i nepokretnosti, a znatan deo se nalazi u blagajni 
odnosno na žiro-računu kao gotovina.

Uprava je uspela da sačuva zavodu likvidnost i da o- 
bezbedi njegovu imovinu. Rentabilitet rada u toku poslednjih 
5 godina bio je, međutim, slab. Sa 2,86 miliona u 1931 ukupni- 
prihodi su pali na 929 hiljada u 1936. Znatno su smanjeni i 
svi rashodi, ali srazmerno u manjoj meri, je r  na neke rasho
de uprava nije ni mogla uticati. Zbog toga posle 1931 čiste 
dobiti gotovo nije ni bilo, a pre toga ona je redovno izno
sila preko pola miliona dinara godišnje. Prihodi u 1936 izno
se 929 hiljada. Od toga otpada na aktivnu kam atu 680 hilja
da, na prihode od nepokretnog im anja 181 hiljada i na razne 
prihode 67 hiljada. Pasivna kam ata je bila 358 hiljada, a tro 
škovi 475 hiljada. Od viška prihoda nad rashodima od 96,7 hi
ljada upotrebljeno je 87 hiljada za otpise po eskontovanim 
menicama, 9 hiljada za dotaciju penzionom fondu, a ostatak 
od 612 dinara prenet je na novi račun.

U upravi su g. g.: Živko St. Rajević, pretsednik; H. 
Drag. Patrnogić, p.pretsednik; Trifun J. Čukić, Damnjan Ga- 
ralejić, Ljuba H. Patrnogić i Mihailo Patrnogić. U nadzornom 
odboru nalaze se g. g.: Arsenije Martinović, Aleksa Čamilović 
i Dušan Nekić. D irektor je g. Mihailo Patrnogić.

HERCEGNOVSKA BANKA D. D. U HERCEGNOVOME
I pored opšte bankarske i privredne krize Hercegnovska 

banka nije morala da se služi zaštitom. Blagodareći tome što 
se njome uvek neobično oprezno upravljalo, kod nje nije bilo
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ni prekom ernog podizanja uloga, je r Banka na svome području 
i ljudi koji je vode uživaju najveće poverenje. Što je vrlo 
redak slučaj, naročito za male i srednje provincijske zavode, 
ona je i u najtežim godinama krize davala nove kredite, tako 
da se može reći da jo j je i poslednjih godina rad tekao skoro 
sasvim normalno. Hercegnovska banka nije nikada prestala 
ni s podelom dividende. Za 1932 g. 8 %, a ranijih godina po 
12%. Ovako povoljni rezultati pretstavljaju  lep dokaz o o- 
pravdanosti njenog postojanja i o njenoj korisnoj funkciji 
u tamošnjim krajevima.

Zavod je potpuno nezavisan, a osnovan je 1921 godine 
od vrlo uglednih ljudi iz toga kraja. Njegova prethodnica 
bila je Srpska kreditna zadruga, koja je osnovana još 1905 
godine. Posle rata  je rešeno da ona izvrši likvidaciju i da 
prepusti rad novoosnovanoj Hercegnovskoj banci. Ovoj po- 
slednjoj je za vrlo k ratko  vreme pošlo za rukom da se sjajno 
afirm ira i da znatno proširi krug  svojih poslovnih prijatelja. 
U vezi s tim glavnica je  već 1922 godine povišena sa prvobit
nih 600 hiljada na 1,2 miliona. Banka je danas tesno povezana 
s privredom Hercegnovog i ökoline. Njeni bilansi za poslednje
četiri godine ovako izgledaju

Račun izravnanja
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Gotovina 774 331 134 233
Potraž. kod novč. zavoda 720 1.229 1.058 1.053
H artije od vrednosti 559 551 505 344
Menice 2.779 2.665 2.366 1.799
Dužnici po tek. rač. 4.177 2.966 3.137 3.236
Hipot. obezb. zajmovi 3.304 4.188 3.907 2.235
Utužena potraživanja 496 572 623 1.717
Zemljoradnički dugovi 651
Nepokretnosti 2 1 0 503 503 508
Nameštaj 42 38 44 40

Pasiva
Glavnica 1 .2 0 0 1 .2 0 0 1 .2 0 0 1 .2 0 0
Rezervni fondovi 549 549 622 613
Ulozi 1 1 .1 0 0 11.068 10.225 9.714
Poverioci — .— — .— . 13 111
Razna pasiva — .— 126 12 2 85
Čisti dobitak 75 98 95 93
Zbir bilansa 13.063 13.044 12.277 11.816

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 546 531 430 402
Troškovi 219 218 196 196
Porezi 101 87 50 53
Otpisi 214 14 59 152
Dobitak 75 98 95 93
Prihodi
Kamata 1.093 847 719 807
Provizije 2 0 10 10 15
Nepokretnosti 10 30 31 27
Kursna razl. efekata — .— 59 49 25
Prenos dobitka — .— ■ 3 21- 23
Zbir prih. ili rashoda 1.156 949 830 897
Dividenda 6 % 0 % 6 % 6%

U pasivi imamo samo jednu važniju promenu, i to  sma-
njenje uloga sa 1 0 ,2 miliona u 1935 n'a 9,7 miliona krajem
1936. To nema nikakve veze s poverenjem ulagača prema
Hercegnovskoj banci. U toku poslednje dve godine neki ula-
gači otkazali su svoje uloge radi podizanja nepokretnosti i 
obavljanja drugih poslova koji im obezbeđuju bolje ukama- 
ćenje od onog koje im Banka s obzirom na maksimiranje ka
matnih stopa može da odobri. Poslednjih godina građevinska

delatnost u njenom području bila je vrlo velika. Inače, u n a j
težoj fazi bankarske krize, od 1930 do kraja 1933, odliv uloga 
kod Hercegnovske banke nije iznosio više od 3 miliona dinara- 
odnosno oko 20% od iznosa uloga u 1930 godini. »Poverioci« 
nisu ovde nikada igrali veće uloge, a posle 1932 Hercegnovska 
banka nije se više služila ni reeskontom.

Seljaci iz njenog područja, pošteni i ponosni, iako siro
mašni, odgovarali su uglavnom dosta dobro svojim obaveza
ma, bez obzira na zakonsku zaštitu. To je bilo od velike ko
risti i po njih, jer nisu izgubili kreditnu sposobnost, a H erceg- 
novsku banku je sačuvalo od znatnijih gubitaka. Zem ljorad
nički dugovi koje je ona u smislu Uredbe ustupila A grarnoj 
banci bilansirani su sa samo 650- hiljada. Gubitak na njima od 
116 hiljada dinara već je potpuno otpisan. U vezi s pomenu- 
tom predajom  zemljoradničkih dugova račun »menica« je 
smanjen sa 2,36 miliona u 1935 na 1,8 miliona krajem  1936. 
Prošle godine su izvesni zajmovi morali biti utuženi. Zbog 
toga je račun hipotekarno obezbedenih zajmova smanjen, a 
onaj utuženih potraživanja je povećan. P rodate su i neke har
tije od vrednosti. Drugih značajnijih prom ena u aktivi nema.

Prihodi od kam ate su porasli. Blagodareći tome banka 
je mogla da bez teškoća odmah otpiše ceo gubitak na ustu
pljenim zemljoradničkim dugovima. Ostali prihodi i rashodi 
ne pokazuju većih prom ena u odnosu na prethodnu godinu. 
Čisti dobitak iznosi 93 hiljade dinara. Za isplatu 6 |% dividende 
upotrebljene su 72 hiljade dinara, a ostatak je prenet na novi 
račun.

U upravi Hercegnovske banke su g. g.: Lazar Đ. Do- 
klestić, pretsednik; Miloš L. Popovič, potpretsednik, Vaso Ću- 
rić, Dušan Prnjat, Josip Košio, Jovo Bravačić, Andrija Laza
revič, Panto Sijerković i d-r Lav Netović, članovi. U nadzor
nom odboru se nalaze gospoda: Rafo M. Marić, Dušan P. P o
povič, Lazar Ćorović, Obren S. Dunđerović i Jašo Vidovič. 
Bančin prokurista je g. P etar N. Tošić.

tAiTieewj Žig ,

Сваки напредак у производш и и 
употреби, cbe зн ањ е и сва иску- 
ства, што су  их о д  године 1866 
стекли специјалиети наше орга- 
низације која обухвата ц ео  свет, 
примењују c e  код фабрикације 

и a ш и X

G A R G O Y L E
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и дају ин онај квалитет, који га- 
рантује е и г у р а н  и економичан  

погон.
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Садржај:
»Jelica« a. d. za električna i industrijska preduzeća u Čačk« 
Fabrika trikotaže i rukavica »Šumadija« a. d., Beograd 
Predović a. d., Beograd

»JELICA« A. D. ZA ELEKTRIČNA I INDUSTRIJSKA PRE
DUZEĆA U ČAČKU

U razvitku »Jelice« a. d., Čačak, pretstavlja 1937 god. 
neobično važnu prekretnicu. Pre svega, njene akcije su p re
šle iz stranih u domaće ruke, tako da preduzeće nema više 
nikakve veze sa stranim  kapitalom. Odnosne akcije bile su 
do nedavna svojina jedne bečke banke, Donjo-austrijskog 
eskontnog društva iz Beča. Kupac je naše poznato električno 
društvo »Elektro-M akiš a. d.«, koje je na ta j način uspelo da 
znatno proširi svoj uticaj. U' stvari Elektro-M akiš je  sada na j
važniji i gotovo jedini faktor u električnoj privredi Šumadije. 
Našim čitaocima su poznate sposobnosti i energija ljudi 
koji vode Elektro-M akiš i Trgovačko-industrijsku banku iz 
Beograda. Ako se uzme u obzir i činjenica, da raniji vlasni
ci poslednjih godina zbog deviznih ograničenja i drugih 
teškoća nisu bili u mogućnosti da stave na raspoloženje »Je
lici« a. d. potrebna novčana sredstva za njenu ekspanziju, 
biće jasno da je dolazak novih vlasnika za »Jelicu« a. d. 
identičan sa prelazom iz dugogodišnje stagnacije u fazu 
snažnog poleta.

Na novi duh u »Jelici« a. d. ukazuje još jedna činje
nica. Odlukom vanrednog zbora akcionara, koji je održan 20
maja o. g. u čačku, pristupilo se i povišenju glavnice sa 5 
na 25 miliona dinara, izdavanjem 20.000 novih akcija od po
1.000 dinara. Upis i uplata novih akcija izvršeni su već 15 
juna o. g. Ovom prilikom možemo spomenuti da je »Jelica« 
a. d. osnovana početkom 1921 god. sa glavnicom od samo 
pola miliona dinara. U toku 1922 glavnica je povišena na 1 
milion dinara, u 1923 na 1 i po milion, u 1924 na 2 miliona, 
a u 1929 godini na 5 miliona dinara.

Rad »Jelice« a. d. počeo je s uvođenjem električnog 
osvetljenja u čačak. U tu svrhu odmah posle osnivanja dru
štva bila su nabavljena potrebna po tro jen ja i elektrogenera- 
tori. U toku 1927 godine preduzeta je i kalorična centrala u 
Kragujevcu, a sredinom 1933 uzeta je pod tridesetogodišnji 
zakup i električna centrala u Jagodini.' Na ta j način »Jelica«
a. d. raspolagala je sa tri kalorične centrale. Postoji na
m era da se iskoristi pad Zapadne Morave u Ovčarsko-kab- 
larskoj klisuri. Dozvola za podizanje velike hidrocentrale na
tom mestu je dobijena; već je izgrađen i mašinski deo, a
gotov je i p ro jekat građevinskog đela za podizanje ovog ob
jekta. Sa sigurnošću se može očekivati đa će se uskoro p ri
stupiti probijanju tunela, kojim voda treba da ide do nove 
hidrocentrale.

»Elektro-Makiš« će za sada, verovatno, zaustaviti cen
tralu  u čačku, Kragujevcu i Jagodini, i ukopčaće ih sa svo
jom novom centralom u Baroševcu odnosno u Vreocima, u 
Lazarevackom srezu. Imali smo već priliku da naglasimo da 
je kapacitet kalorične centrale u Vreocima dva puta veći

od onog Makiške centrale, a pogon se obavlja uz vrlo po
voljne aslove, je r se zasniva na potrošnji tamošnjih bogatih 
naslaga lignita. Kada se dovrši i projektovana hidrocentrala u 
Ovčarsko-kablarskoj klisuri, biće potpuno izvedena i elek
trifikacija Šumadije, a time u vezi biće stvoren i jedan od 
najvažnijih uslova i za njen industrijski napredak. Da bi se 
ovaj proces ubrzao, treba obezbediti porast potrošnje. U tom 
pogledu je naročito važno da se što pre pristupi ukidanju 
trošarine na električnu stru ju  i smanjenje ostalih dažbina, 
koje seosko i drugo siromašnije stanovništvo nije u stanju 
da plaća.

Bilansi »Jelice« a. d. za poslednje četiri godine ovako 
izgledaju:

Račun izravnanja 
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Hidrocentrale 14.408 14.762 14.815 14.754
Centrala Čačak 7.011 7.113 7.380 7.478
Centrala Kragujevac 2.542 2.606 2.606 2.606
Centrala Jagodina 3.577 3.609 3.676 3.730
Dalekovod 5.803 5.804 5.662 5.709
Račun auta 148 26 6 8 6 8

Gotovina 33 90 147 145
H artije od vrednosti 2 1 2 168 168 187
Duž. za struju, instal. 1.435 1.571 2.459 2 .6 6 8

Menice — 84 —■ —
M aterijal 1.132 1.347 1.011 1.030
Kaucije i garanc. 2.062 1.950 1.950 1.952
Gubitak 54 6 8 71 73

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 634 652 665 677
Amortizac. fond 420 648 1.003 1.705
Poverioci 30.303 30.950 31.397 31.068
Kaucije i garanc. 2.062 1.950 1.950 1.952
Zbir bilansa 38.419 39.200 40.015 40.402

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Prenos gubitka 33 54 6 8 71
Proizv., razvod, i napi. 2.517 3.104 3.328 3.005
Kamate 14 47 9 3
Otpisi za centr. čačak 37 252 233 370
Otpisi za Jagodinu — 98 45 98
Otpisi za Kragujevac — — 77 234

Prihodi
Struja za ösvetlenje 1.937 2.144 2.365 2.617
Industrijska stru ja 518 1.248 1.150 936
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Od instalacije 33 21 58- 32
Razni prihodi 58 74 116 123
Gubitak , 54 6 8 71 73
Zbir prihoda-rashoda 2.601 3.555 3.761 3.781

Ukupni kapital kojim  je »Jelica« a. d. raspolagala k ra 
jem 1936 godine iznosi 40,4 miliona. To znači da je u odnosu 
na prethodnu godinu za 400 hiljada veći, a prem a 1933 po
rastao je za 2 miliona dinara. Sopstvena sredstva, uračunavši 
rezervni fond i fond am ortizacije, iznose 7,38 miliona, k a 
ucije i garancije su bilansirane sa 1,95 miliona, a poverioci 
sa 31,07 miliona. Kao što se vidi, tuđa sredstva su bila po 
prilici četiri puta veća od sopstvenih. Posle nedavnog povi
šenja glavnice na 25 miliona dinara ta j odnos se je osetno 
popravio. Prilikom upisa novih akcija uplata se je mogla 
vršiti po izboru bilo gotovinom, bilo preračunavanjem  p o tra 
živanja prem a društvu »Jelica« a. d.

Ako razgledamo aktivu, vidimo da je preko 85% ra 
spoloživih sredstava, odnosno 34,34 miliona dinara, uloženo 
u investicije. Ove se sastoje iz hidrocentrale, koja je  iska
zana sa 14,75 miliona, zatim iz zemljišta, zgrada i postro jenja 
ko ja  pripadaju centralam a čačak (7,48 miliona), Jagodina 
(3,73 miliona) i Kragujevac (2,6 miliona), i najzad iz daleko
voda visokog napona od 6.000 i 35.000 kv. (5,71 miliona). Ra
čun auta bilansiran je  sa 6 8  hiljada. U toku nekoliko posled
njih godina nije bilo većih novih investicija. P roširenja nisu 
izvođena, pa su i sve prom ene na odnosnim računima inve
sticija posledica otpisa i manjih investicija koje su u vezi sa 
tekućim pogonom. Od ostalih pozicija u aktivi najvažniji su 
dužnici za stru ju  i instalacije, koji su iskazani sa 2,67 miliona. 
Električni i razni drugi m aterijal bilansiran je sa 1 milion 
dinara.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje da su p ri
hodi u 1936 samo neznatno veći od onih u prethodnoj go
dini. U prodaji industrijske stru je primećeno je  čak i izve- 
sno opadanje. Uprava prim ećuje u svom izveštaju da joj je 
pošlo za rukom da pridobije nove industrije za uzimanje 
stru je  od »Jelice« a. d., tako da se u buduće može i ovde 
računati sa povećanjem prihoda. Inače, kod potrošnje stru je 
za osvetlenje porast prihoda je stalan, iako je u toku 1934 
snižena cena stru je  u čačku, a početkom  1935 godine i u Ja 
godini. Prihodi od stru je  za osvetlenje u 1936 godini iznosili 
su 2,6 miliona prem a 1,9 miliona u 1933, a prihod od indu
strijske stru je  iznosio je prošle godine 936 hiljada dinara p re
ma 1,25 miliona u 1934 godini i 518 hiljada u 1933.

Proizvodnja, razvođenje i naplata stru je  u 1936 koštala 
je  ravno 3 miliona prem a 3,33 miliona u prethodnoj, 3,1 mi
liona u 1934 i 2,5 miliona u 1933 godini. Drugih rashoda go 
tovo nije ni bilo. Prošlogodišnja am ortizacija bila je 702 hi
ljade, što znači da je  skoro dva puta veća od one u 1935 
godini. Ipak se mora prim etiti da je am ortizacija još uvek 
više nego skromna. Preduzeće je u stom pogledu u izvesnom 
zaostatku koji će se m orati sledećih godina nadoknaditi. P ro 
šla poslovna godina zaključena je sa gubitkom od 2  hiljade 
dinara. Ako se tome doda prenos iz ranijih godina, vidi se 
da ukupni gubitak iznosi 73 hiljade dinara.

U upravi su g. g.: Vaso T. Knežević, Aleksandar R. 
Pavlovič, Miloje 2. Radošević i Aleksandar T. Tadić.

FABRIKA TRIKOTAŽE I RUKAVICA »ŠUMADIJA« A. D., 
BEOGRAD

»Šumadija« a. d. spada među vodeća preduzeća u našoj 
industriji triko taže i rukavica. U pogledu proizvodnje ruka
vica, bilo. to  kožnih, bilo triko-rukavica, ona je, u stvari po
stala najvažniji faktor. Preduzeće je  osnovano 1928 godine i 
u prvo vreme se bavilo naročito izradom zimskog rublja i

ženskog vunenog veša. Ü toku 1929 počelo se i s proizvodnjom 
triko-rukavica, a u 1930 godini pristupilo se i proizvodnji 
kapa, vunene i svilene robe itd. U toku 1930 bio je  preuzet i 
jedan deo uređaja Beogradske tekstilne fabrike, čime je omo
gućeno znatno proširenje proizvodnje. Ali se na tome 
nije stalo.

U 1932 godini nabavljene su nove moderne mašine za 
fabrikaciju kožnih rukavica, i to  za sve vrste, od običnih do 
najfinijih, što se kod nas do tada uopšte nije proizvodilo. 
Od samog početka ova proizvodnja je organizovana na vrlo 
širokoj osnovi, tako da smo se, blagodareći u prvom redu 
»Šumadiji«, i u pogledu rukavica mogli emahcipovati od ino- 
stranstva. Inače, treba naglasiti da »Šumadija«, uprkos tome, 
nije prestala da obraća veliku pažnju i proizvodnji rublja i 
trikotaže. Preduzeće se stalno održava na tehnički dostojnoj 
visini. U toku prošle i pretprošle godine podignuta su na 
Umci kod Beograda velika postro jen ja za najm oderniju fa 
briku koža, trikotaže i rukavica. Time je »Šumadija« a. d. do
bila znatne prednosti pred svojim konkurentim a, što jo j je 
omogućilo da zadrži, pa čak i popravi na tržištu  onaj po
voljni položaj koji je uvek do sada imala.

Bilansi »Šumadije a. d.« za poslednje četiri godine ovako 
izgledaju:

Račun izravnanja 
Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Zgrade i zemljišta - 2.141 2.640 2.851 4.658
Fabrički uređaj 2.668 2.584 2.853 4 350
Inventar 48 70 63 61
Blagajna 195 262 271 200
Poštanska štedionica 490 45 96 56
H artije od vrednosti 5 5 4 23
Dužnici — 2.938 3.173 3.193
Roba 4.539 6.077 7.039 9.835
Depoziti 33 40 37 42
Razna aktiva 92 96 70 181

Pasiva
Glavnica 2.500 ' 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 75 86 100 118
Fondu za dubiozu 75 86 100 118
Fond za poveć. giavn. 391 564 712 893
Potr. i obaveze-saldo 6.932 — — • —

Liferanti — 4.969 5.366 7.421
Poverioci — 5.108 6.166 9.522
Banke — ■ 927 829 1.202
Razna pasiva — 307 428 495
Poreska rezerva 52 50 60 80
Tantijem a 13 12 14 18
Dobit na rasp. skupšt. 173 148 181 232
Zbir bilansa 10.211 14.757 16.457 22.600

Kao što se iz gornje tablice vidi, poslovanje pokazuje 
neobičnu ekspanziju. Zbir bilansa, koji je još krajem  1933 go 
dine bio iskazan sa 10,2 miliona iznosi već 22,6 miliona. To 
znači da je kapital s kojim preduzeće radi samo u toku po
slednje tr i godine više nego udvostručen. Povećanje zbira bi
lansa u odnosu na prethodnu godinu iznosi 6,15 miliona.

Ako se najpre zadržimo kod pasive, vidimo da su po
verioci u 1936 za 3,35 miliona veći nego u 1935; obaveze p re
ma liferantim a porasle su u istom razdoblju za 2,06 miliona, 
a potraživanje banaka za 375 hiljada dinara. Porasla su i 
sopstvena sredstva. Doduše, glavnica je ostala neprom enjena 
sa 2,5 miliona, ali su fondovi povećani za 217 hiljada dinara, a 
i čisti dobitak bio je  veći nego ranijih godina. Treba nagla
siti da poslednjih godina nije isplaćivana dividenda, ma da je
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-poslovanje uvek zaključivano sa povoljnim rezultatom. Spo
č e tk a  dobit je  stalno prenošena na novi račun, a na zboru 
akcionara od 27 aprila 1935 je rešeno da se ni dobit iz 1934 
ne deli akcionarima, već da se iz nje i prenosne dobiti iz ra 
nijih godina stvori zaseban fond za povećanje glavnice. Ovaj 
fond je  iskazan već sa 893 hiljade, a sa prenosom dobiti iz 
1936 godine on dostiže 1 milion 125 hiljada. Vidi se da je 

„akcionarima u prvom redu stalo do toga da preduzeće bude 
finansijski što jače fundirano. *

Kada ne bi postojale naročite okolnosti, moglo bi se 
\ ipak reći da je odnos između sopstvenih i tuđih sredstava 
postao nešto nepovoljan. Naime, ekspanzija preduzeća je  bila 

-.dosta nagla. Zbog toga su tuđa sredstva brže rasla nego 
sopstvena, tako da je  krajem  1936 godine na tuđa sredstva 
otpadalo 18,74 miliona, a sopstvena uračunavši i prošlogodi

š n ju  čistu dobit iznosila su 3,86 miliona. Ni investicije nisu 
potpuno pokrivene sopstvenim sredstvima. Situaciju znatno 
olakšava činjenica 'da je po prilici jedna polovina tuđih sred
stava dobivena u vidu dugoročnih kredita. Osim toga, ovde se 
radi o jednom preduzeću koje ima na lageru znatne količine 
sasvim kurentne robe, koja se može lako pretvoriti u novac. 

"Time je  likvidnost preduzeća potpuno obezbeđena, a ni si
gurnost ne može nikako doći u pitanje, je r su am ortizacija 
investicija i ostali otpisi vršeni redovno i najurednije. Pre 
k ratkog  vremena osnovano je novo akcionarsko društvo 
»Posavina« sa glavnicom od 5 mil. din. Ono će preuzeti fabri
ku na Umci. U posedu »Šumadije« ostaće beogradska fabrika. 

'Т а  transakcija će u mnogome doprineti da finansijska struk 
tu ra  »Šumadije« bude jednostavnija. Tuđa sredstva, koja su 

;.u stvari pretstavljale investicije fabrike na Umci, nestaće iz 
bilansa Šumadije, čime će i njena visina biti svedena na nivo 
koji i formalno potpuno odgovara i najstrožijim  zahtevima.

Amortizacija se vrši neposredno, smanjivanjem bilansne 
vrednosti odnosnih investicija u aktivi. Krajem 1935 ukupne 
investicije su bile iskazane sa 5,77 miliona. U vezi sa uređe
njem fabrike i kožare na Umci one su u toku 1936 bile pove
ćane za 4,15 miliona, na 9,92 miliona dinara, ali im je, posle 
otpisa od 850 hiljada, bilansna vrednost svedena na 9,07 mi
liona dinara, od čega otpada 4,66 miliona na zgrade i zemlji
šta, 4,35 miliona na fabrički uređaj i 61 hiljada dinara na 

: inventar.
Ukupna zaliha gotove robe, sirovina i poluprerađevina 

iskazana je u 1936 sa 9,8 miliona, što znači da je prema p re t
hodnoj godini povećana za 2,8 miliona, a prem a 1933 ona je 
gotovo udvostručena. Stalno povećavanje zaliha je prirodna 
posledica proširenja poslova. Neobično je  povoljna činjenica, 
da se dužnici nisu povećavali istim tempom. Oni su ostali 
uglavnom stacionarni, a sudeći po velikom smanjenju otpisa 
nenaplativih potraživanja izgleda da se je  znatno popravio i 
kvalitet dužnika.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama dinara
Troškovi 1 .1 2 2 1.050 1.199 8 8 8

Kamata 492 445 588 707
Porezi 462 729 947 1.327
Otpisi 293 31 1 2 2 87
Amortizacije 493 504 590 834
Dotacije 8 8 85 1 0 2 135
Dobit 173 148 181 232

Prihodi
Na fabrikaciji 3.127 2.991 3.729 i 4.209
'Hartije od vrednosti — .— 1 — . ' 1

Zbir prihoda 3.127 2.992 3.729 4.210

. Bruto prihod od fabrikacije bio je prošle, godine re
kordan, kao što to pokazuje i sledeče uporedenje (u milioni- 
ma dinara):

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
1,26 2,33 3,52 3,38 3,12 2,99 3,73 4,21

Od 1929 do 1931 brutoprihodi su bili u porastu. Među- 
tim, u toku sledeće tri godine oni su se postepeno smanji
vali, što je  u vezi sa opštom privrednom  depresijom i uvo
đenjem poreza na luksuz i skupnog poreza na poslovni p ro
met. Blagođareći proširenju poslovanja i podizanju novih po
strojenja, u toku 1935 dolazi do povoljnog, preokreta, koji je 
u 1936 i potenciran. Povećanje bruto-prihoda je ipak još u 
znatnom zaostatku, ako ga uporedimo sa povećanjem kapi
tala s kojim preduzeće radi.

Na strani rashoda vidimo da su prošle godine opšti 
troškovi znatno smanjeni, što ukazuje na rigoroznu štednju. 
Porezi su, međutim, u porastu. Prem a 1933 godini oni su go 
tovo utrostručeni. Presečna kam atna stopa koju preduzeće 
plaća poveriocima i bankama iznosi samo oko 7 %, pa se 
može sm atrati dosta umerenom. Otpis nam eštaja u 1936 izno
si 16 hiljada, a otpis nenaplativih potraživanja 71 hiljada di
nara. Ako se uzme u obzir da dužnici iznose okruglo 3,2 
miliona, vidi se da preduzeće postupa neobično oprezno pri
likom odobravanja robnih kredita. Ukupna dobit iznosi 367 
hiljada, a posle izvršenih dotacija i rezervisanja 232 hiljade 
dinara. Dividenda se opet ne deli, već je  cela dobit, kao i ra
nijih godina, uneta u fond za povećanje glavnice.

U upravnom odboru Fabrike trikotaže i rukavica »Šu
madije« a. đ., Beograd, su g.g.: Salamon Cadol (pretsednik); 
Alfred Albala (potpretsednik); Jaša Alkalaj; Rüben Pinkas; 
Zdravko Albala; David Štesel; Ferdinand Giskan; Moric De- 
majo, Moša Mevorah, Arnold Gadol, d-r Josip Haim i Sa- 
muilo Alkalaj. U nadzornom odboru nalaze se gospoda: J. S. 
Davičo (pretsednik); Isak Mašiah, Josif Stojanovič i Dušan 
Bajšanski.

PREDOVJČ A. D., BEOGRAD
Na vanrednom zboru akcionara ovog društva, održa

nom 8  juna 1935 godine, rešeno je da se društveno sedište 
prenese iz Zagreba u Beograd. U vezi s time doneta je i dru
ga odluka o podizanju velike nove fabrike za proizvodnju 
serum a i preradu mesa u Zemunu. Pošto su te  dve odluke 
izvršene, na prošlogodišnjoj glavnoj skupštini akcionara do
neta je  i treća odluka, prem a kojoj se društvena glavnica ima 
povisiti sa 3 na 10 miliona dinara, s tim da se iznos od 4 
milion,a upiše i uplati odmah, a upis za dalja 3 miliona je 
odložen za jedan docniji rok.

Poslovi preduzeća razvijali su se od samog početka vrlo 
povoljno, blagođareći stručnoj sposobnosti i preduzimljivosti 
njegove uprave. Kao akcionarsko društvo »Predović« a. d. je 
osnovano početkom 1922 godine sa sedištem u Zagrebu. Ra
nije se zvalo Predović—Brigljević d. d. Kako je Brigljević 
đocnije istupio, usledila je prom ena u današnju firmu. Glav
nica je  prvobitno iznosila samo 250 hiljada dinara, ali je već 
1923 godine povišena na 1 milion, a 1931 godine na 3 miliona 
dinara. U bilansu za 1936 glavnica je iskazana sa 7 miliona. 
»Predović« a. d. ima vodeće mesto među našim izvoznicima 
stoke i stočnih proizvoda. Preduzeće izvozi živu stoku, ja ja 
i živinu, mast itd. Pored intenzivnog izvoza firm a je  uvek, 
a naročito poslednjih godina, poklanjala veliku pažnju i do
maćem tržištu. Naročito važnu ulogu je igrala kod snabde- 
vanja Zagreba mesom. U svojim rukam a je imala i stočnu 
blagajnu Zagrebačke klanice. Preduzeće se bavi i proizvod
njom serum a protiv stočnih zaraza. Predovićevi serumi uži
vaju sjajan glas i plasiraju se ne samo u zemlji, nego se pro-
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daju u sve većoj meri i u inostranstvu, je r su. naišli na 
opšte priznanje. Danas se Predovićevi serumi upotrebljavaju
i u Belgiji, Holandiji, Litvi itd.

Serumi su se ranije proizvodili u Predovićevom serum- 
zavodu u Vrbovcu kod Zagreba, a danas se izrađuju u veli
kom obimu i u novosagrađenoj fabrici suvomesnate robe u 
Zem unu,,koja je najm odernije uređena. Sada će ova fabrika 
još i povećati svoj kapacitet za skoro 1 0 0 %, tako đa će moći 
snabdevati serumom sve balkanske zemlje.

Prošlogodišnje poslovanje završeno je sa dobitkom od 
3 miliona, pa se može označiti kao odlično. Od toga je  upo- 
trebljeno 2,17 miliona za razne otpise, a ostatak  od 834 hi
ljade dinara pretstavlja čistu dobit. Time bi se bez teškoća 
mogla isplatiti dividenda od 1 0 %.

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine ova
ko izgledaju:

Račun izravnanja

Račun rashoda i prihoda za dve poslednje godine ovako» 
izgleda:

Aktiva 1933 1934 1935 
u hiljadama dinara

1936

Blagajna 153 95 359 1.340
Dužnici 1.421 2.763 13.381 436
Zalihe robe 2.612 1.832 4.102 4.126
N epokretnosti i mašine 1.265 1.265 4.000 —
Vrbovec 5.514 6.752 — —
Nepokretnosti — — — 3.283
G radnja fabr. Zemun — —- — 8.283
Inventar 341 312 287 521
H artije od vrednosti — — 10 10

Prelazni račun — — — 1.384

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 7.000
Rez. fond redovni —■ — 500 1.500
Rez. fond poreza — — — 8 6 6

Poverioci 7.782 9.255 16.600 —
Akcepti — — — 4.000
Banke — — — 5.184
Prenos dobitka 235 537 329 39
Dobitak tekuće god. 302 292 1.710 795
Zbir bilansa 11.319 13.084 22.139 19.384

Rashodi 1935 1936
u hilj. dinara

Pogonski troškovi 6.431 5.980
Opšti troškovi 696 506
Personalni troškovi 718 1.190
Kamate 773 783
Porezi 734 874
Rež. troškovi i stočne blag. 255 —
Otpisi ; — 2.171
Dobit sa prenosom 2.039 834

Prihodi
Prenos dobiti 329 39
Bruto dobit na robi 12.942 12.300
Bruto dobit stočne blagajne 371 —
Zbir prihoda ili rashoda 13.642 12.338

Bruto-dobit na robi iznosi 12,3 miliona prem a 12,9’ 
miliona u prethodnoj godini. Dakle, smanjena je za 642 hi
ljade dinara. Na strani rashoda vidimo da su pogonski tro 
škovi za 450 hiljada dinara manji, a ostvarena je i dalje ušte
da od 190 hiljada na opštim troškovima. Pasivna kam ata osta
la je gotovo neprom enjena i iznosi 783 hiljade. Međutim, 
kod poreza imamo povećanje od 140 hiljada, a kod personal
nih troškova od 470 hiljada dinara.

U upravi »Predović« a. d. nalaze se g. Đuro Predović- 
stariji kao pretsednik, a kao članovi g.g.: Janko Predović i 
Đuro Predović-mlađi, dakle isključivo članovi porodice P re 
dović.

Od 1931 do k raja  1934 zbir bilansa kretao  se je svake 
godine oko 13 miliona dinara, u 1935 bio je povećan na p re 
ko 2 2  miliona, a krajem  prošle godine je opet nešto manji i 
iskazan je sa 19,4 miliona. S truk tura pasive je  znatno izme- 
njena. Dok su sopstvena sredstva krajem  1935, uračunavši i 
dobitak, iznosila 5,5 miliona, a tuđa 16,6 miliona dinara, do
tle su sopstvena sredstva u 1936 dostigla iznos od 10,2 mi
liona, a tuđa su smanjena na 9,18 miliona. To znači da se od
nos između sopstvenih i tuđih sredstava osetno popravio, jer 
su sopstvena sredstva u 1936 veća od tuđih, a krajem  1935 
tuđa su bila oko 3 puta veća od sopstvenih. Znatne su pro- 
mene i u aktivi. Dok su dužnici krajem  1935 iznosili 13,38 
miliona, dotle su oni u 1936 iskazani sa ciglo 436 hiljada. 
Vrednost zaliha robe ostala je neprom enjena sa 4,1 miliona. 
Sve ostale pozicije u aktivi su povećane. Nameštaj je bi- 
lansiran sa 521 hilj. dinara prema 287 hiljada u prethodnoj 
godini. Računi nepokretnosti i mašina porasli su sa 4 miliona 
u 1935 na 11,57 miliona, od čega otpada 8,28 miliona na 
gradnju fabrike u Zemunu. Treba napom enuti da se am orti
zacija ne vrši putem dotacija amortizicionom fondu, već ne
posredno — smanjivanjem bilansne vrednosti investicija u ak 
tivi. Stvarna vrednost investicija mora biti znatno veća od 
bilansne vrednosti, što znači da Predović a. đ. raspolaže ovde 
sa znatnim tihim rezervama.

Сваки напредак v производњ и и 
употреби, сбе знан>е и сва иску- 
ства, што су их о д  годкне 1866 
стекли специјалисти наше орга- 
низације која обухвата цео свет, 
примељују се  код фабрикације 
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и дају им онај квалитет, који га- 
рантује с и г у р а н  и економичан  

погон.
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Sadržaj:
Дубровачка трговачка банка у Дубровнику
Југословенско дионичарско друштво Шихт—Левер у Загребу 
Југословенско индустрнјско и трговачко д. д.,

ДУБРОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА У ДУБРОВНИКУ

У геоследњем извештају Управног одбора Дубровач- 
ке трговачке банке, који je поднет главној скупштини одр- 
жаној 19 септембра о. г., каглашава ce да je и економско 
стање Дубровника и околине кренуло понешто на боље. 
Порасли су, како индекс производње тако и цене сељач- 
ких продуката a била je знатно интензивнија и тражња 
за вмном и уљем, што je од огромног интереса за тамо- 
шње крајеве. С друге стране била je коњунктура повол>- 
нија и за поморство и туризам, тако да би ce без много 
тешкоћа могло решити и питање дефинитивне санације 
тамошњих банака.

