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БРОЈ i БЕОГРАХ?, 1, ЈАВУАР 1938. ГОДИНА X

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

Kod gotovo svih ranijih analiza bilansa naših pivara za 

nekoliko poslednjih godina mi smo stalno ukazivali na nepre

kidno pogoršavanje prilika u ovoj industrijskoj grani. Opšta 

privredna kriza i smanjenje kupovne snage potrošača morali 

su imati i na potrošnju piva vrlo nepovoljne posledice. Ali 

privredna depresija nije bila ni jedini ni glavni uzrok opa

danja potrošnje. Smanjivanje potrošnje piva je u daleko većoj 

meri izazvano stalnim povećavanjem trošarinskih stopa na pivo 

i favorizovanjem potrošnje vina i rakije. Naša fiskalna poli

tika učinila je pivo i suviše skupim pićem. Posledice su bile 

katastrofalne. Prodaja piva kod nas iznosila je:

1933/34 151 2.419 37.939 80.347

1934/35 237 2.670 35.975 79.573

1935/36 78 2.567 34.639 81.811

1936/37 251 3.604 32.950 84.790

1927

1928

1929

1930

1931

740.000 hl 

728.687 hi 

674.673 hl 

653.763 hl 

540.254 hl

1932

1933

1934

1935

1936

338.095 hl 

214.647 hl 

210.132 hl 

219.176 hl 

211.921 hl

Ovi su podaci dovoljno rečiti. Opadanje prodaje piva 

zauzelo je naročito teške dimenzije u 1931, 1932 i 1933 godini. 

U 1933 je bilo prodato samo 214.647 hl, što ne pretstavlja ni 

30% od prodaje u 1928 godini. U 1934, 1935 i 1936 prodaja je 

ostala stacionarna, po prilici na nivou iz 1933 godine. Podaci 

za 1937 godinu nisu još sređeni. Prema primljenim izveštaji- 

ma opadanje prodaje prošle godine je ne samo zaustavljeno, 

nego je zabeležen i izvesan porast potrošnje. Međutim, taj 

porast je tako malen (oko 10%), da se može reći da naša 

pivarska industrija još uvek preživljuje najtežu krizu.

Naša poljoprivreda imala je uzastopce dve vrlo dobre 

žetve sa rekordnim cenama. Osetno se je popravilo i stanje 

drugih privrednih grana. Kupovna snaga stanovništva je po

rasla. Uprkos tome, Uprava Prve srpske parne pivare Đorđe 

Vajfert a. d., Beograd, gleda sa mnogo opravdanog pesimizma 

na dalji razvitak prilika u pivarskoj industriji. U izveštaju 

koji je ona podnela zboru akcionara održanom 15 decembra 

1937 veli se između ostaloga: »Mi ne samo da minulu godinu 

završavamo bez dobitka, no i otpise nismo mogli vršiti u onoj 

meri koju bi zahtevali principi jednog racionalnog gazdovanja. 

Javni tereti koji pritiskuju našu industriju ostali su isti, pa 

čak su u nekoliko i pogoršani i sve dok to stanje bude tra

jalo mi ne možemo očekivati nikakvu ozbiljnu popravku 

teškog položaja u kome se nalazimo od kad je kriza na

stupila«.

Evo nekoliko interesantnih podataka o poslovanju Vaj- 

fertove pivare:

Godina Čista dobit Otpisi Investicije Zbir bilansa

u hiljadama dinara 

1930/31 5.914 5.228 35.151 91.826

1931/32 40 1.567 36.806 86.265

1932/33 23 584 37.647 86.222

Čista dobit, koja je još 1930/31 godine iznosila- 5,9 mi- 

iiona prema 7,45 miliona dinara u 3929/30, kreće se poslednjih 

šest godina između 23 i 250 hiljada. Prosečna čista dobit od 

1931/32 do 1936/37 iznosi po 130 hiljada dinara godišnje. Šta 

ova cifra znači moći će se oceniti samo onda, ako se uzme 

u obzir da je ovde u pitanju pređuzeće koje radi sa kapita

lom od preko 80 miliona, od čega otpada skoro 32 miliona 

dinara na sopstvena sredstva. Prosečna rendita angažovanog 

sopstvenog kapitala ne iznosi ni 4 pro mille. Ako se malo 

pažljivije razgleda račun gubitka i dobitka, videće se da ni 

ova zarada nije stvarna Л da je ona jedino rezultat činjenice 

da je pivara svela amortizaciju na najmanji mogući obim. U 

1930/31 otpisi su iznosili 5,2 miliona, a u toku poslednjih šest 

godina prosečno godišnje po 2,2 miliona. Međutim, u toj cifri 

nije sadržana samo amortizacija investicija, nego i otpis ne

naplativih potraživanja, koja su u godinama krize, prirodno, 

morala biti srazmerno veća nego što su bila ranije. Pivara je, 

dakle, u znatnom zaostatku s amortizacijom, što znači da o 

nekom rentabilitetu već odavna nema ni govora.

Fiskalno opterećenje piva je kod nas suviše visoko. 

Sama trošarina iznosi oko 250 dinara po hl, a skupni porez 

18 dinara. Tome treba dodati tečevinu, samoupravne prireze, 

trošarinu na električnu struju itd. Potrošač plaća pivo u de

taljnoj prodaji po 10 dinara litar. Od toga dobijaju država 

i samouprave skoro 30%, gostioničari oko 37%, a pivare samo 

30—35'%. Od sume koju dobijaju pivare moraju se platiti si

rovine, pogonski materijal, radničke nadnice i plate name- 

štenika, troškovi prevoza i dostave gostioničaru, doprinosi za 

socijalno osiguranje i svi ostali produkcioni i režijski troško

vi. Pivare su na taj način kod današnjih prilika u nemogućno

sti da snize svoje učešće u ceni.

Treba priznati da ni položaj gostioničara nije lak. 

Naime, broj gostionica je suviše veliki, tako da se režijski 

troškovi gostioničara moraju podeliti na male količine pro- 

datog pića. Usled toga je sniženje cena i § ove strane znatno 

otežano. S obzirom na to, poboljšanje u ovoj važnoj privrednoj 

grani može da dođe jedino od smanjenja fiskalnih tereta. 

Trošarine bi trebalo sasvim ukinuti ili bar znatno sniziti. Po

većanje potrošnje piva, koje bi se time izazvalo, moglo bi 

sigurno vrlo brzo da nadoknadi privremeni manjak u fiskal

nim prihodima, koji bi usled sniženja trošarinskih stopa mo

gao da nastane. U kojoj je meri naša trošariifska politika bila 

štetna i po fiskalne interese države i samoupravnih tela, po

kazuju i podaci Vajfertove pivare o plaćenoj trošarini. Ova 

je iznosila (u hiljadama dinara):



1930/31 17.306 1934/35 7.465

1931/32 11.929 1935/36 7.408

1932/33 8.871 1936/37 8.103

1933/34 8.106

Prodaja piva u 1936/37 bila je za oko 9,4% veća nego 

u prethodnoj godini, tako da je pivara na ime trošarine pla

tila za 695 hiljada dinara više. U 1936/37 plaćeno je svega 8,1 

miliona prema 17,3 miliona u 1930/31, dakle za 9,2 miliona ma

nje, iako su trošarinske stope u međuvremenu nekoliko puta 

povećavane. U 1936/37 u odnosu na 1930/31 bili su znatno ma

nji i rashodi pivare na ime tečevine i samoupravnih prireza. 

Da su trošarinske stope poslednjih godina smanjivane, umesto 

što su povećavane, manjak fiskalnih prihoda ne bi sigurno 

bio toliki.

U narednoj tablici donosimo kretanje glavnih bilansnih 

pozicija Prve srpske parne pivare Đorđe Vajfert a. d., za 

četiri poslednje godine.

Račun izravnanja

na dan 30 septembra

Aktiva 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

u hiljadama dinara

Zemljište 3.734 3.734 3.734 3.734

Zgrade 11.345 11.345 11.345 11.345

Mašinerije 3.900 3.541 3.418 3.084

Rezervoar i filtri 507 450 427 405

Bunari 400 360 342 325

Pokretnost 18.053 16.545 15.373 14.057

Gotovina 1.138 2.377 2.341 3.261

Vredh. rezerv, fonda 34 34 34 34

Proizv., sirov, i mater. 7.126 7.637 7.832 8.040

Dužnici 6.121 5.893 5.640 4.417

Avansi 3.167 2.749 2.288 1.942

Vrednost u tečaju 636 694 882 771

Razna aktiva 1.082 932 1.064 1.097

Kaucije i garant. 23.102 23.282 27.090 32.278

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000

Rezervni fond 1.000 1.000 1.000 1.000

Dobr. fond Đ. Vajf. 125

Pasivne menice 20.370 21.500 20.236 18.490

Poverioci 4.856 2.603 2.389 1.479

Razna pasiva 621 556 385 456

Kaucije i garant. 23.102 23.282 27.090 32.278

Preneta dobit 245 396 633 711

Dobit tek. god. 151 237 78 251

Zbir bilansa 80.347 79.573 81.811 84.790

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Adm. i opšti troškovi 6.572 5.680 5.844 6.531

Trošarina 8.106 7.465 7.408 8.103

Porez 997 344 376 378

Porez na posl. promet 587 671 1.189

Kamate i proviz.^ 2.871 2.278 1.976 1.798

Otpisi 2.419 2.670 2.567 3.604

Dobit s prenosom 396 633 711 962

Prihodi

Preneta dobit 245 396 633 711

Pivo 20.720 18.623 18.532 21.442

Razni prihodi 396 637 390 412

Zbir prihoda-rashođa 21.361 19.656 19.555 22.565

Zbir bilansa, koji je bio pao sa 91,83 miliona u 1930/31 

na 79,57 miliona dinara u 1934/35, opet se postepeno povećava

i krajem 1936/37 iznosi 84,79 miliona. Međutim, ovaj porast 

zbira bilansa ne znači da su povećana i sredstva; s kojima 

preduzeće radi. Naprotiv, ona su i u toku poslednje dve go

dine nešto smanjena. Sopstvena sredstva su ostala neprome- 

njena, ali se poverioci i pasivne menice smanjuju. Porast 

zbira bilansa izazvan je povećavanjem kaucija i garantija, 

koje su krajem 1936/37 iznosile 32,3 miliona prema 23,3 mi

liona u 1934/35, što znači da je ova pozicija u toku poslednje 

dve godine povećana za ravno 9 miliona dinara. Zbog kon

kurencije, pivare su često primorane da finansiraju ceo ka- 

fanski posao, neposredno ili preuzimajući garanciju za oba

veze gostioničara kod banaka. Prema tome porast pozicije 

»kaucije i garantije« svedoči o naporima pivare da poveća 

prodaju. Odnos između sopstvenih i tuđih sredstava je vrlo 

povoljan i stalno se popravlja. Sopstvena sredstva iznose 32 

miliona, a tuđa, ne uzimajući u obzir garancije i kaucije, samo

20,4 miliona dinara. Ovde treba napomenuti da pivara nema 

naročiti amortizacioni fond. Amortizacija vrši se neposredno 

smanjivanjem bilansne vrednosti odnosnih investicija u aktivi.

Ukupne investicije bilansirane su sa 32,95 miliona pre

ma 34,64 miliona u 1935/36. Otpisi za 1936/37 iznosili su 2,64 

miliona. To znači da je i u toku prošle godine bilo novih in

vesticija za oko milion dinara. Zemljišta i zgrade bilansirani 

su nepromenjeno sa 15 miliona; kod mašinerije, rezervoara, 

filtra i bunara imamo smanjenje od 373 hiljade, na okruglo

3,8 miliona, a pokretnosti su smanjene za 1,3 miliona, na 14 

miliona dinara. Od ostalih pozicija u aktivi najznačajnije je 

kretanje dužnika, avansa i zaliha. Zalihe su nešto povećane, 

a dužnici i avansi su smanjeni. Prošlogodišnje smanjenje du

žnika iznosi 1,22 miliona. Od toga otpada 961 hiljada na otpis 

nenaplativih potraživanja.