Поред других баиака, локалних и филијала загребач- 
ких и љубљанских великих банака, и Дубровачка трго- 
вачка банка била je приморана да затражи заштиту. Она je 
т о 1 учинила у августу 1933 пошто je пуне две године ис- 
кључиЕО сопственом снагом одолевала јаком притиску еко- 
номске депресије и општег неповерења. У ствари, то не- 
поверење и кије било толико уперено гарема Дубровачкој 
трговачкој банци колико je  било резултат стицаја прили- 
ка с једне стране у земљи и у свету, a с друге стране у 
самом Дубровнику и околини односно у рејону банчиног 
пословања. Од 1930 до краја 1933, дакле у раздобљу које 
je  претходило тражењу заштите, обртни капитал Дубро- 
вачке трговачке банке je био пао са 77,7 на 38,0 милионз. 
To значи да je  више него преполовљен. To значи даље да 
je ликвидност овог новчаног завода у то време мо- 
рала бити необнчно велика, јер ни за знатно већу 
банку не би била мала ствар исплатити за тако кратко вре- 
ме близу 40 милиона динара т.уђих средстава.

Управа je последњих година свим силама настојала 
да завод опет оспособи за редован рад и живот. Ако у 
томе није jiom потпуно успела, није њена кривица. Од пре- 
судне важности за успоставу нормалног функционисања 
банке je питање њених Блерових и Селигманових обве- 
зница. У том погледу учињена je Дубровачкој трговачкој 
банци велика неправда која ce мора чим пре исправити. 
Банка je у време када je  то било прописима постојећих 
закона дозвољено, од септембра 1929 до децембра 1930, до- 
зволом Министарства финансија набавила за 201.000 дола- 
ра поменутих обвезница за које je благовремено још по- 
четком ј.уна 1932, затражена нострификација. Међутим, од- 
носна банчина молба није била одмах решена a после од- 
луке Министарског савета из 1935 године, којом je ностри- 
фикација обвезница обустављена, та молба je најзад од- 
бијена, чиме je тешко повређенои на закону основано пра- 
во Дубровачке трговачке банке. Од 1932 она није могла 
да ваплати .ни доспеле купоне, тако да je то један од нај- 
главнијих разлога због којих je она била приморана да 
затражи заштиту.

Неправилно решење питања банчиних доларских об- 
везница могло би лако довести у питање и сам банчин ori-

станак, чиме би биле упропашћене и знатне уштеђевике 
сиромашних исељеника и помораца. Убеђени смо да до To
ra  ипак неће доћи, јер нема никаквог разлога за одбија- 
ње оправданих банчиних захтева. Уосталом, и банчина 
управа ce сасвим оправдано н;ада повољном решењу овог 
питања. „Испунили смо апсолутно све услове за вострифн- 
кадију као што их ниједан други ималац није могао боље 
испункти — вели она у свом последњем извештају — na 
ce надамо да ћа напокон и ово питање бити повољно ри- 
јешено и тиме нашој банци дата могућиоет да приступи 
»ормалном раду и пословању на корист повјерилаца и 
краја у коме послује”. Према нашим информацијама идо- 
бар део најкомпетентнијих фактора у Београду сматра, да 
je Дубровачка трговачка банка у праву. Због тога не су~ 
мњамо у повољно решење овог питања.

Дубровачка трговачка банка постоји већ преко 35 
година. Она je у ствари најстарија дубровачка новчана 
установа. Kao доказ за велики углед и реноме који она 
ужива може да послужи и чињеница, да je н>ој до недав- 
ног оснивања филијале Народне банке у Дубровнику било 
поверено и вођење Агенције Народне банке Краљевине Ју- 
гославије. Она je ту функцију вршила на опште задовољ- 
ство пуних 12 година. Иначе, Дубровачка трговачка банка 
je исто тако и повереник Државне хипотекарне банке Кра- 
љевине Југославије, за чиј« рачун врши туристичке и дру- 
ге исплате. Познато je да Дубровачка трговачка банка по- 
држава уске и срдачне везе и са поморством Дубровника, 
a нарочито са Дубровачком паробродском пловидбом, Њ е ’ 
на брига за наше поморство je традиционална, na и њој 
припада добар део заслуге за његов данашњи развитак, на 
коме нам и већи народи могу да завиде. Што ce тиче Ду- 
бровачке паробродарске пловидбе с којом je банка у те- 
Сној вези она ce благодарећи побољшању светске ко- 
њунктуре у поморству повољно развија и напредује.

У доњој таблици доносимо главне билансне позиције 
Дубровачке трговачке банке за 1930 и за три последње 
пословне године.

Рачун изравнања

Актива 1930. 1934. 1935. 1936.
У хиљадама. динара

Благајна 3.436 679 704 276
Ефекти и валуте 14,714 7.707 5.149 4.126
Дужниди 58.838 29.937 33.089 27.490
Непокретности 726 726 726 726

Пасива
Главница 2.500 2.500 2.500 2.500
Резервни фонд 2.525 2.525 2.525 2.525
Повериоци 48.905 21.497 21.265 16.474
Уложне књижице 23.123 12.316 13.208 10.731
Неисплаћене дивиденде 19 5 5 4
Добитак 642 161 165 384
Збир биланса 77.714 39.049 39.668 32.618
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■ Рачун губитка и добитка

Расжоди

Камата 1.276 545 434 ' ' 260
Упр. трошкови 652 453 424 • 436
Порези 97 78 77 115
Отпис ■ — _ 826 999 989
Добитак 658 161 165 384

Приходн
Пренос добити 62 75 161 165
Камата и пров. 2.621 1.988 1.939 2.019
Збир прих. или расх. 2.683 2.063 2 .1 0 0 2.184

Биланс Дубровачке трговачке банке je  врло прост. У 
његовој активи постоје само четири позиције, a исто 
тодико има их и у пасиви ако се изузму чисти добитак н 
неисплаћена дивиденда. Сопствена средства, без добитка, 
изн.осе нешто преко 5 милиона, од чега отпада 2,5 милио- 
на на главницу и 2,52 милиона на резервни фонд. Од 1930 
до краја 1936 није било никаквих промена код сопствених 
средстава. После 1931 године дивиденда није дељена, a за
1931 она je износила 10%.

Постоје две врсте туђих средстава: повериоци no те- 
кућим рачунима и улози. Први су опали са 48,9 милиона у
1930 на 16,47 милиона динара крајем 1936. Смањење у току
1931 износило je 22,8 милиона. Међутим то није у вези с 
кризом поверења, већ je последица пословних диспозици- 
ја  Дубровачке паробродске пловидбе д. д., чији су тлавни 
акционари истовремеио и оопственици готово свих акција 
Дубровачке трговачке банке. У то време je била извршена 
отплата нашег великог путничког брода „Краљ Александар 
I”, који je купљен у Енглеској. Смањење поверилаца Ду- 
бровачке трговачке банке у току 1931 било би знатно ма- 
ње, да je  држава благовремено исплаћивала Дубровачкој 
паробродској пловидби дужну субвенцију. Иначе, чињени- 
ца да je Дубровачка трговачка банка могла да реализира 
у току 1931 поменута 22,8 милиона, као и даља 2,2 милио- 
на за исплату улога показује само то да je била необнчно 
ликвидна њена актива. У току 1932 и 1933 повериоци су 
смањени за даљих 6,4 милиона, a улози за 7,7 мидиона, та- 
ко да су крајем 1933 укупна средства изнбсила још 32,9 
милиона према 72 милиона у 1932 години. Пред крај 1933 
затражена je  заштита, али je банчин обртни капитад и по- 
сле тога опадао, јер je улагачима и повериоцима у току 
последње три године исплаћено даљих 6  милиона. Стварно, 
старим улагачима и повериоцима исплаћено je и знатно 
више, али се то из горње таблице не види, јер ново по- 
словање није у билансу исказано засебно.

Промене у структури активе су такође врло интере- 
сантне. Позиција ефекти и валуте редуцирана je од 1930 
до краја 1936 са 14,71 на 4,12 милиона. Смањење износи 
1 0 ,6  милиона, од чега отпада равно 6  милиона ди- 
нара на курсне разлике код државиих папира које 
су отгшсане из чистих годишњих зарада. По билак- 
су од 1930 године банчин ангажман у државним папи- 
рима износио je, као што се види, скоро 15 милиона дина- 
ра, поред њеног скромног акцијског капитала и резерви од 
укупно 5 милиона. Отписи курсних разлика не показују 
сву штету коју je  банка имала код тога ангажмана. Треба, 
наиме, имати у виду да je  и њена имобилност у првом ре> 
ду изазвана тиме, што на цео тај и толики портфељ хар- 
тија од вредности није могла да добије ни nape кредита.

Дужници су редуцирани са 58,8 милиона у 1930 годи- 
ни на 27,5 милиона крајем 1933, али су до краја 1935 опет 
били порасли за 5,57 милиона на 33,09 милиона динара. Про- 
шле године дошло je до поновног смањења на 7,49 милио- 
на. Менични портфељ није исказан засебно. Уосталом, ме- 
ница и није у Далмацији тако развијена и позната. Новча- 
ни заводи Далмације су ванредно опрезни и рађе се задо- 
вољавају пласирањем знатног дела својих средстава у др-

жавне папире и у кредита no текућим рачунима са покри- 
ћем у ефектима или непокретностима:

Приходи од камата и провизија у 1936 опет су до- 
стигли износ од 2 милиона динара. Они су за око 23% ве* 
ћи него у 1932 или 193 години. Насупрот томе, сви расходи 
су знатно смањени. Да није било отписа на ефектима, по- 
слован.е се могло завршавати са потпуно задовољавају- 
ћим резултатом и у најтежим годлнама банкарске кризе. 
Чисти добитак за 1936 г.одину износи 219 хиљада динара. 
a ca преносом из ранијих година —- 384 хиљаде. Дивиден- 
да се не дели, већ се цео добитак опет преноси на нови 
рачун.

У управном Одбору Дубровачке трговачке банке би- 
ла су господа: Фредерико Гдавић, (претседник); поч. д-р 
Ш тефи Рачић, Томо Главић и Јосип Ловрић (чланови). У 
надзорном одбору су г.г.: Иво кап. Папи, Вицко кш . Ми- 
лош, Гашо Далеоре, Лале Н. Зубер и д-р Карло Дешковић. 
Директор банке je г. Иво Бараћ.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО 
ШИХТ—ЛЕВЕР У ЗАГРЕБУ

У нашој домаћој хемијској индустрији индустри.|а 
сапуна игра веома важну улогу. Она je  код нас заступље- 
на са преко сто мањих и средњих предузећа. Поред тога, 
простији сапун се много израђује и no кућама и сељач- 
кигл газдинствима за еопствену употребу a израђују га и 
месари и кланице ради искоришћавања отпадака (костију, 
лоја, итд.). Међутим ми имамо и неколико великих фабри- 
ка, са најновијим уређењем, које производе осим обични- 
јих и најфиније тоалетне сапуне и разне козметичке ар- 
тикле, који ни у чему не изостају за најбољим страним 
производима, Наша, неоспорно највећа и најмодернија фа- 
брика сапуна и козметичких артикала je Шихтова фабри- 
ка у Осијеку.

Шихтови производи били су код нас познати jont 
давно пре светскога рата, нарочито на овом делу наше 
територије који je раније био саставни део Аустро-Угарске. 
Шихтова фабрика из Аусига (Усти на Л.) у Чешкој до- 
минирала je готово суверено тржиштем сапуна на целој те- 
риторији бивше аустро-угарске монзрхије, na и у нашим 
крајевима. После рата аусишка фирма je одлучила да по- 
дигне своју фабрику и у нашој држави. Тако je већ 1921 
године, уз учешће неких домаћих интересената основаио 
Југословенско д. д. Георг Шихт. Главница je износила 6  

милиона динара. У прво време није се приступило поди- 
зању сопствене фабрике, већ je  узета под закуп Прва оеи- 
јечка творница сапуна и у њеним просторијама уређена je 
фабрикација. У току 1928 године закључено je повишење 
главнице са 6  на 8  милиона и то ради преузимања Прве 
осијечке творнице сапуна, чије су просторије раније биле 
узете под закуп. У међувремену биле су извршене и знат- 
не нове инвестиције, јер je фабрика била знатно проши- 
рена.

1931 године долази до фузије са Југословенским 
Санлајт д. д., које je било претставник моћног енглеског 
концерна и Kojie je  намеравало да подигне код нас тако- 
ће једну велику фабрику сапуна. Фузија je извршена на 
тај иачин, да je  Југословенско д. д. Георг Шихт преузело 
Југословенско Санлајт д. д. и претворило се у „Југосло- 
венско д. д. Шихт—Левер“, (Југ. Санлајт д. д. припадало 
je групи Левер, необично познатој у западноевропској ик- 
дустрији сапуна и маргарина). У вези с тим Шихтова фа- 
брика je повиснла своју главницу са 8  на 2 0  милиона ди- 
нара. последњих година je  општа привредна депресија оне- 
иогућила да се искористи цео производни капацитет фа- 
брике, али je развитак послова у главноме ипак био врдо 
повољан, благодарећи одличном квалитету Шихтових про- 
извода. Поред свих врста сапуна. нарочито оног марке
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Ј е л е н ” предузеће ставља код нас у промет и позната 
-прашак за прање „Радион” као и омиљене козметичке ар- 
тикле „Елида” итд. Последн>а главна скупштина друштва 
ирихватила je предлог управе о поиовном повишењу глав- 
нице са 20 на 30 милиона динара. Нова средства употреб- 
љена су за проширење пронзводње И за откуп искључи- 
«>г права употребе осам трговачких жигова („Јелен”, 
„Аполо”, „Ж енска хвала”, „Радион”, „Еминол”, „Елида” и 
^Сарг-Оливиа”).

Рачун изравнања Југославенског д. д. Шихт-Левер 
за. последње четири године овако изгледа:

у хиљадама динара
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

Фабричко земљиште 138 138 138 132
Зград е  фабрике 8.854 9.012 7.331 7.346
Станбене зграде ------ ------ 1.682 ------
Машине и уређај 14.680 14.734 14.831 14.095
Трг. марке (жигови) 9.000 9.000 9.000 9.000
Хартије од вредности 2,277 2.343 2.250 2.248
Роба 12.812 8.904 10.421 9.431
Дужници 7.078 7.794- 11.018 14.336
Готовина 1.872 1.808 479 1.610
Прелазне позиције ------ 56 — .— ------
Јамчевине — 4.408 4.525 2.570

Пасива
Главница 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0

Уезервни фондови 6.280 6.418 6.559 6.725
Фонд амортизације 17.962 19.306 20.186 20.165
Резерва за дубиозе ——. — — 1.758 1.242
Повериоци 8.505 4.136 3.955 5.872
Менице 1 .0 0 0 995 960 —•—
Прелазне позиције 148 ------ 194 3
Јамчевине — _ 4.408 4.525 2.570

■Пренос* добити ------ - 109 216 351
Д обит тек. године 2.817 2.827 3.328 3.840
Збир биланса 56.713 58.198 61.686 60.768

Капитал с којим предузеће ради износи 60,7 милио- 
на. Од тога отпада 2,57 милиона на. јамчевине, 5,87 милио- 
на на повериоце, a 52,3 милиона на сопствена средства. To 
значи да се преко 8 6 % укупног обртног капитала састоји 
из сопствених средстава. Главница износи 20 милиона, a 
фонд амортизације 20,16 милиона. Резервни фондови cv 
исказани са 6,73 милиона динара. Поред тога постоји и ре- 
зерва за дубиозе, која| je крајем прошле године биланси- 
рана са 1,24 милиона динара.

Крајем 1936 повериоци су били за  око 2 милиона 
динара већи него у 1935 години. Међутим, из биланса je 
ишчезла позиција „менице”, која je  у 1935 била биланси- 
рана са 960 хиљада динара. У 1936 су и јамчевине за око
2 милиона динара мање. Резерва за дубиозе je пала са 1,76 
милиона у 1935 на 1,24 милиона динара у 1936 годинк. 
Других знатнијих промена у пасиви нема.

Интересантна je и структура активе. Све позиције у 
активи можемо разврстати у четири групе: на инвестиције 
отпада 30,57 милиона, на робу, дужнике и готовину 25,37 
милиона, јамчевине су билансиране са 2,57 милиона дина- 
ра  a портфељ хартија од вредности je  исказан са 2,25 ми- 
лиона. У овом портфељу налазиле су се, поред осталог, к 
готово све акције „Сапоније д.д.", којој je била поверена 
продаја производа фирме Ш ихт-Левер. Одлуком ванредне 
главне скупштине „Сапоније” д. д., која je одржана 30 ав- 
густа о. г., решено je да се ово друштво развргне путем 
ликвидације. Иначе главница „Сопоније“ износила je пола 
тилиона динара.

Код инвестиција пада у очи да je из биланса ишче- 
,зла  позиција „станбене зграде” које су крајем 1935 биле

исказане са 1 ,6 8  милиона док еу ранијих ‘година исказива- 
не заједно са фабрнчким зградама. Иначе, фабричке Згра- 
де су билансиране era, 7,3 милиона, готово једнако као и у 
1935. Трговачке марке исказане су непромењено са 9 мили- 
она, a машине и уређај износе 14,09 милиона према 14,83 
милкона у претходној години. Смањење од 736 хиљада ,:е 
последица ртписа. Овде треба споменути да je ранијих r >  
дина амортизација вршена дотирањем односног фонда ко- 
ји je исказан у пасиви. За 1936 годину то није учињено. 
Иначе, већ су равно 2/з вреднзсти укупних инвестиција 
покривене фондом амортизације.

Залихе сировина, полуфабриката и робе смањене су 
за 1 милион -динара, на! 9,4 милиона, a дужници су пора- 
сли .за  3,3 милиона, са 11 милиона у 1935 на 14,3 милиона 
крајем 1936. To се може узети као знак да je прошле го- 
дине и продаја производа била повољија. Потрошња са- 
пуна расте. To je природна последрца побољшања општих 
привредних прилика. И чиста добит je повећана. У 1936 
години она износи 3,84 милиона и већа je  за пола мидиона 
него у 1935 a према 1934 већа je за  читав милион динара. 
To значи да je и укамаћење укупних сопствених средста- 
ва порасло са 6,2% у 1934 на 6,81% у 1935 и на скоро 8 % 
у 1936 години. Ako се добити за 1936 дода и пренос из 
претходне године, види се да je прошлој главној скупшти- 
ни стајао на! расположењу износ од 4,19 милиона динара. 
Тиме би се могла исплатити дивиденда од екоро 20%. Kao 
што се види успех пословања у 1936 години био je пот- 
пуно задовољавајући.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ИНДУСТРИЈСКО И ТРГОВАЧКО Д.Д.,
ЗАГРЕБ

Југословенско индустријско и трговачко д. д. у За- 
гребу основано ј« 1928 године од стране „Титанит”-а д.д. 
за кемијску индустрију односно од привредника који 
се налазе и у том необично напредном друштву. При- 
ликом оснивања предузеће je преузело две фабрике: у Кар- 
ловцу фабрику металне р-обе и yi Загребу фабрику дугма- 
ди и разних гвоздених предмета потребних кројачима. У 
његовом саставу био je раније и један каменолом, који je
1932 издвојен. Преузете две фабрике у Карловцу и Загре- 
бу су одмах знатно проширене и модернизоване, тако да 
се с правом могло очекивати да he предузеће без нарочи- 
тих тешкоћа. моћи да одолева како конкуренцији у зе- 
мљи, тако и оној из иностранства. Међутим, ствари спо- 
четка нису текле онако, као што се то очекивало, делом 
због смањења потрошње готово свих артикала у вези с 
општом привредном депресијом, a делом због тога што 
продукти металургијске индустрије код нас не уживају 
довољну царинску заштиту.

С обзиром на то, пословање се неколико година за- 
вршавадо стално с већим или мањим губитком. Укупни гу- 
битак у три прве пословне годдне био je достигао висину 
од 1 милион 248 хиљада динара, односно до краја 1931 го- 
дине била je изгубљена готово цела главница која je из- 
носила 1 милион 250 хиљада динара. У вези с тиме извр- 
шена je у току 1932 године далекосежна санација, која 
пружа леп доказ о снази предузећа и снази групе којој 
оно припада. Прво je  отписана цела главница. A затим се 
приступило новом упису главнице, која je  утврђена са 5 
милиона динара. Односно она je четири пута већа него 
што je била раније. Отписом целе првобитне главнице ра- 
ди елиминисања ранијих губитака као и формирањем но- 
ве главнице у далеко већем износу него што износе инве- 
стиције изгледало je  да су створени сви потребни преду- 
слови за успешан рад. Међутим, већ 1932 година, прва го- 
дина после санације, завршена je  опет с губитком од 271 
хиљ. динара. 1933 година завршена je такође с губитком
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од 24-0 хиљада, тако да, je крајем 1933 губитак заједно са 
преносом износио већ 511 хиљада. Привредна депресија и 
демпинг страке робе онемогућавали су успешан рад,

Управа предузећа није ипак изгубила храброст, већ 
je пркступила проширењу и усавршавању производње. 
Иајвећи део модних артикала за које мислимо да ce на- 
бављају у Паризу, Габлонцу или иначе негде у иностран- 
ству, израђују ce сада у ствари у фабрикама Југодлавен- 
ског индустријског и трговачког д.д. Благодарећи томе ми 
се-и  у погледу те робе све више еманципујемо од иио- 
странства, a -настала je  и битна промена у пословању овог 
предузећа. После читавог низа дефицитарних година за- 
вршево je пословање у 1934 години са добитком од 283 
хиљаде динара. Пошто je тај добитак употребљен за сма- 
њење губитка из две претходне године, биланс je био 
ипак закључен са салдом губитка од 229 хиљада. Међу- 
тим, у 1935 пословање je било већ тако повољно да ce и 
тај остатак губитка могао већ потпуно елиминисати. По- 
ред тога je исказан и чисти добитак — салдо од 111 хи- 
љада, a износ од 750 хиљада динара je дотиран фонду 
амортизације.

У прошлој години дотација фонду амортизације je 
готово удвостручена, a чисти добитак достиже 136 хиља- 
да према 111 хиљада у 1935. Ако ce узме у обзир и пре- 
нос добитка из 1935, види ce да je последњој главној скуп- 
штини акционара која je  одржана 16 октобра о. r. стајао 
на расположењу износ од 247 хиљада динара. Додуше, то 
није још довољно за исплату одговарајуће дивиденде, али 
треба имати у виду да je у току последње две године 
формиран амортизациони фонд који je већ исказан са 2,2 
милиона, што зиачи да су укупне инвестиције њине већ 
покривене са преко 43%.

У доњој таблици доносимо главне билансне позици- 
је за последње четири године. Ha основу пажљивог посма- 
трања односних података може ce закључити да ce пре- 
дузеће и даље проширује.

Рачун изравнања 
Актива 1933. 1034. 1935. 1936.

Фабричке зграде 1.163 1.129 1.464 1.627
Непокретн. Савска 8 д. —— ------ ------ 1.000
Машине 1.432 1.342 1.390 1.455
Трансмисије ------ 31 32 26
Уређаји и направе ---- - 70 79 87
Инвентар 321 330 310 286
Алат ------ 209 273 . 252
Гравуре и матрице ------ ------ ------ 22
Аутомобил ------ ------ 32 50
Складиште .4.023 3.354 2.401 2.320
Дужници '1.259 1.149 3.437 4,537
Менице ------ ------ 57 ------
Ефекти ------ 13 13 13
Благајна 194 98 54 340
Кауције — ------ ------ 1
Губитак-салдо 511 229 ------ ------

Пасива
Г лавница 5.000 5.000 5.000 5.000
Амортизациони фонд ------ ------ 750 2.200
Повериоци 4.138 2.954 3.641 4.519
Прелазне позиције ------ ------ 40 50
Пренос добитка ------ ------ ----- 111
Чисти добитак тек. г. ----- ----- 111 136
Збир биланса 9.138 7.954 9.542 12.016

Збир биланса износи 12 милиона и већи je за 2,5 
милиона него у претходној* години, У пасиви видимо да je 
фонд амортизације у односу на 1935 годину повећан за
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1,45 милиона, a повериоци су порасли за 878 хиљада дина- 
ра. Укупна туђа средства износе само 4,57 милиона, a сод- 
ствена, урачунавши фонд амортизације и чисти. дрбигак, 
износе 7,45 милиона. Kao што ce види, одн.ос између соп- 
ствених и туђих средстава je врло новољан.

Необично je  повољан a однос између сопствених 
средстава и инвестиција. Овс; су биланснране са 4,8 миди- 
она, што зеачи да je знатам цео сопствених средстава упо- 
требљен за финансирање обртног капитала у ужем смислу. 
Туђа средства су потребна само за финансирање продаје,. 
односно за покриће дужника.

У активи имамо неколико карактеристичних проме- 
на. Ha првом месту треба споменути извесво смањење за- 
лиха и повећање дужника са 3,4 милиона у 1935 на 4,5- 
милиона динара крајем 1936 године. Тенденција смањења 
залиха и повећања дужника je стална. To указује на 
стално повећавање продаје. Промене код инвестиаија нам 
показују да ce фабрике и даље проширују и модернизују. 
Набављене су и неке нове машине, a опет je увећана и 
вредност фабричких зграда, нарочито због радова код фа- 
брике у Загребу. Купљено je и ново непокретно имање у 
Савској улици у Загребу.

Ha крају треба напоменути да Југословенско инду- 
стриј|ско и трговачко друштво д. д. има и генерално за- 
ступство познатих специјалних електричних производа 
фирме Роберт Бош, Штутгарт, као и заступство фирме M a
schinenfabrik Augsburg und Nürnberg A. G. (M. A. N. 
дизед-мотори, теретни аутомобили и аутобуси) и Џенерел 
Моторс Континентал, Анверс (аутомобили Кадилак, Буик, 
Опел и Блиц). У Загребу, у Гундулићевој улици 17, пре- 
дузеће продаје све Бош-производе, Бош-акумулаторе и 
сваковрсни прибор за аутомобиле, a има и специјалну ра- 
дионицу за поправке Бош-производа.

С ваки н ап р ед ак  у производи=.и и 
употреби , cbe зн а љ е  и ева  иску- 
ства, ш то су  их о д  године 1 S6 6  
стекли  специ јалисти  н аш е орга- 
и изаци је  ко ја о б у х в ата  ц ео  свет, 
прим еш ују  ce  к о д  ф а б р и к ац и је  

н a  ш и \*
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Садржај:
„Титанит” д. д. за кемијску индустрвју, Загреб
Интерконтинентале & Kapo и Јелинек, југословенско тракспортно д. д. Загреб
Коктинентално баукситко и индустријско д. д., Загреб
„Искра”, творница кемичких производа и свијећа, д. д., Загреб

„ТИТАНИТ” Д. Д. ЗА КЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ, 
ЗАГРЕБ

„Титанит” je наше највеће приватно предузеће за 
производњу разних експлозива. Друштво je основано 
1919 године са главницом од 100 хиљада круна. Beh у 
току 1920 главница je била повећана на 16 милиона круна, 
a у 1922 на 32 милиона круна, односно на 8 милиона ди- 
еара, колико износи и данас. Предузеће се бави прзиз- 
водњом експлозивних средстава за руднике, каменоломе 
и велике теренске радове, a делом и за потребе народне 
одбране. Поред тога, оно je заинтересовано и код „Ју- 
гословенског индустријског трговачког д. д.” које у сво- 
јим фабрикама у Загребу и Карловцу израђује метална 
дугмета и разне друге помодне артикле потребне kpoja- 
чима; затим код фирме „Лабор д. д.”, која поседује више 
каменолома. Фабрике „Титанита” д. д. налазе се у 
Кардовцу, a раде са неколико стотина радника.

Индустрија к з ја  je у вези са земаљском одбраном 
има данас у целом свету ванредно повољну коњунктуру. 
Наоружање у свету je у пуном току. Сви се спремају, да 
их евентуални ратни заплети не би нашли неприправне. 
Многе фабрике морале су увести и no три смене радника, 
да би могле удовољити свим захтевима. Код оваквог за- 
послења природно je да je и зарада појединих фабрика 
врло знатна. Због тога су у неким државама постављени 
захтеви који иду за тим да се ратна 'индустрија етати- 
зира, да би се на тај начин онемогућили велики профити 
од наоружања. Иако je  индустрија која je  у вези са на- 
родном одбраном и код нас нешто интезивније запо- 
слена, него што je то раније био случај, ипак код нас не 
можи бити ни говора о оним добицима које видимо код 
ратне индустрије у иностранству. Код нас нема ни го- 
вора о повећању цена које би одговарале нешго интен- 
зивнијој тражњи. To долази, можда, и отуда што je 
држава код неких предузећа главни, ако не и једини ку- 
пад, na ona тај. свој монополски положај обилно и иско- 
ришћује. Већ приликом давања концесије држава по- 
ставља код нас услове који потпуно искључују зараде 
уобичајене у ратној индустрији. To се може тако ра- 
зумети, с обзиром на сразмерно врло скромна буџетска 
средства која нам стоје на расположењу.

Додуше „Титанит д. д.” имао je у 1936 нешто већу 
зараду него ранијих година. Међутим, то није у вези 
са радом за државу, већ je последица попуштања опште 
привредне кризе и нешто живље делатности у приватној 
индустрији која троши експлозивна средства. Тако су се, 
на пример, осетно поправиле и прилике у индустрији 
угља, код каменолома итд. тако да je порасла и приватна 
тражња за експлозивним средствима. Повишења цена није

било, a нешто већа зарада долази као последица бољег 
искоришћења производног капацитета, због чега су неки 
делови производних трошкова no јединици производње 
смањени. Ta уштеда je, с друге стране, делом изгубљена 
због поскупљења сировина.

У наредној таблици упоређујемо главне билансне 
позиције „Титанита” д. д. за последње четири године. До- 
бијамо следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1933 1934 1935 1936

У хиљадама динара
Земљиште 110 104 101 98
Творничке зграде 2.073 1.969 1.910 1.853
Стројеви 554 868 781 703
Инвентар Централе 325 361 505 563
Инвентар творнице 575 517 466 419
Инвестиције укупно 3.637 3.819 3.763 3.636
Ефекти 308 340 407 484
Благајна 149 510 375 90
Складиште 3.975 3.520 2.883 4.143
Монополска такса 239 165 248 699
Дужници 13.114 2.252 3.029 2.019

Пасива
Главница 8.000 8.000 8.000 8.000
Редовни рез. фонд 500 500 1.000 1.000
Аморт. фонд творнице 250 250 250 250
Повериоци 11.269 — — —
Неподигнута дивиденда 31 58 84 4
Пренос добитка 286 470 358 391
Чисти добитак тек. год. 1.084 1.328 1.013 1.426
Збир биланса 21.420 10.606 10.705 11.071

Збир биланса који je у 1933 био исказан са 21,4 ми- 
лиона кретао се у току следеће три године око 11 мили- 
она динара, што значи да jie у ствари преполовљен. 06 - 
јашњење за то пружају нам рачуни дужника и поверила- 
ца. Раније су они исказивани засебно, a у последња три 
биланса дужници • и повериоци су, како изгледа, компен- 
зирани, тако да се објављује само њихов салдо. Чиње- 
ница да се тај салдо налази у активи, показује нам да су 
сопствена средства предузећа довољна за покриће цело- 
купних инвестиција, залиха, монополске таксе и знатног 
дела дужника. Дакле, финансијско стање „Титанита” д. д. 
je одлично.

Ako се најгаре задржимо код пасиве, видимо да 
главница износи 8 милиона динара. Поред тога постоји и 
редовни резервни фонд од 1 милион динара. Амортизацио- 
ни фонд фабрике исказује се већ преко десетак година 
с непромењеним износрм од 250 хиљада динара, што зна-
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чи да ce амортизација више не врш и.преко нарочитог ра- 
чуна у пасиви, већ непосредно смањивањем рачуна поје- 
диних инвестицја у активи.

Укупне инвестиције, које ce састоје из земљишта, 
фабричких зграда, машина и инвентара, билансиране су 
крајем 1936 године ca 3,6 милиона. Према 1934 и 1935 оне 
су само незнатно смањене. Колико je познато, последњих 
година није било нових инвестиција у знатнијем обиму. Ha 
основу тога ce може закључити да je и амортизација уме- 
рена. Повећање вредности ефеката ca 308 хиљада у 1933 
на 484 хиљаде динара у 1936 години изазвано je у првом 
реду порастом курсева. Складиште износи 4 милиона ди- 
нара и само je  незнатно веће него у 1933, али je према
1935 повећано за 1,26 милиона динара. To указује на не- 
што интензивнију производњу. Упоредо с тиме повећан 
je и рачун монополске таксе, који je крајем 1936 исказан 
ca нешто мање од 700 хиљада динара. Иначе, преко овог 
рачуна ce књижи вредност монополисаних вигнета, које 
ce лепе на омоте произведене робе. Дужници су исказани 
ca 2 милиона према 3 милиона крајем 1935 године.

Чисти добитак у 1936 износи 1 милион 426 хиљада 
и већи je за 413 хиљада него у претходној години, али 
je према 1934 повишен само за 100 хиљада динара. Ca 
преносом из 1935 укупни чисти добитак, који je стајао на 
расположењу последњој главној скупштини акционара, 
одржаној 16 октобра о. г., износи 1 милион 817 хиљада. 
Коначни финансијски ефекат рада био je код „Титанита" 
д. д. скоро увек ванредно повољан. Од 1919 до 1922 ди- 
виденда није дељена, a од 1923 до 1935 она je износила 
стално no 10% годишње. Једино у 1932 она ce морала сма- 
њити на 8%. Kao што je познато, „Титанит” д. д. води 
обазриву дивидендну политику, задржавајући увек знатан 
део добитка као пренос на нови рачун. Тако je урађено 
и на последњој главној скупштини, na je решено да ce и 
за 1936 подели дивиденда од 10%.

У управи „Титанита” д. д. су г.г.: д-р. Фердинанд 
Грамберг, претседник; Ервин Филип, потпретседник; д-р 
Иван Марија Чок, Еуген Радован, Адолф Минх, Алфред 
Пик, Луј Глоке и д-р Рудолф Блис. Генерални директор 
je г. Еуген Радован, a технички директор г. инж. Федор 
Јамницки.

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ & KAPO И ЈЕЛИНЕК, ЈУГОСЛО- 
ВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д. ЗАГРЕБ

Отпремничка предузећа су од велике важности за 
развитак саобраћаја и трговине, нарочито међународне. 
Закључивање уговора о превозу робе, царињење робе, 
калкулација подвозних трошкова и испуњавање свих оста- 
лих формалности које су у вези ca превозом робе — то 
су све послови који изискују стручну спрему. Познавање 
железничких тарифа и услова под којима бродарска пре- 
дузећа врше превоз робе, затим великог броја необично 
компликованих царинеких, трошаринских и п о л и ц и Ј ! С к и х  

прописа који важе, нарочито при прелазу државних гра- 
ница, за различите врсте добе, није приступачно не само 
обичном трговцу, него ни већим извозницима, поготово 
с обзиром на чињеницу да ce ти прописи, услови и тари- 
фе врло често и мењају.

За нашу спољну трговину важна су нарочито она 
отпремничка предузећа која имају разрађену мрежу фи- 
лијала, афилијација или пословних пријатеља. У овој 
струци долази веома често до фузија, управо ради по- 
требе изграђивања и одржавања што веће и савршеније 
мреже филијала и афилијација. Велики светски концерни 
отпремеичке струке у појединим државама оснивају афи- 
лирана предузећа, да би могла сарађивати у што већој 
мери у међународној трговини разних земаља, Чим један 
отпремнички концерн има више таквих веза, односно чим

их он има у више земаља, тим интензивније je и његово 
пословање. Ни извозници не воле да раде ca више разних 
отпремника, већ дају  предност ономе који има најраши- 
ренију пословну организацију, јер he тако моћи да буду 
најбоље послужени.

И код наших отпремничких предузећа дошло je до 
спајања. Тако ce и Kapo и Јелинек, познато међународно 
отпремничко друштво, већ почетком 1932 фузионисало ca 
Интерконтинентале, југословенским транспортним и про- 
метним друштвом. Седиште новог друштва je у Загребу, 
a филијале ce налазе у Београду, Копривници, Љубљани, 
Марибору, Новом Саду, Суботици и на Сушаку, дакле у 
местима која су готово најважнија како за нашу извозну, 
тако и за увозну трговину. Предузеће одржава, осим тога, 
тесне пословне везе ca читавим низом угледних отпре- 
мничких друштава у иностранству, тако да je у стању да 
чини огромне услуге нашој трговини.