Bruto-prihodi od prodaje piva u 1936/37 iznose 21,44 

miliona i u odnosu na prethodnu godinu pokazuju povećanje 

od 2,9 miliona. Razume se da su u vezi s tim morali nešto 

porasti i rashodi. Administrativni i opšti troškovi su pove

ćani za 687 hiljada (oko 11%), na 6,53 miliona. Porez na po

slovni promet iznosi 1,19 miliona prema 671 hilj. dinara u 

prethodnoj godini. To znači da je za čitavih 77,2% veći, što 

je u prvom redu posledica povećanja odnosne poreske stope. 

Zbog povećanja prodaje porasli su za 700 hiljada dinara (na 

8,1 miliona) i izdaci na ime trošarine. Ukupni otpisi iznose

3,6 miliona (prema 2,56 miliona u prethodnoj godini). Od 

toga otpada 2,64 miliona na amortizaciju investicija i 961 hi

ljada na otpis nenaplativih potraživanja.

Čista dobit za 1936/37 u iznosu od 251 hiljade, zajedno 

sa prenosom od 711 hiljada iz ranijih godina, preneta je na 

novi račun, s tim da je Upravni odbor može u narednoj godini 

upotrebiti za vanredne otpise investicija i sumnjivih potra

živanja.

U upravnom odboru su gospoda: D-r Ferdinand Gram- 

berg (pretsednik), d-r Dragutin K. Protić, Jovan St. Veljko- 

vić i Stojan J. Veljković. U nadzornom odboru se nalaze g.g.: 

Košta J. Protić (pretsednik), Herman Gramberg i Oto Vajfert. 

Direktor pivare je g. Živojin Đ. Nešić.
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FRANCUSKO DRUŠTVO- BORSKIH RUDNIKA U PARIZU

Značaj Društva Borskih rudnika za našu privredu po

staje iz dana u dan sve veći, tako da je sasvim prirodno i 

interesovanje za njegove bilanse znatno. Kao što je -poznato 

uskoro treba da proradi i tvornica za električno rafinisanje 

bakra koja se podiže u Boru. Blagodareći tome mi ćemo 

ubuduće za sve svoje raznovrsne potrebe moći da trošimo 

isključivo domaći bakar. Podizanjem rafinerije bakra stvara Se 

mogućnost, da se u našoj zemlji razvije i čitav niz novih 

industrija za preradu bakra i proizvodnju raznih artikala od 

bakra. Mi, naime, do sada nismo uvozili samo čisti bakar u 

polugama, nego i veliki broj izrađevina od bakra, kao bakreni 

iim, bakrene žice, listiće itd.

Inače, delatnost Društva Borskih rudnika ne ograni

čava se više samo na bakar i na ек<ф1са1:»*:пје Bora. Dru

štvo je u poslednje vreme razvilo veliku aktivnost i u drugim 

granama rudarstva, nastupajući delom samostalno, a delom 

u saradnji sa drugim rudarskim društvima. Tako je, na pri

mer, otkupilo rudarske terene u Ajvali kod Prištine, neda

leko od Trepče. Utvrđeno je da i ovi tereni sadrže dobru rudu 

olova, cinka i srebra. Društvo Borskih rudnika zaključilo je 

nedavno i jedan sporazum sa vlasnicima i poveriocima dru

štva »Pođrinje Consolidated Mines Ltd.«, prema kojemu se 

deo rudarskih terena ove kompanije, koji se nalaze između 

Krupnja i Ljubovije, ustupa novoosnovanom društvu »Drina 

Mining Company Ltd.« Glavnica ovog novog društva, u kome 

Borski rudnici učestvuju sa 68%, iznosi 50.000 engleskih 

funti. Prema oceni stručnjaka ovi г*-;грш su takođe veoma 

bogati olovom i cinkom. Treba spomenuti i sporazum Bor

skih rudnika sa društvom »Zlot Mines Company Ltd.«, koji 

je zaključen rad: zajedničkog istraživanja zlatonosne rude u 

blizini Bora.

Predratni razvitak

Francusko društvo Borskih rudnika osnovano je još u 

julu 1904 godine u cilju eksploatisanja ležišta bakarne rude 

na Čuki Dulkanovoj kod Bora. U to vreme ovi rudarski te

reni bili su samo delimično istraženi. Društvo ima koncesiju 

»Sveti Đorđe« koja je u oktobru 1903 izdata počivšem Do rđu 

Vajfertu. On je u tom kraju tragao za zlatom. Osnivači dru

štva su bila pored počivšeg Vajferta i dva francuska dru

štva »Societe Mirabaud, Puerari et Cie« i »Societć Frangaise 

d’etuđe et d’entreprises«. Francuzi su dali potrebni kapital, 

sve mašine, alat, planove itd., a Đorđe Vajfert je uneo u 

društvo u vidu apora pomenutu koncesiju, koja se sastojala 

iz prava iskorišćavanja 240 rudarskih polja (od po 10 ha) 

sa naslagama bakarne rude u opštinama Bor, Krivelj i Oštrelj, 

zatim iz isključivog prava istraživanja na 6.500 ha u okolini 

Bora, iz prava eksploatisanja 1.000 ha šume na brdu Crni 

Vrh za potrebe Borskog preduzeća i iz prava iskorišćavanja 

vodenih snaga Borske, Kriveljske i BrestoVačke reke. Povr

šina terena koju društvo danas eksploatiše iznosi 2.400 hek

tara, a pravo na eksploataciju se proteže na 22.000 hektara.

Posle osnivanja društva, istraživanja su nastavljena, a 

odmah se pristupilo i postavljanju prvih instalacija. To nije 

bio lak posao s obzirom na činjenicu da Bor u to vreme nije 

imao nikakve veze -sa železnicom. Međutim, društvena upra

va nije žalila ni napora ni finansijskih sredstava, tako su već 

posle dve godine, u toku 1906, istopljene prve poluge siro

vog bakra. Ukupna proizvodnja bakra u toj godini bila je 

dostigla 706 tona., Iako i u toku nekoliko narednih godina 

finansijski rezultat poslovanja nije išao uporedo sa tehničkim 

napretkom rudnika, ipak akcionari nisu gubili strpljenje. U 

toku 1908 god. glavnica je povišena sa prvobitnih 5,5 miliona 

francuskih franaka, na 7 miliona. Nešto docnije, 1912 godine, 

uzet je i jedan 5% obligacioni zajam od 7 mil. franaka. Ova 

nova sredstva su upotrebljena delom za . proširenje rudnika 

i rudničkih postrojenja, a delom za izgradnju železničke pru

ge Bor— Metovnica, koja je u toku 1912 godine puštena tt 

promet. Time je centar eksploatacije u Bora vezan sa. mre

žom državnih železnica, a time je istovremeno b io . postavljen 

i solidan temelj za dalji uspešan razvitak rudnika. Već . u 

toku 1913/14 poslovne godine, koja je završena 30 juna 

■1914, proizvodnja sirovog bakra Borskih rudnika bila je do

stigla 7.616 tona.

Krajem 1913/44, poslednje poslovne godine pre rata,

i finansijsko stanje Društva Borskih rudnika bilo je u sva

kom pogledu zadovoljavajuće. Međutim, naišao je svetski rat, 

a posle i okupacija Srbije od strane Austrijanaca, Bugara i 

Nemaca. Već pred kraj jula 1914 god. eksploatacija rudniks 

:'i rad Borskih postrojenja morali su zbog mobilizacije da 

budu obustavljeni. Osoblje koje je ostalo u Boru staralo se 

samo o tome da obezbedi održanje rudničkih instalacija u do

brom stanju i da dovrši neka nova postrojenja. Na dan 26 

oktobra 1915, rudnik je sasvim napušten jer je društveno 

OSQblje bilo primorano da se u žurbi povuče pred nastupa

njem neprijatelja. U Bor su došli najpre Bugari. Ali sli oni 

docnije rudnik ustupili jednoj nemačkoj grupi »Kriegsme- 

lallgesellschaft«, koja ga je eksploatisala od februara 1916' 

do 12 oktobra 1918 godine.

i?. . . , Obnavljanje rađa posle rata

; ; Tek u decembru 1918 uprava Borskih rudnika je mo

gla? ponova uzeti u posed društvena postrojenja. Inventarisa- 

njem konstatovano je đa je neprijatelj izvadio znatnu koli

činu rude. Fiksne instalacije Bora, uopšte govoreći, nisu 

mnpgo stradale za vreme okupacije. Međutim, društveni že- 

leznički. vozni park je bio znatnim delom raznešen. Nestao 

•je i najveći deo zaliha koje su 1915 godine ostale (18.000 tona 

samo goriva- —̂ koksa i briketa). Neprijatelj je vadio redu iz 

rovova koji su bili pripremljeni i otvoreni pre avgusta 1914.

O pripremanju novih rovova nije Se starao.

Tako isto je bio zanemario i vršenje potrebnih opra-

vaka.

Ü toku poslednjih 7 meseći 1918/19 poslovne godine 

nova ruda nije vađeria, a prerađivana je samo ona koja se 

zatekla (oko 10.000 tonä). Na taj način proizvodnja bakra

ii 1918/19 nije iznosila više od 122 tone. Inače uprava je mo* 

rala da rešava čitav niz neobično ozbiljnih problema: trebalo

'jfe popuniti i povećati postrojenja, podići nove zgrade, ob

noviti vozni park železnice Bor—Metovnica, izgraditi radničku 

koloniju i popraviti zgrade i postrojenja koja su za vreme 

"rata bila uništena Ili zanemarena. '
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Za vreme rata pogoršala se i - finansijsko stanje -pre- 

đuzeća. Jedan deo predratnih potraživanja od kupaca bakra 

je, propao. U ratnim godinama društvo nije imalo gotovo ni

kakvih prihoda, a opšti troškovi su malo po malo apsorbovali 

sva likvidna sredstva kojima je društvo raspolagalo u шш 

1914 godine. Zbog toga je uprava bila primorana da Se već 

od početka 1919 služi pozajmicom. U oktobru 1919 godine 

pristupilo se povišenju društvene glavnice sa 7 na 14 miiiona 

franaka, a u aprilu 1920 emitovano je i za 12 miiiona novih 

6% bonova.

Priiikom obnavljanja eksploatacije društvena uprava 

je bila primorana da se bori s mnogim teškoćama, pre svega 

$. oskudicom radne snage u Srbiji, koja je pojačana uvođe

njem ,8-časovnog radnog dana. Zatim je postojala i nestašica 

goriva koja se u ono vreme osećala gotovo u celoj Evropi. 

Borski rudnici morali su nabavljati potrebni koks čak u Ame

rici. To je znatno poskupljavalo eksploataciju. Rad je bio ome

tan i krizom saobraćajnih sredstava tako da se nije mogao 

osigurati redovan dovoz potrebnih sirovina (drva, eksploziva, 

uglja itd.) Tome su se pridružile i razne mere koje su u 

ono vreme preduzimane od strane naše vlade. U prvoj pi 

lovini 1920 bila je uvedena izvesna taksa na bakar, koja je 

iznosila 5 hiljada dinara po toni. A kroz neko vreme izvoz 

bakra je bio sasvim zabranjen. Eksploatacija rudnika b ik  je 

time sasvim onemogućena. Izvozna taksa je već u avgustu 

1920 smanjena na 1.000 din. po toni a nešto docnije, 21 

februara 1921, je sasvim ukinuta, jer su merodavni uvideli 

da je ona u suprotnosti sa odredbama Srpskog rudarskog 

zakona koji važi i u pogledu koncesije izdate Boru.