Главница „Kapo и Јелинек” износила je  првобитно 
250 хиљада динара. У току 1931 повишена j/e на 1 милион 
динара. Главница „Интерконтинентале” износила je 1,5 ми- 
лнона динара. Тако je приликом фузије, пошто није било 
губитака који би ce морали отписивати, главница новог 
друштва утврђена ca 2,5 милиона динара, колико износи 
и данас.

Биланси за 4 последње године овако изгледају: 

Рачун изравнања

Актива 1933 1934 1935 1936
У хиљадама динара

Благајна 83 77 82 73
Ефекти 62 56 50 44
Дужници 3.845 4.275 4.340 5.377
Инвентар 133 184 177 159
Пренос губитка 186 — — —

Пасива
Г лавница 2.500 2.500 2.500 2.500
Резерве 40 40 40 55
Повериоци 1.567 1.966 1.961 2.929
Добитак 203 87 148 169
Збир биланса 4.310 4.593 4.649 5.653

„Дужници” су главна позиција у активи. To су по- 
траживања за транспортовану робу. Обично ce кредитира 
возарина, која ce наплаћује од купца приликом предаје 
докумената. Осим тога, поједине велике фирме не пла- 
ћају за сваку пошиљку, него ce обрачун врши месечно 
или тромесечно. У сваком случају „дужници” су потпуно 
ликвидни и сигурни. Иначе, повећање ове позиције ca 4,34 
милиона у 1935 на 5,37 милиона крајем 1936 указује на 
интензивније пословање. Инвестиције нема. Постоји једи- 
но канцеларијски инвентар. To значи да фирма нема соп- 
ствених складишта, већ ce у случају потребе служи јавним 
складиштима.

Укупна средства с којима предузеће ради износила 
су крајем прошле године 5,65 милиона према 4,65 милиона 
у 1935. Дакле, већа су за 1 милион динара. Kao што смо 
већ видели, no прилици за исто толики износ порасли су 
прошле године и дужници. Однос између сопствених и ту- 
ђих средстава je  врло повољан, јер су туђа средства само 
незнатно већа од сопствених. Иначе, у овој струци туђа 
средства могу бити и no неколико пута већа од сопстве- 
ннх, јер отпремш чка друштва, с обзиром на велику ли- 
квидност CBojie активе, могу без нарочитих тешкоћа да 
добију и знатније кредите уз сразмерно врло повољне 
услове.

Главне позиције рачуна губитка и добитка показују 
овакво кретање (у хиљадама динара):



Г одина Приходи од Управни Добитак Губитак
шпедиције трошкови

1930 1.409 1.343 65 —
1931 1.363 1.303 63 —
1932 1.178 1.427 — 186
1933 1.492 1.289 203 —-
1934 1.477 1.405 87 —
1935 1.570 1.422 148 —
1936 1.610 1.442 169 —

Приходи од шпедиције, a то су овде главни и једи- 
ни приходи, износе у 1936 години 1,61 милиона. Од 1932, 
када су приходи били најслабији, они показују сталан по- 
раст. To je последица све интензивнијег пословања. Ра- 
зуме се, да су у вези с тим и трошкови у порасту. При- 
ходи расту ипак брже од расхода, што je  врло повољно. 
Чисти добитак у 1936 износи 169 хиљада према 148 хи- 
љада динара у претходној и 87 хиљада у 1934 години. Је- 
дино je  1932 година завршена са губитком, jiep j e . у то 
време и пословање било најслабије, a друштво je имало и 
неке ванредне издатке због већ споменуте фузије.

У управи су гоепода: Артур Гвоздановић, Арнолд 
Фрис, Јаков Косер, Крешимир Бровет, Рихард Кевин-Ли- 
пер, Лео Банет, Данило Картагин, Павле Алтштетер, Жига 
Ш тајнер и Роберт Радо.

КОНТИНЕНТАЛНО БАУКСИТИО РУДОКОПНО И 
ИНДУСТРШСКО Д. Д., ЗАГРЕБ

Тражња за баукситом и алуминиумом, који се из ње- 
га  добија, све je већа. Форсирано наоружање у свету je 
најглавнији узрок повећања тражње. Kao што je  познато, 
алуминиум je  с обзиром на незнатну специфичну тежину 
најзгоднији метал, поред осталога, и за авионе. Важни по- 
трошачи алуминиума су такође железнице и аутомобилска 
индустрија, затим индустрија кухињског посуђа, извесне 
гране електротехничке индустрије, индустрије спортских 
справа итд. Развитак индустрије алуминиума у свету je од 
великог значаја и за нашу земљу, јер упоредо с њеним на- 
предовањем на-гло расте и наша производња бауксита. Пре- 
ма подацима Народне банке о рударској производњи у Ha
rnoj земљи последњих година наша производња бауксита 
je износила:

Г одине тона Индекс производње 
База 1927 =  100

1928 100.328 100,00
1929 103.369 103,03
1930 94.700 97,38
1931 64.842 64,63
1932 67.086 66,88
1933 80.855 80,59
1934 84.828 84,55
1935 216.197 215,49
1936 292.174 291,22

Пре кризе наша производња бауксита износила je 
просечно 100 хиљада тона годишње. За време кризе, која je 
била захватила целу привреду, смањила се и наша произ- 
водња бауксита. Међутим, већ у 1932 опадање производње 
je престало. У току 1932, 1933 и 1934 прилике се постепено, 
али још доста споро поправљају. Међутим, у току следеће 
две године пораст производње je тако брз, да je она у 1936 
око три пута већа од оне у годинама пре кризе, a у односу 
на 1931 или 1932 годину она je  готово упетеростручена. Са 
много вероватноће може се тврдити да he наша продукција 
бауксита ускоро достићи висину од пола милиона тона го- 
дишње.

Цео произведени бауксит смо до сада извозили, јер 
још нисмо имали сопствене фабрике за прераду бауксита 
у алуминиум. Сада he се извесан део ове руде трошити у

земљи, благодарећи подизању фабрике алуминиума у Ло- 
зовцу крај Шибеника, која je у августу о. г. пуштена у по- 
гон. Капацитет нове фабрике je сасвим довољан до покрије 
домаћу потрошњу алуминиума, a имаћемо извесне количи- 
не и за извоз. Ипак треба имати у виду да je наша произ- 
водња бауксита већ толика, да je не би могло апсорбоватц 
ни неколико фабрика алуминиума. To значи да ће наша ба- 
укситна индустрија и даље највећим делом бити упућена на 
извоз. Највећи увозник наше баукситне руде je Немачка, 
која je такође и највећи продуцент алуминиума у свету.

Баукситне наслаге Континенталног баукситног д. д. 
налазе се у Херцеговини и у Далмацији, код Дрниша, у не- 
посредној близини наше нове фабрике алуминиума, a имају 
врло згодан положај и за извоз. Због тога су врло повољ- 
ни и изгледи за развитак овог предузећа. Кнтинентално ба- 
укситно д. д. основано je 1929 године. Биланси за 1929 и 
1930 закључени су само с незнатним добитком. Од 1931 до 
1934, због опште привредне кризе и смањења производње и 
извоза пословање je стално завршавано с губитком. У 1935 
био je постигнут чисти добитак од 380 хиљада динара. Када 
се од овог износа одузео пренос губитка из ранијих годи- 
на, главној скупштини акционара за 1935 годину остао je 
ипак на расположењу износ од 324 хиљаде, односно 15% од 
главнице. Чисти добитак за 1936 годину износи 1,37 мили- 
она динара. To претставља скоро 141%-тно укамаћење глав- 
нице.

Биланси Континентадног баукситног д. д. за последње 
четири године овако изгледају:

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара
Руд. посед и инвестиц. 4.559 4.849 7.526 7.709
Предкоп 1.359 1.816 ------ ------
Благајна ------ —— 10
Залихе 4.846 3.810 6.750 8.900
Дужници 1.346 1.792 12.766 17.613
Губитак 79 56 ------ ------

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Рез. фонд ----- - ------ 430
Фонд амортизације 1.114 1.317 2.021 2.821
Резерва за порез ------ 50 250 250
Повериоци 9.077 8.957 22.447' 19.338
Пренос добитка ( -« 6 ) ( -7 9 ) (-5 6 ) 23
Чисти добитак тек. год. (7) (23) 380 1.370
Збир биланса 12.191 12.324 27.042 34.232

Збир биланса, који се раније готово стално кретао
између 11 и 12 милиона динара, био je достигао крајем
1935 године износ од 27 милиона, a у току 1936 je и даље
растао, тако да крајем те године износи 34,2 милиона ди-
нара. To je последица интензивнијег пословања у току две 
последње године.

У активи имамо само три позиције: залихе, дужнике 
и рударски посед са инвестицијама. Залихе су исказане са
8,9 милиона и веће су за 2,15 милиона него у претходној 
години, a према 1934 оне су више него удвостручене. Још 
већи пораст показује позиција дужника. Крајем 1931 ду- 
жници нису прелазили износ од 1 милион динара, у 1934 
они износе 1,8 милиона динара, у 1935 години 12,76 ми- 
лиона a крајем 1936 они су достигли износ од 17,6 милио- 
на динара. Овако велики пораст дужника je само једним 
делом у вези с интензивнијим радом. Главни разлог je  у 
гоме, што се поледњих година морало дуже чекати на 
плаћање, које се обрачунава преко клиринга. Разуме се да 
су упоредо с тим и повериоци морали знатно порасти. 
Рударски посед и инвестиције исказане су крајем 1936 ro- 
дине са 7,7 милиона динара према 7,5 милиона у претход-



ној години. Дакле, повећање износи око 200 хиљада. Укуп- 
но повећање инвестиција у току последње три године из- 
носи око 1,8 милиона динара, што значи да су оне крајем
1936 за око 30|% веће него у 1933 години.

Амортизација у 1936 износила je 800 хиљада, у 1935 
години 700 хиљада, a у 1934 само no 200 хиљада динара 
годишње. У неповољним годинама, које иначе већ припа- 
дају прошлости, морало ce штедети и на амортизацији. Ва- 
жно je да она није ипак никада сасвим изостала. Крајем 
прошле године фонд амортизације покривао jie укупне ин- 
вестиције већ са 36,6%. Kao што je већ споменуто, поје- 
диних година су и повериоци показивали сталан пораст. 
Крајем 1935 они су износили 22,4 милиона према 8,9 ми- 
лиона динара у 1934. У вези с тим био je постао непово- 
љан и однос између сопствених и туђих средстава (1 пре- 
ма 51h). Међутим, у току прошле године та незгода je 
уклоњена, јер je у јулу 1936 главница повећана са 2 на 10 
милиона. Крајем 1936 укупна туђа: средства су исказана са
19,3 милиона, a сопствена, урачунавши и фонд амортиза- 
ције и чисти добитак, износе 14,9 милиона. Сопствена сред- 
ства покривају сада све инвестиције и готово све залихе. 
To je необично повољно.

У управи Континенталног баукситног рудокопног и 
индустријског д. д. налазе ce господа д-р Јосип Хилер, 
д-р Нико Љубић, Евген Вида, Рене Моно, Паул Толцман, 
д-р Емер Тартаља, Виктор Бадалић и Рудолф Берковић.

„НСКРА” ТВОРНИЦА КЕМИЧКИХ ПРОИЗВОДА И 
СВИЈЕЋА, Д. Д., ЗАГРЕБ

Наша индустрија свећа није баш нарочито развијена. 
Код сапуна има већ и неколико великих предузећа, a код 
производње свећа преовлађују мање фабрике. Међутим, 
ништа не стоји на путу да ce и у овој производној грани 
добро плаеира једно веће предузеће. Једини су услови, да 
оно располаже са довољно финансијских средстава, да 
може лако доћи до потребних сировина и полуфабриката 
и да изгради одговарајућу продајну организацију. „Искра” 
д. д. испуњава све ове услове управо на идеалан начин, na 
нема никакве сумње да ће она у индустрији свећа и срод- 
них хемијских производа заузети доминантан положај. Она 
припада концерну браће Марић. To значи да има на ра- 
сположењу и довољно финансијских средстава и потреб- 
не сировине и одлично изграђену продајну организацију 
једног великог концерна.

Последњих година je развитак овог предузећа био 
нешто успорен због привредне депресије и смањења ку- 
повне снаге широких народних слојева, међу које „Искра” 
првенствено и пласира своје производе. Међутим, биланс 
за 1936 годину показује нам да ce већ приступило проши- 
ривању уређаја за фабрикацију неких нових артикала, 
који ce раније нису израђивали. С обзиром на снагу људи 
који стоје иза „Искре1', као и на добро изграђену орга- 
низацију за пласирање производа постоје сви изгледи, да 
ће ce ово предузеће развијати све више и да ће у буду- 
ћем развитку наше хемијске индустрије сигурно играти 
још врло значајну улогу. Предузећу je обезбеђена и врло 
повољна набавка потребних сировина, пошто ce оно у том 
погледу углавном ослања на рафинерију петролеума у Ца- 
прагу код Сиска, која добија односне сировине као спо- 
редне производе. Иначе, „Искра” je основана 1922 године. 
У почетку je производила само свеће и неке споредне про- 
изводе, као коломаз, a данас ce у њеној фабрици израђу- 
је већ читав низ органских и анорганских хемијских и би- 
туминозних производа.

Биланси „Искре” за неколико последњих година ова-
ко изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1933. 1934. 1935. 1930.
У хиљадама динара

Непокретности 536 536 913 730
Машине и уређај 2.174 2.234 2.370 3.306
Хартије од вредности ------ ------ 4 4
Благајна 16 47 56 40
Роба 2.173 2.245 2.375 3.297
Губитак ------ ------ ------ 125

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фонд 165 165 265 265
Фонд амортизације 601 824 1.062 1.227
Салдо дужн. и поверил. 2.991 2.895 3.321 4.949
Прелазни рачуни ------ ------ 28 61
Чисти добитак 81 115 43 ------
Збир биланса ------ ------ . 5.719 7.502

У билансу за 1936 наилазимо на знатно повећање 
инвестиција. Додуше, рачун непокретности, који je  у -току
1935 био повећан са 536 на 913 хиљада динара, прошле 
године je опет нешто смањен, на 730 хиљада. Међутим, 
позиција машина и уређаја повећана je прошле године за 
936 хиљада, на 3,3 милиона динара. Знатно су повећане и 
залихе робе. Крајем 1936 оне су билансиране са 3,3 ми- 
лиона према 2,37 милиона у претходној и 2,17 милиона 
динара у 1933 години. Повећање залиха je такође већим 
делом последица проширења производње и увођења но- 
вих производних грана. Сада су потребне знатно веће ко- 
личине сировина, a мора ce држати и већи лагер готове 
робе, да би ce све поруџбине могле на време извршити.

Дужници и повериоци нису исказани засебно, него 
су међусобно компензирани и билансирани пер салдо. 
Због тога je и немогуће знати кретање једних и других. 
Односни салдо je  исказан у пасиви, a износи 4,95 мили- 
она према 3,3 милиона у претходној и 2,18 милиона у
1932 години.

Крајем 1931 дужници су износли 3,32 милиона, a по- 
вериоци 6,19 милиона динара. Дакле, повериоци су стално 
већи од дужника. Иначе, сопствена средства, која износе 
око 2,4 милиона, нису такође довољна да покрију све ин- 
вестиције. Међутим, то има само споредан значај, јер je 
познато да су „Искри” д. д. стављени на расположење 
дугорочни кредити.

Прошлогодишње пословање није било најповољније. 
Оно jie закључено са губитком од 168 хиљада динара. 
A k o  ce узме у обзир и пренос добитка из 1935, чисти до- 
битак износи пер салдо још увек 125 хиљада динара. 
Томе треба додати, да je и прошлогодишња дотација 
амортизационом фонду (165 хиљада) нешто мања, него 
што je била ранијих година. Иначе, амортизација je вр- 
шена увек најуредније, тако да амортизациони фонд, 
који ce no први пут јавио у билансу за 1931 са 188 хи- 
љада, крајем прошле године достиже износ од 1 милион 
227 хиљада. Прилике на тржишту биле су у току ове
1937 године знатно повољније, тако да je сасвим оправ- 
дана нада, да ће ce, већ из добитка ове године моћи ели- 
минисати цео прошлогодишњи губитак.
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Sadržaj s
„Драх”, индустрија дрва д. д., Загреб — Цапраг
Српска привредна бакка д. д. у Загребу
Твсрнице за памучну индустрију д. д., у Загребу
„Каштел”, творкица кемијско-фармацеутских производа д. д., Загреб

„ДРАХ”, ИНДУСТРИЈА ДРВА Д. Д., ЗАГРЕБ — ЦАПРАГ

После читавог низа врло тешких година наша дрвна 
индустрија ушла je опет у период повољног развитка. 
Пред крај прошле године дошло je до знатнијег пораста 
тражње, кзко у земљи, тако и у иностранству. И цене су 
повољније. Прошла су времена кад je објављивање ру- 
ских цена у јесен изазивало бесу на светским тржиштима 
дрва и дрвене грађе, јер се данас и руске цене држе на 
светском нивоу. Иначе, пораст тражње je последица по- 
бољшања општих привредних прилика и повећања грађе- 
винске делатности. Поред тога je у вези с наоружањем 
порасла тражња оних грана ратне индустрије, које пре- 
рађују дрво или га употребљавају као готов производ. 
Повољна коњунктура још увек траје, тако да смс у току 
првих 9 месеци ове године успели да извеземо разних 
шумских производа за 793 милиона динара према 413 ми- 
лиона динара у истом раздобљу 1936. Повољно се развија 
и потрошња у земљи. Међутим, ипак нема изгледа да ће~ 
мо се већ у овој години приблшкити успеху из 1929, у 
којој jie наш извоз шумских: производа износио преко 1,9 
милијарди. Неће се ни издалека, постићи чак ни резултат 
сличан ономе из 190, у којој je вредност нашег извоза 
била нешто мања од 1,6 милијарди.

Садашње побољшање у нашој дрвној индустрији 
почело je, као што je већ споменуто, тек пред крај 1936, 
тако да се њиме није могао знатно променити скроз ве- 
повољни резултат те године, у којој je наша дрвна инду- 
стрија била врло тешко погођена услед санкција према 
Италији и грађанског рата у  Шпанији. Због санкција биле 
су сасвим прекинуте неке везе које су постојале већ де- 
денијама. После укидања санкција Италија нам je одо- 
брила врло мале контингенте, јер жели да се ослободр 
сувишног увоза. У вези с поновним извозом у Италију 
био се јавио предлог да се уведу извозниде. Међутим, 
дрвна индустрија се одлучно изјавила против те мере, јер 
je имала врло лоше искуство са ограничењима приватне 
иницијвтиве. Тако je претрпела знатне губитке и због 
клиринга, нарочито код Италије, Шпаније и Немачке.

Тешкоће на које je у току 1936 наилазила лаша ин- 
дустрија дрва осетио je у пуној мери и „Драх”, који до- 
лази у ред наших најстаријих предузећа, нарзчито с об- 
зиром на тврдо дрво. Фирма „Драх” постоји као акцио- 
нарско друштво од 1921 године, a пре тога, као инокосна 
фирма, то je било једно од највећих предузећа шумске 
индустрије у бившој Аустроугарској, са огромним шум- 
ским комплексима у свим деловима монархије. Нарочито 
су биле значајне „Драхове” шуме у Хрватској и Славони- 
ји, јер je један од најважнијих извозних артикала овог 
предузећа било тврдо дрво, у првом реду храстовина. 
После рата- територије, на којима су се налазиле „Дра- 
хове” шуме припале су разним државама — наследница- 
ма бивше Аустроугарске, Југославији, Пољској, Чехосло-

вачкој, Румунији итд. У вези с тим генерална дирекција 
предузећа била je пренета из Беча у Загреб, где je оста- 
ла све до половине 1930 године. У то доба се појављују 
први тежи зиаци кризе, који су фирму „Драх” присилшш 
на постепено и делкмичко повлачење из средње-езропских 
ангажмана. Југословенски посао концентрисан je од тада 
у Цапрагу код Сиска, где се сада налази и дирекција која 
je раније била у Загребу.

Билансни подаци „Драха" за последње четири годи- 
не, које износимо у доњој таблици, показују нам да ре- 
зултат пословања није могао да буде повољан ни у 1936 
години. За време кризе многа предузећа шумске инду- 
стрије била су приморана да приступе ликвидацији, због 
немогућности пласирања својих производа. Друга, међу 
њима и фирма „Д рах”, и поред тешких прилика, чекала 
су на побољшање настављајући са радом, да би омогући- 
ла опетанак многобројним радницима и намештеницима.

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

У хиљадама динара
Благајна, ефекти, менице 1.894 1.524 621 406
Инвестиције 28.272 28.393 28.100 28.608
Шуме и залихе дрва 35.099 38.264 15.176 10.472
Дужниди 13.126 6.170 11.590 7.455
Транзиторне позидије 21 — — ------
Губитак тек. год. (12) (67) ------ ------
Губитак с преносом 639 707 ------ ------
Пасива
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 910 910 229 229
Пензиони фонд 773 840 893 922
Фонд амортизације 10.875 11.375 11.875 12.375
Повериоци 56.349 51.951 32.412 23.305
Транзит позиције 122 ------ 17 ------
Добит тек. год. — — — (60) (50)
Чиста добит укупно ------ — — 60 110
Збир биланса 79.030 75.007 55.487 46.941

Збир биланса, који je крајем 1929, пре кризе, изно-
сио 246,5 милиона, не износи крајем 1936 ни пуних 47 ми-
лиона динара. Дакле, смањ ен je за последњ их 7 гзди н а за
читавих 200 милиона. П отпунији доказ за тешкоће, С KO-
јима се последњих година морала да бори наша дрвна 
индустрија, није потребан. Према претходнзј години збир 
биланса je смањен за 8,5 милиона. Главница износи не- 
промењено 10 милиона динара. Од 1929 до 1934 ни резерв- 
ни фонд се није мењао, a у 1935 je смањен за 910 на 229 
хиљада динара, због отписа губитака. Амортизациони 
фонд je  раније повећаван за 1 милион динара годишње, a 
од 1932 повећава се стално само за пола милиона годи- 
шње. Повериоци износе крајем 1936 године 23,3 милиона1. 
Њ и х о ео  смањивање у тзку последњих 7 година ишло je 
потпуно упоредо с опадањем збира биланса.
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Дужници су бЈмансирани ca 7,45 Мклиона гјрема

11,59 милиона у претходној ü 6,17 милиона динара у 1934 
години. Иначе, пре кризе дужници су изнзсили и преко 
100 милиона; у 1930 су били исказани ca 34,5 милиона, a 
после тога cm.iito су ce кретали између 6 и 13 миЛиона 
Динара. КОД МћВестНција није било знатнијих промена. 
Крајем 1936 оне су износиле 28,6 милиона односМо биле 
су за око 2 милиова веће него пре кризе, у 1929 години. 
Код позидије „шуме и залихе дрва”, промене су, као што 
je и природно, знатне. Старије шуме су сукцесивно ек- 
сплоатисане, a нове —■ с обзиром на неизвесни развитак 
прилика — нису више набављане у истом обиму. Због то- 
га ј.е ова позиција показивала готово стално падајућу 
тенденцију и крајем 1936 износи само 10,47 мИлиона пре- 
ма 82,16 милиона у 1929.

Од 1930 до 1934 пословање je стално завршавано с 
губитком, који je до краја 1934 био достигао износ од 
707 хиљада. Ради отписа тог губитка у 1935 je, као што 
je већ споменуто, резервни фонд смањен ca 910 на 229 хи- 
А>ада динара. Овогодишње пословање je знатно живље, 
тако да ће и биланс за 1937 показивати, сигурно, много 
пријатнију слику.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933. 1934. 1935. 1936.

У хиљадама динара
Пренос губитка 627 639 7 •-----
Општи трошк. и плате 2.329 2.206 1.986 2.212
Камата и банк. трошк. 2.283 2.344 2.082 1.504
Порези 201 181 191 296
Отписи 576 3.929 1.244 595
Чиста добит ------ ----- 60 110

Приходи
Пренос добити ------ ------ ------ 60
Бруто добит 5.278 8.470 5.531 4.635
Купонска камата 99 123 40 21
Г убитак 639 707 ------ ----- -
Збир прихода 6.017 9.300 5.571 4.717

Приходи у 1936 су мањи него ма када раније По-
словање je ипак закључено ca малим добитком, благода- 
рећи знатном смањењу отписа и пасивне камате. Иначе, 
трошкови су нешто већи, због повишења надница.

У управи су г.г.: Артур Драх (претседник), Миливој 
Црнадак, Иван Хрибар, Габор Бано (генерални директор), 
д-р Александар Валентековић, Д-р Бранко Пливерић и Со- 
ло Баум (директор).

СРПСКА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

У изјави коју je ових дана дао новинарима Гувер- 
нер Народне банке наглашава ce, да he Народна банка 
узети иницијативу за убрзање рада на доношењу закон- 
ских прописа о раду банака и самоуправних штедионица. 
Нови протгаси о банкама су, заиста, неопходни за правил- 
но функционисање новчаног трЖишта, na ce и ова иници- 
јатива мора најтоплије моздравити. Наше банкарско пра- 
во није унифицирано. Неки прописи који данас важе су, 
поред Tora, и неодложни. Такав je  случај, на пример, и с 
прописима о максимирању каматних стопа, којима ce на- 
носи знатна штета приватним нбвчаш м завОдима, наро- 
чито мањим.

БДло би погрешно, кад би ce код новог преуређења 
нашег новчарства хтело сасвим елиминисати мање заво- 
де, или кад би им ce дозволило пословање само у про- 
винцији тиме што би ce прописало да у већим центрима 
не могу радити новчани заводи који немају извесан већи 
сопствени капитал. Имали смо већ прилике да констатује- 
мо да у многим центрима неки мањи новчани заводи раз-

вијају завидну делатаост, нарочито у кредИтирању оног 
дела привреде који ce не може ослопити Hä велике заво- 
де. Велика предузећа лакше налазе финансијски ослонац. 
Међутим, т|>еба омогућити и ман.им НриМреДницима, на- 
рочито у велНким центрима, да имају заводе који ће во- 
дити рачуна и о њихоеим прИликаШ. Еластичнији пропи- 
си о каматним стопама обезбедили би и бољи прилив уло- 
га у добро вођене мање и средње новчаие заводе. Иску- 
ство из тешких година наше банкарске кризе je показало 
да су поједини мањи заводи врло често лакше сузбијали 
и панику улагача него многе веће банке. To ce може об- 
јаснити тиме, што у машим заводима постоји и лични 
контакт између управе и улагача. Велики заводи имају, 
несумњиво, многа преимућства над малима, али ce не мо- 
гу оспоравати ни извесне предности мањих банака.

Српској привредној банци, која je  такође мањи нов- 
чани завод, пошло je  за руком Да за време панике улага- 
ча сведе захтеве улагача у границе њихових стварних по- 
треба. Због тога код ње ни одлив улога није био наро- 
чито велик, иако je  она увек у пуној мери удовољавала 
свим својим обавезама. Код српске привредне банке има 
и један специјалан моменат који je  деловао на то да код 
улагача није дошло до веће нервозе. Наиме, она je  , зна- 
тан део свога пословања концентрисала на зајмове уз 
ручни залог. Овакви послови не само да омогућују по- 
вољно пласирање расположивих средстава, него обезбе- 
ђУЈУ и знатну сигурност, погот-ово при ригорозној проце- 
ни заложених предмета. Најзад, ти су зајмови и кратко- 
рочни. Ako ce о року заложени предмети не искупе, они 
ce излажу продаји.

Биланси Српске привредне банке у Загребу за че-
тири последње године овако изгледају:

Рачун изравнања
Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

У хиљадама динара
Готовина 331 213 87 169
Ефекти 26 44 41 136
Менице 2.995 3.038 2.930 2.827
Зајмови на ручни залог 2.800 2.657 2.957 2.933
Дужницд 1.056 724 596 649
Намештај ----- ----- 85 80
Разна актива •----- ----- 147 135

Пасива
Главница 3.500 3.500 3.500 3.500
Резервни фонд 393 400 411 416
Пензиони фонд ------ ------ 60
Улози 2.950 2.583 1.872 1.985
Повериоци 126 160 851 910
Реесконт 350 149 100 ------
Разна пасива ----- ----- 40 45
Цесије, rap., оставе ------- ----- đ.838 3.492
Чисти добитак 8 11 9 13
Збир биланса 11.342 10.817 10.682 10.421
Обртни капитал ------ ------ 6.844 6.929

Смањивање обртног к^питала je  престало, иако je  
позиција реесконта потпуно Ишчезла из пасиве биланс^. 
Пре кризе реесконт je  некада достизао и износ од 3 ми- 
лиона динара. Међутим, за време банкарске кризе Српска 
привредна банка га je сасвим добровољно стално смањи- 
вала. Док смо код многих Других завода имали повећа- 
вање реесконта, овДе ce мОгао констатовати сасвим су- 
протан процес.

Иза 1932 није било знатнијих отказа улога. Додуше, 
они су и после у 1935 били паЛи за 700 хиљада динара, 
али то није била последица неповере».а према 0анцИ> öek 
je у вези ca закбвШЛи максимирањеМ каматних cfötiä. 
Иначе, тај одлиВ улога био je  потпуно компензиран nopä-
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стом поверилаца. У току 1936 и улози и повериоци пока- 
зују! опет извесан пораст.

Преко 42% обртног капитала пласирано je у зај- 
мове на ручни залог, a 41|% у менице. Промене у активи 
у односу на претходну годину нису знатне. Готовина, ду- 
жници и ефекти показују извесна повећања, a зајмови на 
залоге и на менице су нешто смањени.

Чисти добитак износи само 13 хиљада динара. Акци- 
онари су на тај начин остали већ 5 година без дивиден- 
де, док им je за 1931 било исплаћено 4|%. Има много из- 
гледа да ће се ускоро опет приступити исплати дивиден- 
де, jep већих отписа више не може бити, a довољно je 
већ напредовао и процес прилагођавања новим прилика- 
ма, нарочито у погледу прихода и режијских трошкова.

ТВОРНИЦЕ ЗА ПАМУЧНУ ИНДУСТРИЈУ Д. Д.
У ЗАГРЕБУ

Наша текстилна индустрија je и у току прошле го- 
дине опет проширена. Ha то указују и подаци о кретаљу 
наше спољне трговине. Увоз сировог памука у 1936 до- 
стигао je рекордну висину од 16,8 хиљада тона и пора- 
стао je у односу на претходну годину за 13%, a према 
1930 или 1931 години je више него удвостручен, док je 
пема 1923 години готово учетворостручен. Насупрот томе, 
увоз памучних тканина и готове памучне робе се стално 
смањује, са 16,1 хиљада тона у 1923 на цигло 3,3 хиљаде 
тона у 1936. До почетка 1931 показивао je тенденцију по- 
раста и нап< увоз памучних предива, што je било у вези 
-са јачањем наших ткаоница и повећавањем њиховог броја. 
Последњих година смањује се постепено и наш увоз пре- 
дива. To je последица појачане изградње домаћих пре- 
дионица.

У земљи израђујемо већ преко 90% памучнинх тка- 
нина и готове памучне робе, која се код нас троши, и то 
пет деветина са предивом које je  такође израђено у до- 
маћим фабрикама, a четири деветине са увезени.м преди- 
вом. Оснивање нових текстилних фабрика није престало. 
Hama текстилна индустрија имала je сразмерно доста по- 
вољну коњунктуру и за време кризе. Међутим, прилике 
-су се ипак знатно измениле. Док je раније, благодарећи 
царинској заштити, могло да просперира свако текстилно 
глредузеће, na и оно које je радило са скроз старим ма- 
шинама, данас морају због појачане конкуренције да при- 
ступе даљој рационализацији и она предузећа која су у 
своје време била најмодерније уређена. Поред међусобне 
конкуренције домаћих предузећа, у последње време je 

•опет порасла и конкуренција коју иашој. индустрији чине 
стране фабрике. Нарочито je јака конкурендија Италије 
и Немачке. Текстилна индустрија ових земаља, помогнута 
падом валуте и знатним извозним премијама, извршила je 
велик притисак на цене неких производа, тако да je код 
нас израда појединих врста помучних тканина и робе по- 
стала сасвим нерентабилна.

С обзиром на то морала je и Управа Творница за 
памучну индустрију д. д. утрошити много напора да одр- 
жи пословање на ранијој висини. Треба нагласити да je 
она почетком августа прошле године, због поскупљења 
трошкова живота, повисила и наднице својим радници- 
ма, ма да су овде оне и пре тога биле увек знатно веће 
од обичне зараде радника код конкуренције. Иначе, по- 
менуто повећање надница омопућено je  претходно извр- 
шеном рационализацијом, која je повећала ефекат рада и 
кој,а je  потпуно успела и са социјалног гледишта, тим пре 
што није дошло ни до каквог отпуштања радника.

Творнице за памучну индустрије д. д. у Загребу 
основане су још 1923 године. Ткаонида je почела да ради 
-одмах са 600 потпуно нових разбоја и њено уређење није

ни у оно време никако заостајало за сличним предузе- 
hMirta у иностранству. Нешто доцније су пОстигнутв и нај- 
мОдернија постројења за белење памука, као и фарбар- 
Ница. Уређено je  и одеЉеЉе за мерцеризирање текстила. 
Koje je  било једино у нашој држави и које ради и за 
друге произвођаче. Морамо напоменути да се ово преду- 
зеће стално одржава на достојној техничкој висини, тако 
да спада међу наше најбоље уређене текстилне фабрике. 
П оре^ памука, Творнице за памучну индустрију прера- 
ђУЈУ У знатној мери и вештачку свилу. Данас се тамо из- 
рађују и најбоље врсте тканина. Не само молиио и ши- 
фон, већ такође зефири и друге најфиније врсте платна, 
нарочито за боље рубље. Иначе, предузеће je  у тесној 
вези са концерном X. Полака Синови, као и са „Домаћим 
творницама рубља д. д., Загреб”, које су наше готово нај- 
веће конфекционо предузеће. Благодарећи овим везама 
Творницама за памучну индустрију д. д. je  знатно олак-
шана како набавка 
готових производа.

потребних сировина тако и продаја

Ево главних 
тири године:

билансних позиција за последње че-

AKfHsa 1933 1934 1935 1936 
у хиљадама динара

Непокретности 19.218 18.500 17.921 17.525
Машине 18.538 16.261 13.763 11.264
Инвентар 2.729 2.122 1.267 446
Благајна 278 172 140 156
Благ. записи — — — 1.000
Ефекти 84 66 74 74
Менице — 326 693 1.211
Дужници — — 11.118 12.225
Роба — — 22.229 24.519
Роба и дужници 20.166 22.945 —

Залихе материјала 1.194 1.342 1.361 1.365

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резервни фонд — • 1.500 3.000 4.000
Повериоци 55.220 53.645 59.526 58.228
Пренос добити 1.019 487 89 40
Добит тек. год. 967 1.102 951 2.519
Збир биланса 62.207 61.734 68.566 69.787

Збир биланса крајем 1936 износИ скоро 70 милиона
динара и већи je за 1,2 милиоИа него у 1935 години. Соп- 
ствена средства која се састоје hS главнице, резервног 
фонда и Чисте добити износе 11,5 мИлиона динара, a по- 
вериоци су билансирани са 58,2 милиона. Фонд амортиза- 
ције не постоји, jep се отписи инвестиција врше непосред- 
но, смањивањем њихове билансне вредности у активи. 
Иначе, сопствена средства покривају no прилици само јед- 
ну трећину инвестиција. Такав однос означава се обично 
као неповољан. Међутим, овДе он не претставља никакву 
нарочиту незгоду, jep je  иајвећи део обавеза везан за ду- 
же рокове, a поред тога з а  Творнице за памучну инду- 
стрију врло je  повољна и каматна стопа.

У активи биланса видимо да су инвестиције исказа- 
не у три позиције. Непокретности износе 17,5 милиона пре- 
ма 17,9 милиона динара крајем претходне године. Маши- 
не су у 1936 билансиране са 11,26 милиона према 13,76 ми- 
лиона у 1935, a вредност инвентара je смањена са 1,26 ми- 
лиона у 1 9 ^  на 446 хиљада динара. Ha име амортизације 
за 1936 отписана су 4 милиона 384 хиљаде, готово једнако 
као и у претходној години. Нове инвестиције у прошлој го- 
дини коштале су 670 хиљада динара. Управа вели у свом 
извештају, да кредитне прилике и инкасо у прошлој. го- 
дини нису били неповољни. Позиција дужника je ипак по- 
расла са 11,1 милиона у  1935 на 12,2 милиона у 1936. По-
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расле су и залихе робе за 2,3 милиона, на 24,5 милиона 
динара. To значи да je и прошлогодишње пословање било 
интензивније него ранијих година. Ha то указују и по- 
даци из рачуна губитка и добитка. Последњих година je 
знатно повећан и производни капацитет предузећа, што 
je у вези са извршеном реорганизацијом и рационализа- 
цијом производње.