Inače 1920/21 poslovna godina završena je gubitkom, 

što je posledica pomenutih teškoća i pada cena bakra. Upra

va rudnika je u ono vreme imala čak i namera da rad sasvim 

-obustavi, jer prodajna cena nije mogla da pokrije proizvod

ne troškove. Od toga se ipak odustalo, jer su izdaci znatni i 

■onda kada rudnik ne radi. Sprovedena je najrigoroznija 

..štednja, a povećana je i proizvodnja, usled čega su i tro

škovi proizvodnje po toni osetno smanjeni. U toku 1921/22 

proizvodni troškovi su, blagodareći podizanju novih postro

jenja, još više smanjeni, tako da je poslovanje završeno sa 

dobitkom, iako je kurs bakra u Londonu i dalje padao. Me

đutim, podeli dividende moglo se pristupiti tek za 1922/23 

poslovnu godinu, a tek u 1923/24 proizvodnja bakra je do

stigla predratnu, odnosno u 1923/24 iznosila je 7.761 t prema 

7.616 t u 1913/14 godini.

Posle 1923/24 naišlo je najpovoljnije razdoblje razvitka 

Borskih rudnika. To pokazuju kako podaci o proizvodnji tako 

i zaključni računi. Inače tome napretku znatno je doprinela 

i naknada šteta koje su društvu učinjene za vreme nemačke 

okupacije. U martu 1924 godine naplaćen je prvi iznos po

sredstvom »Office des Biens et Interets privćs« i potporom 

francuske vlade. Dalje rate naplaćivane su do kraja 1928 

godine. Svega je dobijeno 45,35 mil. fr., i to 37,3 miiiona u 

gotovu i 8,05 miiiona u 6%-tnim 30-godišnjim bonovima.

Društveni bilans za 1918/19 pokazivao je saldo gu

bitka od 10,15 mil. fr. Naknadno je utvrđeno da su ovi gu

bitci stvarno iznosili 10,45 miiiona. Blagodareći naplati po- 

menute štete, ovaj iznos je u 1923/24 potpuno otpisan. Od 

naplaćene otštete ustupljeno je zatim našoj državi 1,56 miii

ona franaka kao protuvrednost za izvesne zgrade i postro

jenja koja su Nemci bili podigli u Boru za vreme okupacije; 

iznos od 154 hiljade franaka dat je osoblju rudnika za pre

trpljene štete; zatim je upotrebljeno 12 miiiona franaka za 

amortizaciju 6% bonova emitovanih u 1920 godini; 9 milona 

franaka za obrazovanje rezerve ža razne eventualnosti; oko

9 mil fr. za pojačanje amortizacionog fonda, a 1,6 mil. fr. 

je upotrebljeno za kursnu razliku primljenih 6%-tnih 30- 

godišnjih bonova Ratne štete.

i ; .■ ■■ ч Proizvodnja

Borski rudnici su zbog rata izgubili 10 godina. Me

đutim, blagodareći primljenoj otšteti njihov predratni obrtni

kapital je u obilnoj meri obnovljen. Inače, ta otšteta je 

znatno olakšala i izvođenje raznih novih tehničkih radova kao 

i" ogromno posSeratno povećanje proizvodnje i smanjenje pro

izvodnih troškova. Evo nekoliko interesantnih podataka o 

proizvodnji Borskih rudnika:

Godina Ruda iz Ruda izvađ.

podzemnih pod vedrim Lignit Krečnjak Sirovi 

rovova nebom . - bakar

- u hiljadama tona , .

1919/20 29,36 : . —v— ~ 1 » . 2,3»

1920/21 64,68 ■. , — 9,43 2,?4

1921/22 85,72 . _ _ 11,80 36,40 5,22

1922/23 115,63 — . 12,89 52,49 6,40

1923/24 136,22 13,07 . 63,40 7,76

1924/25 125,85 21,84 21,42 68,81 7,13

1925/26 164,36 49,29 34,11 80,20 8,07

1926/27 87,82 172,42 32,11 85,36 , 10,81

11 s. 1927 . 38,44 87,69 19,91 43,55 7,0.1

1928 87,24 240,51 39,02 94,10 15,09

1929 84,99 ■ 244,26 34,96 110,97 20,67

1930 102,13 391,22 17,31 151,19 24,46

1931 114,03. . 342,75 Tretiranje

bakarne

117,27 24,35

1932 . 189,45 113,69 rude 136,65 30,16

200,04

flotacijom

1933 389,59 20,63 157,88, 40,32-

1934 572,22 89,79 113,81 179,51 44,37
1935 597,13 51,42 117,84 169,12 39,00
1936 605,14 4,35 131,55 195,24 39,40-

Kao što se vidi, ne đobija se samo bakarna ruda, već 

takođe lignit i krečnjak. Društvo dobija i potrebno drvo ii 

sopstvenih šuma, koje su udaljene oko 12 km od centra eksplo

atacije. Do 1924/25 bakarna ruda je vađena isključivo iz pod

zemnih rovova Čuke Đulkanove. Te godine je počela i eksplo

atacija pod vedrim nebom, što je znatno pojevtinilo proiz

vodne troškove. Ali treba imati u vidu i činjenicu, da su se 

prethodno sa površine zemlje morale udaljiti ogromne ko

ličine sterilnog materijala. Do kraja 1936 izvađeno je i od- 

neto na prosečnu udaljenost od skoro 2 km oko 2,43 miiiona 

tona takve sterilne mase. Čuka Đulkanova, koja je bila baza 

celokupnog rađa, više gotovo ni ne postoji. Najveći deo rude 

(oko 90%) vadi se Sada iz rovova Tilva Mike, koja se počela 

eksploatisati tek 1931 godine. Do 1934 godine količina izva

đene bakarne rude pokazivala je gotovo stalan porast. Posla 

toga je došlo do izvesnog smanjenja. Rezerve rude još su 

znatne, tako da je eksploatacija obezbeđena još za dugi niz 
godina.

Društvo raspolaže svim sirovinama i pomoćnim mate

rijalom koji je potreban za eksploataciju i' preradu bakarne 

rude. Jedino se koks mora kupovati. Ruda koja se upućuje 

u topionička postrojenja sadrži prosečno oko б1/ ^  bakra, 

a ona koja je siromašnija bakrom upućuje se prethodno u 

postrojenja za flotaciju, u kojima se proizvode koncentrati. 

Siromašnija ruda je ranije zanemarivana. Međutim, pokazalo 

se da se i ona može rentabilno iskoristiti. Uporedo sa po

rastom količine izvađene rude, do 1934 je gotovo stalno ra

sla i proizvodnja sirovog bakra. U toj godini ona je iznosila 

već 44,37 hiljada tona prema 7.616 tona u 1913/14 godini. Od 

1931 Društvo proizvodi tako zvani »blister«, koji sadrži 99,6% 

čistog bakra. Pre toga proizvoden je obični crni bakar, koji 

je imao finoću od 94—96%. Dobri poslovni rezultati Borskih 

rudnika su. dobrim delom posledica činjenice, da proizvedeni 

sirovi bakar sadrži po toni 50 i više grama čistog zlata i 25- 

do 3ÖQ gtama srebra. Na taj način- Društvo dobija godišnje
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i oko 2000 kg zlata, koje se u celosti ustupa našoj Narodnoj 

banci. Odvajanje zlata vršilo se do sada u inostranstvu. Kada 

se dovrši izgradnja rafinerije u Boru obavljaće se i taj po

sao, bar znatnim delom, u zemlji.

Račun izravnanja

Na sjajni posleratni razvitak Društva Borskih rudnika 

ukazuje i kretanje zbira bilansa. Krajem 1918/19 ovaj je iz

nosio samo 25,2 miliona franaka; u 1925/26 on znatno prelazi 

iznos od 100 miliona, a 10 godina docnije, krajem 1936 god., 

iskazan je sa 364 miliona. Od toga otpada preko 300 miliona 

franaka na sopstvena sredstva.

: , Tuđa sredstva se knjiže preko tri računa: , »obligacije«, 

»poverioci«, i »razna pasiva«. Krajem 1936 obligacije su bi- 

lansirane sa 29,1 miliona. Ovaj obligacioni zajam, koji je pr

vobitno iznosio 40 miliona franaka, zaključen je u martu 1931 

godine. Potreba za novim sredstvima bila se javila zbog 

toga;, što se upravo u to vreme počelo s eksploatisanjem 

ležišta bakarne rude u kraju »Tilva Mike«. U to vreme je do- 

neta odluka o podizanju postrojenja za flotaciju. Pomenute 

obligacije su emitovane po kursu od 96% i nose kamatu od 

'41/2%, a treba da se amortizuju do 1951 god. Iznos od 10,9

• xriil. fr. je Već amortizovan (od čega otpada 8,05 mil. fr. na

■ amortizaciju izvršenu u 1934). Društvo bi moglo odmah

amortizovati i dalji iznos od 19,3 mil. fr. Toliko, naime, iz

nosi1 iezerva za otplatu obligacija, koja je bila stvorena 

'uglavnom iz čistog dobitka za 1933. Inače, Društvo Borskih 

:riidnika uzimalo je i ranije obligacione zajmove, i to 5%-tni 

20-godišnji amortizacioni zajam od 7 miliona franaka u 1912 

godini i 10-gođišnji 6% zajam od 12 miliona u 1920. Pored 

tö'gai što su uslovi ovih zajmova bili vrlo povoljni, Društvo 

je na njima imalo i posebnu zaradu, koja se javila kao po

sledica depresijacije francuskog franka.

• Račun poverilaca, preko kojega se knjiže kratkoročne 

društvene obaveze, iskazan je krajem 1936 godine sa 29,7 mi

liona fr., što znači da na njih otpada samo 8,1594 ukupnog 

obrtnog kapitala. Kao što se vidi, po prilici isto toliko iznosi 

; i društvena obaveza po neamortizovanim obligacijama. Uosta

lom, poverioci su u 1936 godini bili veći nego ma kada ranije. 

U odnosu na 1935 povećani su za 20 miliona franaka. To je 

u prvom redu posledica znatnog povećanja društvenih du

žnika u Jugoslaviji (sa 2,7 miliona franaka u 1935 na 48,2

..miliona krajem 1936). Inače, do 1924/25 pozicija poverilaca 

nije u bilansima nikada prelazila iznos od 4 mil.; do kraja 

1927 je bila porasla na 13,8 miliona, a posle toga, sve do 

prošle godine, kretala se stalno između 9 i 17,5 mil. fr. Preko 

»razne pasive« knjiže se prvenstveno razni prelazni računi. 

Krajem 1936 »razna pasiva« je bila bilansirana sa 4,25 mil. fr.; 

u 1934 je iznosila 3,5 mil, a pre toga nikada nije prelazila 

; iznos od 2,8 mil. fr. Vidi se, dakle, da se Društvo nikada nije 

služilo znatnijim kratkoročnim kreditima. U tri maha ono je 

pzimalo obligacione zajmove, ali mu se ogromna finansijska 

snaga zasniva u prvom redu na sopstvenim sredstvima.

Sva sopstvena sredstva društva Borskih rudnika mo- , 

žemo. razvrstati u pet grupa. Krajem 1936 glavnica iznosi 

;Samo 15 mil., rezervni fondovi dostižu 37,5 mil., fondovi 

amortizacije nešto manje od 120 mil. fr. i razne privremene 

rezerve 76,8 mil. fr., a prošlogodišnji čisti dobitak inzosio je

51,04 mil. odnosno sa prenosom iz prethodne godine 51,77 

mil. fr. Na sopstvena sredstva otpada oko 83% ukupnog 

obrtnog kapitala.

Kao što je već spomenuto, glavnica je prilikom osniva

nja iznosila 5,5 mil. fr. U toku 1908 povišena je na 7 miliona, 

a 1919 godine na 14 mil. fr. Ovo poslednje povišenje izvršeno 

je po kursu od 175%, a dobivena nova sredstva su upotreb-

- Ijena za potrebe koje su se javile prilikom obnove eksploata

c ije  posle rata. Kao što je već spomenuto, zaključenje 10-go- 

đišrijeg ,6% obligacionog zajma iz 1920 imalo je isti cilj.