Приходи 1935 1936
Од робе 8.810 10.450

Расходи
Трошкови 3.207 3.359
Ненаплаћена потраживања 298 188
Амортизадија 4.353 4.384
Пренос добити 89 40
Добитак тек. године 951 2.519
Збир 8.899 10.490

Трошкови су еешто повећани, али je пораст прихо- 
да још већи, тако да чиста- добит за 1936 износи 2,5 ми- 
лиона према 951 хиљада у претходној години. Творнице 
за памучну индустрију нису до сада уопште исплаћивале 
никакву дивиденду. До 1930 ни пословање није било нај- 
успешније. Крајем 1930 исказан je  no први пут добитак 
и то у износу од 169 хиљада. У 1931 добитак износи 259 
хиљада, у 1932 г. — 589 хиљ., у 1933 г. —■ 967, a у 1934
г. —• 1 милион 102 хиљаде. Kao што се види, од 1930 до
1934 резултат je сваке године све бољи. У 1935 добитак 
се био нешто смањио, a у 1936 je рекордан, јер je за ско- 
ро пута већи него у најбољој години до еада. Диви- 
денда се опет не дели, већ се 2,5 милиона додељују ре- 
зервном фонду, a остатак од 59 хиљада пренет je на 
нови рачун.

„КАШТЕЛ”, ТВОРНИЦА КЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИХ 
ПРОИЗВОДА Д. Д., ЗАГРЕБ

Наша индустрија кемијско-фармацеутских препара- 
та je сразмерно врло млада. С обзиром на то je  разумљи- 
во, да конкуренција фабрика из иностранства, које су фи- 
нансијски необично снажне и могу у извесним крајевима 
да раде и са губитком, домаћим предузећима није дозво- 
љавала да постижу веће пословне успехе. И знатан број 
потрошача, без икаквог оправданог разлога, даје још увек 
предност страним продуктима. Међутим, производи поје- 
диних наших фабрика могу се no квалитету потпуно ме- 
рити с одговарајућим препаратима највећих страних пре- 
дузећа, a no цени су и јевтинији. Већ и ради народне од- 
бране je неопходно потребно да се што јаче подигне раз- 
витак домаће индустрије медикамената. У првом реду бн 
било потребно да државне и самоуправне институције, 
као и институције социјалног осигурања у сваком погледу 
дају предност домаћим препаратима.

У овој струци имамо већ двадесетак домаћих пре- 
дузећа: „Каштел” заузима једно од најважнијих места. 
Неки његови производи успели су да сасвим истисну од 
говарајуће стране препарате. Иначе, „Каштел” се стално 
проширује и све више усавршава свој рад. Прошле годи- 
не je основао, поред осталог, и препаратно одељење, у 
којем се израђују самостални знанствени препарати као и 
сировине за исте. Фабрика je тиме зиатно учврстила свој 
положај на тржишту, a пут којим je пошла je  и с нацио- 
нално-економског гледишта похвалал^Јер ће нам омогу- 
ћнтк већу независност од иностранства.

Биланси за последње четири године овако изгледају:

Актива 1933. 1934. 1935. 1936.
У хиљадама динара

Фабрика 3.457 2.779 (2.814) (2.822)
Непокретности i----- ------ 1.815 1.640
Уређај фабрике ------ ------ 959 1.182
Инвентар 117 117 119 150
Одељење гуме 510 ----- - ------ ------
Благ. и Пошт. штед. 25 53 58 71
Ефекти —— 32 123 43
Залихе робе 1.246 1.107 1.207 1.580
Дужници 1.066 2.103 2.100 2.716
Јамчевине —__ ------ ------ 20
Губитак 235 95 ------ ----- r

Пасива
Главнида 2.000 2.000 3.000 3.000
Амортизациони фонд ------ ------ 477 710
Повериоци 3.495 3.162 2.646 3.479
Акцепти 900 900 200 ----- -
Јамчевине ----- - ------ ------ 20'
Пренос добити ------ ------ ------ 98
Добит тек. год. (52) (40) 98 94
Збир биланса 6.701 6.405 6.441 7.402

Укупни капитал с којим предузеће ради цзноси
7,4 милиона и већи je за око 1 милион динара него у
1934 или 1935 години. У октобру 1935 главница je била по-
вишена са 2 на 4 милиона, али je одмах отписано 25ј% од-
носно 1 милион динара. Од тога je употребљено 100 хи-
љада за отпис губитака из ранијих година, a 900 хиљада.
за отпис губитка који je настао продајом дворца ,.Каштел”
у Карловцу, у којем je у прво време била уређена фа- 
брика. Укупна сопствена средства, са неподељеним добит- 
ком и амортизационим фондом, износила су крајем npo- 
шле године равно 3,9 милиона, a туђа средства су билан- 
сирана са 3,48 милиона, што значи да су готово једнака 
Kao и крајем 1933, a према 1935 повећана су за 833 хиља- 
де динара.

Сопствена средства покривају све инвестиције и је~ 
дан део обртног капитала у ужем смислу. To je веома по- 
вољно. Вредност фабрике je исказана, са 2,8 милиона, го- 
тово једнако као и крајем претходне године. Ипак мора- 
мо приметити да je  вредност непокретности нешто сма- 
њена, a вредност фабричког уређаја je повећана. To зна- 
чи да су неке непотребне непокретности продате, a уре- 
ђај фабрике je употпуњен. Дакле, предузеће се проширу- 
је. Повећање позиције дужника и залиха робе указује, та- 
кође, на интензивније пословање.

Прошлогодишњи промет „Каштела” састојао се 
углавном из продаје сопствених производа и препродаје 
сировина. У циљу појевтињења сопствене производње, си- 
ровине су куповане у већим количинама, тако да се једаи 
део могао препродати. Комисиони послови, којима се „Ка- 
штел” раније доста бавио, већим делом су сасвим напу- 
штени. Пословање у 1936 години je завршено са добит- 
ком од 94 хиљаде динара. Како за 1935 није дељена ди- 
виденда, већ се цео чисти добитак био пренео на нови ра- 
чун, последњој главној скупштини стајао je на располо- 
жењу износ од 192 хиљаде динара. Тиме би се могла пла- 
тити дивиденда од 6%. Међутим, акционари су сматрали 
да he бити корисније да се појачају друштвене резерве. 
Друштво je основано 1920 године. До сада није уопште 
дељена двиденда.

У управи су г.г.: Mar. Драгутин Перош (претсед- 
ник), Никола пл. Ритер Познан-овец, д-р Бруно Воук, Mar. 
Аурелије Боровечки, Ернест Лукић, д-р Ј. Нико Илић- 
Директор je г. д-р Евген Ладањ.
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Садржај:
„Југочешка", Југословенско-чешка текстилна индустрија д. д ,  Крањ 
„Унод”, творница укоченог дрва и фурнира, д. д. на Сушаку 
„Монтаника” д. д. у Загребу

„ЈУГОЧЕШКА”, ЈУГОСЛОВЕНСКО-ЧЕШКА ТЕКСТИЛНА 
ИНДУСТРИЈА Д. Д„ КРАЊ

„Југочешку” морамз уврстити међу наша највећа и 
најмодерније изграђена текстилна предузећа. Основана je 
1923 године у Крању. С џодизањем потребних објеката по- 
чело ce већ у јесен те године, a у току 1924 била су мон- 
тирана и прва машинска постројења, тако да je један део 
ткаонице био стављен у погон већ крајем те године. По- 
четком 1925 радило ce ca 250 разбоја. Међутим, изград- 
ња фабрике тиме није била још ни нздалека завршена. У 
мају 1925 почео je рад у текстилној штампарији, a у 1926 
години донета je одлука о подизању велике фабрике за 
производњу штирка (шкроба). У току следећих година 
предузеће ce и даље проширивало и усавршавало, тако да 
данас располаже са преко 1000 модерних механичких раз- 
боја. Фарбарница и текстилна штампарија су, такође, нај- 
модерније уређене. To исто важи и у погледу осталих 
одељења за припремање и оплемењивање тканина. Погон 
фабрике врши ce електричном струјом из сопствене вели- 
ке калоричне централе, која претставља последњу реч тех- 
нике и спада међу највеће приватне индустријске центра- 
ле у земљи.

Благодарећи најмодернијим инсталацијама и прво- 
класном стручном особљу, „Југочешка” je  успела да сво- 
јим производима прибави одличан реноме. Неки њени спе- 
цијалитети, као „Дашарг.свила”, , „Тибет-флан.ели” итд., су 
толико савршени, да надмашују сваку инострану конку- 
ренцију. Иначе, предузеће израђује разноврсну штампану 
робу7~фланеле, велуре, порхет, бојену робу, разне арти- 
кле из вештачке свиле итд. Kao што ce види, производња 
„Југочешке” распростире ce на велики сектор текстилне 
индустрије. Међутим, она настоји да у свакој грани по- 
стигне што веће савршенство. Због тога je  њена пр.оиз- 
води.а екупа, na ce може лако разумети да за време кризе 
није могла и у погледу цена да прими убитачну конку- 
ренцију, која je била диктована смашењем куповне моћи 
широких народннх слојева. Са побољшањем општих при- 
вредних прилика поправила ce и ситуација „Југочешке” на 
тржишту, јер купци не гледају више само на то, да роба 
буде што јевтинија, него хоће за свој новац добар квали- 
тет, макар роба била и нешто скупља од оне чија je  је- 
дина одлика да je јевтина.

Пре него што пређемо на детаљну анализу биланс- 
них података, треба да укажемо и на чињеницу, ла je „Ју- 
гочешка”, у 1930 години купила Београдску текстилну ин- 
дустрију a. д. у Београду, која je  пре тога припадала ју- 
гословенском Маутнеровом кондерну. Иначе, и Београд- 
ска текстилна индустрија a. д., je снабдевена најмодерни- 
јим машинама и инсталацијама, тако да долази такође у 
ред наших водећих текстилних фабрика. Ово предузеће

ce распросткре преко врло великог комплекса земљишта, 
a има предиониду памука са радионицама за  мешање н 
сортирање сировина, затим белионицу, фарбарницу м 
штампарију, модерно уређену ткаоницу и чешљаоницу, 
комплетни уређај за ткање свиле итд. Овде ce производе 
у првом реду артикли за потребе широких народних сло- 
јева, али исто тако и најфиније полусвилене тканине за 
женске хаљине. Београдска текстилна индустрија a д., има 
и еанитетско одељење за производњу вате, хидрофилне 
газе и завоја. ‘

Главни билансни подаци „Југочешке” — Југословен- 
ско-чешке текстилне индустрије д. д. у Крању — за не- 
колико последњих година овако изгледају:

Рачун изравнања
Актква 1932. 1934. 1935. 1936.

Инвестиције
У

29.666
хиљадама

26.552
динара
26.322 25.400

Ефекти ------ —.— —— 21.975
Благајна ------ ------ 2.223
Блага,јна м ефектн 22.902 22.136 22.444 ------
Дужници 23.640 13.193 13 344 11.478
Роба 37.831 56.545 49.345 47.818
Губитак из 1933 г. —— 1.315 1.315 1.315

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Редовни рез. фонд 1.300 100 100 100
Остали рез. фондови 1.753 231 994 5.503
Повериоци 94.156 98.395 89.817 82.425
Преносне ставке 214 222 398 555
Добитак 108 794 1.461 1.627
Збир биланса 117.531 119.742 112.770 110.210

Збир биланса, који je истоветан са: обртним капита- 
лом предузећа, износи 110 милиона динара према 112,7 ми- 
лиона у претходној и 119,7 милиона динара у 1934 години. 
Ma да je  наша текстилна индустрија већ прилично разви- 
јена, ипак су код нас врло ретка текстилна предузећа која 
биланеирају са износом већим од 100 милиона динара. 
Овде треба приметити да „Југочешка” не исказује у па- 
сиви и фонд амортизације, као што je то код неких дру- 
гих предузећа уобичајено. Она врши амортизацију инве- 
стиција непосредно, смањивањем вредности односних ин- 
вестиција у активи. Када би и овде постојао фонд амор- 
тизације, збир биланса би ce кретао око 150 милиона. To 
нам још једиом потврђује да je „Југочешка”, заиста јед- 
на од највећих текстилних фабрика у целој нашој земљи. 
Она je у погледу производних средстава потпуно сатури- 
рана. Једино што би код ње још могло доћи у обзир од
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инвестиционих радова, то je  подизање модерне предиони- 
це. Пследњих година, због кризе, на то се није могло ми- 
слити. Иначе, „Југочешкој” с обзиром на њено необично 
јако залеђе, не би било тешко да набави потребна финан- 
сијска средства.

A k o  се најпре задржимо код пасиве, видећемо да 
сопствена средсгва предузећа износе нешто мање од 26 
милиона динара, a туђа су исказана са 82,4 милиона дина- 
ра (од чега отпада око 1 милион на потраживање лифе- 
раната и 81,4 милиона на банкарске кредите, углавиом сред- 
њерочне и дугорочне). Kao што се види, туђа средства су 
око три пута већа од сопствених. Због тога биланс пружа 
слику извесне затегнутости. Међутим, ако се узме у об- 
зир, да су сопствена средства потпуно довољна за покри- 
ће свих инвестиција и да je највећи део туђих средстава 
прибављен путем средњерочних, na чак и дугорочних кре- 
дита са каматном стопом која je за Југочешку врло по- 
вољна, биће јасно да je повољна и финансијска струк- 
тура предузећа.

Приликом оснивања у 1923 години главница „Југо- 
чешке” износила je на 5 милиона, у 1925 на 10 милиона, 
у 1920 на 15 милиона динара, a у току 1930, у вези са ку- 
повином Београдске текстилне индустрије a. д., главница 
je повећана за даљих 5 милиона динара, на 20 милиона, 
колико износи и данас. До краја 1932 и резервни фондо- 
ви предузећа били су порасли на нешто изнад 3 милиона, 
али су у 1933 години, због губитака, готово у целости от- 
писани. У билансу за 1934 укупне резерве биле су исказа- 
не са цегло 330 хиљада динара. Шта више, застој у про- 
ђи и због тога проузроковани губитак био je толики, да 
се није могао потпуно елиминисати отписом фондова. Због 
тога je остатак губитка из 1933 у износу од 1,3 милиона 
активиран, с тим да се отпише из добитка у повољнијим 
годинама. Срећом, прилике су се биле почеле поправљати 
већ у 1934 години, у којој je био оостигнут чисти добитак 
од 794 хиљаде динара, што je пружало могућност да се 
актнвирани губитак одмах за преко половине отпише. 
Следеће две године, 1935 и 1936, завршене су такође са за- 
довољавјаућим чистим добитком. Међутим, отпис активи- 
раног губитка није још и формално спроведен, јер je цео 
добитак из последње три године дотиран резервним фон- 
довима предузећа, који су тиме достигли висину од 7,23 
милиона, што значи да су за 6,9 милиона динара већи не- 
го крајем 1934 године.

Укупне ннвестиције „Југочешке” крајем 1936 билан- 
сиране су са 25,4 милиона према 26,32 милиона у 1935. Ка- 
ко су на име амортизације отписана 2,32 милиона, види се 
да je и у току 1936 било нових инвестиција за око 1,4 
милиона динара. Од поменутих 25,4 милиона отпада 600 
хиљада на вредност земљишта, 13,13 милиона на вред- 
ност зграда у којима су смештене ткаоница и текстилна 
штампарија; зграда фабрике шкроба билансирана je ca 
800 хиљада, a зграде за радничке и чиновничке станове 
са 2,93 милиона; машине и уређај су исказане са 7,1 ми- 
лиона, a намештај, превозна средства и опрема складишта 
у Београду и Новом Саду са 840 хиљада динара.

Ефекти, који се претежним делом састоје из акција 
Београдске текстилне индустрије a. д., билансирани су са
21,97 милиона и не показују од 1930 до данас никаквих 
бил-нијих промена. Дужници су пре кризе износили око 30 
милиона динара. После 1931 они се стално смањују и кра- 
јем 1936 једва достижу износ од 11,5 милиона. Тежња 
управе да смањи дужнике крунисана je  пуним успехом. 
Промена у  начину продаје, обустава кредитирања на дуже 
рокове и форсирање каса-посла били су један од разлога 
снижења обима послова у годинама опште привредне кри- 
зе. Међутим, опадање пословног волумена je  ипак пре- 
стало, благодарећи одличном квалитету производа Југо-

чешке, a нови начин продаје je једна од најјачих гаран- 
тија за њезин здрави развитак. Залихе робе су врло ве- 
лике. Крећу се око 50 милиона динара. Управа сасвим пра- 
вилно сматра, да je боље држати богато сортирана скла- 
дишта (у Крању, Новом Саду, Београду), него продавати 
на кредит. Тиме се омогућује и трговцима са мањим обрт- 
ним капиталом да буду увек добро сортирани, иако купу- 
ју за готово.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1932. 1934. 1933. 1936.

У хиљадама динара
Режија 18.217 20.957 18.179 16.670
Курсна разлика 2.176 ------ 412 ------
Дубиозе 952 231 ------ 586
Амортизација 4.074 3.926 2.384 2,325
Дотац. рез. фонду Ш ------ —— ------ 3.200
Пренос губитка из 1933 ------ 1.315 1.315 1.315
Добитак тек. год. 108 794 1.461 1.627

Приходи
Бруто добитак 25.530 24.618 22.436 24.408
Курсна разлика 1.290 ------- ------
Пренос губитка ------ 1.315 1.315 1.315
Збир прих. изи расх. 25.530 27.223 23.751 25.723

Бруто добитак износи 24,2 милиона; једнак je оном
из 1934, али je за око 2 милиона већи од оног из 1935 го-
дине. Види се да су услови за прођу робе опет нешто по- 
вољнији, што je последица проме-не коњунктуре. Режиј- 
ски трошкови у 1936 износе 16,67 милиона и мањи су за 
око 4,3 милиона него у 1934 години. To je врло повољно. 
Иначе, режијски трошкови у 1936 су готово једнаки они- 
ма из 1930. Међутим, у међувремену порасла je како про- 
изводша и продаја, тако и бруто-добит. To значи да ре- 
жијски трошкови показују изразиту тенденцију опадања и 
no јединици производње односно no метру израђене тка- 
нине. Чисти добитак у 1936 години износи 4,8 милиона. 
Од тога je унето у редовни резервни фонд 100 хиљада, a 
остатак од 4,7 милиона у остале фондове. После 1930 ди- 
виденда није дељена.

У току прошле годи-не „Југочешка” je платила на 
име пореза, приреза, такса, бановинских дажбина и тро- 
шарине на електричну струју 11,9 милиона. Даљих 11,06 
милиона исплаћено je на име радничких надница и 2,19 
милио-на на име чиновничких плата. Пензионом заводу je 
исплатила 437 хиљада a болесничкој благајни 884 хиљаде. 
Дакле, радништву, чиновништву и државним и самоуправ- 
ним властима исплатила je огромни износ од 26,5 милиона 
динара. Томе треба додати и њене издатке за царину и 
подвоз на државним железницама, као и издатке за до- 
маће сировине и домаћи погонски материјал (угаљ итд).

У управи су господа: Отон Детела (претседник).
Емил Сторза (потпретседник), д-р Станоје Михајловић, д-р 
Хенрик Стеска, Драган Милићевић, Павле Тајмер и Максо 
Хоровиц (директор).

„УКОД", ТВОРНИЦА УКОЧЕНОГ ДРВА И ФУРНИРА 
Д. Д., HA СУШАКУ

Kao што je познато, ми имамо доста развијену шум- 
ску индустрију, али се je ова првенствено специализира- 
ла у резању и пилењу грађе. Међутим, предузећа за де- 
таљнију механичку обраду и хемијску прераду дрва су 
доста ретка. Због тога и код нашег извоза шумских про- 
извода стално преовлађује непрерађена роба. Највише се 
извози тесана и резана грађа, док извоз готових произ- 
вода игра сасвим споредну улогу. Тако смо, на пример, у 
гоку првих 9 месеци ове године успели да извеземо pa-
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зних шумских производа за скоро 800 милиона динара. Од 
тога отпада само 36,5 милиона динара односно 4,6% на 
•све врсте готових израда од дрвета. Ни у 1929, у којој je 
наш извоз шумских производа био достигао рекордну ви- 
сину од скоро 2 милијарде динара, на наш извоз израда 
од дрвета није отпадало више од 6,2% од укупног изво- 
-за дрва.

Једно од наших водећих предузећа за детаљну пре- 
раду односно обраду дрвета je „Укод” творница укоче- 
'ног дрва и фурнира д. д. на Сушаку. До 14 јула ове го- 
диие фирма предузећа je гласила „Прва југословенска 
творница укоченог дрва д. д.”. Предузеће je почело с ин- 
тензивнијим пословањем готово у најгоре доба. Основано 
je у марту 1930, a фабрика je пуштена у погон тек пред 
крај 1931 године. Криза je у то време постајала све тежа. 
Готово све државе су предузимале све могуће мере, да 
би ce оградиле од увоза са стране. Нарочито je ометан 
увоз готове робе. Сушачка фабрика укоченог дрва, која 
има најмодернија постројења за израду т. зв. шперплоча, 
панелплоча, фурнира и сличних производа, упућена je, ме- 
ђутим, управо у првом реду на извоз. Ради тога je и по- 
дигнута на Суш-аку, преко кога иде велики део нашег из- 
воза дрва, нарочито тврдих врста које углавноме и дола- 
зе v обзир за израду укоченог дрва.

У годинама кризе, упоредо са општим опадањем на- 
■шег извоза дрва, смањивао ce и извоз укоченог дрва. 
Домаћи конзум долазио je такође мање у обзир него ра- 
није, јер je била знатно попустила и грађевинска делат- 
ност. Упркос томе, Сушачка фабрика укоченог дрва по- 
казивала je све до 1935 године прилично велику стабил- 
ност и отпорну снагу. Међутим, тада су наишле санкције 
Према Италији, тако да су и губици постали неизбежни. 
Д ок су прве четири пословне године завршене са скром- 
ним добицима, дотле ce биланс за 1935 годину морао за- 
кључити са губитком од 472 хиљаде динара, a до краја
1936 губитак je већ порастао на 1 милион 437 хиљада. To 
значи да je већ изгубљено скоро пола главнице, која од 
оснивања предузећа износи 3 милиона динара. To значи 
даље да ce предузеће налазило скоро пред ликвидацијом. 
To je  ипак спречено, јер су ce после укидања санкција и 
прилике почеле поправљати.

У току ове године извршена je, поред тога. и обим- 
на реорганизација предузећа. Предмет пословања je про- 
•ширен, тако да ce предузеће неће више бавити само про- 
изводњом шперплоча и фурнира и трговином таквом ро- 
■бом, него и другим пословима индустрије и трговине дрва 
и шумске привреде, na евентуално и куповањем, продава- 
њем и експлоатацијом uiyina и шумских непокретности. У 
вези с тим промењен je, као што je већ споменуто, и на- 
зив друштвене фирме, a донета je и одлука о повећању 
главнице са 3 на 6 милиона, с тим да ce утврђивање рока 
и начина емисије, као и емисионог курса нових акција 
препусти закључку Управног одбора.

Биланси „Укод”-а д. д. здносно Прве југословенске 
творнице укоченог дрва д. д. на Сушаку за неколико по- 
следњих година овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1936.
У хиљадама динара

'Инвестиције 15.398 15.561 15.262 14.327
Благајна 88 5 7 22
Новчани заводи 97 186 -------- 104
Менице 137 147 170 46
Дужници 1.470 1.703 2.511 3.320
Роба 4.976 5.616 6.783. 4.124
Г  убитак -------- — — 1.437

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Пореска резерва ------ ------ ------ 424
Пзвериоци 19.154 20.198 21.702 19.863
Преносне ставке ------ ------ 1 92
Чисти добитак 11 20 30 ------
Збир биланса 22.166 ' 23.218 24.733 23.380

Инвестиције износе 14,32 милиона према 15,56 мили-
она крајем 1933. Дакле, смањене су у току последње три 
године за око 1,2 милиона. To углавноме одгзвара извр- 
шеним отписима. Знатнијих нових инвестиција није било, 
јер je фабрика крајем 1932 била већ готово сасвим изграђе- 
на. Иначе, инвестиције претстављају најглавнију позицију у 
активи биланса. Ha њих отпада преко 60% целокупног 
обртног капитала с којим je предузеће крајем 1936 ра- 
дило.

Залихе робе су билансиране са 4,12 милиона према
6,78 милиоиа у 1934 односно 5,6 милиона у 1933 години и
4,97 милиона у 1932. Само у 1931 залихе су биле мање не- 
го крајем прошле године. Међутим, у 1931 предузеће je 
тек почело са радом. Дужници су показивали сталну тен- 
денцију пораста и крајем 1936 износе 3,32 милисна дина- 
ра. Повећавање дужника и залиха робе до почетка санк- 
ција према Италији указивало je на све интензивније по- 
словаше. Доцније промене код ове две позиције су по- 
следица погоршаних прилика на тржишту. Сигурно je да 
ће биланс за 1937 показивати и у том погледу знатно 
пријатнију слику.

У вези с променама у активи опет су нешто смање- 
ни и повериоци. Они износе 19,86 милиана, само незнатно 
више него крајем 1932 године. С обзиром на то да инве- 
стиције износе преко 14 милиона, a укупна сопствена 
средства, одбивши губитак, не достижу ни 2 милиона, ре- 
лација je нешто неповољна. Међутим, како ce овде ради
о предузећу једног јаког концерна (Југословенска удруже- 
на банка!), то нема нарочитог практичног значаја

Рачун губитка и добитка 

Приходи 1932. 1933. 1934. 1936.
у хиљадама динара

Рачун фабрикације 2.433 2.147 1.908 1.927
Курсна разлика —— ■ ------ ------ 255
Пренос добитка 7 21 21 ------
Губитак ------ ------ ------ 1.437

Расходи
Пренос губитка 1935 г. ------ ------ ------ 472
Трошкови 968 1.131 1.190 1.219
Порези ■----- ------ ------ 790
Камате 1.400 981 208 ——
Дубиозе 52 21 51 52
Курсна разлика 6 ------ ------ ------
Амортизација ------ 449 1.086
Чисти добитак 11 21 30 ------
Збир прих. или расх. 2.440 2.159 1.929 3.619

Рачун фабрикације показивао je у 1936 готово јед-
нак приход као и у 1934. To je међутим за око пола ми-
лиона мање него у 1932. С друге стране показују и тро-
шкови тенденцију пораста. Нарочито велики су издаци на 
порез. У 1936 години они су износили 790 хиљада динара. 
Тн значи да je за порезе отишло равно 41% укупне бру- 
то-добити. Отписи инвестиција износе 1,08 милиона, a от- 
писи ненаплативих потраживања — 52 хиљаде динара. 
Иако ce позиција камате више није ни јавила међу рас- 
ходима, ипак je прошла година завршена са губитком од 
965 хиљада динара. Ако ce томе дода и пренос из 1935 
године, види ce да укупни губитак износи 1 милион 437
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хиљада динара. Да je повериоцима исплаћена редовна ка- 
мата, укупни губитак премашио би износ главнице. С об- 
зиром на побољшање тржишних прилика, као и на не- 
давно извршену реорганизацију предузећа, његови буду- 
ћи изгледи морају се ипак означити као веома повољни.

У управи су: Максо Антић, Оскар Барт, Артур Гво- 
здановић, M anci Хартогс, Отон Хајнрих, д-р Сигфрид Ка- 
уфер, д-р Мирослав Плој, Ђуро Ружић и Дане Волф. Глав- 
ни директор je г. Отон Хајнрих.

„МОНТАНИКА" Д. Д. У ЗАГРЕБУ

„Монтаника” д. д. има два угљенокопа. и то рудник 
каменог угља на планини Мајевици код Симинхана у се- 
веро-источној Босни, и рудник светлог угља у Ђурђевику. 
Нарочита пажња посвећује се „Мајевици”, која даје го- 
тово најбољи угаљ у држави, Већ у пролеће 1929 овај je 
рудник везан жичаном железницом од 12 км. са железнич- 
ком станицом Симинхан код Тузле, a у току 1934 угљено- 
кбп je снабдевен и модерним постројењима за сепарацију, 
као и уређајем за испирање угља.

Kao што je то био случај и са већином наших оста- 
лих угљенокопних предузећа, тако je  последњих година и 
„Монтаника” д. д. била приморана да се бори са огром- 
ним тешкоћама. Државне железнице, које су највећи кон- 
зумент угља у нашој држави, биле су знатно редуцирале 
своју тражњу, a и смањење цена дејствовало je  управо 
катастрофално. С обзиром на то морала се смашити и 
продукција угља, јер je било немогуће да сви рудници 
нађу нове купце. Међутим, смањење продукције значи по- 
вишење продукционих трошкова no тони, јер се један део 
издатака није могао смањивати истим темпом. Због тога 
су и губици били неизбежни. Нека рударска предузећа 
била су приморана да сасвим обуставе свој погон. И код 
„Монтанике” продаја je била осетно смањена. Још у 1931 
њени приходи од продаје угља износили су 12,76 милиона 
динара, a у 1934 години само 4,16 милиона. Прилике се у 
последње време постепено поправљају, делом због фор- 
сирања продаје приватној индустрији. To треба да дође 
до изражаја у билансима за 1937 и наредне године. Про- 
шлогодишње пословање „Монтанике” завршено je ca ма- 
лим добитком, али треба имати у виду да je и амортиза- 
ција инвестиција извршена само у сасвим ограниченом 
обиму.

Рачун изравнања

Актива 1933. 1934. 1935. 183®.
у хиљадама динара

Благајна 305 252 292 18
Хартије од вредности 7 9 46 44
Дужници 6.099 4.082 3.306 3.039
Рудна поља 1.250 1.250 1.250 1.250
Жичана жељезница, маши-

не, алати инвентар 8.629 10.825 11.393 12.420
Г убитак 310 827 1.078 1.028

Пасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фонд 41 41 41 41
Фонд амортизације 3.797 5.162 5.167 5.415
Повериоци 4.456 4.657 7.214 7.955
Банке 4.234 3.840 2.356 2.340
Акцептн 2.075 1.000 500 ------
Преносни рачуни ------ ------ 86 47
Збир биланса 16.601 16.705 17 365 17.799

Рачун губитка н добитка
Расходн

Пренос губитка 312 310 827 1.077
Продукциони трошкови 2.180 2.644 8.646 9.486
Управни трошкови ------ 2.520 1.739
Камати 1.217 ------ 817 619
Порези 421 656 512 566
Отписи 1.180 1.153 ------ 248

Приходи
Продаја угља 5.002 4.157 12.244 12.708
Губитак 310 827 1.078 1.028
Збир прих. или расх. 5.312 4.984 13.322 13.736

Збир биланса износи 17,8 милиона и не показује
битнијих промена у односу на три претходне године, док 
je према 1930, 1931 или 1932 повећан за преко 5 милиона, 
што je  углавном у вези са променама код дужника и ин- 
вестиција. Дужници су до краја 1933 показивали сталну 
тенденцију, јер су се и прилике око наплате лиферованог 
угља, иако још увек не задовољавају сасвим, ипак у изве- 
сној мери поправиле. Иначе, пораст рачуна инвестиција. 
није још заустављен. Са 6,3 милиона у 1930 инвестиција 
je повећана на 12,4 милиона динара крајем 1936 године. 
Повећање у 1933 износило je 1,75 милиона, у -1934 годинн
2,2 милиона, у 1935 око 570 хиљада, a у прошлој години 
преко 1 милион динара.

До конда 1934 амортизадија je вршена врло уредно» 
гако да je крајем те године висина амортизационог фон- 
да била достигла скоро 50% билансне вредности инвести- 
ција. У 1935 морало се сасвим одустати од амортизације, 
a за прошлу годину инвестиције су отписане само са 2%. 
Висина амортизационог фонда ипак задовољава, јер je* 
готово половина инвестиција извршена у току последње 
четири године, a крајем 1936 амортизациони фонд покрн- 
ва 43,6% билансиране вредности свих инвестиција.

Укупна сопствена средства, одбивши губитак, изно- 
се 6,43 милиона. Како су инвеетиције исказане са 12,4 ми- 
лиона, то значи да je око 6 милиона динара инвестиција 
извршено помоћу кредита. Иначе, укупна туђа средства 
су билансирана са 10,3 милиона, од чега отпада 2,34 ми- 
лиона на банкарске кредите и 7,96 милиона динара на 
остале повериоце. Каматна стопа није за Монтанику не- 
повољна, пошто не прелази 6%.

Интересантан je и рачун губитка и добитка. Прихо- 
ди од продаје угља у 1936 износе 12,7 милиона, што значи 
да су готово једнаки онима из 1931 године. Иначе, у од- 
носу на 1935 порасли су за 464 хиљаде динара. Према 1935 
порасли су и продукциони трошкови за 84-0 хиљада, што 
je последица повишења надница. Међутим, то je готово у 
целости компензирано смањењем управних трошкова за 
око 800 хиљада.

Управни трошкови у 1936 год. износили су само 1,74 
милиона према 4,28 милиона динара у 1931. Види се да 
ie последњих година спроведена најригорознија штедња. 
Али се опадање продаје и смањивање продајних цена није 
могло надокнадити, тако да су се све пословне године од
1932 до 1935 морале закључити са губитком. Прошлогоди- 
шње пословање завршено je  ca чистим добитком од 500 
хиљада динара. Taj износ je  употребљен за смањење гу -  
битка из ранијих година. Иначе, остатак губитка износи 
још 1 милион 28 хиљада. Ако се повољни развој прилика 
који je  запажен на тржишту угља настави и даље, онда 
би се и овај губитак могао доста брзо елиминисати.

У управи су г.г.: д-р Владимир Барон Турковић; 
(претседник), Мр. Ксенофонт Кљученко (потпретседник)^ 
Драг. Мишић, Антон пл. Галзиња, д-р Јурај Томљеновић- 
Генерални директор je г. д-р Томислав Томљеновић.

1 1 1 1
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Sadržaj:
»Cement« a. d. i— Beograd 
Beočfnska fabrika cementa a. d. u Beogradu 

„КроациЈа”, творница портландцемента д. д.,3агреб

»CEMENT« A, D. — BEOGRAD

Poslednjih godina u javnosti su češće kritikovane su
više velike cene cementa. U vezi s tim javljali su se i razni 
napadi na našu cementnu industriju, naročito posle stvaranja 
kartelne organizacije »Cement« a. đ. Cement je, zaista, skup. 
Ali se ne može bez daljega bacati krivicu za to na kartel i 
na cementnu industriju. Kod nas je, nažalost, već ušlo u 
običaj da se o kartelim a piše i govori nepovoljno, bez ob
zira na to  da li je njihovo posto jan je za privredu kao ce
linu korisno ili štetno. Slično je i s kam panjom protiv naše 
cementne industrije i njenog kartela. Iznošene su najrazliči- 
tije optužbe: da je kartel povisio eene, da svesno ograničava 
proizvodnju, da nam erno koči građevinsku delatnost u zemlji, 
da onemogućuje savremeno zidanje potrebnih zgrada, da su 
cene u raznim mestima nejednake, itd. Međutim, ni za jednu 
od ovih optužbi nisu navedeni i stvarni dokazi ni konkret
ni podaci. Sve je neodređeno, izuzevši principijelnu animoz- 
nošt protiv kartela.

Ako se stvari posm atraju sa manje pristrasnosti, mo- 
raće se doći do zaključka da ove optužbe ne pretstavljaju  
ništa drugo već prosto dem agogisanje bez stvarne podloge. 
P re svega moramo naglasiti da »Cement« a. d. nije stvoren 
radi povišenja cena. Niti je povišenja fabričkih cena bilo, niti 
je postojala nam era da se ono izvrši. Uostalom, ono je p re 
ma sadašnjem stanju i neostvarivo, je r  su cene cementa već 
pre tri godine jednim vladinim rešenjem maksimirane. Ko
liko je  nama poznato, cementna industrija nije ni u jednom 
slučaju prekoračila utvrđene cene. Naprotiv, ona ih je u ne
kim krajevim a održavala i ispod određene visine. Prilikom 
stvaranja kartelne organizacije mislilo se u prvom redu na 
racionalizaciju prodajnih, kreditnih i podvoznih prilika, dakle 
vodilo se računa isključivo o momentima koji su neobično 
važni i sa nacionalno-ekonomskog gledišta.

Stvaranje kartela je posledica neobično teških prilika 
pod kojim a je naša cementna industrija poslednjih godina 
bila prim orana da radi. Njen prvorazredni kapacitet iznosi 
skoro 2 miliona tona godišnje, a godišnja potrošnja cementa 
u zemlji ne dostiže prosečno ni 400 hiljada tona. N ajjača po 
trošn ja bila je u 1931 godini sa 475 hiljada tona, a najsla
bija ti 1934 sa 260 hiljada tona. Prosečni godišnji izvoz ne 
iznosi takođe znatno više od 400 hiljada tona. (U toku 1936 
izvezli smo čak samo 303 hiljade tona). To znači da naša 
cementna industrija ni u najpovoljnijem slučaju nije mogla 
da iskoristi ni 401%. svog ogrom nog kapaciteta. To znači dalje 
da je među našim cementnim fabrikam a i konkurencija m o
rala da bude neobično jaka. Borba nije vodena samo na 
granicama prodajnih rejona pojedinih preduzeća, već su, na 
primer, dalmatinske fabrike često prodavale svoj cement čak 
u Subotici, Novom Sadu i Beogradu, a fabrike iz unutrašn jo
sti — u Splitu, Šibeniku, pa čak i u Boki Kotorskoj. S obzi

rom na visoke prevozne troškove gubici su bili neizbežni. Na 
rentabilitet poslovanja nepovoljno je uticalo i sve jače kred i
tiranje mušterija, ne samo zbog gubitka na kamati, nego i 
zbog osetnog porasta nenaplativih potraživanja. To se na 
duže vreme nije moglo da održi. Uostalom, niko ne može 
ni tražiti da se radi sa gubitkom.

»Cement« a. d. ima prem a tome za cilj da smanji tro 
škove distribucije, a po mogućnosti i prodajne cene. Naime, 
visoke cene su štetne i za cementnu industriju, je r  se ce
ment manje traži za zidanje kuća i ostalih objekata. Cement
nim fabrikam a, koje imaju ogrom an neiskorišćen kapacitet, 
nije sigurno prijatno kad vide da se cement sve češće za
menjuje drugim građevinskim materijalom. Dok u zapad
nim industrijskim  zemljama potrošnja cementa često prelazi 
i 100 kg po glavi, ona kod nas iznosi prosečno samo 20 do
25 kg. Cementnoj industriji je poznato da bi se p ri nižim 
cenama i naša potrošnja cementa za k ratko  vreme mogla 
udvostručiti. A to bi za nju značilo ogromno sm anjenje fik
snih troškova po jedinici proizvodnje i znatno poboljšanje ren- 
tabiliteta. Prem a tome, s obzirom na neiskorišćeni proizvod
ni kapacitet, interes cementne industrije nije u suprotnosti 
s interesom građevinske delatnosti. Naprotiv, sniženje cena 
dalo bi snažan impuls i cementnoj industriji i građevinskoj 
delatnosti. To znači, da su cementna industrija i njen k a r
tel najm anje krivi zbog visokih cena cementa.

Do uvođenja trošarine na cement, koja se počela na
plaćivati u novembru 1933, kod nas gotovo nije bilo. prigo
vora u pogledu cena cementa, je r su one zbog velikog kapa
citeta naših fabrika bile uvek niže nego u drugim zemljama 
sa privrednim prilikama sličnim našim. Skupoća cementa je  ü 
prvom redu posledica prohibitivne trošarine na cement i d ru
gih opterećenja. Državna trošarina iznosi 1500 dinara po va
gonu, na ime opštinske trošarine, poreza na poslovni prom et 
i raznih taksa mora se platiti najm anje daljih 500 dinara. Za
tim dolaze troškovi pakovanja, podvoza i istovara, koji su 
takođe vrlo znatni, a pri većim udaljenostim a pretstavljaju  
često i preko 100|%, same vrednosti fabrikata franko fabrika. 
Cene franko fabrika su umerene. Ako ih ne oseća potro- 

.šač, za to  nisu krive ni fabrike cementa ni njihov kartel, već 
činjenica da se cement na putu od fabrike do potrošača zna
tno poskupljuje usled visokih dažbina i prevoznih troškova. 
P re nego što pređemo na samu analizu bilansa »Cement« a. d. 
moramo još naglasiti, da je u svoje vreme po nalogu vlade i 
jedna stručna komisija ispitivala rad kao i proizvodne tro 
škove kod naših fabrika cementa. Na osnovu rezultata do 
kojih je ta  komisija došla, cene cementu su i limitirane, tako 
da je svako iskorišćavanje potrošača od strane cementne in
dustrije unapred onemogućeno.

»Cement« a. d. je osnovan 30 m arta 1936, kao kartelna 
organizacija naše cementne industrije, kako prim orske tako i
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one u unutrašnjosti. Pored zajedničke prodaje ugovoreno je 
rejoniranje prodajnih područja i zajedničko utvrđivanje p ro 
dajnih uslova. Kartel je  zaključen do k ra ja  1942 godine.

Bilans »Cement«-a a. d. za prvu poslovnu godinu ova
ko izgleda (u hiljadama dinara):

Račun izravnanja
Aktiva 31-XII-1936 Pasiva

Gotovina i banke 2.031 Glavnica 1.000
Zaliha 574 Verovnici 16.231
Dužnici 14.528 Razna pasiva 63
Menice 25 Polog kaucija 3.000
Inventar 160 Polog efekata 256
Kaucije 50 Čisti dobitak 74
Polog kaucija 3.000
Polog efekata 256 Zbir bilansa 20.624

Račun gubitka i dobitka
Rashod Prihod

Čin. plate i beriva 1.433 Od prodaje cementa 3.697
Porezi i pristojbe 137 Razni prihodi 23
Poslovni troškovi 2.076
Čisti dobitak 74 Zbir prihoda 3.720

Društvena glavnica iznosi 1 milion dinara, a podeljena
je na 1000 komada akcija od po hiljadu dinara. Sve akcije
glase na ime i nalaze se u rukam a naših cementnih fabrika.
»Verovnici« su iskazani sa 16,2 miliona. To su gotovo isklju-
čivo potraživanja cementnih fabrika za isporučeni cement. 
Kaucije i položi iznose 3,3 miliona.

»Dužnici« pretstavljaju  najveću poziciju u aktivi. Oni 
iznose 14,5 miliona. Društvo nema drugih dužnika, osim k u 
paca cementa. Inače, ovako znatan iznos dužnika nam po 
kazuje da se i u pogledu uslova plaćanja kupcim a izlazilo u 
susret do krajn jih  granica mogućnosti. Zaliha robe bilansi
rana je sa 574 hiljade, a gotovina u blagajni i kod banaka 
sa 2,03 miliona dinara. Inventar je iskazan sa 160 hiljada.

Prihodi od prodaje cementa iznose 3,7 miliona. Na ime 
poslovnih troškova je izdato oko 50% tog  iznosa, za činov
ničke plate i beriva oko 38,5%, za poreze i takse 3,7%, a 
ostatak od 2% je čisti dobitak. Ukupni rashodi »Cement«-a
a. d. iznose 3,64 miliona. Ušteda cementnih fabrika na tro 
škovima distribucije m ora da bude znatno veća. Samo kod 
Beočinske fabrike cementa, koja je doduše najveća, ona iz
nosi skoro 1 milion dinara.

U upravi su gospoda: Miloš Savčić (pretsednik), d-r 
Ferdinand G ram berg (potpretsednik), d-r Tomislav Bulat, 
Karlo Koroneli, Julije Jon, Pavle Lavokat, Rihard Nagelšmit, 
Gvido Romiti, Dezider Šomođi i d-r Vinko Vrhunec.

BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A. D. U BEOGRADU

Imali smo već priliku na naglasimo da je  naša indu
strija  cementa koncentrisana u dva rejona: dalmatinski, oko 
Splita, i savsko-dunavski, gde je  najvažnija Beočinske fabrika 
cementa. Iako je proizvodni kapacitet postojećih cementara 
daleko veći od po trošn je cementa u zemlji, ipak se još uvek 
osnivaju i nove fabrike. Jedna je prošle godine počela da 
radi u blizini Skoplja, a druga treba da se izgradi kod Ši
benika u Dalmaciji. Bilo bi sasvim pogrešno, kada bi se na 
osnovu ovog fak ta zaključilo, da su prilike u našoj cementnoj 
industriji povoljne. Treba, naime, imati u vidu i činjenicu, da 
je nekoliko naših cementnih fabrika zbog teških prilika na 
tržištu  bilo prim orano da obustavi proizvodnju. Osnivanje 
nove fabrike u Šibeniku je posledica naročite okolnosti. U 
Dalmaciji igra neobično važnu ulogu i suparništvo između 
Splita i Šibenika. Nova fabrika kod Šibenika dobija potrebno

zemljište od opštine sasvim besplatno. Daju jo j se i neke 
druge privilegije, a imaće na raspoloženju vanredno bogata 
ležišta prvoklasne tupine.

Privredna depresija je , imala katastrofalno dejstvo na 
cementnu industriju. U krizi ko ja je izbila krajem  1929 go
dine građevinska delatnost bila je  p rva na udaru, tako da 
je došlo do velikog sm anjenja potrošnje cementa u svetu i 
kod nas. Pad cena bio je takođe znatan. Dalmatinske fabrike 
su trpele i usled smetnji koje se čine izvozu, pa su se po
čele intenzivno i sistem atski baviti i prodajom  u unutrašojosti 
zemlje, što ranije nije bio slučaj. Time je situacija fabrika 
iz  savsko-dunavskog rejona bila još i pogoršana.

Što se tiče Beočinske fabrike cementa, treba konsta- 
tovati da je njena situacija bila dosta teška i pre opšte p ri
vredne krize. Naime, ona je pre rata  snabdevala cementom 
sve krajeve bivše Ugarske, pa je i njen proizvodni kapacitet 
bio ogroman. Međutim, posle oslobođenja je sasvim p re 
stala i m ogućnost prodaje na te rito riji ko ja  je  pripala M a
đarskoj i Rumuniji, je r  su ove dve države favorizovale svoju 
sopstvenu cementnu industriju. Zbog to g a  je  Beočinska fa
brika (posle svetskog rata) mogla da iskorišćava samo je 
dan deo svog ogrom nog proizvodnog kapaciteta. Zbog p ri
vredne depresije i konkurencije dalmatinskih fabrika postalo 
je još i dalje smanjivanje proizvodnje neizbežno. P red kraj
1933 uvedena je, najzad, i neobično visoka trošarina na ce
ment (1500 dinara po vagonu). Jednu polovinu te  tro ša ri
ne m oraju snositi same fabrike, a drugu polovinu potrošači.

I u svom poslednjem poslovnom izveštaju uprava Be
očinske fabrike cementa žali se na državnu trošarinu, koju 
sm atra najvećom smetnjom potrošnji. Svi dosadašnji napori 
u pogledu ukidanja ovog te re ta  ostali su bez ikakvog uspe
ha. Ovim ogromnim opterećenjem  silno se otežava upotreba 
neosporno najm odernijeg građevinskog m aterijala, a to  je 
štetno ne samo za industriju cementa, nego i za celu građe* 
vinsku industriju, koja je svakako jedna od najvažnijih 
osnovnih industrija u zemlji. Dok se drugde građevinska de
latnost podržava i na veštački način, dotle se ona kod nas 
upravo k.oči teškim državnim i samoupravnim nam etima na 
najvažniji građevinski m aterijal.

Posle 1935 godine, u kojoj se potrošnja cementa n a
lazila u najvećoj depresiji, donela je  prošla 1936 godina iz- 
vesno poboljšanje domaće potrošnje. Time *se je koristila i 
Beočinske fabrika cementa, ko ja je uspela da poveća svoje 
isporuke za oko 20% prem a onim iz prethodne godine. Me
đutim, ona je  i u toku prošle godine mogla da iskoristi svoj 
kapacitet samo sa oko 35%. Kao što ćemo moći da u tv r
dimo prilikom detaljne analize njenog bilansa, ni njen p ro 
šlogodišnji dobitak u najvećem delu ne potiče od fabrikacije 
cementa, već se sastoji iz kam ata i drugih prihoda koji ne 
stoje ni u kakvoj vezi sa faktičnim produkcionim pogonom. 
Da preduzeće nije vrlo snažno fundirano i da ne raspolaže 
ogromnim finansijskim sredstvima, teško bi se moglo pri 
takvoj situaciji održati.

Bilansi za poslednje 4 godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935 1936
u hiljadama dinara

Fabrika i nam eštaj 93.823 93.881 94.102 94.576
Roba i materijal 17.796 13.862 15.150 13.642
Dužnici 44.451 42.045 41.272 47.620
Gotovina 2.393 5.305 3.581 3.161
H artije od vrednosti 20.711 19.921 18.839 18.961
Vrednost penz. fonda — 9.048 10.036 10.511
Polog hart, od vrednosti 3.571 4.534 2.840 1.265
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Pasiva
Glavnica 40.500 40.500 40.500 40.500
Rezervni fond 5.300 5.500 5.700 5.800
Spec. rez. fond 3.198 3.198 3.198 3.198
Rezervni fond efekata 879 879 879 879
Fond valorizacije 10.066 10.066 10.066 10.066
P oreska rezerva 250 250 250 250
Amortizacioni fond 45.076 50.488 54.847 58.974
Penzioni fond 8.571 9.048 10.036 10.511
Dobrotvorni fondovi — — — 1.080
Poverioci 55.504 57.081 49.816 48.241
Razna pasiva 2.297 2.475 2.043 918
Nepodignuta dividenda 1.908 47 1.455 2.790
Polog hart, od vrednosti 3.571 4.534 2.840 1.265
Čista dobit 5.624 4.530 4.189 5.263
Zbir bilansa

Račun

182.746 

gubitka i

188.596

dobitka

185.820 189.736

Rashodi
Plate, troškovi i soc. tere ti 7.118 6.498 6.418 5.492
Amortizacija 5.077 4.788 4.347 4.124
Otpis dubioza 86.5 32 82 319
Porezi i takse 3.119 2.043 2.442 5.048
Trošarina (deo fabrike) — — 5.893 7.298
Čista dobit 5.624 4.530 4.189 5.263

Prihodi
Proizvodnja 19.929 15.347 19.424 23.807
Kamata i razni prih. 1.731 2.340 2.002 2.271
Izuzeto iz rezerve — — • 1.800 1.324
Prenos dobiti 134 203 145 142
Zbir prihoda ili rashoda 21.803 17.890 23.372 27.544
Dividenda 10% 8% 8% 10%

Zbir bilansa je  za 3,9 miliona veći nego krajem  1935 
godine. U pasivi imamo nekoliko interesantnih promena. Fon
dovi su povećani za 5,78 miliona dinara, i to  amortizacioni 
za 4,2 miliona, dobrotvorni za 1,08 miliona, penzioni za 475 
hiljada i rezervni fond za 100 hiljada dinara. Nepodignuta 
dividenda je takođe veća, i to za 1,33 miliona, a čista do
bit pokazuje povećanje od 1,07 miliona u odnosu na p re t
hodnu godinu. Ukupno povećanje kod svih pozicija u pasivi 
iznosi 8,2 miliona. Tri pozicije su, međutim, smanjene za 4,3 
miliona, i to poverioci za 1,58 miliona, razna pasiva za 1,12 
miliona i polog hartija  od vrednosti za 1,57 miliona dinara.

Odnos između sopstvenih i tuđih sredstava je vrlo po
voljan, je r  na tuđa sredstva ne otpada više od 53,2 miliona 
dinara odnosno samo 28%, od ukupnih sredstava s kojima 
je fabrika radila. Sopstvena sredstva, uračunavši fond am or
tizacije i prošlogodišnju čistu dobit, dostigla su 135 miliona 
dinara, od čega otpada 40,5 miliona na glavnicu. Fond amor- 
tizicije iskazan je  sa 58,97 miliona. Kako su investicije u ak 
tivi bilansirane sa 94,5 miliona, vidi se da ih ovaj fond već 
pokriva sa 62,3%.

Aktiva je  vrlo pregledna i jednostavna. Vrednost in
vesticija, na ko je otpada oko 50% obrtnog kapitala, pove
ćana je prošle godine samo za 474 hiljade, sa 94,10 miliona u
1935 na 94,57 miliona krajem  1936 godine. U toku poslednje 
tri godine nije bilo znatnijih novih investicija, ali zato od
1930 do k raja  1933 porast iznosi oko 24 miliona dinara. U 
to  vreme je izvršena potpuna modernizacija i tehnička re 
organizacija proizvodnje. Oko 25% obrtnog kapitala plasi
rano je  u dužnike, koji iznose 47,72 miliona prem a 41,27 mi
liona u prethodnoj godini. Račun robe i m aterijala bilansiran 
je  sa 13,6 miliona i manji je za 1,5 miliona nego u 1935. Kod 
gotovine, hartija  od vrednosti i vrednosti penzionog fonda 
prom ene prem a prethodnoj godini su sasvim neznatne. Inače,

preko računa hartija  od vrednosti, koji je u 1936 bilansiran 
sa 18,96 miliona, knjiže se učešća u mnogobrojnim preduze- 
ćima ko ja pripadaju koncernu Beočinske fabrike, ali se u n je
nom portfelju  sigurno nalaze i razni državni papiri.

Čista dobit za 1936 iznosi 5,12 miliona, a sa prenosom 
iz prethodne godine 5,26 miliona dinara. Ako se uzme u ob
zir da je  1 milion 324 hiljade izuzet iz rezerve i da je napla
ćeno 2,27 miliona na ime kam ate i raznih prihoda, koji ne
maju nikakve veze sa proizvodnjom cementa, vidi se da je 
na cementu zarađeno samo 1,5 miliona dinara. Na osnovu 
podataka o plaćenoj trošarini vidi se dalje da je  u toku 1936 
prodato 9730 vagona cementa. To znači da je  prosečna čista 
zarada po kvintalu iznosila 1,56 dinara.

Na strani prihoda vidimo da su bruto prihodi od pro
izvodnje opet porasli. Oni iznose 23,8 miliona prema 19,4 mi
liona u prethodnoj i 15,3 miliona u 1934 godini. Isporuke ce
m enta u 1936 bile su za oko 20% veće od onih u 1935 godini. 
Plate, troškovi i socijalni te re ti iznose 5,49 miliona prema 6,42 
miliona u prethodnoj godini. Ovo sm anjenje ostvareno je u 
prvom redu blagodareći racionalizaciji prodaje putem zajed
ničke kartelne organizacije. Inače, prošle godine bila je i 
am ortizacija za 223 hiljade dinara m anja nego u 1935. Po 
prilici za isto toliki iznos povećan je otpis dubioza. Poveća
nje poreza i taksa je  ogromno. U 1936 oni su iznosili 5,05 mi
liona prem a 2,44 miliona u prethodnoj i 2,04 miliona u 1934 
godini. Na ime trošarine koja ide na te re t proizvođača pla
ćeno je 7,3 miliona prem a 5,9 miliona u 1935 godini. To znači 
da je  p rodaja povećana sa 7.857,3 vagona u 1935 na 9.730,6 va
gona u 1936 godini.

Iskazana čista dobit od 5,26 miliona ovako je podelje
na: za 10% dividendu 4,05 miliona; tantijem a 512 hiljada; re
dovnom rezervnom fondu 150 hiljada; amortizicionom fondu 
26 hiljada; dobrotvornim  fondovima 400 hiljada; ostatak od 
125 hiljada dinara prenosi se na novi račun.

U' toku 1937 situacija fabrike pokazuje umerenu ten
denciju poboljšanja, i to  uglavnom blagodareći javnim rado
vima. P rodaje cementa industriji i privatnoj građevinskoj de- 
latnosti još uvek ne zadovoljavaju. Kada bi se ukinula tro 
šarina, sigurno je da bi se i u tom pogledu stanje znatno i 
naglo popravilo.

U upravi Beočinske fabrike cementa su g. g.: Miloš 
Savčić (pretsednik); d-r Aurel E gri (potpretsednik); Damjan 
Brankovič, Geza Kovač, d-r Vlada T. Markovič, d-r Emil 
Opler, Đorđe baron Orenštajn, Josif baron Rajačić, Košta 
L. Timotijević, Dezider Šomođi i Julije Jon. U nadzornom 
odboru se nalaze gospoda: Milan Francuski, d-r Alfred Gar- 
donj, d-r Elem er Gelert, Mihajlo Gutman, Lazar Sladeko- 
vić, inž. Jovan Petrovič i F ranja Šlezinger.

„КРОАЦИЈА”, ТВОРНИЦА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА Д. Д ,
ЗАГРЕБ

Престанак безобзирне конкуренције међу нашим фа- 
брикама цемента имао je  повољан утицај и на! пословање 
„Кроације", творнице портландцемента д. д., Загреб. Док 
je раније на њено подручје долазио цемент из Словеније 
и Далмације, na чак и из фабрика у Србији, данас су за 
поједине произвођаче одређени стални рејони. Благодаре- 
ћи томе „Кроација” je  прошле године могла да искористи 
анатно боље свгај производни капцитет. С друге стране je 
попустила и општа привредна криза, која je  трајала читав 
низ годиеа. У вези с тим била je  много живља и грађе- 
винска делатност, нарочито у већим варошима. Највећу 
сметњу за даље побољшање прилика претставља држав- 
на трошарина на цемент.

Иначе „Кроација” има све услове за врло успешан 
рад. Њ ена фабрика налази се у непосредној близини једног
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великог напредног града, у Потсуседу, који je удаљен 
само десет километара од Загреба. За снабдевање Загреба 
цементом „Кроација” се може служити и камионима, који 
знатно олакшавају и појевтињују транспорт. A транспорт, 
као што je познато, код цемента игра битну улогу. Иначе, 
фабрика има у непосредној близини и железничку пругу 
тако да може лако снабдевати готово целу Савску, као и 
неке делове Дравске бановине. Она je до сада спадала у 
ред цементара средње величине. Међутим, на последњој 
главној скупштини акционара донета je  одлука да joj се 
капацитет знатно повећа. Претстојећа реконструкција, k o 

j o m  ће се осетно енизити и производни трошкови, биће 
изведена у ведиком обиму. Сви потребни припремни ра- 
дови су већ завршени, поручен je и машински уређај, тако 
да се могло већ приступити и проширењу фабрике. За то 
потребни капитал набавља се повишењем главнице са 7 на 
14 милиона динара. У ту сврху биће издато 35.000 нових 
акција од no 200 динара.

За прошлу годину „Кроација” исказује чисту добит 
од 1 милион 25 хиљада динара односно нешто мање него 
у годинама пре кризе. Ha пример у 1929 и 1930 чиста до- 
бит je износила no 1,2 милиона подишње. После тога je 
стално опадала. Од 1931 до 1934 године износила je  нешто 
изнад пола милиона годишње, a у 1935, упркос извесном 
повећању производње и продаје, била je исказана са ци- 
гло 12 хиљада, јер су цене показивале падајућу тенден- 
цију, a повећање производње није било још толико да су 
се могли надокнадити настали губици. Срећом, продаја у 
току 1936 повећана je у знатној мери, тако да je и рента- 
Јилитет повољнији,

Рачун губитка и добитка

Расходи 1930. 1934. 1935. 1936.
У хиљадама динара

Упр. трошкови и плате 2.664 2.069 2.164 2.232
Порези 1.321 2.242 3.784 5.273
Отпис намештаја 20 59 38 36
Фонд амортизације 679 493 497 940
Одржавање кућа ------ ------ 138 107
Дубиозиа потраживања 72 ------ — ------
Губитак на курсне ефекте ------ 6 ------ 13
Чиста добит 1.221 522 12 1.025

Приходи
Пренос добитка 5 10 9 12
Приход производње* 5.349 5.071 6.252 9.140
Камати 342 52 59 181
Приход од кућа 281 256 314 293
Збир прих. шш расх. 5.977 5.391 6.634 9.626

Пажљивим разгледањем: горње таблице могу се лако
пронаћи узроци моји су били довели до скоро потпуног 
ишчезавања чисте добити код цементних фабрика уопште 
и код „Кроације” напосе. Најглавнији узрок je у томе, 
што je једна једина врста расхода из године у годину би- 
ла све већа, наиме порези и јавне дажбине. Док су они у 
нормалним годинама износили око 1 милион динара го- 
дишње, у 1930 били су 1,32 милиона, a у 1936 чак 5,27 ми- 
лиона динара. Сувише велика државна трошарина на це- 
мент и други намети утицали су врло неповољно на про- 
дају цемента. Због тога су до 1934 и приходи од произ- 
водње показивали опадајућу тенденцију. Благодарећи у 
п р Е р м  реду рејонирању продаје код „Кроације” су у 1936, 
sia да цене нису никако повећаване, приходи од проиа-

в!Одње и продаје знатно порасли. Повољно je деловала и 
оиолност да су сви расходи, осим пореза, према 1935 го- 
дини остали готово непромењени, a према ранијим годи- 
нама су чак и знатно сниЖени.

Биланси „Кроације” за последње четири године ова- 
ко изгледају:

Актива 1933. 1934 1935. 1936.

У хиљадама динара
Готавина 8.879 10.673 5.837 4.153
Ефекти 105 379 345 427
Дужницр 1.765 3.947 9.295 14.081
Роба и материјал 1.386 2.818 2.802 2.408
Инвентар 343 391 376 366
Инвестиције 17.006 17.072 17.521 17.623

Пасива
Главница 7.000 7.000 7.000 7.000
Резервни фонд 1.260 1.270 1.280 1.280
Фонд валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750
Фонд амортизадије 9.699 10.243 10.797 11.737
Фонд аморт. врећа 25 25 25 25
Резерва за обнову 250 250 250 250
Збир соиств. средстава 19.984 20.538 21.102 22.042
Пензиони фонд 594 646 699 712
Повериоции 8.212 13.308 13.671 14.573
Разна пасива 158 255 681 704
Неиспл. дивиденда 7 12 11 2
Чиста добит 527 522 12 1.025
Збир биланса 29.483 35.281 36.176 39.058

Обртни капитал повећан je прошле године за 2,9 ми-
лиона, од чега отпада 940 хиљада на повећање фонда
амортизације и 900 хиљада на пораст поверилаца, a за 1 
милион динара je и чиста добит већа. Збир оопствених 
средстава, без чисте добити, износи 22 милиона, a укупна 
туђа средства су исказана са 16 милиона динара. Kao што 
се види, однос je  врло повољан. Иначе, сопствена сред- 
ства пвкривају не само све инвестиције, него и знатан део 
обртног капитала у ужем смислу.

Инвестиције су билансиране са 17,6 милиона и по- 
следњих година не показују већих промена. Готовина јг  
знатна. Она износи 4,15 милиона и мања je за 1,7 милиона 
него крајем 1935. Незнатне су биле промене иод залиха, 
које су крајем 1936 исказане са 2,4 милиона. Међутим, ду- 
жници стално расту. У 1936 они су износили 14 милиона 
према 1,76 милиона крајем 1933. To значи да се сада знат- 
но више кредитира него раније. Пошто нема отписа ду- 
биоза, кредитирање се врши свакако с великом опрезно- 
шћу. Иначе, да нема кредитирања, и повећање продаје 
било би, због високе трошарине, знатно слабије.

Од чисте добити употребљено je 700 хиљада за ис- 
плату 10% дивиденде, 101 хиљада за тантијему, 70 хиљада 
je дотирано резервиом, a 100 хиљада пензионом фснду. 
Остатак од 54 хиљаде пренет je на нови рачун.

У управи су г.г.: Миливој Црнадак (претседник), д-р 
Аурел Егри (потпретседник), Самуел Д. Александер, инж. 
Карл Ј. Бауда, Карло Коронели, д-р Елемер Гелерт, Јулије 
Јон, д-р Феликс Мандл, Ђуро Оренштајн, д-р Бранко Пли- 
верић, Дезидер Шомођи и Ђуро Улман. У надзорном од- 
бору су поспода: д-р Перослав Паскијевкћ, Фрањо Шле- 
зингер, Александер Унгар и инж. Рудолф Врбанић.
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Садржај:
Srpsko-češka fabrika šećera i rafinerija a. d., Ćaprija 

„Црвенка” фабрика шећера a. д., Црвенка

SRPSKO-ČEŠKA FABRIKA ŠEĆERA 1 RAFINERIJA A. D.,
ĆUPRIJA

Proizvodni kapacitet naših osam fabrika šećera (deveta
— u Usori — je zatvorena) iznosi oko 15 hiljada vagona še
ćera godišnje. Međutim, naša šećerna industrija nije još ni
kada mogla da ta j kapacitet iskoristi u potpunosti. Kampa
nje su bile, naročito u toku poslednjih 7—8 godina, srazmer- 
no vrlo kratke. To je posledica činjenice, da se ni domaća 
potrošnja šećera ne nalazi na onoj visini na kojoj bi trebala 
da bude. Dok prosečna godišnja po trošnja šećera u Engle
skoj, Danskoj i nekim drugim zemljama iznosi oko 50 kg 
po stanovniku, a prosečna evropska po trošnja dostiže 20 kg 
po stanovniku, dotle je ona kod nas do nedavna iznosila samo
4,5 kg, a u poslednje vreme, uprkos izvesnom pojačanju k u 
povne snage stanovništva, ne prelazi 5,5 kg po stanovniku go 
dišnje. Gore od nas stoje u tom pogledu od evropskih ze
malja samo Albanija i Bugarska. Imali smo već više puta 
priliku da naglasimo da je  glavni razlog za to  relativno vi
soka cena šećera, koja je uslovljena nesrazmerno velikom 
trošarinom.

Do 1929/30 po trošnja šećera kod nas je  iznosila oko
8,7 kg  po stanovniku godišnje. Ali je  posle toga zbog krize i 
sm anjenja kupovne snage stanovništva počela da opada. P o
grešnom  fiskalnom politikom mi smo to sm anjenje potrošnje 
još i ubrzali. Da bi se državni prihodi od trošarine na šećer 
održali na ravnoj visini, trošarinska stopa je povišena najpre 
sa 5 na 6,37 dinara, a posle, u vezi sa daljim opadanjem po 
trošnje na 8,05 dinara po kg šećera u kockam a i 7,50 dinara 
po kg kristalnog šećera. Time je  šećer kod nas postao luk
suznim artiklom, koji je dostupan samo imućnijim društve
nim redovima. Potpuno je razumljivo đa su i fabrike šećera s 
obzirom na to bile prinuđene da pristupe smanjenju p ro 
izvodnje šećera i smanjenju sađenja šećerne repe.

Zasejane površine i prinos šećerne repe u pojedinim 
godinama ovako izgledaju:

God. hektara hilj. kvintala God. hektara hilj.
kvintala

1928 56.462 9.293 1933 30.450 5.095
1929 59.710 10.976 1934 27.936 4.801
1930 53.190 7.449 1935 29.946 4.839
1931 46.240 7.074 1936 27.514 8.230
1932 43.570 7.335 1937 15.000 —

Dok je u godinama pre povećavanja trošarinske stope 
površina pod repom bila samo neznatno m anja od 60.000 hek
tara, u 1933 je iznosila samo oko 30.000 hektara, a ove go 
dine kreta la  se oko 15.000 hektara. Dakle, postepeno je  sma

njena na jednu četvrtinu. To pretstav lja  ogrom an gubitak za 
poljoprivredu, pogotovo ako se uzme u obzir da je  šećerna 
repa sve do nedavna uživala glas najrentabilnije kulture.

U vezi sa opadanjem potrošnje šećera poslednjih go
dina je  prošla kroz vrlo tešku krizu i naša šećerna industrija. 
Kratke šećerne kam panje su za fabrike istovetne sa neren ta
bilnim kam panjam a i nesrazmerno velikim režijskim troškovi
ma. Uprkos najrigoroznijoj štednji, fiksni troškovi se ne mogu 
smanjivati u istoj meri u kojoj se smanjivala proizvodnja i 
potrošnja šećera. Pored toga, sve su fabrike imale i znatne 
gubitke na kam ati, je r su iz godine u godinu morale p re
nositi velike količine šećera, koje se nisu mogle plasirati, 
već su im ležale na skladištu kao mrtvi kapitali.

Kako izgleda, bilans ovogodišnje šećerne kam panje biće 
opet vrlo nepovoljan, kako za fabrike šećera, tako i za p ro 
izvođače šećerne repe. P re svega, zbog nagomilanih velikih 
zaliha šećera, fabrike su bile prim orane da znatno snize po
vršine zasejane repom, po prilici za 30 do 40%  prem a p re t
hodnoj godini. Zatim je bio vrlo slab i ovogodišnji prinos 
repe. Dok je u 1936 godini prosečni prinos repe bio reko r
dan sa oko 280 kvintala po hektaru, dotle on ove godine, 
ukoliko smo mogli saznati, nije' dostigao ni polovinu p ro 
šlogodišnjeg. Inače, ovogodišnja repa je  i po sadržaju še
ćera znatno slabija. U pojedinim krajevim a ona je  sadržavala 
i manju količinu šećera- nego što se po Uredbi o otkupnim 
cenama sm atra kao minimum. T q znači da je prosečna cena 
repe za fabrike, s obzirom na sadržaj šećera, skuplja nego 
ranijih godina. Pored toga su i režijski troškovi, po jedinici 
proizvodnje, opet povećani, delom zbog suviše kratke  kam 
panje, a delom zbog povećanja nadnica i poskupljenja po
moćnog materijala.

U vezi sa ovogodišnjom rđavom berbom šećerne repe 
u našoj štampi se nedavno bila pojavila i vest da ćemo iduće 
godine m orati da uvezemo izvesne količine šećera iz ino- 
stranstva. Smatramo da se ta  potreba neće javiti. Teško je 
verovati da će potrošnja šećera, uz sadašnje cene i posto
jeće trošarinsko opterećenje u 1937/38 godini znatno preći 
količinu od 8 hiljada vagona (u kalendarskoj 1936 potrošili 
smo samo oko 6950 vagona). Međutim, neprodate zalihe koje 
su preostale iz 1936/37 godine zajedno sa ovogodišnjom p ro 
izvodnjom dostići će cirka 9 hiljada vagona. To znači da 
ćemo u zemlji imati još uvek nešto više nego što je , po
trebno. Problem naše šećerne idustrije nije u tome. Još uvek 
je mnogo važnije pitanje, kako đa se poveća potrošnja še
ćera u zemlji. To će teško ići bez pojevtinjenja cena. Fabrike 
šećera su u pogledu snižavanja proizvodnih troškova uglav
nom došle do k rajn je  granice. S obzirom na izvesno pobolj-
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šanje rentabiliteta kod gajenja pšenice, kukuruza i raznih 
industrijskih biljaka, više se ne može misliti ni na sm anjenje 
otkupnih cena za šećernu repu. O staje samo jedna m oguć
nost, a to  je  osetnije snižavanje preterane državne trošarine 
na šećer. Blagodareći povečanju potrošnje, fiskalni interes 
sigurno ne bi bio oštećen, a znatno bi se poboljšao i polo
žaj zemljoradnika-proizvođača šećerne repe.

Ovogodišnja kam panja u fabrikam a šećera je pri k ra 
ju. Međutim, još nisu poznati i ovogodišnji tačni podaci o 
proizvodnji šećera. Proizvodnja Fabrike u Ćupriji u toku p re t
hodne četiri godine ovako se kreta la  (u kvintalima):

T rajanje Prerađena I z r a d e n 0

Godine kam panje repa šećera melase rezanaca
1933/34 18 dana 223.000 33.623 8.950 6.282
1934/35 9 dana 117.000 13.700 4.700 3.500
1935/36 65 dana 785.340 117.049 58.898 29.110
1936/37 41 dan 551.900 72.216 22.350 19.791

U toku 1933/34 i 1934/35 najglavnija briga fabrike je
bila da što brže smanji ogrom ne stare zalihe. U to  vreme 
je fabrika pomišljala i na potpunu obustavu rada. U 1935/36 
kam panja je  tra ja la  65 dana (prema 87 dana u 1929/30). N aj
zad, u prošloj poslovnoj godini fabrika je preradila za jednu 
trećinu manje repe nego u prethodnoj kam panji. Razume se 
da su se usled toga i troškovi proizvodnje po kg  opet po 
većali, utoliko više što je i sadržaj šećera u repi, zbog ne
povoljnih atm osferskih prilika za vreme vegetacije, bio ma
nji nego u 1935/36 god. Prošlogodišnja prosečna dnevna p re 
rada repe iznosila je 13.543 kvintala prem a 12.230 kvintala u 
1935/36. Inače prosečni prinos repe po hektaru u 1936/37 go
dini iznosio je 229 kvintala (prema 179,3 kvintala u 1935/36), 
a zasejana površina je  bila 2.361 hek tara (prema 4.169 hek
ta ra  u 1935/36). Repa je  zemljoradnicima plaćana prosečno 
po 21,70 dinara od kvintala prem a 24 dinara u prethodnoj 
1935/36 godini.