Prema odluci glavne skupštine od 4 aprila 1927 glavnica je 

bila povišena za još 1 milion, na 15 mil. fr., izdavanjem be

splatnih akcija ša višestrukim pravom glasa, i to na teret 

računa ažije, na koji je prilikom povišenja glavnice u 1919 

godini bila knjižena naplaćena razlika između nominale i emi- 

sionog kursa izdatih akcija. U decembru 1936 akcionari su 

doneli odluku da se glavnica poveća na 60 m il fr., s tim da 

je uprava može svojom odlukom prema potrebi povisiti i do 

120 miliona. Nove akcije se izdaju al pari. Nova sredstva su 

potrebna prvenstveno za podizanje elektrolitične rafinerije 

bakra i novih postrojenja za flotaciju u Baru, a zatim za 

eventualno učešće u eksploataciji drugih ležišta rude. Nova 

postrojenja za flotaciju treba da budu znatno veća ođ posto

jećih, koja su podignuta u 1931 i 1932 godini, a nova rafi

nerija imaće u prvo vreme instalacije sa kapacitetom od

12.000 tona godišnje. Međutim, već u roku od tri godine ka

pacitet rafinerije biće povećan na 20.000 tona. Na ovom mestu 

treba spomenuti da je glavna skupština društva, koja je odr

žana 1 jula 1921, bila donela odluku, da se našoj državi po

nudi jedno novo kolo od 20.000 akcija po kursu od 1531/g%. 

Pošto se tim pravom nismo koristili u predviđenom roku, 

odnosni zaključak glavne skupštine je prestao da važi.

Krajem 1919/20 društveni »rezervni fondovi« su iznosili

7,8 mil. fr.; do 30 juna 1926 bili su porasli na 8,5 miliona; 

u aprilu 1927 su, međutim, smanjeni na 7,5 miliona u vezi 

sa već pomenutim izdavanjem akcija sa višestrukim pravom 

glasa; krajem 1929 oni iznose 7,6 miliona, što znači đa su 

bili čak i nešto manji nego 10 godina pre toga. Međutim, 

već u sledećoj, 1930 godini, oni su više nego utrostručeni, 

odnosno povećani su za 18 miliona, jer im je dotiran ceo 

iznos do tada amortizovanih obligacija i bonova za čiju je 

isplatu upotrebljen jedan deo primljene naknade za ratne 

štete. Rezervnim fondovima je dotiran i iznos docnije amor

tizovanih obligacija, jer su one isplaćene delom iz čistog do

bitka (u 1934- godini 5 miliona), a delom upotrebom ranije 

stvorene privremene rezerve. Blagodareći toj politici, rezervni 

fondovi su u toku poslednjih 7 godina povećani sa 7,6 na 37,5 

miliona franaka.

Razne privremene, rezerve iznose, kao što je već ranije 

spomenuto, 76,8 mil- fr. Od toga je namenjeno 16 miliona za 

'isplatu prošlogodišnjeg društvenog poreza u Jugoslaviji, za

tim 19,3 miliona (izuzetih iz čistog dobitka za 1933) za isplatu 

obligacija, 12 miliona za eventualne gubitke koji bi se mogli 

javiti usled fluktuacije cene bakra (od čega je 6 miliona re- 

zervisano iz dobitka za 1928 godinu i 6 miliona di

nara iz dobitka za 1929 godinu) i, najzad, 28,7 mi

liona za razne eventualnosti (za podizanje postrojenja za 

flotaciju, za izgradnju jedne nove metalurigjske fabrike koja 

treba da prerađuje proizvode itd.). U ovu poslednju privre

menu rezervu uneto je 9 miliona iz suma naplaćenih na ime

• naknade za pretrpljene ratne štete, zatim 3 miliona iz dobitka 

za 1928 i 9 miliona iz dobitka za 1929, a ostatak od 7,7 mi

liona prenet je 1931 godine sa računa amortizacionih fondova.

Amorticazija investicaja vršena je do 1924 g. nepo

sredno, smanjivanjem bilansne vrednosti odnosnih investicija 

u aktivi. (Od 1914 do 1923 amortizacija se uopšte nije mogla 

vršiti). U 1924 je promenjen način knjiženja. Obrazovani su 

fondovi amortizacije, na koje su preneti i svi raniji otpisi 

i investicija. U vezi s tim opet su povećani, za iznos tih otpisa, 

i odnosni računi investicija u aktivi. Na taj način se, posle 

toga, u aktivi uvek iskazuje potpuna nabavna vrednost inve

sticija. Fondovi amortizacije iznose krajem 1936 godine 

119,88 miliona, a investicije su bilansirane sa 148,6 mil. fr. 

To znači da knjigovodstvena vrednost ukupnih investicija ne 

iznosi više od 29 miliona. To je veoma povoljno, jer su nove 

investicije, koje su izvršene samo u toku poslednje tri godine, 

vredeie znatno više (oko 34 mil; fr.).
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nepokretnosti sa bile iskazane sa ciglo 5 miliona, a u 1936 su 

14 i po puta veće. Tempo kojim su povećavana postrojenja 

bio je još brži, jer su ona u 1936 preko 50 puta veća nego 

krajem 1918/19 god. To je posledica nastojanja Uprave rud

nika, da smanji proizvodne troškove na najmanju moguću 

meru. Pozicija zaliha driižnika bilansirana je krajem 1936 sa 

115 miliona, od čega otpada 48,25 miliona na dužnike u Ju

goslaviji, 31,25 miliona na dužnike u Parizu, a ostatak na 

zalihe bakra, sirovina, pomoćnog materijala itđ. Ni zalihe ni 

dužnici u Parizu ne pokazuju naročitih promena prema ra

nijim godinama. Međutim, dužnici u Jugoslaviji krajem 1936 

bili su po prilici deset puta veći nego ma kada ranije. Ra

zlog treba tražiti u tome, što je prošle godine, pored prodaja 

starim mušterijama u Jugoslaviji, za račun naše države ustup

ljeno i 11.000 tona elektrolitičkog bakra Škodinim fabrikama 

u Pragu, od čega je do kraja decembra 1936 bilo izliferova- 

no. 4.608 tona,

Promene kod efekata, rimesa, odmah raspoloživih sred

stava, otkupljenih sopstvenih obaveznica i razne aktive su 

sasvim normalne. Međutim, s obzirom na razvitak poslova je 

razumljivo da su, uporedo sa povećanjem zbira bilansa, po

kazivale tendenciju porasta i gotovo sve pozicije u aktivi. 

Inače, krajem 1936 odmah raspoloživa sredstva (gotovina i 

ulozi kod banaka) su bila bilansirana sa 37 miliona; efekti i 

rimese iznose 44 miliona, a »razna pasiva«, preko koje se 

knjiži pored ostalih prelaznih pozicija i isplaćena akontacija 

na dividendu, iskazana je sa 17,9 mil. fr.

Račun gubitka i dobitka

Prelazeći na analizu računa gubitka i dobitka moramo 

napomenuti da se na strani rashoda ne knjiže neposredni 

proizvodni troškovi (nadnice, materijal itđ), a tako isto ni 

socijalni tereti, ni državni porezi, koji su inače vrlo znatni. 

Na. strani rashoda imamo troškove uprave, kamatu i troško

ve po službi zajmova, poreze u Francuskoj i razne rashode, 

a od 1925/26 i prireze i takse u Jugoslaviji. Nijedan od ovih 

računa nije pokazivao naročite promene koje bi trebalo po

sebno objašnjavati. Jedino što treba da naglasimo je to, da 

su u . 1936 preko računa raznih rashoda knjižene sledeće tri 

stvari: dotacija' privremenoj rezervi od 16 miliona za isplatu 

.prošlogodišnjeg društvenog poreza u Jugoslaviji* višak dru

štvenog poreza za 1935, a koji je plaćen u 1936, i to u iznosu 

od 1,95 miliona, i najzad iznos od 4,6 miliona, što pretstavlja 

troškove povećanja društvene glavnice sa 15 na 60 miliona 

franaka. Da bi se mogli upoređivati prihodi od prodaje bakra 

u pojedinim godinama, trebalo bi, s obzirom na to, od od

nosne sume koja je u 1936 iskazana na strani prihoda odu

zeti pomenutu rezervu za porez od 16 mil. fr. ili, umesto 

toga, u ranijim godinama, iskazanim prihodima od prodaje 

trebalo bi dodati i odgovarajuće dotacije privremenim rezer

vama. Razume se da treba uzeti u obzir i devalvaciju fran

cuskog franka. Pored prihoda od prodaje, Društvo je uvek 

imalo i dosta znatne prihode od kamate, i to gotovo isklju

čivo od svojih plasmana u Francuskoj.

Cifre iz sledeće tablice pretstavljaju kratak pregled 

posleratnog napretka Društva kao i najglavnijih faktora koji 

su na društveni razvitak uticali:

Proizvodnja Cena Kurs Dobit

Godina bakra el. bakra Lstg tek. g

tona u Londonu u Pariz« u mil. fr.

p r o s e č п o

1919/20 2.59.6 115, 1, 7 — 1,50

1020/21 2.736 89, 3, 8 53,04 (-1,35)

1921/22 5.222 71 ' 8, 3 ' 50,38 0,99

1922/23 6.398 •73, 14, 0 65,96 6,58

1923/24 7.761 68, 13, 2 82,16 12,62 '

1924/25 7.132 67, 14, 5 89,32 12,38

1925/26 8.074 66, 6, 10 127,83 15,96

1926/27 10,805 63, 16, 9 142,75 ' 18,03

1927 (6 m.) 7.011 62, 18, 0 123,87 19,55

1928 10.086 69, 8, 11 124,10 30,70

1929 20.676 85, 8, 0 124,03 49,64.

1930 24.463 62, 2, 7 123,88 19,51.

1931 24.351 39, 2, 6 115,32 8,74

1932 30.159 36, 6, 10 89,14 9,37

1933 40.318 16, 15, 3 84,67 21,50

1934 44.370 33, 11, 0 76,81 . 21,03

1935 39.000 35, 14, 8V2 74,24 26,29

1936 39.400 42, 18, 5 82,39 51,04

1937 —■ — :.bc

Do 1922/23 konačni rezultat poslovanja bio je, uglai

nom, negativan. Prva dividenda posle rata isplaćena je tek 

za 1922/23. Pad cena bakra u Londonu, koji je počeo; ц, Ш20 

godini, zaustavljen je tek u 1928 godini. Zbog toga je i doi- 

štveni čisti dobitak u toj i sledećoj 1929 godini zadovoljava

jući. Međutim, već u toku 1930 cena bakra u Londonu-po

činje opet da pada. S druge strane se, posle sepetmbra 1931, 

smanjuje i vrednost engleske funte, tako da bi konačni re

zultati morali da budu katastrofalni, da Društvo nije uložilo 

najveće napore da smanji i proizvodne troškove, Blagodareći 

izvesnom popravljanju cene bakru u 1936, čisti dobitak; ;za tu 

godinu mogao je da bude opet zadovoljavajući.

Cisti dobitak za 1936 omogućuje isplatu bruto-dividen- 

de od 308% na obične i 311'% na prioritetne akcije. Na prvi 

mah može izgledati, da je Društvo imalo upravo preterani 

dobitak. Međutim, takav zaključak bio bi sasvim pogrešan. 

Treba, naime, imati u vidu nekoliko činjenica. Pre svega 

pola glavnice je uplaćeno u predratnim francima, a druga po

lovina je upisana u 1919 uz ažiju koja je više nego izjed

načila uplate predratnih i posleratnih akcionara. Dalje, sop

st vena sredstva su povećana naplaćenom naknadom za ratne 

štete. Primljena naknada prelazi 45 miliona, a društveni gu

bici u ratnim godinama su iznosili samo 10,5 miliona. Najzad, 

zbog depresijacije francuskog franka, Društvo je imalo znat

ne uštede i prilikom vraćanja svojih dugoročnih zajmova. Te 

uštede su takođe sopstvena sredstva. Moglo bi se; čak reči 

da su i to uplate akcionara, jer su imaoci društvenih obli

gacija, koji su Društvu dali dobre franke, a primili rđave, 

uglavnom identični sa akcionarima. Na sličan način se mora 

rezonovati i u pogledu ostalih društvenih fondova i rezervi. 