Evo glavnih bilansnih pozicija Srpsko-česke fabrike še
ćera za nekoliko poslednjih godina. Napominjemo da se po 
slovna godina ovde završava 30 juna svake godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

u hiljadama dinara
Mašine, zgrade itd. 53.605 53.669 53.974 54.195
Inventar 2.857 1.868 1.782 1.852
Roba 19.560 5.430 24.541 21.431
M aterijal 3.395 5.236 4.784 3.281
H artije od vred. 529 253 17 2.000
Gotovina 99 30 88 110
Dužnici 15.825 13.360 15.320 15.578
Prelazne stavke 3.306 3.935 2.334
Prenos gubitka (1.636) —.— —.—
Gubitak tek. god. (5.433) (12.505) —.— —.—
Gub. posle otp. fonda 1.636 14.141 —.— —.—

Pasiva
Glavnica 45.000 45.000 30.000 30.000
Rezervni fond — —.— 859 859
Valorizacioni fond 8.768 8.768 8.768 8.768
Fond am ortizacije 4.945 7.251 9.547 11.862
Fond za otp. zemlj. dug. •—.— 1.251
Poverioci 37.579 36.274 53.812 47.811
Prelazne stavke 33
Čista dobit —.— —.— 204 1.481

Zbir bilansa 96.506 97.294 104.441 100.782

Račun gubitka i dobitka
Rashodš

Proizvodnja 17.657 12.582 40.224 30.100
Kamata 3.736 3.350 3.720 4.004
Porezi 555 513 699 905
Amortizacija 154 2.307 2.295 2.315
Kurs. gubitak 861 369 95 203
Otpisi —.— 2.975 531 9
Fond za otp. zemij. dug. — .— 1.251
Prenos gub. iz ran. god. — 1.636 —

Čista dobit sa prenosom — .— — .— 204 1.481

Prihodi
Prenos dobiti 57 —■— —.— 204
Otpis rez. fondova 3.740 —.— —.—
Šećer i ostalo 17.502 8.532 49.019 38.810
P rerada zadr. repe —.— 1.032 — .— —.—
Od efekata 27 27 —.— —.—
Napi. otpis. potr. — —.— —.— 3
Gub. posle otp. rez. 1.636 14.141 —.— —.—
Zbir prihoda-rashoda 22.964 23.732 49.019 39.017

Zbir bilansa iznosi 100,8 miliona dinara i manji je za 
3,66 miliona nego krajem  prethodne godine. U pasivi vidimo 
da su »poverioci« smanjeni ravno za 6 miliona, na 47,8 mi
liona dinara. U bilansu se više ne javlja ni fond za otpis zem
ljoradničkih dugova, je r je odnosna suma u toku prošle go 
dine u celosti upotrebljena za pom enuti otpis. Inače, ovaj 
fond je obrazovan iz dobiti za 1935/36 godinu. Ukupno sma
njenje kod pom enute dve pozicije iznosi 7,25 miliona. To
liko bi bilo i prošlogodišnje sm anjenje zbira bilansa, da nije 
došlo do prom ena kod druge dve pozicije i to  kod fonda 
amortizacije i kod čiste dobiti. Ova je  iskazana sa 1,48 mi
liona prem a 204 hiljade dinara u 1935/36, a fond am ortizacije 
je povećan za 2,3 miliona, sa 9,55 miliona u 1935/36 na 11,86 
miliona dinara krajem  1936/37 godine.

U toku 1935/36 bila je  snižena i društvena glavnica sa 
45 na 30 miliona dinara. Uprkos tome, zbir bilansa je  u to j 
godini pokazivao znatno povećanje u odnosu na prethodnu 
godinu, što je bila posledica znatnog povećanja poverilaca, 
koje je sa svoje strane bilo uslovljeno ogromnim porastom  
zaliha robe.

Sopstvena sredstva, uračunavši fond am ortizacije i p ro 
šlogodišnju čistu dobit, iznose 52,97 miliona, a tuđa su iska
zana sa 47,8 miliona. Dakle, odnos je  povoljan. Inače, uprkos 
smanjenju glavnice za 15 miliona dinara u 1935/36 godini, 
povoljan je  još uvek i odnos između sopstvenih sredstava i 
investicija, je r za pokriće investicija nije upotrebljeno više 
od 3 miliona dinara tuđih sredstava.

Preko polovine ukupnog obrtnog kapitala uloženo je 
u investicije. Mašine i zgrade su bilansirane sa 54,2 miliona 
a inventar sa 1,85 miliona. Poslednjih godina prom ene kod 
ove dve pozicije nisu bile znatne. To je i razumjlivo, jer je 
fabrika već odavna potpuno izgrađena. U toku nekoliko po
slednjih godina nisu bile znatne ni prom ene kod dužnika. Oni 
iznose 15,5 miliona. Najveće prom ene imamo uvek na računu 
robe. Sa 35 miliona dinara krajem  1927/28 zalihe robe su 
bile postepeno smanjene na 5,4 miliona u 1934/35, da bi 
u 1935/36 opet porasle na 24,5 miliona. Prošle godine su, me
đutim, ponovno smanjene za 3,1 miliona, na 21,43 miliona 
dinara.

Svu težinu krize, koz koju je fabrika poslednjih go
dina morala da prođe, pokazuje nam i sledeče upoređenje p ri
hoda od proizvodnje i konačnog rezultata poslovanja (u rni- 
lionima dinara):
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God. 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 
Prihod 46,90 35,40 17,5 8,53 49,02 38,81
Pobitak — 0, 20 1,27
Gubitak 0,19 1,35 5,43 12,50 —

Dok su prihodi od proizvodnje pre krize iznosili oko 
70 miliona dinara godišnje, dotle su oni u 1934/35 jedva do
stigli iznos od 8,5 miliona. Uporedo s tim se pogoršava i ko
načni rezultat poslovanja. Čista dobit iznosila je još u 
1928/29 godini 3,84 miliona prem a 5,38 miliona u 1927/28 i
6,75 miliona u 1926/27. Od 1929/30 do 1934/35 poslovanje je  
stalno završavano s gubitkom, koji je pokriven upotrebom  
rezervnog fonda od 3,74 miliona i već spomenutim sm anje
njem glavnice za 15 miliona dinara. U pretprošloj godini 
ostvaren je, najzad, opet dobitak od 1,45 miliona, od čega 
je bilo upotrebljeno 1,25 miliona za obrazovanje fonda za 
otpis zemljoradničkih dugova. Prošlogodišnja dobit je  za 174 
hiljade manja od one u 1935/36 godini i iznosi 1,27 miliona, 
a sa prenosom iz prethodne godine 1,48 miliona dinara. P o
sle čitavog niza godina opet se pristupilo isplati dividende. 
Čista dobit je  ovako podeljena: za 4% dividendu 1,2 mi
liona, rezervnom fondu 74 hiljade, tantijem a 26 hiljada di
nara, a ostatak od 180 hiljada prenet je na novi račun.

U upravnom odboru su gospoda: Leo P eterka (pret
sednik), Mihajlo L. Đurić, Adolf Minh, d-r AntoninjSauer, Bo- 
gosav Kučera, d-r Emanuel Lesić, F ranja Navratil, O to Man- 
delik, inž. Josif Bleha i d-r Jovan Brabec. U nadzornom od
boru se nalaze gospoda: Vaclav Vitek, Bogosav Tomek, J a 
roslav Stradal i Bogosav Boukal.

„ЦРВЕНКА”  ФАБРИКА Ш ЕЋЕРА A. Д , ЦРВЕНКА

Средином новембра одржана су прва два годишња 
збора наших фабрика шећера за 1936/37 год., тако да у 
обом броју објављујемо и анализу биланса Српско-чешке 
фабрике шећера и рафинерије a. д., Ћуприја, која билан- 
сира 30 јуна сваке године. „Црвенка” закључује свој би- 
ланс на дан 30 априла. Имали смо већ прилике да напо- 
менемо, да ce „Црвенка” истовремено бави двема најва- 
жнијим гранама пољопривредне индустрије: индустријом 
шећера и индустријом шпиритуса. Te ce две индустрије у 
знатној мери допуњују, na je врло рационално и њихово 
спајање у једном једином попону. Тежиште код „Црвен- 
ке” пада ипак на шећерну индустрију. „Црвенка" je, у 
ствари, наша готово највећа шећерана, и то како у погле- 
ду висине сопствених, тако и ca обзиром на висину ту- 
ђих средстава. Према статистици за 1935/36 она je долази- 
ла на прво место и no количини прерађене шећерне репе.

Прерађена репа Производња шећера 
у хиљ. квинтала у хиљ. кг.
1935/36 1836/37 1935/36 1936/37

Црвенка 1.112 1.034 16.148 12.774
Нови Врбас 935 1.061 12.651 12.918
Чукарица 828 BOI 10.915 10.648
Петровград 791 1.146 11.516 15.569
Ћуприја 785 552 11.755 7.309
Врањин Врх 698 1.339 9.290 14.950
Оснјек 628 913 8.095 10.843
Стари Сивац 70 141 788 1.604

Укупно 5.847 7.087 81.158 86.625

Претпрошле године „Црвенка” je у погледу произ- 
.»одње била дошла на прво место, што jo j je омогућило 
д а  изврши готово нормалну кампању. Она je те године 
лрерадила 1 милион 112 хиљада квинтала pene према 1 ми-

лион 490 хиљада квинтала у 1928/29, која ce у нашој ше- 
ћерној индустрији сматра као последња нормална година. 
Пре кризе испред „Црвенке" су биле само две наше фабри- 
ке: у Петровграду и Врбасу. У 1935/36 „Црвенка” je прва, 
a у 1936/37 испред ње су биле опет фабрике у Петровграду 
и Врбасу, као и државна фабрика шећера у Врањин-Врху. 
Иначе, прошле године je  род шећерне pene no количини 
био врло велики, благодарећи претежно кишовитом време- 
ну. Међутим, садржина шећера у репи бнла je  знатно M a 

l ta  него ранијих година. Код „Црвенке" у 1936/37 проце- 
нат искоришћења репе износио je  просечш  12,59%, тако да 
je просечна откупна цена репе била 20,38 дикара no квин- 
талу. Репа из овогодишње кампање je, према примљеним 
нзвештајима, no садржају шећера још сиромашнија, тако 
да ће ce због њеног лошег квалитета и трошкови произ- 
водње морати и даље осетно повећати, упркос најригоро- 
знијој штедњи.

Услед тога je  сасвим оправдана бојазан да ће и по- 
словање наших шећерана у 1937/38 показати још једном 
негативан резултат. To значи да још не престаје ни криза 
наше шећерне индустрије, која траје већ 7—8 година. Од 
1929/30 до данас о рентабилитету наших шећерана није ce 
могло више ни говорити. Општа привредна криза, смањи- 
вање потрошње шећера, знатно повећање трошаринских 
стопа, гомилање залиха и јака конкуренција међу фабри- 
кама, морала je код свих шећерана na и код „Црвенке” 
оставити дубоке трагове. Дејство ових необично тешких 
прилика показују нам и следећи подаци из биланса „Цр- 
венке” фабрике шећера a. д.

ГОдина Бруто приходи Чиста добит Губитак

у милионима динара

Амортн-
зација

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
1936/37 20,08 1,87 4,70

Бруто приходи који су још у 1929/30 износили 46,58 
милиона динара били су пали на 10,94 милиона у 1934/35 
години. Сличио ce срозавала и чиста добит: ca 6,2 милиона 
у 1929/30 на цигло 290 хиљада у следећој 1930/31 години. 
У 1931/32 години добит je била опет порасла на нешто ис- 
под 3 милиона, али je већ у 1932/33 опала на само 170 хи- 
љада a у 1933/34 и 1934/35 уместо чисте добити јављају ce 
огромни губици. Томе треба додати да je у 1932/33 и 
амортизација износила 490 хиљада према 7,5 до 8 милиона 
динара у ранијим годинама. У 1933/34 и 1934/35 управа пре- 
дузећа je чак била сасвим ©дустала од амортизацрје, само 
да не би морала да закључује билансе ca сувише великим 
губицима. У току последње две године прилике су ce по- 
челе нешто поправљати али ни издалека не у мери која би 
омогућила да ce надокнаде ранији губици. Наиме, губиди 
из 1933/34 и 1934/35 исказани су ca око 8 милиона динара. 
Да je у свим годинама вршена нормална амортизација ин- 
вестиција, губици у току последњих 5 година попели би ce 
на преко 30 милиона.

Да ce овде не ради о одлично финансира.чом преду- 
зећу и да управа није настојала да спроведе најригорозни- 
ју штедњу, сигурно je дај би била доведена у питање и 
сама егзистенција. Међутим, као што je већ споменуто, 
„Црвенка” je наша готово највећа шећерана. Њ ена финан- 
сијска снага je огромна, пошто joj укупни обртни капитал



износи још увек преко 190 милиона динара (према 263 ми- 
лиона у 1929/30).

Рачун изравнања

Актива 1833/34 1934/35
30-IV 30-IV

Благајна 454 609
Хартије од вредности 436 436
Држ. благајн. записи —— -
Дужници 24.751 35.015
Залихе 42.649 39.647
Индустријске пруге 5.757 5.584
Машински уређај 66.737 66.701
Покретности 1.351 1.363
Прелазна актива ------  ------
Губитак са преносом 1.629 1.629
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Паснва
Главница 16.000 16.000 16.000 16.000
Фонд за по-в. главнице 34.000 34.000 34.000 34.000
Фонд валоризације 13.882 13.882 13.882 13.882
Резервни фонд 2801 578 578 578
Фонд амортизације 44.654 44.654 49.363 54.063
Повериоци 79.075 89.828 75.073 71.834
Прелазна пасива -------- — — — .— 26
Добит са преносом — — -------- — .— 463
Збир биланса 190.433 199.068 188.901 190.847

Главнида „Црвенке ” износи само 16 милиона. Из тога
би се у први мах могло закључити да предузеће углавном 
ради туђим средствима. Међутим, то није тачно, јер разни 
фондови, урачунавши и амротизациони, износе 102,5 милио- 
иа динара, тако да укупна сопствена средства достижу 118,5 
милиона, док су туђа билансирана са 71,8 милиона динара.

„Црвенка” je подигнута 1911 године. Главница je пр- 
вобитно износила 5 милиона круна, у 1920 години je пове- 
ћана на 5 милиона динара, у 1922 на 8 милиона, a 1923 го- 
дине на 16 милиона динара, колико износи и данас. У току
1927 извршена je  валоризација предратних инвестиција. Це- 
локупан вишак, који je добијен валоризацијом, употребљен 
je искључиво за фондове. Фонду за повећање главнице je 
дато 34 милиона, специјалвом валоризацијом фонду 13,88 
милиона, a  фонду амортизације 14,75 милиона. Овај послед- 
њи фонд износи крајем 1936/37 године 54 милиона, што зна- 
чи да je у току последњих 10 годика повећан за скоро 40 
иилиона динара. Фонд за покриће пословних губитака, 
који je још у 1932/33 износио 886 хиљада, не јављ а се s u 
me у билансу, a редовни резервни фонд je  смањен са 2,8 
милиона у 1933/34 на 578 хиљада динара. У последњој го- 
динн у пасиви je  било промена само код два рачуна: фонд 
амортизадије je повећан за 4,7 милиона, a повериоци су 
смањени за 3,2 милиона, на 71,8 милиона динара.

У активи има више промена, али су значајније тако- 
ђе само две, и то смањење залиха за 2,3 милирна и повећа- 
ље дужника за 3,5 милиона, динара. To се може објаснити 
чињеницом да je  производња шећера у 1936/37 била за око 
201% мања него у претходној годинк. Међутим, г.рођа je би- 
ла нешто боља. Ha то указује и појава једне нове пози- 
ције у активи, наиме, благајничких записа, који су билан- 
сирани са 2 милиона динара. Иначе, залихе износе нешто 
мање од 45 милиона, дужници су билансирани са око 23 
милиона, a укупне инвестиције са 120 милиона динара. Од- 
нос између инвестиција и сопствених средстава je повољан.

Рачун губитка и добитка
Расходи 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

Општи трошковн 1.255 964 995 1.068
Плате 2.002 1.853 1.906 1.875
Осигурање 429 452 4Г4 482
Порези 1.329 744 639 479
Камата 13.883 9.134 8.257 8.153
Амортизација — — 4.709 4.700
Отпис ненапл. потр. 55 39 5.651 1.493
Пренос губитка — — ------ 1.629 1.410
Чиста добит — — ------ 4-631

Приходи
Бруто приходн 14.840 10.983 22.837 20.081
Напл. отп. потраж. ------ ------ 48
Пренос добити 1.598 ------ ------ ------
Пренос фондова 886 2.223 _— — — ■
Остаје губитак 1.629 1.629 1.410 ------
Збир прихода-расхода 18.954 14.816 24.262 20.123

Бруто приходи у 1936/37 износе 20 милиона и сма-
њени су у односу на претходну годину за око 12f%1. Како
je прошле године производња шећера била за око 201% M a 

šta него у 1935/36, види се да je процентуално смањење при- 
хода мање од опадања производње. Да није тако, коначни 
резултат пословања морао би да буде опет врло повољан. 
Једино треба напоменути, да je  прошле године отписано 1,5 
милиона на име ненаплативих потраживања према 5,65 ми- 
лиона у 1935/36. Ти отписи су делом последица кризе, a де-~ 
лом су изазвани законском зиштитом земљорадника. Јака 
конкуренција међу фабрикама приморала их je да одобра- 
вају знатније кредите купцима шећера, тако да се и поред 
највеће опрезности унапред морало рачунати с тиме да he 
извесна потражња постати сумњива. Затим je био доста 
знатан и отпис потраживања од дужника—земљорадника. 
Отпис ненаплативих потраживања у 1936/37 односи се ис- 
кључиво на дужнике — земљораднике. Трговци — купци 
шећера плаћају сада добро.

Пословање у прошлој (1936/37) години завршено je 
ca добитком од 1 милион 874 хиљаде. To je  омогућило да 
се потпуно отпише пренос губитка од 1,41 милиона из 
претходне године. Остатак добитка од 463 хиљаде дина- 
да пренет je  на нови рачун.

У управном одбору налазе се г.г.: Адолф Минх,
Ђорђе Јовановић, Jleo Петерка, Рихард Шкарка, Јосип Бе- 
керус, O t o  Манделик, д-р Емануел Лесић, Франтишек На- 
вратил, Павле Енгел, Јозеф  Пара и Михајло Ђурић. У 
надзорном од&ору су господа: Вацлав Витек, инж. Милош 
Илић, инж. Добривоје Поповић, Јосип Визек и Милош 
Екерт.

„Каштел”, творница кемијско-фармацеутских производа
д. д., Загреб

У допуну наше анализе биланса у бр. 45 од о. год. 
саопштавамо нашим читаоцима да je друштво за 1936 го- 
дину делило 6% дивиденде у укупном износу од 180.003 
дин. Остатак чнстог добитка од 12.500 дин. пренет je  на 
нови рачун.

1935/36 1936/37
30-IV 30-IV

26! 255
441 474

—  2.000
19.433 22.915
47.190 44.616
5.339 5.357

66.686 66.823
1.370 1.387

133 157
1.410 —

О § 1 о в м т е  п р е т п л а т у
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Sadržaj:
Кран>ска индустријска дружба, Љ убљ ака 

Прва хрватска творвица уља д. д., Загреб 

Дубровачка вересијска банка у Дубровнику

КРАЊСКА ИНДУСТРИЈСКА ДРУЖБА, Љ УБЉАНА

У досадашњим анализама биланса Крањске инду-
стријске дружбе имали смо већ прилику да констатујемо
да она претставља добро смишљену комбинацију између 
тешке металургијске индустрије с једне стране, т, ј. ин- 
дустрије која производи сировине и полуфабрикате, a ca 
друге стране прерађивачке индустрије. Основана je још 
1869 године, тако да ће ускоро моћи да прослави своју 
седамдесетогодишњицу, што je реткост за наша инду-
стријска предузећа. Поред творница које ce налазе у Ha
rnoj држави, Дружби су раније приладале и внсоке пећи 
у Серволи, једном предграђу Трста, као и једна фабрика 
у Фајстрицу, у делу Корушке који je остао Аустрији. Од- 
мах после рата већина акцијског капитала Крањске инду- 
стријске дружбе била je прешла из аустријских у руке 
талијанског капитала. Међутим, пошто су Талијаии нешто 
доцније из предузећа које je било у Серволи створили по- 
себно акционарско друштво, они су показали свој дезин- 
тересман за постројења која су ce налазила у нашој др- 
жави. Тако су ова у току 1929 године потпуно прешла у 
руке домаћих интересената. Број акција Крањске инду- 
стријске дружбе који ce налази још  у иностранству ке 
достиже ни 1,2%;

Откад je прешла у домаће руке Дружба ce толико 
проширила и модификовала, да би je њени стари власни- 
ци тешко могли препознати. Главница, која je још у 1926 
години износила само 4,5 милиона, била je  после тога три 
пута повишавана и сада износи 90 милиона динара. У 
току последњих седам година извршене су и огромне кове 
инвестиције. Док су крајем 1929/30 укупне инвестицијс- бн- 
ле билансиране са 22,8 милиона, дотле су Оне у 1936/37 ис- 
казане са равно 120 милиона динара. Ако ce узме у обзир 
и чињеница да су у току последњих седам година отписи 
износили 102,7 милиона и да Крањска дружба не исказује 
посебне фондове амортизадије у пасиви, већ отиисе врши 
непосредно смањивањем вредности односних инвестиција 
у активи, види ce да су иове ннвестиције у том раздобљу 
стварно износиле око 200 мили-она динара.

У 1935/36 криза je била већ знатно попустила, na je 
и код Крањске индустријске дружбе била већа како про- 
изводња тако и продаја.

У току 1936/37 године рад je био ометан оску- 
дицом воде и сировина. Оскудица воде je  после три ме- 
сеца престала, a оскудица сировина, у првом реду старог 
гвожђа, постоји и даље. Због тога je Управа дружбе ре- 
шила да подигне посебну редукцијску пећ за гвоздену ру- 
ду. Како je за то Beli обезбеђена и домаћа руда, набавка 
сировина биће убудуће знатно олакшана. Благодарећн то- 
ме смањиће ce и производни трошкови.

Биланси за 1929/30 и за три последње године овако
кзгледају:

Рачун изравнања

Актива 1929/30

У

1934/35 1935/36 

хиљадама динара

1036/37

Земљиште 3.509 5.186 5.573 5.653
Зграде 10.356 25.791 31.723 38.423
Ма-шине и уређај 8.980 66.321 61.523 75.464
Рударски посед ------ ----- - — 450
Сировине и роба 21.030 43.377 47.614 62.694
Плагајка 675 203 472 2.059
Менице, ефекти и дев. 551 3.450 988 505
Ефекти — _ ------ ------ 2.682
Дужници и банке 28.423 46.925 49.648 44.922

Пасива

Главница 13.500 45.000 90.000 90.000
Резерве 8.363 13.042 10.483 12.194
Латентне резерве ----- - 7.160 (7.160) ------
Фонд за нивестиције 2.500 15.000 (20.000) -----
Резервни фоид ------ — 1.500 2.264
Имање Бистрица 5.120 1.383 1.414 1.304
Повериоци 38.993 101.838 91.330 120.582
Добитак 4.687 7.827 2.813 6.502
Збир биланса 74.429 191.253 197.541 232.852

Рачун губитка и добитка

Расходи

Порез и дажбине 3.458 13.219 16.887 21.340
Пасивне камате 1.286 6.243 5.346 5.140
Режија 4.257 8.052 10.571 11.780
Осигурање 2.518 4.224 4.484 4.967
Отписи 1.304 18.734 21.497 20.83S
Сумњива потраживања *— ~ 98 ------ ------
Добитак 4.687 7.827 2.813 6.508
ПрихОди
Пренос добитка 217 2.228 823 877
Од производње итд. 17.293 56.170 60.776 69.675
Напл. отпис. потраж. ------ ------ ------ 18
Збир прихода-расхода 17.510 58.398 61.599 70.570
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Збир биланса, који je  у 1929/30 износио само 74,4 ми- 
лиона, д-остигао je у 1936/37 години износ од 232,8 милио- 
‘на динара.

Крајем 1936/37 инвестидије су билансиране са 120 ми- 
лиона. Од тога отпада 75,46 милиона на машине и уређај, 
38,42 милиона на зграде и 5,65 милиона на земљиште. Kako 
су инвестиЦије крајем претходне године биле исказане са
98,8 милиона, a отписи износе 20,83 милиона, види се да 
je у 1936/37 било нових инвестиција за око 42 милиона ди- 
нара. To значи да се предузеће још увек у знатнијој мери 
проширује. Поред инвестиција, у активи имамо само још 
једну важнију позицију — сировине и робу. И ова се по- 
зиција стално повећава и крајем 1936/37 износи 62,7 мили- 
она динара према 47,6 милиона у претходној години.

ПРВА ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉА, Д. Д., ЗАГРЕБ

Итервенциони режим на тржишту уљарица прошле 
године завршен je  тако, да je Призад откупио 527 вагона 
уљане репице, од којих je  102 вагона опет продао у земљи, 
a 452 вагона je  извезао уз губитак од око 1,5 милиона ди- 
нара. У погледу осталог уљаног семења инвестиција није 
била готово ни потребна, јер су га фабрике без даљега 
преузимале no одређеним минималним, a врло чссто и no 
већим ценама. Наше фабрике су прошле године преузеле 
око 4.400 вагона робе, и то 2.000 вагона репице, 1.300 ва- 
гона сунцокретовог семена, 500 вагона бундевских кошти- 
ца и око 600 вагона маковог, ланеног, сезамовог и рици- 
нусовог семена. Како je  то било недовољно за производњу 
уља потребног за домаћи конзум, пошто je и род маслина 
био лош, ујесен прошле године je увезено и око 575 вагона 
сунцокретовог семена из Бугарске. Ииаче, наш укупни про- 
шлогодишњи увоз уљаних плодова и семења износио je 
10.310 тона у вредности од 31 милион динара.

Овогодишња производња репице je знатно подбаци- 
ла. Због тога смо већ у првој половини 1937 морали да 
увеземо око 17.370 тона уљаних плодова и семења у вред- 
ности од преко 25 милиона динара. Како je производња 
сунцокрета обилнија, у 1937 смо, обрнуто прошлој години, 
увозили репицу, a извозили сунцокрет. To показује да до- 
садашњи интервенциони режим уљарица има недостатке. 
У вези с тим Призад je узео иницијативу код фабрика 
уља да ове контрахирају одговарајуће површине за засе- 
јавањ е сунцокрета са произвођачима. Тиме je  један део 
продукције уљарица постављен на сигурнију базу. Иначе, 
слаби принос репице имао je за последицу знатан пораст 
дена. Поред тога свака je фабрика настојала да за себе 
откупи што већу количину, како би могле несметано ради- 
ти до појаве сунцокрета. Мање фабрике су углавном успе- 
ле да набаве потребне количине, али то није пошло за ру- 
ком и двема највећим фабрикама, Првој хрватској творници 
уља у Загребу и Индустрији уља у Копривници. To je ра- 
злог због k o je r су оне приморане да се боре са знатним 
тешкоћама. Да би се оне лакше свладале, дошло je између 
ове две фабрике и до тешње везе. Постоји чак могућност 
да се рад у Копривничкој уљани сасвим обустави. Највећи 
део кривице за то треба приписати интервенционом режн- 
му, који je  готово сасвим пустио из вида стварне могућ- 
ности наших фабрика уља и интересе потрошача.

Биланси Прве хрватске творнице уља, која je наше 
највеће предузеће у тој привредној грани, овако изгледају:

Рачун изравнања
Актнва 1933. 1934. 1935. 193S.

. . У хиљадама динара
Непокретности 3.652 3.532 3.489 3.428
Стројеви и трачнице 2.357 2.592 2.460 2.267
Тв'Орнички уређај 88 163 223 185
Залихе робе и сировина 7.482 12.203 16.580 16.009
Хартије од вредности 137 97 135 135
Римесе ------ ------ ------ 691
Благајна 144 52 663 102

Пасива
Главница 2.750 8.250 8.250 8.250
Резервни фонд 610 660 710 760
Фонд амортиз. стројева 1.445 1.545 1.645 1.695
Салдо повер. и дужника 5.947 5.195 9.386 7.283
Акцепти 1.950 1.500 1.500 3.000
Транзиторне ставке 603 506 622 726
Добитак 555 983 937 1.104
Збир биланса 13.860 18.639 23.050 22.818

Збир биланса крајем прошле године износи 22,8 ми-
лиона. Према претходној години je само незнатно смањен,
и у односу на 1933 годину већи je за 9 милиона динара.
Због интервенционог режима, постала je  и потреба за ка- 
питалом знатно већа. Раније су сировине куповане у ма- 
њим количинама, према потреби. Данас се потребе на уља- 
рнцама подмирују готово искључиво у земљи. Одмах по- 
сле жетве фабрика je приморана да откупи целу количину 
коју треба да преради. Због тога су последњих година и 
залихе знатно веће, него што су биле раније.

Главница je  у току 1934-повишена са 2,75 на 8,25 
милиона динара, колико износи и данас. Резервки фонд се 
годишње повећава за 50 хиљада динара и крајем 1936 ro- 
дине достиже 760 хиљада. Поред тога посто.ји и фонд 
амортизације, који je исказан са 1,69 милиона, за 50 хи- 
љада динара више него крајем 1935. Ha тај начин уку- 
пна сопствена средства, без чистог добитка, износе 10,7 
милиона.

Тачан износ туђих средстава није нам познат, no- 
што се повериоци и дужници не исказују засебно, већ се 
билансира само њихов салдо, —  и то већ читав низ ro- 
дина — у пасиви. Крајем 1936 овај салдо je изн-осио 7,28 
милиона, што значи да je био за око 2,1 милиона мањи 
него у 1935. Међутим, треба имати у виду да je насупрот 
томе друштвена обавеза no акцептима прошле године по- 
расла за 1,5 милиона динара. Из тога би се могло закљу- 
чити да се није знатно променило ни укупно стање туђих 
средстава. Иначе, финансијско стање фабрике потпуно за- 
довољава, јер je  за покриће укупних инвестиција довољна 
no прилици само једна половина сопствених средстава. To 
значи, да се туђа средства употребљавају само за финан- 
сирање дужника и једног дела залиха робе и сировина. 
Дакле, финансирање фабрике je скроз здраво, поготово 
ако се узме у обзир да она добија потребна туђа средства 
no сразмерно доста ниској каматној стопи.

Амгл©-Чехосл@вачка м Прашка Кредмтна Бамка
Ф и л и Ј а л а  у  Б Е О Г Р А Д У  — E lo s s r r .  ф а х  1 7 .

Рачун Поштанске штедиовице, Београд 51005. -  . Телефон 23402, 23403, 23404, 23405, 23406.
Прима уавго sa штедњу ао на}аовол>ннјг,ј камап. Вршв tce баакарске вослме у земљв ■ вностранству Издаје сефове вод закув.
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У активи видимо да код инвестиција већ неколико 

година нема готово никаквих промена. Укупне инвестици- 
је билансиране су са 5,88 милиона. Од тога отпада на не- 
покретности 3,43 милиона, на стројеве и трачнице 2,26 ми- 
лиона и на фабрички уређај 185 хиљада динара. Овде 
треба приметити да je последњих година и амортизација 
инвестиција била врло скромна. Крајем 1936 залихе су би- 
лансиране са 16 милиона. Према претходној години су не- 
што смањене, a у односу на 1933 су више него удвостру- 
чене. Kao што je већ споменуто, то je  последица интер- 
венционог режима који приморава фабрику да откупи од- 
мах после жетве целу количину сировина коју намерава 
прерадити. Фабрика ће бити у вези с тим приморана да 
гради и нова складишта за смештај сировина.

Ч исти , добитак за 1936 je  незнатно већи од онсга из 
претходне године. Он износи 1 милион 17 хиљада, a ca 
преносом из 1935 године 1,1 милиона. Ha име 10,% диви- 
денде (према 8;% у 1935 г.) исплаћено je  825 хиљада ди- 
нара.

У управи су г.г.: Самуел Д. Александер, Алфред 
Пик, Иво Александер, инж. Драго Александер, д-р Божи- 
дар Александер, Морис Рубе, д-р Сигфрид Кауфер и др- 
Бранко Александер. Директор je г.г.: Морис Рубе.

ДУБРОВАЧКА ВЕРЕСИЈСКА БАНКА У ДУБРОВНИКУ

Привредна криза у Далмацији била je  необично Te
mna, можда чак знатно тежа него у осталим крајевима H a 

nne  државе. Главне привредне гране Приморја, поморство 
и туризам, биле су подбациле као никад пре, a главни дал- 
матински производи, вино и уље, продавани су у бесцење, 
док су животне намирнице, које ти крајеви морају да на- 
бављају, поскупљивале. To се je  морало одразити и на 
раду тамошњих новчаних завода, који су се уз то, као и 
све остале банке у земљи, морали да боре и са кризом по- 
верења. Банкарска криза и криза поверења биле су у тим 
крајевима потенциране напуштањем златног важења у Ен- 
=глеској. Како морнари и поморска пловидба на целом свету 
рачунају у фунтама, разумљиво je да je  срозавање курса 
«нглеске фунте изазвало велику пометњу и код далматин- 
ског становништва. Тешкоће на које су наилазили новчани 
заводи биле су појачане и другим моментима. Пре свега, 
биле су сасвим престале пошиљке исељеника, које су у 
приморским заводима увек играле знатну улогу. Затим су 
знатни износи имобилизовани у вези са заштитом земљо- 
радника, и, најзад, максимирање каматних стопа схваћено 
je  у извесним круговима као званични позив на бојкот 
приватних новчаних завода, нарочито мањих.

Када се све то има у виду, изгледа управо неверо- 
ватна чињеница да и у Далмацији има још новчаних заво- 

..да, и то малих, који нису били никада приморани да се 
служе заштитом. Један од тих необично ретких и, разуме 
се, одлично управљаних завода je и Дубровачка вересиј- 
ска банка. Криза поверења оставила je код ње најмаше 
трагова. У вези са првом узбуном улагача у септембру
1931 и овде je било извесног одлива улога, али je и актива 
банчина била изнад сваког очекивања ликвидна, тако да 
се без икаквих тешкоћа могао одмах исплатити сваки за- 
тражени износ. Треба признати да су и улагачи и повери- 
оци Дубровачке вересијске банке врло брзо постали све- 
сни тога коме су поверили своје уштеђевине. Кад су за. 
многе друге банке тек почеле тешкоће — почетком 1932 
код ње je банкарска криза била већ ликвидирана. И то де- 
финитивно. Иначе, овде морамо нагласити и то, да je Ду- 
бровачка вересијска банка кроз све године кризе, непре- 
хидно, имала могућности, да одобрава и нове кредите, као

што je  то радила и раније. Једина je разлика била у томе 
што се избегавало кредитирање појединаца са већим из-
носима.

Дубровачка вересијска банка основана je почетком
1932 године. Благодарећи великом поверењу које су ужи- 
вали њени оснивачи, прилив улога био je од самог почет- 
ка сразмерно доста знатан, тако да joj je обртии капитал 
већ у 1926 години био достигао износ од 20 милиона, ма 
да jo j je  главница износила само 1 милион динара. У току
1928 банка je преузела један велик хотел у Гружу, ХотеЛ 
Петка. Нешто доцније, у 1929 години, она повећава своју 
главницу на 2 милиона динара, али ипак готово предосе- 
ћајући буру koja je доцније наишла, не приступа проши- 
рењу свога пословања. Велика способност и обазривост ње- 
них управљача види се и no томе, што су они у то време 
чак и одбијалн примање нових улога, ма да су их моглн 
рентабилно пласирати. Свесни дужности које имају као 
управљачи туђе имовине *они нису гледали само на рента- 
билност, већ су обраћали још више пажње сигурности и 
ликвидности пласмана. Ta банчина већ традициоиална опре- 
зност у нословању показала се као потпуно исправна и 
уштедела jo j je многе неугодности и потешкоће.