To su kapitali koje su akcionari ostavili na poslugu Dru

štvu. To znači da upoređivanje glavnice i čistog dobitka ne

ma nikakvog opravdanja. Šta više, zbog pada vrednosti fran

ka, neće biti sasvim tačan ni zaključak, do kojeg bi se đoSlo 

upoređivanjem dobitka sa ukupnim sopstvenim sredstviftfa. 

Inače, dividenda za prošlu godinu odgovara knjigovodstveno 

18%-tnom ukamaćenju sopstvenih sredstava. Kada bi se^svi 

francuski franci iz društvenog bilansa sveli na istu vred

nost, videlo bi se da stvarno ukamaćenje uloženog kapitala 

jedva prelazi 12%. To je svakako zadovoljavajući, ali ne i 

preterani dobitak. Uostalom, akcionari ne dobijaju »neto« 

ni toliko, jer prethodno treba da se isplati kuponski porez.

Interesantni su i podaci o poreskom opterećenju Dru

štva Borskih rudnika. U sledećoj tablici upoređujemo podatke

o porezima plaćenim u Jugoslaviji od 1929 do 1936 zaključno 

(u hiljadama dinara,, odnosno hiljadama franc, franaka): .



Cista dobit prema bilansu Frs. 

Poreska osnovica Frs.

Poreska osnovica prerač. u Din. 

Razrez društvenog poreza Din.

Stvarno plaćeni porezi 

Društveni porez 

Opštinski prirez Bor 

Banovinski prirez Niš"

Banovinski prirez Beograd 

Komorski prirez Beograd 

Razni porezi i takse

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Ukupne

a dobit na dobit na dobit na dobit na dobit na dobit na dobit na dobit

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

30.705 49.644 19.511 8.739 9.368 21.502 21.033 26.288 186.791

50.546 89.969 29.359 13.500 13.158 58.783 38 903 49.238 343.457

112.413 199.910 65.177 35.389 42.192 170.055 112.945 142.737 880.819

25.855 45.980 14.991 7.079 8.016 39.112 25.977 32.829 199.841

23.478 40.000 28.056 4.670 7.107 19.630 47.836 26.800 197,579

291 150 231 97 110 113 159 142 1.294

400 2.000 3.745 _ 1.002 " 4.200 1.078 ■ 12.425

842 948 795 500 3.084

160 400 649 100 905 566 2.782

8.634 1.148 925 1.341 1.507 3 373 3.845 3.520 24.294

Ukupno 32.804 44.140 34.065

Pada u oči da je poreska osnovica koju izračunavaju 

poreški organi stalno znatno veća od društvene čiste dobiti 

iz Bilansa. Prema našem zakonu poreska osnovica i trgovačka 

đob'it nisu, zaista, identične. Poreska osnovica je šira. Me

đutim, u ovom slučaju uzrok treba delimično tražiti i u iz-

6.508 9.373 25.015 57.447 32.108 241.461

vesnom fiskalizmu poreskih organa. Odredbe Zakona o ne

posrednim porezima od 8 II 1928 g. nisu uvek precizne. Ra

zume se da ih poreski organi u takvim slučajevima tumače 

onako kako misle da najbolje odgovara fiskalnom interesu. 

Tako se čitav niz neophodno potrebnih rashoda smatra do-

Aktiva 1914 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

s • na dan 30 juna svake godine — u hiljadama francuskih franaka

Nepokretnosti 5.438 5.023 5.326 5.779 6.190 5 700 13.347 20.155 28.918 36.679

Postrojenja 3.400 1.452 1.484 1.625 1.976 2.137 9.523 13.339 14.853 19.959

Zalihe i dužnici 11.984 6.771 16.141 23.766 24.312 25.935 36.914 36.056 61 598 57.618

Efekti i rimese — 12 7 609 2.217 235 3.297 5.375 347 373 5.780

Raspol. sredstva 2.723 404 5.123 1.795 3.460 9.414 17.328 12.149 2.908 8.093

Sopstvene obvezn. — — — — — _ 4.034 4.099 4.289

Razna aktiva 472 2.285 1.757 1.229 682 237 7.957 . 422 421

Ratni gub. i trošk. 10.150 10.261 10.354 10.446 10.454 — — — —

Gubitak — 965 — 885 — — — — — —

Pasiva

Glavnica 7.000 7.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14- 000 15.000

Obligacije i bonovi 7.000 7.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Rezervni fondovi 2.273 2.573 2.573 2.648 2.648 2.698 3.027 3.273 3 273 3.273

Azija izdatih akcija — — 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 4.250

Fondovi amortizacije — — — — — — 14.360 19.077 30.518 43.322

Privremene rezerve:

za razne eventual. 2.848 2.846 2.846 1.615 968 645 — 2.955 4.000

zä isplatu oblig. 1.512 1.254 485 350 2.409 8.416 10.544 12.425 12.497

za kamatu oblig. 113 168 160 155 102 84 75 69 59

'državi za građevine — — —~ — — 815 1.250 1.250 —

osoblju za ratne št. — — — — — 154 85 78 46

Poverioci 3.309 1.786 2.649 2.728 3.905 3.873 6.229 8.051 13.081

Razna pasiva 894 815 1.140 760 769 155 2.555 336 282

Čisti dobitak — 538 — . 1.341 8.516 12.945 12.699 15.965 18.029

Zbir bilansa 25.248 48.229 48.179 47.848 57.618 82.724 94.037 113 171 132.840

Dividenda — — — — 7.425 11.485 11.485 14.425 16.195

Tantijema — — — — 762 1.213 1.213 1.540 1.733

Divid. po akciji franaka — — — :• -- 52 81 81 102 107

Rashodi 

Troškovi uprave 386 221 229 258 253 288 338 358 48б

Kamata i služba zajmova 36 673 1.390 1.412 1.414 1.395 1.164 1.231 1.160

Porezi u Francuskoj 37 9 29 95 22 112 163 48 92

Prirezi i takse u Jugoslaviji — — — — — — — 4.515 3.355

Razni rashodi i gubici 1.330 — 637 — ■ — — — —

Čisti dobitak — 1.503 — - 995 6.579 12.622 12.377 15.965 18.029

Pr hodi

Od prodaje bakra 423 2.358 — 2.578 7.965 13.895 13.765 22.003 23 025

Od kamate 160 ■ 48 937 182 302 522 277 114 99

Razni prihodi 242 — — — — — — — —

Gubitak 965 — 1.348 — — — — — —

Zbir prih. ili rashoda 1.790 2.406 2.285 2.760 8.267 14.417 14.042 22.117 23.124



Aktiva

Nepokretnosti 

Postrojenja 

Zalihe i dužnici 

Efekti i rimese 

Raspol. sredstva 

Sopstvene obvezn. 

Razna aktiva

Pasiva

Glavnica

Obligacije i bonovi 

Rezervni fondovi 

Ažija izdatih akcija 

Fondovi amortizacije

Privremene rezerve:

1927 1928 1929 1930

na dan 31 decembra svake godine

1931 1932 1933 1934

- u hiljadama franc, franaka

1935 1936

39.416 41.884 43.962 47.015 51.694 58.547 60.227 63.577 66.776 72.442
21.782 23.561 28.147 32.876 39.787 49.127 54.196 58.170 74 303 76.151
65.047 70.796 91.358 85.381 72.931 67.482 57.702 71.573 65.068 115.226
5.934 11.792 12 877 12.269 29.598 24.137 45.460 54.839 48.917 44.364
9.980 28.366 52.752 10.974 23.482 31.362 52.485 30.376 30.247 37,109
4.543 4.608 2.423 370 526 583 688 — . 1.465 762
3.033 1.998 2.720 1.416 2.705 2.248 8.765 10.429 9.923 17.908

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
19.000 19.000 19.000 1.044 40.535 39.350 38.675 30.622 29.872 29 097
3.373 3.373 3.373 21.329 21.838 23.023 23.698 31.751 32.501 33.276
4.250 4.250 4.250 4 250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250

50.050 55.090 64.315 68.127 68.031 78.849 87.698 95.930 107.864 119.880

za razne eventual. 9.000 12.000 21.000 21.i)00 28.716 28.716 28.716 28.716 28.716 28.716
za isplatu oblig. 12.406 12.692 8290 840 1.361 287 19.979 18.428 18.441 19.307
za kamatu oblig. 52 44 27 11 303 614 281 , 218 212 212
državi za građevine 414 — — — — — — — — —

osoblju za ratne št. 40 33 27 27 27 24 24 19 19 . 19
za socijalno staranje — 300 625 620 512 511 511 511 511 505
za porez u Jugosl. — 10.000 22,561 12.833 2.487 2.416 13.000 14.317 8.300 16.000
za cene bakra — 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Poverioci 13.815 11.351 12.285 11.622 15.821 17.570 12.004 11.770 9.002 29.678
Razna pasiva 2.787 1.708 888 1.085 929 605 1.487 . 3.484 3.015 4.250
Cisti dobitak 19.548 32.163 50.600 20.510 8.912 10.271 22.201 21.947 26.997 51.773
Zbir bilansa 149.736 183.006 234.240 190.301 220.723 233.487 279.524 288.964 296.700 363.963

Dividenda 16.195 28.195 44.695 18.445. 7.195 8.695 19.195 19.195 23.695 46.352
Tantijema 1.895 3.011 4.905 1.892 814 877 2.091 2.044 2.569 5.044
Divid. po akciji fran. 107 187 297 122 47 57 127 127 157 308

Rashodi

Troškovi uprave 276 601 748 817 795 799 971 1.011 1.137 1.310

Kta i služba zajm. 696 1.360 993 678 2.623 2.510 2.557 2.454 2.240 3.145

Porezi u Franc. 40 81 89 72 63 70 81 101 94 100

Prirezi i takse u Jug. 2.372 4.094- 4.188 1.867 2.709 811 809 1.895 3.319 2.082

Razni rashodi — — * «P® — : — — — — — 22.555
Cisti dobitak 19.548 30.705 49.644 19.510 8.739 9.368- 21.503 21.033 26.289 51.041

Prihodi

Od prodaje bakra 22.805 32.460 50.499 17.030 10.240 10.240 23.254 23.641 31.220 75.121

Od kamate 128 4.220 5.163 5.915 4.688 3.146 2.653 2.854 1.860 3.819

Razni prihodi — 161 — — 173 14 — — 1.293

Zbir prih. ili rash. 22.933 36.842 55.662 22.945 14.928 13.559 25.921 26.495 33.080 80.233

bitkom. Međutim, to vrlo često ne odgovara ni duhu zako

na ni principu pravičnosti. Ukupni dobitak Društva Bor

skih rudnika od 1928 do 1935 iznosio je prema bilansima 

186,79 miiiona fr. Za pöresku osnovicu uzet je iznos od 343,46 

miiiona, odnosno za 84% više. To je ogromna razlika. U svo

jim poslovnim izveštajima društvena uprava se često žali na 

preterano fiskalno opterećenje u Jugoslaviji. S obzirom na 

pomenuti postupak poreskih organa te su žalbe i razumljive. 

Inače, javljaju se i razlike između razrezanih i stvarno pla

ćenih poreza i prireza, što dolazi usled zadocnjenja razreza.

Od 1929 do 1936 Društvo je platilo na ime raznih po

reza i prireza ogromni iznos od 241,46 miiiona dinara. Fiskal-

no; opterećenje Društva je čak i znatno veće, jer se u toni 

iznosu ne nalaze izdaci za carine, carinske, dažbine razne 

trošarine, kao ni socijalni tereti. Poreski tereti i dalje rastu. 

Tako je, na primer, Društvu za 1937 razrezan i školski pri

rez. Za prvih 9 meseci prošle godine ono je na ime tog pri

reza već platilo 3,186.846 dinara.

U Borskim rudnicima je zaposleno oko 6 hilj. radnika 

i nameštenika.

U upravi su g. g. Eugene Mirabaud (pretsednik), Mar

cel Champin (pötpretsednik), J. Boissonnas, d-r Ferdinand 

Gramberg, Jean Mirabaud, Pierre Mirabaud, Jacques Puerari 

i Grof A. Walewski. Generalni direktor je g. M. G. Fay, a 

generalni sekretar g. M. R. Gaslambide.
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ДИОНИЧКО ДРУШТВО ДОМАЋЕ ТВОРНИЦЕ ПРЕДЕЊА И ТКАЊА ПАМУКА, ДУГАРЕСА

Код нас постоји већ више стотина текстилних пре- 

дузећа. Међутим, на прсте ce могу избројати она чији 

збир биланса достиже износ од 100 милиона динара. To 

je и разумљиво с обзиром на чињеницу да текстилна ин- 

дусхрија сразмерно не изискује нарочито велике капитале. 

Збир биланса Дионичког друштва домаће творнице пре- 

дења и ткања памука, Дугареса, за 1936 годину износио 

je 166,5 милиона динара према 137,5 милиона крајем прет- 

ходне године. Beh на основу ових података може ce лако 

закључити да je „Дугареса” свакако наше највеће текстил- 

но предузеће. Шта више, из самог збира биланса у овом 

случају још не можемо довољно ни видети праву вели- 

чину предузећа. Наиме, позиције „поверилаца” и „дужни- 

ка”, које свака за себе код предузећа калибра „Дугаресе” 

играју велику улогу, исказане су у билансу само пер сал- 

дах Да су дужници и повериоци исказани засебно са пуним 

износнма, збир биланса би вероватно премашио суму од 

200 милиона дннара. To значи да je „Дугареса” не само 

у кашој памучној индустријн на првом месту, него да она 

спада међу наша највећа индустријска предузећа уопште.

„Дугареса" ce труди да у нашој памучној индустри- 

ји и остане на првом месту. У  току 1936 она je подигла 

врло обимне нове инвестиције. Ta пословна година je била 

посвећена даљој изградњи и повећању предузећа. Иначе, 

темељи за оснивање Дионичког друштва домаће творнице 

предења и ткања памука, Дугареса, постављени су још 

нре 54 године, у септембру 1884. Фабрика je започела свој 

рад годину дана доцније, 15 октобра 1885 године. У току 

1896 предузећа je променило свој правнн облик. Из рани- 

jer јавног трговачког друштва постало je акционарско са 

главницом од 3 милиона круна. За време свегског рата 

главница je повишена на 4,5 милиона круна, a после Ује- 

дињења она je повећавана неколико пута (последњи пут 

у току 1927 подине), тако да данас износи 56,25 милиона 

динара.

Што ce тиче пословања, треба приметити да je пре- 

дузеће у периоду оснивања и првог развоја наилазило на 

многе сметње. Пре свега, дуго ce осећала оскудица у 

спремним радннцима. Требало je набавити и знатна фи- 

»ансијска средства за све веће и веће инвестнције и за 

покриће губитака из првих година. Иначе, већ од самог 

почетка ишло ce за тим да ce предузеће у техничком к 

комерцијалном погледу толико изгради и усаврши, да бн 

могјво да иде упоредо с конкуренцијом из предратних 

аустрнјских и мађарских центара текстилне индустрије. 

Роба са фабричким жигом „Дугаресе”, светим Ђорђем, 

била je пре светског рата већ добро позната и цењена у 

свим југословенским деловима бивше Аустро-Угарске. Мно- 

ги производи су и извожени, нарочито у балканске земље 
(У Румунију, Бугарску и Турску).

Постр-ојења „Дугаресе” увек су одржавана на до- 

стојној техничкој внсини. Данас она има најмодернИју 

предноницу памука, ткаоницу, фарбару, бел.ару, сопствену

електричну централу итд. Још пре него што ce приступило 

великом проширењу фабрике у току 1936 године, у пре- 

дионици je радило преко 40 хиљада вретена, a у ткао- 

ници 1.300 разбоја. Сопствени погон je давао 3.550 к. сн., 

од чега je отпадало 1.150 к. сн. на водене турбине u 2.400 

к. сн. на калоричну централу. Поредтога постоји и непосред- 

на веза са великом хидроцентралом на Озљу. Данашња про- 

изводња „Дугаресе” обухвата следеће предмете: пређу од 

америчког, египатског и источноиндијског памука, сирову, 

бељену и обојену, шарену пређу, затим конац за све мо* 

гуће потребе, вату н готове памучне тканине свих врста.

У  свом последњем пословнО-м извештају Управа „Ду- 

гаресе” констагује, између осталога, да je у току 1936 

тражња за производима фабрике била боља, него што je 

то био случај ранијих година. Међутим, продајне цене 

остале су и даље неповољне, што je последица јаке кон- 

куренције. Наша текстилна индустрија, у првом реду па- 

мучна, већ je толико јакз, да ce више готово уопште не 

користи царинском заштитом. Поред међусобне конкуреи- 

ције домаћих предузећа, у току 1936 и 1937 ce опет јавила 

у погледу извесних производа и конкуренција коју нашој 

индустрији чине стране фабрике. Нарочито je јака била 

конкуренција Италије и Немачке. Текстиана нидустрија 

ових земаља, помогнута стањем клириншког салда, падом 

валуте н знатним извозним премијама, вршила je велик 

притисак на цене.

Оснивање нових фабрика и проширење већ постоје* 

ћих није ипак престало. Међутим, прилике су ce ипак 

знатно измениле. Док je раније, благодарећи царинској за- 

штити, могло да просперира свако текстилно предузеће, 

na и оно које je радило са скроз старим машинама, данас 

морају да приступе извођењу даље разионализације н она 

предузећа која су такорећи до јуче сматрана као најмо- 

дерније уређена. До интересантних закл>учака о  развитку 

наше текстилне индустрије може ce доћи н на основу no* 

датака о кретању нашег увоза текстилија. Док je раније 

растао увоз сировог памука и памучне пређе, a опадао увоз 

тканина и готове робе, за време примене санкиија према 

Италијк почео je осетно опадати и увоз пређе, што значн 

да ce наша индустрија све више оспоообљава и за израду 

тог полуфабриката. „Дугареса” je такође знатно прошири- 

ла управо своју предионицу. Знатан део произведене r<pe-. 

ђе преостаје за продају.

Финансијско стање „Дугаресе” и постигнутн рента- 

билитет показује нам следећа таблица у којој смо упоре- 

дили главне билансне податке предузећа за последље че- 

тири године:

Рачун нзравнања 

Актива 1933 1934 1935 1936

у хиљадама данара 

Зграде 36.967 37.428 37.740 45.394

Машине 38.004 46.151 49.510 71.940
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Благајна 63 213 712 181

Мвлице и ефекти 1,435 1,389 7.205 7.580

Роба 29.076 42.018 42.421 41.376

Дужници и повер. 29.392 18.627 — —

Пасива

Главница 56.250 56.250 56.250 56.250

Резервни фонд 5.535 5.535 5.535 5.535

Фонд валоризације 7.215 7.215 7.215 7.215

Фонд амортизације 34.844 43.535 52.622 64.848

Пензиони фонд — — 2.486 2.713

Повер. и дужници — — 8.530 22.898

Облигације 28.970 28.398 — —

Добитак 2.540 2.944 4.949 7.012

Збир биланса 135.335 145.879 137.589 166.471

Рачун губитка и добитка

Расходи

Општи посл. трошкови 4.812 7.002 4.842 4.579

Фабрикација 34.975 39.559 41.934 49.531

Превозна средства — — 889 —

Цорези .4.020 3.209 2.110 2.782

Амортизација 6.072 8.691 9.087 12.226

Ненапл. потраж. —  : — 139 113

Добитак 2.540 2.944 4.949 7.012

Приходи

Пренос добитка — — 302 529

Од предива 28.587 29.109 34.297 40.064

Од остале робе 24.952 32.842 29.350 35.651

Збир прих. или расх. 53.539 61.951 63.950 76.244

У пасиви видимо да укупна сопствена средства из-

носе преко 140 милиона динара. Од тога отпада на глав-

вицу 56,25 милиона, на резервне фондове: 12,75 милиона,

на чисту добит 7 милиона динара и на фонд амотирзације

64,85 милиона. Главница и резервни фондови остали су 

исти у току последњих десет година. Фонд амортизације 

повећан je у 1936 години за 12,2 милиона. Он покрива 

укупне инвестиције са око 551%. Врло je повољан и однос 

између инвестиција и сопствених средстава, јер ова не по- 

кривају само све инвестиције него и знатан део обртног 

капитала у ужем смислу. Могло би се извршити још за 

преко 20 милиона нових инвестиција, na се тиме ипак не 

би имобилизовала туђа средства. У том погледу je стање 

чак и знатно повољније него што то показују билансни 

подаци. Наиме, у току 1932 „Дугареса” je један део својих 

обавеза консолидовала издавањем облигација за 29,5 мили- 

она динара.

Kao што je већ споменуто, повериоци и дужници 

нису исказани засебно. Због тога није познат ни тачан из- 

нос туђих средстава. Салдо дужника и поверилаца je иска- 

зан у пасиви са 22,9 милиона динара према 8,5 милиона у

1935. За тај износ предузеће има више поверилаца него 

дужника. Када би се од поверилаца издвојио мало пре 

сдаменути облигациони зајам, могли бисмо јасно видети

да су дужници већи него остали повериоцн. A то je скроз 

здрава ситуација. Иначе, у 1936 je износ туђих средстава 

у односу на претходну годину повећан. To je у вези са 

проширењем фабрике. Нове инвестиције у току 1936 го- 

дине износиле су преко 30 милиона динара, a новог при- 

лива сопствених средстава није било. Једино je фонд амор- 

тизације повећан за 12 милиона динара.

Укупне инвестиције, које су крајем 1927 поДине биле 

билансиране са 938,6 милиона, изноеиле су у 1936 години

117,3 мил. динара, од чега отпада 45,4 милиона на згра- 

де и 72 мидиона динара на машине. Нарочито промене на 

рачуну машина указују на огромне димензије проширења 

и обно.ве фабрике у току последших десет година. Крајем 

1927 машине су биле билансиране еа 18,5 милиона; до кра- 

ја 1933 порасле су на 38 милиона, a до краја 1936 године 

иа 72 милиота, што значи да су у иоку последњих десет го- 

дина учетверостручене. У 1936 у односу на претходну ro- 

дину повећане су за преко 49%. Огромно je и повећање 

билансне вредности зграда. Са 20 милиона у 1927 оне су 

порасле на 28,2 милиона у 1929, затим на 36,76 милиона ди- 

нара у 1931, и најзад на 45,4 милиона динара у 1936. Само 

у 1936 повећане су за скоро 8 милиона.

Залихе сировина, пређе и готове робе билансиране 

су са 41,3 милиона. Промене на овом рачуну последњих 

година нису биле знатне. Иначе, са 43,3 милиона динара у

1930 стање робе je било пало на 29 милиона крајем 1933, 

али се већ у 1934 било повећало на ранију висину.

Интересантан je и рачун губитка и добитка. С обзи- 

ром на проширење предузећа, побољшану тражњу и nö- 

већану фабрикацију, приходи су порасли са 63 милиона 

у 1935 на 76 милиона динара* у 1936 години. Од тога лт- 

пада 40 милиона на бруто-приход од предива (према 34 

милиона у 1935) и 35,6 милиона на бруто-приход од остале 

робе (према 29,3 милиона у 1935). Трошкови фабрикације 

су такође повећани, али у знатно мањој сразмери, благо- 

дарећи повољној набавци сировина. У вези с тим порастао 

je и чисти добитак. За 1936 годину к>н износи 6,48 мили- 

она, a ca преносом из 1935 године — 7 милиона 12 хиља- 

да. У име дивиденде. за 1936 исплаћено je 270 динара 'rio 

акцији према 180 динара у претходној и 100 динара у 1934 

години, одвосно 10,9% према 7,2% у 1935 години и 4% 

у 1934. Треба подвући да je, поред веће дивиденде акди- 

онарима, фабрика повећала и дотацију амортизационОм 

фонду, тако да се гаостигнути успех може сматрати задо- 

вољавајућим.