Биланси Дубровачке вересијске банке за четири по- 
следње године овако изгледају:

Рачун изравнаша

Актива 1933. 1934. 1935. 1936.
У хиљадама динара

Готовина 1.254 1.433 1.558 920
Новчани заводи 508 ------ ------ ------
Менице и тек. рач. 10.594 7.918 7.994 9.506
Вредносни папири 102 94 114 153
Роба 3.009 3.616 4.144 4.077
Непокретности 2.915 3.621 3.581 3.380
Инвентар хотела и др. ------ - 1.409 1.249 1.036

Ilacusa
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резерве 115 115 ------ ------
Улошци 9.635 8.922 8.792 11.617
Веровници 6.526 6.851 7.644 5.211
Добитак 106 203 205 245
Збир биланса 18.382 18.091 18.641 19.073
Гаранције 52 41 1.163 1.107

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камати 668 1.242 1.367 859
ТрОШКОВИ 287 861 1.149 1.200
Порези, прирези, таксе 63 47 135 167
Отпис ненапл. потраж. 70 3 /Ј 173
Отпис инвентара ------ 212 209 212
Добитак 106 203 205 245

Приходи
Пренос добитка 4 106 97 4
Од непокретности — 136 123
Камати, провиз. итд. 1.190 2.463 2.903 2.729
Збир прих. или расх. 1.194 2.569 3.136 2.856

Последњих година збир биланса, који je истоветан са 
банчиним обртним капиталом, не показује битних промена. 
Са 19,57 милиона динара у 1932 он je био пао на 18,09 ми-
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лиона крајем 1934 године. После тога, благодарећи побољ- 
шању општих прилика, опет постепено расте и крајем про-. 
шле године достиже 19,07 милиона. Од тога отпада 2 мили- 
она на главниду, 11,6 милиона на улошке и 5,2 милиона на 
остале веровнике. С оообитим задовољством истичемо чи- 
љеницу да су улошди прошле године у односу на претход- 
ну повећани за преко 32%, упркос максимирању каматне 
стопе на улошке и њеном изједначењу код државних од- 
,носно привилегованих установа и код приватних новчаних 
завода. Прошле године висина уложака Дубровачке вере- 
■сијске банке била je равна њиховом износу од конца де- 
цембра 1928 године, a према 1935 повећана je за скоро 3 
милиона динара. Овако знатни прилив уложака омогућио 
je банци да прошле године својевољно смањи за 2,4 ми- 
лиона динара свој рачун поверилаца, који je у току две 
претходне године показивао постепени пораст.

У активи вндимо да je равно 50% банчиног обртног 
капитала односно 9,5 милиона пласирано у менице и те- 
куће рачуне. Према претходној години овај je  рачун по- 
већан за 1,5 милиона a у односу на конац 1932 године ма- 
њи je за 2,38 милиона. Управа напомиње у свом извештају, 
да je банка и у прошлој години задржала своју ликвид- 
иост као и раније и додаје: „Неговали смо само кратко- 
рочне послове и послове извоза разних пољопривредних 
артикала нашег краја, које смо трансакције моглн у свако 
доба да ликвидирамо и уновчимо”. Износ банчиних земљо- 
радничких дугова, с обзиром на укупне ангажмане, није 
знатан. Ha име 25% од потраживања уступљених Аграрној 
банди, као и за сстала ненаплатива потраживања отписан 
je прошле године износ од 173 хиљаде динара. Дубровачка 
зересијска банка бави ce и једном посебном врстом трго- 
вине: далматинским специјалитетима. Ту су у првом реду 
кризантеме, кадуља и слично. Kao и код других својих по- 
слова, тако ради банка и овде са највећом предострожно-

шћу, a често наступа само као комисионар. Иначе, крајем: 
прошле године роба je  билансирана са 4,07 милиона према
3 милиона у 1933. Пре кризе залихе робе износиле су по- 
некад и преко 6 милиона динара.

Непокретности су билансиране са 3,38 милиона, a ин~ 
вентар са 1,03 милиона динара. Крајем 1927 непокретности 
су биле исказане само са 360 хиљада динара, a састојале 
су ce из банчине зграде. У 1928 преузет je Хотел „Петка” ' 
у Гружу, услед чега je и рачун непокретности порастао на-
2,9 милиона. У току 1934 овај хотел je  потпуно реновиран 
и за исти je био набавл»ен и нов инвентар. За реновирање 
je било утрошено преко 700 хиљада динара, a набављени 
инвентар je коштао око 1,5 милиона. У току 1935 преузетИ' 
су и неки објекти од банчиних дужника у вредности од 
181 хиљ. динара. Отпис инвентара врши ce редовно, a не- 
покретности су у току последње три године отписане са- 
552 хиљ. динара, од чега отпада 115 хиљада на пренос из 
резервног фонда (у 1934 год.), док je остатак отписан нш 
терет рачуна текуће чисте добити.

У 1934 години су знатно повећани у односу на прет- 
ходну и раније годиие како бруто приходи, тако и тро- 
шкови. To je  у вези с експлоатацијом већ поменутог хо- 
тела. Прошле године je  пасивна камата била опет за полш 
милиона мања него у 1935, што je последица прилива јев- 
тиннјих улога и смањења осталих скупљих обавеза. Оста- 
ле промене иа рачуну губитка и добитка немају већег зна- 
чаја. За 1936, после трогодишње паузе, исплаћена je акци- 
онарима опет дивиденда, и то од 5% према 4J7s% у 1932 
години.

У управи су г.г.: Томо Костопеч (претседник), Паско- 
Колић (потпретседник), д-р Роко Јоковић и Нико Куртела. 
У надзорном одбору ce налазе г.г.: Паво Братош, д-р Ми- 
лош Хајдић и Иво Милић. Директор je  r. Мише Јанчић.
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ЗАГРЕБ ББОГРАД

ШИРИТЕ „НАР0ДН0 ЕЛАГОСТАЊЕ®*

DER OESTERRE1CH1SCHE

VOLKSWIRT
HERAUSGEBER M. L. KLAUSBERGER

Die mhaltsreichste wirtschaftspoliti sehe 
Zeitschrift der Nachfolgestaaten. Erscheint 
feden S»mstag in Wien — Gegründet 1908

I Der Oesterreichische Volkswirt ist für 
jeden unentbehrlich, der die Gescheh
nisse in Oesterreich und den Nachfol" 

gestaalen verstehen will.
Glossen, Aufsätze. Notizen, Biianzkriti- 
ken des Oesterreichischen Volkswirts 
sind als zuverlässige Führer durch den 
verwickeiten Aufbau der Nachfolgestaa

ten anerkannt.
Seine gesammelten Jahrgänge b Iden 
eine unerschöpfliche Fundgrube sonst 
nur schwer erreichbaren wirtschaft-po
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 viertel). Din. 190— 
mit Zustellung. Das Abonnement kann Jeder

zeit beginnen. Probenummern kostenlos.
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Садржај:
Privilegovano izvozno društvo a. d. — Beograd

PRIVILEGOVANO IZVOZNO DRUŠTVO A. D. — BEOGRAD

U ponedeljak, 29 novembra 1937, Društvo je održalo 
svoj sedmi redovni zbor akcionara, kome je  podnet poslovni 
izveštaj za 1936/37 godinu. Kao što je našim čitaocima već 
iz ranijih analiza poznato, temelji za osnivanje »Prizada« po 
stavljeni su Zakonom o vanrednom kreditu  za organizaciju iz
voza zemaljskih proizvoda od 15 aprila 1930 godine.

U prvoj godini svog rada »Prizad« se bavio uglavnome 
izvozom tri artikla: pšenice, kukuruza i vina. Posle završetka 
njegove prve poslovne godine država je monopolisala svu t r 
govinu pšenicom, a izvršenje je povereno »Prizadu«, koji je 
na ta j način pretvoren u 100% agenta države za organizaciju 
žitnog režima. U leto 1932 godine ukinut je monopol trg o 
vine pšenicom, pa su tražena nova polja rada, koja su imala 
da posluže kao naknada za ukinuti žitni režim i mlinski re
žim. Početkom 1933 osnovan je Zavod za izvoz opiuma kao 
odeljenje »Prizada«. Zatim je osnovano odeljenje za izvoz 
voća, kožarsko odeljenje i odeljenje za trgovinu raznim po 
ljoprivrednim proizvodima (pasulj, šljive, orasi itd.). U 1935/36 
poslovnoj godini proširen je društveni rad i na intervencije 
na tržištu za uljarice. Danas »Prizad« pretstavlja najveću 
ustanovu za plasman naših agrarnih proizvoda u inostran - 
stvu i regulatora cena na domaćem tržištu. On je i svojim 
radom u toku prošle godine još jednom dokazao da je vrlo 
koristan, pa čak i neophodan organ za izvođenje naše eko
nomske politike, a naročito za izvođenje preferencijala. 
»Prizad« obraća sve veću pažnju-i unapređenju naše agrarne 
proizvodnje, naročito u pravcu popravke kvaliteta izvoznih 
artikala, pa i tu čini sve veće usluge narodnoj privredi.

Prošla poslovna godina bila je nesumnjivo jedna od 
najjačih i najuspešnijih od postanka društva. Inače, »Prizad« 
je u prošloj godini radio gotovo sa svima agrarnim  proizvo
dima, izuzevši stočne produkte. Ukupni prošlogodišnji prom et 
iznosio je oko 1 milijardu i 500 miliona dinara. Društvo je u 
to j godini izvezlo preko 44.000 vagona razne robe u ukupnoj 
vrednosti od 737 miliona (prema 8.600 vagona u vrednosti od 
140 miliona 1935/36 i oko 21.000 vagona u vrednosti od oko 
300 miliona u 1934/35). Prošlogodišnji izdaci »Prizada« samo 
za vozarine dostigli su iznos od 105,66 miliona dinara, od 
čega je isplaćeno 20,48 miliona domaćim železnicama, 30,65 
miliona domaćim rečnim brodarskim  društvima i 6,53 miliona 
domaćoj pom orskoj plovidbi. Prošla poslovna godina zavr
šena je sa suficitom od skoro 100 miliona dinara. Na ime p re
ferencijala, koje uživamo na osnovu trgovinskih ugovora, 
Društvo je naplatilo ukupni iznos od 102,2 miliona. Od toga 
je upotrebljeno za intervencione ciljeve i za isplatu prem ija 
svega 7,9 miliona. Od ostatka stavljeno je  na raspoloženje 
M inistarstvu trgovine i industrije 25 miliona za povišenje 
društvene glavnice, zatim 15 miliona za obnovu ranije u tro 

šenog fonda M inistarstva trgovine i industrije, 10 miliona za 
osnivanje Fonda za unapređenje agrarne proizvodnje, 2 mi
liona su upotrebijena za dotaciju Fondu za kontrolu i una
pređenje izvoza voća i 42,3 miliona dinara za dotaciju Fondu 
za intervencije. Još nenaplaćeni preferencijali za prošlu go
dinu iznose 15,2 miliona.

Svi poslovi kojim a se »Prizad« bavio u prošloj godini 
detaljno su i neobično iskreno prikazani u Izveštaju Upravnog 
odbora, koji pretstavlja čitavu studiju. Ovaj izveštaj je po
deljen na opšti i specijalni deo. U opštem delu su izložene 
privredne prilike, a naročito prilike poljoprivrede u svetu i u 
našoj zemlji. U drugom delu, koji se odnosi na rad samog 
»Prizada«, prikazani su društveni poslovi, svi momenti koji 
su uticali na rad, kao i podaci o uspehu odnosno neuspehu. 
Zasebno je prikazan i rad svih odeljenja, kao i računski efe- 
k a t toga rada.

Uprava »Prizada« govori sa priličnom dozom pesimizma
o izgledima svetske poljoprivrede, a naročito o izgledima 
zemalja u kojim a preovladuje mali seljački posed. »Poslednju 
agrarnu krizu — veli ona — izazvalo je povećanje zasejanih 
površina, koje je  olakšano prodiranjem  mašinizma u poljo
privredu i priraštajem  stanovništva koji industrija i gradska 
radinost nisu mogle da apsorbuju; te pretpostavke hipepro- 
dukcije i krize nisu u toku poslednje četiri godine nestale; 
smanjenje zasejane površine u SAD i Kanadi, koje je re
zultat upropašćenja humusa i katastrofalnih suša u tim zem
ljama, od prolaznog je  značaja, pogotovo što se proces me- 
haniziranja poljoprivrede, koji se ranije ograničavao na velike 
farme, sada počinje da širi i na srednje i male; upotreba no
vog tipa malih poljoprivrednih mašina, sm anjujujući troško
ve proizvodnje i uvećavajući prinos, daće po tstreka za dalje 
povećanje površine, ne samo u SAD nego i u drugim pre- 
kookeanskim zemljama, tako da će se nedavno smanjenje za
sejanih površina u najkraćem  vremenu nadoknaditi i prestići«. 
S obzirom na to  kao i na činjenicu da svetski konzum cere- 
alija pokazuje tendenciju opadanja, Uprava »Prizada« smatra 
da će jedna ili dve dobre žetve u velikim zemljama — izvoz
nicama biti dovoljne da proizvedu nov slom cena, u prvom 
redu pšenice. S jednakim pesimizmom se gleda i na. naš bu
dući izvoz, s obzirom na znatno povećanje agrarne proizvod
nje u zemljama na koje je on do sada bio upućen.

Poslovanje pšenicom. — Kao i obično, glavni posao 
»Prizada« bio je i u prošloj godini rad sa pšenicom. Na po
četku prošlogodišnje kam panje naš izvozni višak pšenice se 
procenjivao na 50.000 vagona. N asuprot tome mogli smo ra
čunati s povlašćenim kontingentim a od 20.000 vagona (10.000 
tt čehoslovačku, 5.000 u Nemačku i 5.000 u Austriju). Pri 
takvom stanju stvari, a pri svetskim cenama koje su vladale 
na početku kam panje (početkom jula bio je kurs u Liverpulu
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za oktobar Б šil. 97/е pesa, a dunavski papritet kod nas 103,70 
dinara za 100 kg') »Prizad« je predložio vladi početnu inter- 
vencionu cenu od 126 dinara za pšenicu Tisa I, a za ostale 
vrste srazmerno. Vlada je, pored toga, bila primila i predlog 
Društva da se u to j kam panji odustane od izvoznog monopola 
i dozvoli slobodan izvoz u nekontingentirane zemlje.

Kao što se vidi, u kam panju se ušlo sa cenama koje 
su bile skoro 25% iznad svetskog pariteta. Priliv robe toio je 
u početku znatan. Međutim, već sredinom avgusta svetske 
cene su s vremena na vreme nadmašale »Prizadove« eene, da 
bi ih pred sredinu septem bra definitivno ostavile iza sebe. 
Time je bio završen prvi period Prizadove intervencije, i 
to  sa ukupnom nabavkom od 7.612 vagona. Od 9 novembra 
do 12 decembra 1936. Društvo kupuje robu na bazi tržnih 
cena, konkurišući sa ostalim izvoznicima, mahom svetskim 
firmama, s jedne strane delujući na povećanje njihovih ku
povnih cena u našoj zemlji, a s druge u želji da se i na novoj 
bazi uzmognu iskoristiti pogodnosti koje uživamo na osnovi 
kontingenata s preferencijalima. U tom periodu »Prizad« je 
nabavio daljih 2.159 vagona pšenice. Na dan 12 decembra
1936 obustavljeno je izdavanje dozvola za izvoz privatnim  
firmama. U tom  periodu, periodu izvoznog monopola, koji 
jg potrajao  do k ra ja  kampanje, Prizad je  nabavio 22.879 va
gona pšenice. U sva tr i perioda kupio je ukupno 32.650 va
gona (prema 4.081 vagona u 1935/36 godini), i to  28.555 va
gona od trgovaca, 3.101 vagon od zagruga i 994 vagona ne
posredno od proizvođača. Prizadove cene, a prem a tome i 
cene u zemlji, bile su redovno 20 do 35 dinara iznad te r 
minskih cena u Liverpulu.

Ukupni izvoz pšenice u 1936/37 iznosio je  50.156 va
gona. Na tome je  Prizad učestvovao sa 32.242 vagona od
nosno sa 64,28%, dok ostatak otpada na slobodan izvoz. Od 
izvoza »Prizada« otpada na Francusku 14.222 vagona, na Ne- 
mačku 10.027 vagona, na čehoslovačku 2.504 vagona, na E n 
glesku 1.550 vagona, na Belgiju 1.466 vagona, na Italiju 1.000 
vagona, na Holandiju 1.135 vagona, na Grčku 268 vagona i 
na Albaniju 70 vagona. Pored toga je  21 vagon pšenice p ro 
dat u zemlji. Od Prizadova izvoza isporučeno je 83% na kon 
trak te  sa preferencijalima. Inače, 14.661 vagon je  izvezen uz 
naplatu za devize (vagona 10.222 u Francusku, 1.550 u E n 
glesku, 1.416 u Belgiju, 1.135 u Holandiju, 268 u Grčku i 70 
u Albaniju), a 17.581 vagon je  obračunat u kliringu (vagona 
10.027 u Nemačku, 4.000 u Francusku, 2.504 u čehoslovačku,
1.000 u Italiju i 50 u Belgiju). Prošla godina bila je  godina 
srećnog sticaja dobrih cena s odličnim prinosima. Za našu 
zemlju je bila naročito povoljna okolnost da je  ona u opštoj 
lošoj pšeničnoj godini imala rekordnu žetvu pšenice i da 
je bila okružena zemljama s katastrofalnim  žetvama.

Rad sa kukuruzom. — I prošlogodišnja berba kukuruza 
dala je odlične rezultate. Sa zasejanih 2,74 miliona ha posti
gao se prinos od 51,8 miliona mtc prem a prosečno 29,48 mil. 
mtc u pretprošlom  petogodišnjem  periodu (1927/31). Izvozni 
višak je  u početku procenjen sa 60 do 80 hiljada vagona. Od 
1 novembra 1936 do 30 oktobra 1937, koje se razdoblje kod 
nas sm atra kao ekonomska godina za kukuruz, stvarno je 
izvezeno 58.323 vagona, od čega 23,64% posredstvom Priza- 
da. Ođ 1 jula pr. god.do 30 juna 1937 Prizad je kupio svega 
8.449 vagona kukuruza, a prodao je  8.295 vagona, i to  5.007 
vagona u Nemačku, 709 vagona u čehoslovačku, 703 vagona 
u Francusku, 180 vagona u Holandiju i 1.030 vagona u Ita
liju, a ostatak  ođ 666 vagona plasiran je  u našim pasivnim 
krajevima. I domaće cene kukruza bile su gotovo stalno iz
nad svetskih cena, blagođareći delom povlašćenim kontingen
tima, a delom i činjenici da smo mogli da iskoristimo naro 
čiti paritet za nordijske zemlje, koji je bio dugo vremena za 
5 i više dinara iznad zapadnoevropskog pariteta , i to  zbog

velikog porasta pomorskih brodarskih stavova i jevtinog 
đunavsko-labskog puta.

Rad sa pasuljem. — »Prizad« je prošle godine izvezao 
samo 491k  vagona pasulja u Nemačku na povlašćeni kontin
gent od 200 vagona. Izvoz ostatka prepušten je slobodnoj 
trgovini, kojoj je Prizad na izvesne količine plaćao prem ije 
od 5 dinara po kvintalu.

Uljarice. — Uredba o snabđevanju industrije semenskog 
ulja uljanim semenom objavljena je 14 juna 1936. S taranje i 
kontrola nad njenim izvršenjem povereni su takođe Prizađu, 
koji je otkupio 527 vagona repice, čime je  postepeno i trž 
ne cene doveo u sklad sa propisanima. Fabrike ulja, u očeki^ 
vanju velikog roda suncekretova semena, nisu bile kupci za 
deo *te robe, tako da se ona morala izvesti uz gubitak od
1,5 miliona na te re t uljarsko-sem enskog fonda. Otkup osta
log uljanog semenja vršile su same fabrike po određenim 
minimalnim a i većim cenama, tako da je intervencija Pri- 
zada bila potrebna samo u izuzetnim slučajevima. U jesen
1936 Prizad je uvezao 575 vagona suncekretova semena iz 
Bugarske. Kao inkasant pristojbi za uljarski fond, Prizad je 
naplatio 6,95 miliona dinara. Po odbitku razlike cene za iz
vezene uljarice, troškova za uvezenu robu i režije Društva, 
pomenuti fond iznosio je 30 juna o. g. 4,43 miliona dinara.

"Rad sa suvom šljivo®. — Prošlogodišnji prinos šljiva 
bio je rekordan sa 62.400 vagona. Proizvodnja sušene robe 
iznela je oko 3.800 vagona, od čega je oko 3.400 vagona iz
vezeno u inostranstvo (58% posredstvom Prizada). Uredbom 
od 16 septem bra 1936 zavedena je i za šljive državna in ter
vencija, jednaka onoj koja se sprovodi i za žito. Intervenci- 
ona cena je bila određena sa 280 dinara za običnu i 300 dinara 
za veliku garnituru, parite t Brčko. Prizad je po to j ceni p re
uzimao svaku ponuđenu mu količinu, ukoliko je roba odgo
varala propisanim uslovima, i nabavio je svega 1963 vagona, 
i to ođ trgovaca 1.754 vagona, a od zadrugara 209 vagona. 
Za svu robu na tržištu bile su merodavne Prizadove cene. 
U prvom momentu Društvo nije imalo nikakvu određenu mo
gućnost za plasman ove robe. Docnije je dobiven od Nemaca 
kontingent za 2.000 vagona.

Rad sa pekmezom. — Celokupni prošlogodišnji izvoz 
pekmeza iz zemlje iznosio je 170 vagona, od čega otpada 148 
vagona odnosno 87% na izvoz Prizada u Nemačku, koja nam 
je prošle godine povećala svoj kontingent sa 100 na 200 
vagona. Prosečna cena otkupljenog pekmeza iznosila je 270 
dinara po kvintalu.

Izvoz jabuka i grožđa u Nemačku. — Ni prošle godine,
kao ni pređašnjih, nismo u celosti iskoristili odobreni nam 
kontingent od 1.700 vagona jabuka u Nemačku. Privatni iz
voznici su izvezli svega 850 vagona. Prizad im je zato isplatio 
premije od ukupno 853 hiljade dinara. Kontingent za izvoz 
grožđa nam je povećan sa 100 na 200 vagona. Međutim, kako 
je ovo povišenje stiglo prekasno, tek krajem  oktobra, isko- 
rišćeno je samo 139 vagona, za koje je Prizad isplatio na 
ime prem ija 416 hiljada dinara.

Obim rada Prizadovog odeljenja za voće porastao je 
prošle godine na 2.111 vagona prem a 545 vagona u 1935/36 
i 500 vagona u 1934/35. Poslovanje ovog odeljenja potpuno 
je zadovoljilo privredne interese zemlje. Treba spomenuti
da je „Prizad” u 1935/36 osnovao i naročiti fond za unapre
đenje našeg voćarstva, kome je . za početak obezbedio sumu 
od 3 mil. Iz sredstava ovog fonda podeljena je prošle godine 
pomoć od 1,5 mil. za podizanje 200 modernih sušnica. Pored 
toga je  isplaćeno 100 hilj. Banskoj upravi u Novom Sadu i Za
grebu za suzbijanje bolesti voća, a 52 hiljade dinara su date 
za unapređenje voćarskih izložbi. Krajem 1936/37 ovaj fond
je iskazan za 4 miliona 15 hiljada dinara.



Posao sa opiumom. Otkup opiuma vršen je  kao i 
ranijih godina. Površine zasejane makom pokazivale su prošle 
godine porast. One su iznosile 8.973 ha prem a 8.03S ha u 
prethodnoj godini. Prinos je bio slabiji. O tkupljeno je 53 
hiljada kg. opiuma za 10,47 miliona (prema 72,85 hiljada kg. 
za 14,86 miliona dinara u prethodnoj i 53,6 hilj. kg. za 14,36 
miliona dinara u 1934/35 godini). Otkup je  vršen na bazi 
od 20 dinara po jedinici morfina u 1 kg. opiuma, kao i u 
1935/36 god. P rodaju opiuma, u smislu jugoslovensko-turske 
konvencije, vršio je zajednički prodajni biro u Carigradu, 
kojem u je pošlo za rukom da plasira 37.356 kg morfina, od 
čega otpada na jugoslovensku robu 9.819 kg. i na tursku 
27.537 kg. Po konvenciji naša roba treba da učestvuje u 
prodajam a sa 25%, a turska sa 75!%. Gotovo celokupna ju- 
goslovenska roba izvezena je u SAD. Prošle godine je po
rasla i tražnja u zemlji, tako da je  naš zavod — van kvote
— mimo Centralnog biroa plasirao 4.947 kg sirovog opiuma 
kod domaćih fabrika, alkaloida. Uprkos povećanju prodaje i 
sm anjenju proizvodnje, Prizadovi stokovi opiuma pokazuju 
porast. Oni su iznosili:

30-VI-1934 9.054,6 kg 30-V1-1936 61.929,8 kg
30-VI-1935 48.864,6 kg 30-VI-1937 71.425,5 kg

Ovo stalno povećanje stokova nije bez rizika, pogo
tovo ne s obzirom na sve jaču persijsku konkurenciju. Zbog 
rata  u Kini, mogućnost p rodaje je, doduše, u poslednje vre
me porasla. Međutim, to je prolazno. Na prodaji opiuma 
„Prizad” je prošle godine imao bruto-zaradu od 5,13 mili
ona. Po odbitku režijskih troškova ostao je  čisti dobitak od
3,18 miliona. Ovaj je u celosti dotiran rezervi za eventualni 
gubitak na opiumu, ko ja je usled toga porasla na 6,78 mili
ona dinara.

Uporedni pregied rada pojedinih odeljenja ovako iz
gleda (u zagradi podaci za 1935/36):

Stare zalihe i kupovine P rodaja i ostatak
mil. kg mil. din, mil. din.

Pšenica 326,5 (47,5) 540,7 (64,5) 542,2 (68,6)
Kukuruz 84,5 (29.9) 79,7 (30,5) 80,6 (31,6)
Pasulj 0,5 (0,2) 1,0 (0,7) 1,0 (0,8)
Brašno 0,0 (0,1) -  (0,2) -  (0,2)
Uljarice 11,1 (0,0) 22,9 ( - ) 21,4 ( - )
Šljive 19,7 (3,9) 63,8 (22,7) 66,6 (22,9)
Pekmez 1,5 (1,5) 4,1 (6,1) 4,5 (6,3)
Morfin 0,1 (0,1) 25,7 (31,9) 30,9 (37,1)

Ukupno -  ( - ) 738,0 (156,6) 747,1 (167,5)

Obim posla je  u svima odeljenjima znatno povećan. 
Poslovanje sa uljaricam a je završeno s gubitkom. Kod svih 
ostalih poslova ostvareni su viškovi. Ukupna bruto zarada na 
robi iznosi per saldo 4,04 mil. (ne uzimajući u obzir bruto za
radu na opiumu koji je odmah rezervisan).

F inansiranje poslova. —• Potrebni krediti otvoreni su 
»Prizadu« kod Narodne banke u ukupnom iznosu od 310 
miliona (i to 250 miliona za pšenični posao, 40 miliona za 
opiumski posao i 20 miliona za posao sa uljaricama). Najveća 
suma iskorišćenja ovih kred ita  nije prelazila 180 miliona, bla- 
godareći tome što je znatan deo posla — sav izvoz cerealija 
u Nemačku — obavljan na osnovu plaćanja kupca unapred. 
Pored toga veliki deo posla mogao se već finansirati i sop
stvenim sredstvima, s obzirom na stvorene fondove i sukce
sivnu naplatu preferencijala.

Završni računi »Prizada« za četiri poslednje godine 
pružaju sledećtt . vrlo interesantnu sliku:

Račun
Aktiva 1933/34

Blagajna 573 
Nar. bka, Hip. i Pošt. 1.998 
Bonovi Min. fin. 161 
Klirinški čekovi —

Roba:
Opium 3.338 
Pšenica 6.519 
Kukuruz 7.440 
Kože 5.502 
Razno 697

izravnanja
1934/35 1935/36 
u hiljadama dinara 

672 1.758

8.000 44.130 
— 143

16.386 14.420

402 — 
515 — 

214

1 8 3

1936/37

3.278

11.271

18.928
6.519
1.209

867
Ukupno 23.497 17.303 14.634 27.523

Banke — — 4.855 30.624
Ostali dužnici 66.096 55.780 47.151 224.549
Dužnici za prefer. — 28.948 3.192 15.206
Razna aktiva 3.082 2.281 2.958 2.514
Prenosne stavke — — — 26.265
Kaucije, ostave itd. (112.598) (149.911) (136.027) (209.696)

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Fondovi:

Min. trgovine — — — 15.000
Min. poljoprivrede 40 40 40 -
Uljarsko — sem. — — — 4.429
Za intervenciju - — 25.591 67.889
Za unapr. agr. pr. — — — 10.000
Za voćarstvo — — 3.000 4.015
Za izvoz opiuma 758 371 12 —
Rezervni fond 46 46 57 57
Penzioni fond 8 8 8 8

Ukupno 852 465 28.708 101.398
Rezerve:

za ev. gub. na opiumu —• — 3.603 6.782
za otp. sum. potr. — 10.809 8.753 8.489
za otp. sum. pot. Ž. R. — 2.976 2.973 1.773

Ukupno . — 13.785 15.329 17.044
Poverioci:

Min. trgovine — — — 25.000
Min. finansija — 2.543 2.013 1.989
Opium — zavod — 1.093 — —
Banke 43.540 33.005 37.447 —■
Ostali poverioci 29.755 — 1.195 65.357

Ukupno 73.295 36.641 40.655 92.346

Menični akcepti 4.000 18.000 15.000 95.000
Nenapl. preferenc. — 28.948 3.192 15.206
Polagači kaucija — — — 2.734
Prenosne stavke 2.199 629 1.977
Dividenda 11 1 i — —
Dobit 49 134 308 527
Zbir bil. bez kauc. 95.407 112.984 118.822 341.231

Zbir bilansa iznosi 341,2 miliona i skoro je tri puta veći 
nego krajem  prethodne godine. Fondovi su povećani za 72,7 
miliona, uglavnom blagodareći odvajanjim a iz naplaćenih pre-
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ferenđjala . Rezerve za otpis sumnjivih potraživanja su ne- 
' što smanjene, ali je rezerva za gubitak na opiumu povećana 

za preko 3 miliona, jer jo j je dotirana cela zarada opiumskog' 
odeljenja. Zbir poverilaca je takođe povećan za 51,7 miliona. 
Doduše potraživanje Min. finansija, koje iznosi oko 2 miliona, 
nešto je smanjeno. Međutim, M inistarstvu trgovine je otvo
ren novi račun, preko kojega je knjižen iznos od 25 miliona, 
izdvojen iz sume naplaćene na ime preferencijala i namenjen 
povećanju glavnice sa dosadašnje 15 na 40 miliona dinara. 
»Banke« i »Ostali poverioci« iskazani su sa 65,3 miliona p re 
ma 38,6 miliona u 1935/36, što znači da su takođe povećani za 
26,7 miliona dinara. I menični akcepti pokazuju povećanje od 
80 miliona dinara. Prem a prethodnoj godini oni su više nego 
ušesterostručeni. Ukupno povećanje tuđih sredstava, uzevši 
u obzir i iznos od 25 miliona koji je stavljen na raspolo
ženje M inistarstvu trgovine, a bez računa nenaplaćenih p re 
ferencijala koji je iskazan pro i kon tra  u aktivi i pasivi, iz
nosi prem a tome višak od 135 miliona dinara, a društveni 
fondovi i rezerve su povećane za ukupno 75 miliona.

Razume se da je u vezi s tim moralo doći do znatnih 
promena i u aktivi bilansa. Najveće povećanje imamo kod 
»Dužnika«, koji iznose 224,5 miliona prem a 47,1 miliona k ra 
jem prethodne godine, što znači da su porasli za 177,4 mi
liona. To je prirodna posledica znatno pojačanog obima po 
slova. »Prizađovo« potraživanje kod banaka iznosi 30,6 mi
liona i veće je za 25,77 miliona nego krajem  1935/36. Ove go 
dine iskazana je među aktivom pod oznakom »Prenosne 
stavke« i suma od 26,26 miliona. Od ovog iznosa otpada 24,11 
miliona na preferencijale i refakcije koji spadaju u 1936/37 
poslovnu godinu, a naplaćeni su posle 30 juna 1937. O statak 
od 2,15 miliona odnosi se na druge poslove koji se do za
ključka knjiga nisu mogli definitivno obračunati. Zalihe robe 
su povećane sa 14,6 miliona dinara u 1935/36 na 27,5 mili
ona u prošloj godini. Od toga otpada preko dve trećine 
odnosno 18,9 miliona na zalihe opiuma. O statak pšenice bi- 
lansiran je sa 6,5' miliona, a ostatak kukuruza sa 1,2 miliona 
dinara. U aktivi imamo samo još dve važnije promene. P o rt
felj klirinških čekova, koji je krajem  1935/36 bio iskazan sa 
samo 143 hiljade, porastao je na 11,27 miliona. Zatim je iz 
bilansa sasvim iščezao račun bonova M inistarstva finansija, 
koji je krajem  prethodne godine iznosio 44,1 miliona. U 
1935/36 »Prizad« je bio isporučio znatne količine robe za 
vojsku i za ishranu pasivnih krajeva. Odnosni bonovi su u 
toku prošle godine naplaćeni, a »Prizadove« nove isporuke 
za pasivne krajeve i za vojsku bile su sasvim beznačajne.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

u hiljadama dinara
Plate 1.542 2.807 2.449 2.399
Upr. i adm. troškovi 574 1.182 844 1.346
Režijski troškovi 490 2.234 1.248 1.689
Filijale 1.224 — — —

Kamata 90 5.786 2.857 3.687
Otpisi 8.239 2.663 128 —

Čista dobit 49 134 308 527

Prihodi
Zarada na robi

i ost. priii. 1.769 
Carigr. op. fond —
Uljarsko-sem. fond —
Fond Min. trgovine 10.439 
Prenos dob. iz ran. god. — 
Zbir prihoda ili rash. 12.208

14.366
386

49
14.801

7.341
359

134
7.834

7.623'
12'

1.705

9.648.

Bruto zarada na robi i ostali prihodi iznose 7,62 mi
liona. Za pokriće »Prizadove« režije u poslu s uljaricama izu
zet je i iznos od 1,7 miliona dinara iz Uljarsko-semenskog: 
fonda. Iako se ukupni prom et »Prizada« u odnosu na p re t
hodnu godinu po prilici upeterostručio, ipak su se ukupni re 
žijski troškovi povećali samo za oko 20%. Izdaci na ime- 
plata osoblju su čak i nešto smanjeni. Na svakih 100 d inara 
prom eta otpadalo je prošle godine samo 37х/2 para na režiju 
prem a 1,47 dinara u prethodnoj, a 0,93 dinara u 1934/35 i 
1,42 dinara u 1933/34 godini.

Čista dobit za 1936/37 iskazana je sa 220 hiljada dinara- 
Ako se tome doda i prenos iz prethodne godine, dolazi s e  
do iznosa od 527 hiljada. Kod prom eta od 1 milijarde i 500' 
miliona dinara moglo bi se reći da je ta  dobit sasvim bezna
čajna. Međutim, to bi važilo samo za slučaj da je u p itan j«  
preduzeće koje se rukovodi isključivo privatno-privređnim* 
principima. »Prizad« je nešto drugo. On se stara o nacionalno- 
ekonomskim ciljevima. Sa toga gledišta treba i ceniti uspeh ili 
neuspeh njegove delatnosti.

Stvarno, čisto računski, Prizad je  i prošle godine imao 
izvesan gubitak, a ne zaradu. Ali on ima i preferencijale, iz. 
kojih može da pokrije svoj gubitak. Njegov prošlogodišnji 
intervencionistički rad bio je, kao što smo videli, i vrlo obi
man i uspešan, a — suprotno ranijim skupim esksperimen- 
tim a — nije zahtevao ni najm anju žrtvu od strane državne 
kase. Št.a više, i od naplaćenih preferencijala utrošen je, k a o  
što je  već spomenuto, samo neznatan deo, ma da su Prizadove- 
otkupne cene kod svih proizvoda bile gotovo stalno znatno 
iznad svetskih cena. Odlični rezultati koje je Društvo u toku: 
prošle godine postiglo imaju se jednim delom sigurno p ri
pisati opštem sticaju prilika u zemlji i u svetu, ali u zn a tn o j 
meri i umešnosti »Prizada« da ih iskoristi.

Sa svojim velikim iskustvom, izgrađenom organizacijom 
i u znatnoj meri pojačanim sredstvima »Prizad« je potpuno* 
spremljen za izvođenje svojih zadataka. Dok ne dođe d o  
preokreta u pogledu politike »autarkije«, kontingenata, kom- 
penzacionih ugovora i preferencijala, njegovo postojanje neće- 
biti samo potrebno i poželjno, nego i neophodno.

U upravnom odboru Privilegovanog izvoznog a. d. št* 
gospoda: Milan Novakovič, pretsednik; đ-r Sava Obradović,. 
potpretsednik; d-r Joža Basaj, inž. Sreten Vukašinović, Bečir 
Đonlagić, d-r Avgust Pavletič, Milija Pavlovič, Voja Petkovič,, 
d-r Stjepan Poštić, Zaharije Starčević. Generalni d irektor je  
g. Edo Markovič. U nadzornom odboru se nalaze g.g.: đ-r 
Milutin Bošković, pretsednik; D imitrije Krsmanović, Tomo- 
Papić, Đoko Perin i d-r Vladimir Havliček. Vladin kom esar 
je g. d-r Boško Mašić.