У управи „Дугаресе” су г. г.: Мирослав гроф Кул- 

мер (претседник), Ото Анингер (потпретседник), Миливој 

Црнадак, Ђока Ћурчин, д-р Феликс Хас, д-р Никола Ко- 

стренчић, Иван Мохорић и д-р Хари Цимерман. У надзор- 

ном одбору се налазе господа: д-р Бранко Пливерић, Ро- 

берт Лајбенфрост, Едо Марковић, Никола Кода и д-р 

Фридрих Унгер.
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Sadržaj:
Великокикиндска централна штедиОница д. д., Велика Кикннда 

Зелинска дионичка штедиона, Св. Иван Зелина

ВЕЛИКОКИКИНДСКА ЦЕНТРАЛНА ШТЕДИОНИЦА Д.Д., 

ВЕЛИКА КИКИНДА

У нашим ранијим анализама биланса Великокикинд- 

; nie централне штедионице д. д. имали смо већ прилике да 

:,конетатујемо, да je овај угледни провинцијски завод осно- 

'в ан :још гочетком 1911 године. Првобитна главница je из- 

иосила 250 хиљада круна. Она je после tora неколико пута 

вфвећавана, последњи иут у 1928 години —- на 3 милиона 

‘ Дмнара. За банчину експанзију и развој њеног послова- 

!ћа била je нарочито значајна фузија са Великокикиндском 

трговачком и кредитаом банком, која je извршена у току 

1924 подине. ■

Kao и све друге банке, и Централна штедионица има- 

ла je да се бори последњих година са огромник тешкоћа- 

ма, које су настале као последица панике улагача, при- 

вредне депресије, опадања прихода сељачких газдинста- 

ва, смањења вредности земљишта, законске заштите зе- 

мљорадника, осетљивих пореза и приреза итд. И она je 

, последњих година морала да исплати врло знатне износе 

улагачима. Код ње су улози износили (у милионима ди- 

иара):

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

26,34 25,30 20,98 17,19 16,40 16,36 15,27

Највећи одлив улога био je у 1932 и 1933 години. 

To je, очигледно, у вези са законском заштитом земљо- 

радника. Упркос великом обиму исплата које je Велико- 

кикиндска централна штедионица морала да изврши, она 

се у току шестогодишње банкарске кризе није никако ко- 

ристила заштитом. To треба да се захвали огромној ли- 

квидности њене активе, као и великој способности и оба- 

зривости њене управе. Завод je искључиво сопственом сна- 

гом сјајно пребродио банкарску и кредитну кризу, из које 

излазе неоштећени не само улагачи, него и банчини акци- 

онари. Колико je банчино пословање било повољно, може 

се закључити и на основу чињенице да код ње није никада 

изостала ни исплата дивиденде. Последњих година ова je, 

додуше, била мања него раније, али се с обзиром на те- 

шке. прилике постигнути рентабилитет пословања, може 

ематрати као потпуно задовољавајући.

С обзиром на велико и потпуно заслужено П0верек.е 

које Великокикиндска централна штедионица ужива на 

своме подручју, пов<ољни су и изгледи за њен даљи нор- 

малан развитак. Kao што je то случај код свих локалних 

пргавинцијских банака, и она je давала кредите земљорад- 

ницима. Међутим, износ ових кредита с обзиром на укуп- 

не банчине послове,. није знатан, тако да joj ни с те стра- 

не. не прети никаква опасност. Kao и равијих година, бан- 

чина управа се старала и у 1936 да одржи ликвидитет за- 

вода на примерној висини. Иначе, и у тој години одгова- 

рала je свима својим обавезама увек на време и у цело-

сти, подмирујући одмах све захтеве својих улагача, ста- 

рих и нових, без обзира на уговорене отказне рокове.

Главне билансне позиције. Великокикиндске централ- 

не штедионице д. д. за 1936 и за три претходне године 
овако изгледају:

Рачун изравка&а

Актива 1933 1934 1935 1936

у хиљадама динара

Готовина 323 243 542 603

Народна банка 280 368 217 343

Поштанска штедионица 22 80 238 195
Потраж. код банака 44-0 420 557 1.311
Укупно 1.065 1.112 . 1.554 2.452

Менице 15.498 14.880 14.980 13.238

Дужници no тек. рач. 5.955 5.685 5.056 4.756
Хартије од вредности 385 312 307 306
Девизе и валуте 78 40 33 70

Инвентар 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.

Пасива

Г лавница 3.000 3.000 3.000 3.000
Фондоеи 1.300 1.330 1.360 1.390

Улози на књижице 15.525 14.240 13.747 12.342
Улози no тек. рач. 1.668 2.159 2.611 2.927
ГТовериоци 9 12 17 17
Реесконт 1.221 1.034 941 900
Разна пасива 78 75 74 66
Чиста добит 180 180 180 180
Збир биланса 22.981 22.030 21.930 20.822
Дивиденда 4% 4% 4% 4%.

Рачун губитка и добитка

Расходи

Камата 980 753 609 558
Порези и прирези 235 100 128 29
Плате 266 239 227 210
Трошкови 90 103 96 96
Отписи ненапл. потраж. 182 128 70 26
Чиста добит 180 180 180 180

Приходи

Камата 1.297 1.121 1.085 891
Провизије џ. разни прих. 635 380 224 207

Пренос добити 1 2 . 1 1
Збир прихода или расх. 1.933 1.502 1,310 1.099

Збир биланса. одиосно банчин o.6pfHH: калитал кра- 

јем 1936 године износи 20,82 милиона. динара према 21,93 

милиона у 1935. Крајем 1930,; пре „банкарске: кризе,. збир 

биланса je износио 32,94 милиона. Дакле, у току поелед-
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њих 6 година смањен je тачно за 12 милиона, односно за 

једну трећину. Најјаче смањење била je у 1932 години, за 

4,87 милиона, затим у 1933 години — за 3,6 милиона. Већ 

у току 1934 прилике ce нормализују и поправљају, и сма- 

њење обртног капитала углавном престаје.

Банчина сопствена средства, не узимајући у обзир 

чисту добит, порасла су са 4,1 милиона крајем 1930 на 4,39 

милиона крајем 1936 године. Од тога отпада на главниду 

3 милиона и на резервне фондове 1,39 милиона. Kao што 

ce види, фондови су већ достигли 46,3% износа главнице. 

Туђа средства износила су пре банкарске кризе (крајем

1930 године) 27,75 милиона и сведена су на 16,25 милиона 

динара у 1936. Смањење износи 11,5 милиона, a изазвано 

je готово искључиво одливом улога. Иначе, код Велико- 

кикиндске централне штедионице „повериоци” нису никада 

играле неку нарочиту улогу, a тако исто ни реесконт.

Пада у очи да одлив улога на књижице није престао 

ни у 1936 години. Улози no текућем рачуну су опет по- 

већани за око 300 хиљада динара, a они на књижице су 

смањени за 1,4 милиона. Било би сасвим погрешно када 

би ce то узело ка©1 знак неповерења према Великокикинд- 

ској централној штедионици. To je последица максимира- 

ња каматне стопе. Неки већи улагачи повлачили су свој 

новац из банке, да би га уложили у послше који им обез- 

беђују повољније укамаћење од! онога који им банка, с 

обзиром на постојеће прописе, сме да одобри. Нарочито 

ce купује земља и подижу куће. Доношење нових пропи- 

са о каматним стопама je неопходан услов за правилно 

функционисање новчаног тржишта, Данашњи прописи су 

неодрживи, јер ce њима наноси знатна штета приватним 

новчаним заводима, нарочито мањим. Еластичнији пропи- 

си о камати убрзали би решење наше банкарске кризе и 

обезбедили би бољи прилив улога у добро вођене'мање 

и средње новчане заводе. A то би добро дошло и оном 

делу привреде који ce у погледу потребних кредита не 

може ослонити на јавноправне ни иа велике приватне нов- 

чане заводе.

Великокикиндска централна штедионица није готово 

ни у најтежим моментима банкарске кризе престала са да- 

вањем нових кредита. Међутим, разуме ce да je увек по- 

свећивала највећу пажњу како сигурности, тако и ликвид- 

ности својих пласмана. Највећи део подељених кредита 

обезбеђен je хипотеком. Менице у које je крајем прошле 

године било пласирано скоро 64|% обртног капитала по- 

степено су редуциране са 17,83 милиона у 1930 на 13,24 

милиона динара крајем 1936 године. Дужници no текућим 

рачунима су у току последњих шест година више него пре- 

половљени. Крајем 1936 они су износили 4,75 милиона пре- 

ма 11,83 милиона динара у 1930 г. Укупна ликвидна сред- 

ства износила су у 1936 години 2,45 милиона, што значи 

да су према 1935 повећана за 9000 хиљада. Код осталих 

позиција у активи промене су незнатне.

Бруто-приходи ce стално смањују. To je неизбежна 

. последица обарања каматних стопа и смањења обртног ка- 

питала. Међутим, управи банчиној je пошло за руком да 

знатно компримира и све расходе, тако да ce већ четвр- 

ту годину чиста добит исказује готово непромењено, са 

180 хиљада динара годишње. Kao и за три претходне го- 

дине, у 1936 je шодељено на име 4|% дивиденде 120 хиљада, 

дотација резервном фонду je износила 30 хиљада, a тан- 

тијема 27 хиљада динара.

У управвом одбору су г. г.: д-р Лајош Жирош, прет- 

седник; Равра Будишин, д-р Павле Лазић, д-р Светислав 

Михајловић, Ника Милић, Вилим Рајх, д-р Павле Рот, 

Урош Сандић и Леополд Волф. У надзорном одбору су 

господа: Фриђеш Бренер, Лаза Будишин мл., Милић Ком- 

неновић, Јулије Лео и Милан Пецић. Генерални директор 

je г. Макса Гутман.

ЗЕЛИНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНА, СВ. ИВАН ЗЕЛИНА

C e . Иван Зелина je мзље место. Пивредне прилике 

нису баш најповољније, јер je крај донекле пренасељен, 

a земља сиромашнија. Поред тога, није далеко ни Загреб, 

тако да ту нису били нарочитр повољни ни услови за раз- 

витак једног самосталног провинцијског вовчаног завода 

који би могао да прикупи знатнији износ улога. Међутим, 

Зелинска дионичка штедиона je у том погледу имала велик 

успех, благодарећи чињениди да на своме челу има људе 

који у том крају уживају неограничено поверење. Kao до- 

каз за то поверење може да послужи чињеница, да je па- 

ника улагача из септембра 1931 остала готово без икаквог 

утицаја на пословање Зелинске дионичке штедионе.

Да није било законских прописа о заштити земљо- 

радника, Зелинска дионичка штедиона, вероватно, не би 

никада била приморана да тражи заштиту. Узрок њеним 

тешкоћама није ce састојао ни у паници улагача ни у не- 

ликвидности њене активе. До 20 априла 1932 сељаци су 

уредно одговарали својим обавезама, na je до тог дана и 

пословање Зелинске дионичке штедионе било готово сасвим 

нормално. Због Закона о заштити земљорадника ситуација 

ce од једнсм оотпуно променила, што je и разумљиво код 

новчаног завода који ce првенствено и готово искључиво 

бавио кредитирањам сељака.

Биланси Зелинске дионичке штедине су тим интере- 

сантнији, шио нам пружају типичну слику развитка добро 

вођених провинцијских завода који су неговали земљо- 

раднички кредит и којима су због тога, без икакве њихове 

кривице, наметнуте тешке жртве. Биланси за неколико 

последњих годнна овако изгледају: :

Рачун изравнања

Актива 1930. 1932. 1934.

у хиљадама динара

1936.