Ш и р и т е  „ И а р о д н о  Б л а г о с т а њ е 1'
ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВ0 A. Д.
Г лаваи заводи: БЕОГРАД ■ 
Фжлж|але;  ЉУВЉАНА-

Теаефон интерурба® Београд: 
21-801, 21-802. 2!-8®3» 21.804.
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j 5442, S443, 5444,5445,5446.5447.



A N A L I Z A  B I L A N S A
Dodatak „NarftinefBf Blagostaisls#®

BROJ 52 __________ BEOGRAD, 25. DECEMBAR 1937. GODINA IX

Sadržaj: '
. . ■ - Trepča.M ineš Limited,, London . . . . .  . . . .

Загребачка дионичка пивовара и творивца,;,слада»- Загреб ,■

TREPČA MINES LIMITED, LONDON, cenat olova i srebra pokazuju da je tu  rudarstvo i  ranije bilo
Trepča Mines Limited moći će uskoro da proslavi prvu ha visokom stupnju razvitka. Doduše, stari rudari nisu smeli

desetogodišnjicu svoga neobično plodnog i uspešnog rada. P re da idu duboko u žemlju, je r  nisu imali na raspoloženju dana-
deset godina, u m artu 1928, Društvo je dobilo rudarsku kon- änjih tehničkih sredstava. Oni su vadili rudu samo iz slojeva
cesiju za -pedesetogodišnju eksploataciju rudnog blaga u. Ju- ko jr za njih nisu pretstaVljati nikakvu opasnost. Pored toga

' žnoj Srbiji, i to  sa isključivim pravom istraživanja u Trepči, interesovali su se samo za rudu sa većom sađržinom metala.
Rogozni i Slatinskoj Sokolići. Prvi istraživački radovi počeli Samo napredak nauke i ülägahje ogromnih kapitala omögü-
su iste godine. Odmah su kupljena i zemljišta, potrebna za ćffi su da ovaj stari rudnik opet proradi,
industrijske instalacije, i podignute su prve zgrade za kance- Na starom  rudištu Erigležl su-investirali kapital od bliz«
larije. U kraju  koji je još do nedavna bio gotovo sasvim pust P°la milijarde dinara, i nam esto starih okana napravili su
i nenaseljen podignuta su za vrlo kratko vreme nova naselja, nove izvođne tunele i otkope,-podigli sii električne dizalice i
montirane su najm odernije mašine, žičana železnica, napravlje- kompresor-mašine, sproveli su kanalizaciju i u vlažna okna su
ui su drumovi, moderne zgrade za stanovanje radnika. Od tog' uneli pumpe, a za bušenje kam ena i, zemlje u dubini od neko-
vremena do danas Kosovska Mitroviča pokazala je ogrom an stotina m etara upotrebljavaju skupocene čelične i dija-
aapredak. Novo podignute zgrade i kolonije za činovništvo i mantske burgije. U Zvečanu su podignuta i ogrom na postro-
radnike dale su varošici sasvim moderan izgled. Ali napredak jenja, tako zvane separacije, -u: k'öjirhä se ruda dalje p rera
ne pokazuje se samo spolja. 1 životne prilike su postale bolje. đuje. Posle čitavog niza kemijskih i fizikalnih procesa i fiota-
Zahvaljujući rudniku i šumskoj industriji nadnice su postale сУе *-u se dobijaju kao: konačni proizvodi: koncentrat olova,
visoke. Pojedinci dobijaju u rudniku po 30—40 din. nadnice. koncentrat cinka i pirit,. -a. u manjim, količinama i srebro,

•A osim toga vrlo velike koristi ima i stanovništvo od radnika Inače, rađ a  se 'dobijä( iz 9 etaža, koje se nalaze na nivou
i činovnika, koji ostavljaju mnogo novaca kod naroda. od 485 m, 545 m, 610- m, 670 m, 730 m, 760 m, 795 m, 830 m i

Zvanično otvaranje rudnika izvršeno je 10 oktobra 1930 865 m. Radovi na otvaranju etaže na nivou od 485 m završeni
godine. U 1933 godini dolazi do ogrom nog proširenja dru- su 'početkom  m arta 1937. O tvorena površina u ovoj etaži, koja
štvenog rudarskog prava zbog preuzim anja društva Belasica se nalazi na nivou koji je za oko 270 m niži od nivoa na kojem
Mines Limited. Time je ovo pravo prošireno za 358 kvadratnih se nalazi reka Trepča, iznosi oko '7.062 kvadratna metra. P ri
mili a, na ukupno 833 kvadratne milje, odnosno na 2157,5 kva- prema se i otvaranje etaže na nivou od 435 m. Visinska razlika
đratnih kilom etara, koliko iznosi i danas. Ovo područje obu- između ove poslednje .i najgorn je etaže iznosi, kao što se
bivata rudarsku koncesiju Trepče i pet isključivih prava istra- • vidi, 430 m; U 1936/37, najviše .rude, je  izvađeno iz etaže na
živanja, i to Trepča, Rogozna, Belasica br. 1, Belasica br. 2 545 m . (34,14%), ko ja je otvorena ■ u .toku 1935/36. Na drugo
i Slatinska Sokolića. Pored toga, Društvo poseduje oko 1,36 i treće mesto dolaze etaže na nadm orskoj visini od 610 m-
km® zemljišta pokrivenog zgradam a itd. Rezerve rude, prem a (23.06%) i 670 m (23%). Na ove tri etaže otpada preko 80%
■proceni, koja je izvršena 30 septem bra 1937, dostižu 3,9 mi- celokupne prošlogodišnje, .proizvodnje.
Ilona tona, a imaju prosečnu sađržinu od . 9,5% olova, 5,2% Iskopana ruda vadi se kroz glavne otvore rudnika:
cinka i 4 unce srebra po toni. »Stari trg« na najmoderniji način, pomoću snažnih vazdu-

Evo podataka o dosadašnjoj proizvodnji rude (u to- in ih  kom presora. Zatim se tovari u vagone do žičane žele-
»ama): znice, koja . je daije ., prenosi,:; u već spomenute separacije' u
Godina Ruda predata Ova ruda sadržavala je Zvečanu. Žičana železnica je. du:ga 6,600. m e ta ra ,.a ima visin-

separacijama prosečno .. sku razliku od .235. ]m, Proizvodnju koncentrate! dobivenih' iz
tona olova:% cinka:%' prerađene rude...pokazuje nam sledeča tablica:

593«. 17.371 9,6 8,1 Godina Olovni koncentrat Cinkov koncentrat P irit
1930—31 . 256.549 12,6 7,6 td n a J" olova tona c:inka tona
1931—32 ,  397.963 . 9.67 . 8,83 % % -
1932—33 535.869 8,91 8,66 1930' ' 2:229 70.0 1.003 47,6 ■------
1933—34 589.081 8,85 8,56 1930—31 41.358 75,6 32.770 50,3 --------
1934—35 . 597.188 9,06 8,62 1931—32 48.566 : 76,3 62.192 50,2 6.300
1935—36 588.594 '8,93 ' '7;74 1932—33 58.852 : 77,5 83.297 50,4 7.800
1936—37 . 638.729 9,i2 1933—34' ' '  '63.027 79,2 92.166 50,4 9.390

Proizvodnja je rasla iz godine u godinu,. U. 1936/37 koli-' 1934—35 ■ ; '64.874 : ■ ■ 79,9 94.146 50,1 39.340
ičina prerađene rude bila je najveća od kako je rudnik počeo 1935—36 63.131 79,5 82.234 "• 50,0 57.037
,da radi. Glavni rudnik iz koga je do sada vađena ruda je 193ÜM3?' ’ 70:486 79,4 69.863 50,0 82.005
»htari trg«, koji se nalazi u planini iznad reke Trepče, a . uda- Proizvodnja ölovhog kohcehtrata pokazuje gotovo sta 
ljen je oko 6 km od železničke stanice Z v ečan /Stotine starih: 1 län porast: Do; 1934/35'isti slučaj je bio i ša proizvodnjom 
okana i m nogobrojne gomile šljake koja sadrži manji pro- ' cinkovog köriceritratk Međutim, ü  1935/36 ona je bila za oko



12 hiljada tona manja nego, u prethodnoj godini. Prošle godi
ne je  opet smanjena za daljih 12,4 hiljada tona. To je  zbog 
toga što je u 1935/36 i 1936/37 ruda vađena prvenstveno iz 
nižih etaža, u kojim a ona ima manju procentualnu sadržinu 
cinka. Taj gubitak je znatnim delom nadoknađen nešto većom 
sadržinom olova i srebra. Poslednjih godina Društvo je  obra
tilo veliku pažnju i proizvodnji pirita, koji se ovde dobija 
kao sporedan proizvod. Podignute su i naročite separacije za 
koncentrisanje pirita. T rep čin koncentrat pirita sadrži 50% 
sumpora i oko 44<% gvožđa, a prodavan je hemijskim fabrika
ma u našoj zemlji (na pr. »Zorka«, Subotica—Šabac), u Au
striji, M ađarskoj i čehoslovačkoj.

Najveći deo koncentrata olova i cinka do sada je  izvo
žen preko Soluna u strane topionice. Trepča treba uskoro da 
podigne i velike topionice u zemlji koje će pomenute kon
centrate prerađivati u čiste metale. Do sada su domaćim to 
pionicama prodavane samo minimalne količine koncentrata 
olova i cinka. To nam pokazuju i sledeće cifre.
Godina lokalnim topionicama: Preko Soluna:

Isporučeno olovnog cinkovog olovnog cinkovog
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
1936/37 10 6.103 70.476 63.760

Trepča objavljuje i vrlo interesantne podatke o ko 
štanju proizvodnje. Tako su, na prim er troškovi za preradu 
] tone rude, uključivši i troškove za prevoz koncentrata že- 
leznicom i parobrodim a, ali bez am ortizacije i poreza,, iz
nosili:

1931/32 1932/33 1934/35 1935/36 1936/37 
šilinga/pensa

Istraživanja 1 / - 1/1 1/5 1/3 2/1
Radovi i proizv. 3/8 3/3 3/10 4/4 4/11
Opšti rud. trošk. 1/6 1 / - 1/4 1/8 2/3
Žičane žel. - / 5 - / 8 - / 6 - / 6 - / 5
Dobij, koncentr. 4/7 3/4 3/4 3/5 3/8
Admin. troškovi 2/6 2/1 2 / - 2/4 3/ -

Ukupno 13/3 11/5 12/5 13/6 16/4
Transp. troškovi 3/8 2/1 3/6 3/4 2/11

Ukupno 17/4 14/4 15/11 16/10 19/3

Proizvodni troškovi u 1936/37 iznosili su 16 šilinga 4
pensa po toni, što znači da su prošle godine u odnosu na 
prethodnu povećani za 2 šil. 10 pensa. To je u prvome redu 
posledica znatnog povišenja nadnica. Nešto je poskupio i po
moćni materijal. Najzad, ruda je vađena i iz nižih etaža, što 
je, prirodno, takođe poskupilo proizvodnju. Povećanje opštih 
troškova izazvano je prvenstveno povećanjem samoupravnih 
taksa i ostalih dažbina; pored toga, ođ 1 juna 1937 Društvo 
plaća 1/2% od vrednosti proizvodnje za rudarski penzioni 
fond. Transportni troškovi iznose 2 šil. 11 pensa po toni p re
ma 3 šil. 10 pensa u prethodnoj godini. Procentualno, i u 
1936/37 najveći trošak je  otpadao na vađenje rude (radovi i 
proizvodnja), i to  25,4% prem a 25-7% u prethodnoj i 24,1 % u 
1934/35 godini. Na troškove dobijanja koncentrata, koji se 
takođe sastoje uglavnom samo iz nadnica, otpada 19% pre
ma 20,3% u prethodnoj godini. Opšti rudarski troškovi po
kazuju porast od 8,3% u 1934/35 na 10,1% u 1935/36 i na
11,7% u prošloj godini. Upravni troškovi iznose (u Jugo
slaviji i Londonu) svega 15,4% od ukupnih troškova prema 
13,8% u 1935/36 godini.

Trepča proizvodi sama i svu potrebnu električnu ener
giju u sopstvenoj centrali, koja ima tri snažna turbo-gene- 
ratora, kao  i rezervnu centralu. U 1936/37 proizvedeno je
26 92 miliona k. v. č. s tru je  prem a 22,27 miliona k. v. č. u 
1935/36. Svaki kilovat-čas stru je  koštao je prošle godine 0,435 
pensa prem a 0,446 pensa. u prethodnoj i 0,489 pensa u

1934/35 godini. Nedavno je nabavljen i jedan novi turbo- 
alternator od 7500 kv.

Uprkos znatnom povećanju troškova dobijanja i p re
rade rude zbog povećanja nadnica, Trepča je  i prošlu po
slovnu godinu zaključila s neobično povoljnim rezultatom. 
Uprava, prošlogodišnja zarada Trepče je najveća u istorijt 
Društva. To je  prirodna posledica naglog porasta cena olova 
i cinka, naročito u toku prvog polugođa 1936/37 godine.

Cene ovih metala poslednjih godina ovako su se 
kretale:

Olovo 1931 1933 1934 1935 1936 1937
Najviša 1510/&2 131B/1(J 1181/зз 193/* 2821/зз 365/м
Najniža lO^a 108/з2 10х/б 10®/le 141/a 197/ss

Cink
Najviša 1431/зз W /a  157/за УПЏ 20 37г/8
Najniža 931/з2 135/s ' 11 U /1(J lU /2 135/ie 181е/за

Kao što se vidi, porast kurseva je  upravo ogroman. 
U odnosu na 1934 ili 1935 god. cene su u 1937, naročito e 
prvom tromesečju, bile gotovo više nego dvostruke. Treba 
napomenuti, da se navedeni kursevi podrazumevaju za 1 eng. 
tonu (1.016 kg) metala, dok se podaci o proizvodnji Trepče 
odnose na koncentrate, koji sadrže, kao što je već spome
nuto, 79,4% olova odnosno 50% cinka.

Trepča ima i znatne sporedne prihode. Na prvom me
stu treba spomenuti prodaju pirita, koja je u 1936/37 iznosila
82.000 tona, pokazujući povećanje od 32.000 tona prema p re t
hodnoj godini. Inače, porasla je i cena pirita. Fabrička po
stro jen ja za proizvodnju ovog produkta su proširena, tako da 
se može očekivati i dalje povećanje prihoda te  grane poslo
vanja. Zatim moramo spomenuti i preradu rude susednog 
preduzeća »Kopaonik Mines Limited«. U toku prošle godine 
fabrici za flotaciju u Zvečanu dodata je i četvrta jedinica, 
koja će prerađivati rudu iz Kopaoničkog rudnika. Rad ove 
nove jedinice otpočeo je 4 juna 1937 godine. Do 30 septem
bra 1937 ona je preradila 29.024 tone rude sa Kopaonika. U 
toku tekuće poslovne godine ovi prihodi će znatno porasti, a 
Društvo će imati izvesne prihode i od koncentrata bakra. 
Ruda sa »Starog trga« sadrži, naime, i oko 0,2% bakra. P o 
stro jen ja za dobijanje koncentrata bakra su već podignuta i 
14- septem bra 1937 su stavljena u pogon. Za sada se dobija 
koncentrat koji sadrži oko 16% čistog bakra.

Račun izravnanja
30-IX 30-IX 30-IX 30-IX

Aktiva 1934 1935 1936 1937
u hiljadama engleskih funti

Koncesija i prava istraž. 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 42 43
Zemljišta 11 12 12 12
Zgrade 83 74 79 96
Mašine i uređaj 210 209 184 213

Investicije ukupno 1.042 1.033 1.016 1.063
M aterijal, prevozna sredstva 3 2 2 3
Zalihe robe 1 67 67 109
Koncentrati 47 71 52 33
Efekti (jugoslovenski) 4 4 4 s
Razni dužnici 10 31 32 38
Gotov, i potraž. kod banaka 

Pasiva
203 336 537 898

Glavnica 1.116 1.116 1.117 1.118
Rezervni fond 40 70 103 225
Poreska rezerva 90 89 161 398
Razni poverioci i rezerve 32 27 44 93
Na raspol. gl, skupštini 103 242 288 316
Zbir bilansa 1.382 1.544 1.710 2.150



187
s Zbir bilansa krajem  septem bra 1937 iznosi 2,15 mi- 
Jiona funti, odnosno za 440 hiljada funti više nego u prethod
n o j  godini. Ako se to  preračuna u dinare, vidi se da Trepča 
M ansira  sa skoro pola milijarde dinara. Glavnica prem a dru- 

-štvenim pravilima iznosi 1,125.000 funti šterlinga, a podeljena 
je  na 4,5 miliona akcija od po 5 šilinga, od čega je do k raja  
-septembra 1937 emitovano 4,473.457 komada, odnosno 1,118.364 
engleske funte. Rezervni fond je iskazan sa 225 hiljada funti, 
Sto znači da je  u odnosu na prethodnu godinu povećan za 

* 125 hiljada funti. I poreska rezerva je znatno veća. Ona iznosi
398 hiljada funti prem a 161 hiljadi krajem  septem bra 1936 
Čista dobit koja je stavljena na raspoloženje glavnoj skup
š tin i dostiže 316 hiljada funti. Tuđa sredstva gotovo ne po
stoje. »Razni poverioci i rezerve« iznose svega 92,6 hilj. funti 
prem a 44 hiljade krajem  prethodne poslovne godine.

Gotovo polovina glavnice, 512 hiljada funti, odnosno 
preko 100 miliona dinara otpada na vrednost koncesije. O sta
le investicije bilansirane su sa 550 hiljada funti prem a 504 
hiljade krajem  septem bra 1936. Kod mašina i uređaja pove
ćanje prem a prethodnoj godini iznosi 29 hiljada funti, a kod 
zgrada 17 hiljada. Ukupne investicije su prošle godine stvar
no povećane za oko 94 hiljade funti, ali se to  odmah ne vidi, 
je r  je s druge strane na ime amortizacije otpisano oko 45 
hiljada funti. Prošle godine su porasle i zalihe robe sa 67 
na 109 hiljada funti. Međutim, vrednost koncentrata je sma
njena sa 52 hiljade funti u 1935/36 na 33 hiljade funti k ra 
jem  1936/37. Gotovina i potraživanja kod banaka pokazuju 
-stalni porast. Krajem septem bra ova pozicija je bila iskaza
na sa ciglo 12 hiljada funti. Krajem 1936/37 ona dostiže 898 
“hiljada funti. Prem a prethodnoj godini povećana je za 361 
hiljadu funti odnosno za 67,2%. Likvidnost preduzeća je ne
obično velika, je r na gotovinu i potraživanja kod banaka o t
pada oko 42% celokupnog obrtnog kapitala. Napominjemo, 
da od iznosa od 898 hiljada funti (gotovina i potraživanja kod 
banaka) otpada 36 hiljada funti na 4% blagajničke zapise na

š e g  M inistarstva finansija.
Upoređenje najvažnijih pozicija iz računa gubitka i 

dobitka pruža nam sleđeću, takođe vrlo interesantnu sliku:

Račun gubitka i dobitka
30-IX 30-IX 30-1X 30-IX

Rashodi 1934 1935 1936 1937
u hilj. engl. funti

Troškovi pro izv. (nadnice) i prevoz 398,5 416,0 426,9 519,7
Opšti troškovi 34,1 348 37,2 59,6
P late, upravni troškovi 25,8 24,4 31,1 35,2
B ruto  dobit 224,1 395,9 503,8 943,9
Od toga:

Amortizacije 44,8 47,9 42,4 44,8
Poreska rezerva 18,7 40,4 59 2 266,7
Čista dobit 160,6 307,6 402,2 632,4

Prihodi
O d proizvodnje 679 8 868,9 992,5 1,541,8
Ostali 2,7 2,2 6,6 16,6
Zbir prihoda ili rashoda 682,5 871,1 999,1 1.558,4
Podela č is te . dobiti :

Interim-đividenda 66,9 72,0 109,8 223,5
Na raspol. gl. skupštini 103,5 242,1 288,4 315,9
Rezervnom fondu — 30,0 30,0 125,0

Prihodi od proizvodnje iznose 1,54 miliona funti. U
-odnosu na prethodnu godinu veći su za 55,4%, a prema
1933/34 povećani su za oko 127%. To je  u prvom redu po
sledica porasta svetskih cena olova i cinka i osetnog pove
ćanja proizvodnje i prodaje pirita.

I na strani rashoda imamo u odnosu na prethodnu i na 
ranije godine povećanje gotovo kod svih pozicija. Već smo 
naglasili da je  u prošloj godini došlo do povećanja troškova 
proizvodnje po toni prerađene rude. U vezi s tim, kao i

s izvesnim povećanjem proizvodnje, porasla je  i odnosna po
zicija na strani rashoda sa 426,9 hiljada funti u 1935/36 na
519.7 hiljada funti u 1936/37 godini. Dakle, povećanje nepo
srednih proizvodnih troškova iznosi 92,8 hiljada funti. Opšti 
troškovi su porasli za 22,4 hiljade, a plate, i upravni troškovi 
za 4,1 hiljade funti. Kako je prošlogodišnje ukupno poveća
nje rashoda iznosilo 119 hiljada funti, a povećanje ukupnih 
prihoda prem a prethodnoj godini dostiže 559 hiljada i bru
to dobit je morala porasti za čitavih 440 hiljada funti, sa
503.8 hiljada u 1935/36 na 943,9 hiljada u 1936/37 godini. Ođ 
toga je upotrebijeno 44,8 hiljada funti za amortizaciju, a
266,7 hiljada je  rezervisano za porez, tako đa čista dobit za 
prošlu godinu dostiže 632,4 hiljade, funti.

Kad se doda još i prenos dobiti iz 1935/36 od 32,03 
hiljade funti, vidi se d.a ukupna čista dobit iznosi 664,5 hi
ljade engleskih funti. Od toga je dotirano rezervnom fondu 
125 hiljada, a 223,57 hiljade isplaćene su krajem  juna 1937 
na ime privremene dividende (9 pensa po akciji, neto). Upra
va je predložila poslednjoj glavnoj skupštini da se akcio- 
narima isplati još po 9 pensa po akciji, neto a ostatak ođ
92,26 hilj. funti da se prenese na novi račun. Dividenda za ; 
1936/37 iznosi na ta j način 30% neto prema 25% u prethod
noj, 20% u 1934/35 i 12% u 1933/34 godini.

Interesantno je znati koliko Trepča godišnje ostavlja u 
našoj zemlji. Prošle godine je izđato za neposredne troškove 
proizvodnje i prerade, ne računajući am ortizaciju i poreze 
ni plate upravnog osoblja, 425,57 hiljada funti, a za prevoz
94,09 hiljada ili ukupno 519,66 hiljada funti, što čini više od 
120 miliona dinara. To su uglavnom nadnice koje prima naše 
radništvo, pomoćni m aterijal kupljen u zemlji i vozarina dr
žavnih železnica. Opšti troškovi, plate i upravni troškovi iz-■■■ 
nose 94,8 hiljada funti odnosno preko 20 miliona dinara.
I od toga iznosa troše se bar 2/3 takođe u našoj zemlji. To
me treba dodati poreze, trošarine, carine, prireze i razne 
druge nam ete koje naplaćuje država i samouprave. Prošle 
godine rezervisano je za porez u Jugoslaviji 266,7 hiljada fun
ti, odnosno preko 60 miliona dinara. Na ta j način dolazimo 
do cifre od oko 200 miliona dinara. Trepča Mines Limited 
daje svome radništvu sve moderne higijenske udobnosti: nove 
kuće za stanovanje, osvetlenje, školu za đecu, bolnicu, knjiž
nicu, bioskop, predavanja itd. Sva je radna snaga domaća.

U upravi su g. g.: A. Chester Beatty, pretsednik; B. N. 
Banac, A. Chester Beatty mlađi, Sir Albert Bennett, Bart, J. 
A. Dunn, d-r G. Lučić-Roki, G. McPherson mlađi, Lt-Col. R. 
Micklem, C. M. G.; W. Selkirk, A rthur D. Storke, J. White- 
house. Savetodavni inžinjer je g. Harold A. Titcomb, a glavni 
direktor za Jugoslaviju je g. A. S. Howie.

ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ПИЕОВАРА И ТВОРНИЦА 
СЛАДА, ЗАГРЕБ

Имали смо' већ - више пута прилику да нагласимо да 
опадање потрошње пива код нас није у толикој мери по- 
следица опадања куповне снаге потрошача, већ je у пр- 
вом реду изазвано претераним оптерећењем пива држав- 
ним и разним самоуправним дажбинама, које су ce упра- 
во за вреие крнзе стално и све више повећавале. Кугив- 
на снага потрошача у току 1936/37 године, сигурно, није 
била готово ништа слабија него у 1929 или 1930 годичи. 
Међутим, потрошња пива у земљи у току прошле године 
(193S/37) није достигла ни две петине оне из гсдина нре 
опште привредне кризе. Производња и потрошња пива у 
1936/37 су у односу на неколико ранијих година, нем» 
сумње, порасле. Али тај пораст не одговара ни издалена 
побољшању општих прилика и повећању куповне снаге, 
до кога je у последње време дошло. Због тога je u ста- 
ње у нашој пиварској индустри’и још увек вр.ло тешко.

Управа Загребачке дионичке пивоваре констатује у 
свом последњем пвсловном извештају да je  траж њ а за пи-
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bom , услед побољшања рпштих привредних прилнка, до- 
иекле порасла. Примећено je да je  село опет започело. ca 
потрошњом пива. Међутим, повећање потрошње je ипак 
још сасвим незнатно, јер je и пиво, услед несразмерно ви- 
сОких трошарина, још увек прескупо. Загребачка дионнч- 
ка пивовара и творница слада продала je у току послед- 
њих 10 година ове количине пива:
927/28 83.130 хл 1932/33 29.700 хл
928/29 95.022 хл 1933/34 30.383 хл
929/30 97.880 хл 1934/35 30.539 хл
930/31 85.225 хл 1935/36 30.846 хд
931/32 45.925 хл 1936/37 37.270 хл

Подаци за 1927/28 и 1928/29 не обухватају производ-
њу пивара у Сиску и Карловцу, a доцније je обухватају. 
Ca 97.880 хл. у 1929/30 продаја je била пала на само 29.700 
хд у 1932/33. Речнтији доказ a  тежини кризе тешко јг  1 
наћи. Опадање потрошње у том раздобљу било je  управо 
катастрофално. У току сЛедеће три године продаја остаје 
стационарна готово на најнижем нивоу, односно само не- 
знатно ce повећава, са 29.000 хл у 1932/33 на 30.846 хл у 
1935/36. У 1936 имали смо рекордиу ’ жетву са одличннм 
ценама, што je редак случај. Иначе, поред побољшаша 
нрилика у пољопривреди дошло je до знатнијег ожив- 
љења и"у осталнм привредиим гранама. И Загребачка пи- 
вовара je повећала обим продаје, али само за 6.424 хл, 
тако да je продаја у 1936/37 достигла само 37.270 хл, 
Sito не претставл.а више од 38% од продаје у 1929/30 
години.

A ko  je Загребачка пивовара и код таквих п р и л и к а  
у стању да  плаћа дивиденду, она то мора да захвали је- 
дино својој необично солидној финансијској структури. 
Пре свега њени дужници су константно знатно већи него 
што су обавезе, тако да je не терете камате. Затим њен 
главнн приход и не долази од пива, него од непокрет- 
ности, којих она има доста и које joj одбацују знатан 
прнход. Да нема прихода од кућа и разних прихода који 
са фабрикацијом пива немају никакве везе, она не би 
логда исплаћиватн дивиденду ни за 1936/37, која' je, ина- 
че, у погледу продаје пива била сигурно најбоља од по- 
следњих 5 година. Биланси за последње 4 године овако 
мзгдедају:

Рачун изравнан>а
Актива 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

30 септембра сваке годиие
У хилЈадама динара

Зграде и земљишта 10.844 10.844 13.675 13.912
Машине и фабр. уређај 5.296 5.296 0.296 5.296
Падрумске бачве н каде 462 365 313 261
Складишни уређај 344 201 121 36

. Отпремна бурад 30 30 30
Флаше и сандуци — 15 15 15
Превозна средства. 100 50 222 116
Индустријска пруга 1 1 1 1
Гостионнчарски невентар 40 40 40 449

Свега инвест. и инвеит. i 7.087 16.842 19.713 20.115
јамчевине 22 22 22 22
Благајна. 115 165 264 450
Пошт. штедиокица 423 392 447 214
Харт. рд вредности 258 377 406 372
Разии дужиици 20.475 23.705 20.566 22.714
Залихе 5.417 4.508 5.385 4.920

Пасива
Гдавница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резервни фоид 800 850 900 950
Валоризациони фоид 1.364 1.364 1.364 1.364
Фонд за сумњ. потраж. 60 60 60 , .60
Фонд амортизације 6.147 6.956 7.766 8.575

Свега. сопств. сред. .128.37.1- 29.230 30.090 .30.949

Z.S.J. G.C

Повериоцн 8.157 8.454 8.123 8.314
Акцеити 5.000 5.000 5.000 S.OOft
Потр. финанс. унраве 231 1.296 1.576 2.2$г
Пренос добити 323 337 351 з р
Добит текуће године 1.714 1.694 i.664 1.8^7
Збир биланса 43.796 46.011 46.804 48.8$Г

Сопствена средства пиваре на дан 30 септембра 1937
азносила су 30,95 мнлиона и била су за 86Ö хиљада ди- 
иара већа него крајем 1935/36. Фонд амортизације je по- 
зећан за 810 хиљада, а резервин фонд за. 50 хиљада ди- 
нара. Укупна туђа средства не достижу готово ни подр- 
зину сопствених. Она износе 15,6 милиона, од  чега отпада
8,3 мнлиоиа на повериоце, 5 милиона на акцепти и 2,3 иц- 
лиона на потраживање Финансијске управе.

За покриће свих инвестиција и цедокупног инвен- 
тара не-треба ни две трећине сопствених средстава. Ина- 
че, укупне инвестиције и инвентар билансирани су са 20,1 
милиона. Од тога отпада 13.9 милиона на зграде и земљи- 
шта и 5,3 милиона на машине и фабрички уређај, Цело- 
купни инвентар исказан je са 900 хиљада динара. У од- 
носу на претходну годину зграде и земљишта показују 
цовећање од 237 хиљада, а гостионичарски инвентар je 
порастао за 409 хиљада динара. Остале промене код инве- 
стиција су незнатне.

Залнхе су нешто смањеке, а дужници су «овећакм- 
за 2,15 мидиона на 22,7 милиона дииара. To je углавном 
последица повећане продаје пива. Међутим, ни ове про- 
мене нису ипак толико изразите, да бисмо их могли узе- 
ти као знак неког нарочитог преокрета у коњунктур«, 
Иначе, износ дужника je доста знатан. Да би обезбедила 
продају пива, фабрика je приморана да у обилној мерн 
кредитира гастионичаре. To je једак доказ више, да су- 
прилике под којима ради наша пиварска индустрнја још 
увек врло тешке.

Рачун губигка н добитка
Расходи 1933/34 1934/35 1935/36 1936/3 г

у хиљадама динара
Управни трошкови 8.248 8.864 8.463 10.046-
Трошарина 5.899 5.853 5.939 7.452-
Порез 2.346 2.206 3.223 2.048-
Осигурање 184 200 195 234
Ненапл. потраж. 326 193 43/ 534-
Чиста добит 2.037 2.031 2.015 2.25 i

Приходн
Пренос добити 323 337 351 354
Од робе 16.862 17.065 17.809 20.380-
Од кућа 1.497 1.406 1.739 1.659
Разни приходн 359 538 374 219r
Збир прихода-расхода 19.041 19.346 20.273 22.813-

Приходи од робе износе 20,38 милиона, а трошковм 
производње и продаје 20,36 милиона динара. To значи да 
добит на роби не износн више од двадесетак хнљада ди- 
нара, У току неколнко претходних година ситуацнја je 
била још т.ежа, јер приходи од робе нису- били у стању 
да покрију расходе. И прошле године je чиста. добит по- 
стигнута једкно благодарећи приходнма кућа и разнилЈ 
приходима. Укупна чиста. добит, заједно с.а .преносом .из- 
претходне године, износи 2,25 милиона. На име 8% ди- 
виденде (према 7% у 1935/36) исплаћено je 1,6 милиона.. 
Остатак je. овако подељен: резервном фонда 50 хиљ.ада. 
тантијема 219 хиљада, за добротворне сврхе 25 хиљаде a 
пренос на нови рачун 356 хкљада динара.

У управи су г. г.: Сам. Д. Александер (претседник), 
Мирослав пл. Лобе (потпретседник), Иво Александер,. д-р- 
Божидар Александер, ииж. Драго Александер, д-р БрачЈф 
Александер, д-р Ватрослав Рајнер и д-р Станкз Шверљу- 
га. У надзориом одбору ce налазе г. r.: Марко Бауер, д*р 
P ege , XfBWSP» А ш у н  Стиасии и Отон Винскн.
Д »' iJ ’ i i ' 4 i w A

) .  — L j u b l j a n i


	BROJ 1 BEOGRAD, 2. JANUAR 1937
	БРОЈ 2, 7 ЈАНУАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 3 BEOGRAD, 16 JANUAR 1937. GODINA IX
	SPOJ 4 БЕОГРАЛ, 23 ЈАНУАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 7 BEOGRAD, 13. FEBRUAR 1937. GODINA IX
	БРОЈ 8, 20 ФЕБРУАР 1937
	BROJ 9, 27. FEBRUAR 1937. GODINA IX
	БРОЈ 10, 6 МАРТ 1931
	BROJ 11 BEOGRAD, 13. MART 1937. GODINA IX
	БРОЈ 12 БЕОГРАД, 20 МАРТ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 13 BEOGRAD, 27. MAET 1937. GODINA IX
	БГОЈ 14 , 3 АПРИЛ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 15 BEOGRAD, 10. APRIL 1937. GODINA IX
	БРОЈ 16 , 17. АПРИЛ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 17 BEOGRAD, 24 APRIL 1937. GODINA IX
	BROJ 18 BEOGRAD, 1 MAJ 1937. GODINA IX
	BROJ 19 BEOGRAD, 8. MAJ 1937. GODINA IX
	БРОЈ 20 БЕОГРАД, 15 MAJ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 21 BEOGRAD, 22. MAJ 1937. GODINA IX
	BRОЈ 22 BEOGRAD, 29 MAJ 1937. GODINA IX
	BROJ 23 BEOGRAD, 5. JUNI 1937. GODINA IX
	БРОЈ 24 БЕОГРАД,12 ЈУНИ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 25 BEOGRAD, 19. JUNI 1937. GODINA IX
	БРОЈ 26 БЕОГРАЛ, 26 ЈУНИ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 27 BEOGRAD, 3. JULI 1937. GODINA IX
	БРОЈ 28 ВЕОГРАD, 10 ЈУЛИ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 29 BEOGRAD, 17. JULI 1937. GODINA IX
	БРОЈ 30 БЕОГРАД, 24 ЈУЛИ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 31 BEOGRAD, 31. JULI 1937. GODINA IX
	БРОЈ 32 БЕОГРАД, 7. АВГУСТ 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 33 BEOGRAD, 14. AVGUST 1937. GODINA IX
	БРОЈ 34 БЕОГРАД, 21. АВГУСТ 1937 ГОДИНА IX
	BROJ 35 BEOGRAD, 28. AVGUST 1937. GODINA IX
	БРОЈ 36 БЕОГРАВ, 4. СЕПТЕМБАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 37 BEOGRAD, 11. SEPTEMBAR 1937. 
	БРОЈ 38 БЕОГРАЛ, 18. СЕПТЕМБАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 39 BEOGRAD, 25. SEPTEMBAR 1937. GODINA IX
	ВРОЈ 40 БЕОГРАД, 2. 0К10БАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 41 BEOGRAD, 9. OKTOBAR 1937. GODINA IX
	BROJ 42 BEOGRAD, 16. ОКТОБАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 43 BEOGRAD, 23. OKTOBAR 1937. GODINA IX
	БРОЈ 44 БЕОГРАD, 30. ОКТОБАР 1937» ГОДИНА IX
	BR0J 45 BEOGRAD, 6. NOVEMBAR 1937. GODINA IX
	BROJ 46 BEOGRAD, 13. НОВЕМБАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 47 BEOGRAD, 20. NOVEMBAR 1937. GODINA IX
	БРОЈ 49, 4. ДЕЦЕМБАР 1937. ГОДИНА IX
	BROJ 50 BEOGRAD, 11. DECEMBAR 1937. GODINA IX
	BROЈ 51 , 18. ДЕЦЕМБАР 937. ГОДИНА IX
	BROJ 52, BEOGRAD, 25. DECEMBAR 1937. GODINA IX