Благајна 126 66 27 16

Народна банка 7 7 6 5

Менице 9.552 9.240 8.269 7.560

Дужници 410 59 107 4!

Адв. предуј.,

прот. трошк. --- -- —— 108

Хартије од вредности 390 226 50 4

Покретнине —— --- ---- 217

Губитак --- ---- 108 322

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000

Резерве ■75 76 5 5

Улози 8.550 8.666 7.713 7.172

Повериоци 105 123 25 50

Реесконт 503 470 210 87

Добитак 102 7 --- — -

Збир биланса 10.488 10.333 9.954 8.314

У току 1931 одлив улога износио je само 250 хиљ. 

дин. Заштита je затражена већ у 1932 год. no члану 6.. та- 

ко да je у следећим годинама одлив улога минималан. Упо- 

редо са одливом улога смањиван je и портфељ меница. Код 

других позиција није било већих промена, a није их могло 

ни бити с обзиром на структуру провинцијских вовчаних за- 

вода. Крајем 1936 улози су износили 7,17 милиона, a менице 

7,56 мил. дин., од чега je отпадало око 95% - на земљорад-

ничке менице. .................

Иако су сви расходи компримирани до крајњих гра- 

ница, пословање je од 1933 стално дефицитарно, што je по- 

следица максимирања каматних стопа. До краја 1936 губи- 

так je износио <жо 400 хиљ. Резерве су смањене за 70 хиљ., 

a остатак ће ce морати покритн отписом главнице.

■ ■ ■ ■
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Садржај:

Славекс д. д. за шумску индустрију, Загдаеб 

Посавска штедионица д. д., Сисак

СЛАВЕКС Д. Д. ЗА ШУМСКУ ИНДУСТРИЈУ, ЗАГРЕБ

Криза на међуиародном тржишту дрвета појавила 

се већ у 1930 години. Рекордни извоз дрвних производа 

имали смо 1929 године са 2.469.8 милиона тона у вредностн 

од 2.081,1 милиона динара.
Поправљање општих привредиих прилика, које je 

почело 1933 године, било je дивело до пзвесног олакшања 

и у дрвној индустрији, али je оно било пролазно. У 1935 

и 1936 прилике су се овде биле опет знатво погоршале. 

Извоз дрва je и даље опадао, али то није било више то- 

лико у вези са кољунктурним моментима, колико je по- 

следица абисинског и шпанског рата. Kao што je познато, 

санкције према главн-ој увозници нашег дрва, Италији, 

почеле су у новембру 1935 и трајале су све до септембра 

,1936 године. Средином 1936 почео ,је затим и грађански 

рат у Шпанији, на чијим се тржиштима наша дрвна инду 

стрија била такође лепо афирмирала.

После читавог низа врло тешких година дошло je, 

најзад, у току 1936 и до дуго очекиваног повољног пре- 

окрета на међународним дрвним тржнштнма, a у вези 

с тим и на нашем домаћем. У јесен 1936 пораст тражње 

био je већ доста знатан, тако да je оживела и производња. 

У вези с тим долази и до линеарног повишења цена. 

Иначе, пораст тражње je последица побољшања општих 

привредних прилика и гсовећања грађевинске делатности. 

У вези с наоружашем пораела je, поред тога, н тражња 

ових гран-а ратне индустрије које прерађују дрво или га 

употребљавају као готов производ. Најзад, у току послед- 

ших година су смашење и залихе. Kao што су раније, из 

страха пред даљим падом цена, набавке редуциране на 

најмању >iepy, тако су оне сада, из страха пред даљим 

порастом цена, форсиране.

Повољна коњунктура за нашу дрвну индустрију још 

увек траје, тако да смо у току првих 9 иесеци 1937 године 

успели да нзвеземо 911.077 тона разних шумских произ- 

вода у вредности од 857,1 милиона дин. У истом раз- 

добљу 1936 извезено je само 469.170 тона за 453,5 мили- 

она динара. To значи да je извоз повећан за 442,9 хиљ. 

тока односно за 94% no количини и за 403,6 милиона ди- 

нара или за око 90% no вреднисти. Повољно се развија 

и потрошња у земљи. Међутим, у 1937 се ипак још ни 

нздалека нисмо могли приближити успеху из 1929, na чак 

ни ономе из 1930, у којој je вредносг нашег извоза била 

еамо незнатно мања од 1,6 милијарди динара. Иначе, при- 

лкком оцене данашњих повољних прилика у нашој дрвној 

видустрији, треба имати у виду да су и трошкови произ- 

водње повећани. Порасле су, пре свега, цене шумама, 

затим радничке наднице и све јавне дажбине. Честа ра- 

зочарења доноси и Платни промет преко разних клиринга. 

Све су скупље и шумске таксе. Повластице које су ра- 

није дозвољаване укинуте су. Услед тога није порасла ни

чиста добит предузећа шумске индусгрије у аери у којој 

би се то могло очекнвати с обзиром аа пораст произ- 

водаве и промета.

Тешкоће на које je у 1936 и у току неколико арет- 

ходних година наилазила наша индустрија дрва осетио je 

у пуној мери и „Славекс”, који долази у ред наших иај- 

већих предузећа тумске индустрије. „Славекс'’ спада у 

концерн Општег југословенског банкарскрг друштва. Уске 

везе са овим јаким заводом омогућиле су му да изврши 

успешну р&организацију и да елиминише знатне губитке, 

који су последњих година настали.

„Славекс” закључује своју пословну годииу 31 ок-

тобра. Биланси за 1929 и неколико последњих годииа

овако изгледају:

Актива

Рачун изравнаша 

1829 1934 1935 1936

Благајиа 152

у хиљадама динара 

366 216 25в

Ефекти 4.370 2.651 2.577 2.532

Менице --------- 99 122 156

Дужници 25.598 7.202 9.892 U.50&

Потр. од афил. пред. 34.647 2.758 1.285 1.156

Залихе 35.547 20.865 22.434 22.39)

Шуме и домене Пакрац— 

Буч—-Каменско --- 19.175 17.478 16.136

Зграде, пил. постр.,

шум. жел. итд. 14.071 15.007 15.199 15.377

Г убитак — _ 11.969 --------- 526

Паснва

Главница 15.000 15.000 15.000 15.000

Рез. фонд 17.429 --------- --------- ---------

Фонд амортизације 7.171 7.037 7.797 7.865

Потпорни фондови --------- 562 562 562

Повериоци 73.020 56.865 44.670 46.333

Преносне позиције — - 608 1.101 259

Иеисплаћена дивиденда --- 20 20 20

Добитак 1.349 — _ _ 53 ---------

Збир биланса 114.524 80.093 69.203 70.039

Крајем 1929 године сопетвена ередства „Сдавекса”, 

не рачунајући чнсти добитак ни фонд амортизације, нз- 

носила су 32,43 милиона, од чега je отпадали 17,43 ми- 

лиона на редовин резервни фонд и 15 милиона на глав- 

ницу. Последњих година су због кризе изгубљени цео 

резервни фодн и четири петине глвнице. Биланси „Сда- 

векса” су увек састављави са сво.м потребиом рнгороз- 

ношћу. Отворено су признавани и сви губици, али су се 

одмах предузимале и потребне мере да се они нз билаиса 

елиминирају. Ha тај начин je за покригће губитака ре 

зервни фонд већ у 1930 години смањен са 17,43 на 9,3 ми- 

лиона динара. Како je пословање и у 1931, закључено са 

знатним губитком, резервни фонд je ге године потпуно
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отписан, a остатак губитка од 417 хиљада данара фго je 

пренет на нови рачун. Прилике су ce, међутим, и даље 

погоршавале, тако да ce крајем 1933 године губитак мо; 

pao исказати са. 11,98 милиона, иако je као што смо ви- 

дели, пре тога за покриће губитка био употребљен цео 

резервни фонд од 17,43 милиона. Према одлуци главае 

скупштине, која je одржана 10 новембра 1934 r., за по- 

криће преноса губитка снижена je и главница од 15 на 

3 милиона динара (спајањем 5 старих акција у једну нову).

Овим отписима je био испуњен први услов за де- 

финитивну санацију. Међутим, на томе ce није стало. 

Извршена je и смишљена реорганизација предузећа, a 

одмах ce приступило и поновном повишењу главнице на 

ранију висину од 15 милиона динара. Благодарећи томе 

смањене су и обавезе. предузећа, услед чега су ce могли 

знатно редуцирати и издаци на каматама. Иначе, иове- 

риоцк ce после 1930 годиие готово стално смашују, што 

je и разумљиво с обзиром на стално погоршавање при- 

аика на тржишту и стално смањивање пословног волу- 

мена. У 1936 они cv билансирани са 46,3 милиона, док 

су у 1930 години ицносили скоро два пута тодико (84 ми- 

лиона динара). Ка-о што ce види, финансијска ситуација 

„Славекса” била je већ у 1935 години потпуно сређена, 

rako да je и најмање побољшање шошунктуре морало со- 

бом донети и могућност за плодоносно лословање. Због 

санкција и грађанског para у Шпанији, та je могућност 

била још за извесно време одложена. Данас je, на срећу, 

снтуација опет повољна, тако да he нам у ггогледу рен- 

габилитета већ за 1937 годину биланс показивати много 

пријатнију слику.

Промене у активи које су ce десиле у току кеко- 

л-ико последњих година нису знатне. Међутим, у односу 

на 1929 годину знатно су редуцирани и „дужници" и „по- 

траживања од афилираних предузећа”. Са 25,6 милиона 

у 1929 дужници су били порасли на 31,4 милиона у 1930, 

да би ce после тога до краја 1932 нагло смањили на 6,5 

милиона. Затим постепено оиет расту и у 1936 годинн из- 

носе 11,5 милиона динара. „Потраживања од афилираних 

лредузећа”, која су у 929 била билансирана са 34,5 мили- 

она, у 1936 износе свега 1 мил. 156 хиљ. Залихе и шуме 

показивале су у 1930 у односу на 1929 знатан пораст, 

делом због тога што су од афилираних предузећа биле 

преузете извесне њихове шуме. После тога ce и . ове две 

позиције готово стално смањују, јер нови већи шумски 

комплекси нису набављани, a с обзиром на погоршање 

прилика нису ce смеле држати ни знатније залихе го- 

тове робе. Крајем 1936 залихе су износиле 22,4 милиона. 

a шуме и домене 16,1 милиона динара. Код зграда, пи- 

ланских постројења и шумске железнице није било ro- 

тово никаквих промена. Вршене су само најнужније 

оправке. У 1936 ова позиција je билансирана са 15,4 ми- 

лиона, a покривена je ca преко 50% фондом амортизације.

Тежиште пословања „Славека” лежи код Пакраца, 

рде има велике шумске комплексе и велику пилану. По- 

ред тога има велику пилану и у Броду, коју углавном оп- 

скрбљује дрвом из шума које купује на лицитацијама. 

У Броду посиоји и велика фабрика фурнира, a у Пакрацу 

фабркка за детаљнију обраду дрва.

У управи су господа: Никола Берковић, Рихард 

Фднта, Алфред Шварц, д-р Милан Шварц, Алфред Шпиц, 

д-р Васидије Ј. Јовановић, Мавро Каудел и д-р Фрањо 

Ротенберг. У надзорном одбору ce налазе г.г.: Марко Ба- 

уер, Јурај Пајановић и д-р Валтер Лебл. Генерални ди- 

ректо.р je г. Алфред Шпиц.

ПОСАВСКА Ш ТЕДИОНИЦА Д. Д., СИСАК

Међу ретке провиицијске новчане заводе који ce иису 

морали служити никаквим заштитним мерама спада и По-

савска штедионица. д. д., Сисак. Њене главне билансне trw- 

зиције за 1936 и три пр.етходне године овако изгледаЈУ:

Рачун изравнања 

Актива 1933. 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара

Благајна 647 670 598 573

Новчани заводи 401 187 28 35
Менице 20.912 17.389 14.208 6.313
Дужници 9.475 11.006 13.783 21.004

Ефекти 65 65 65 65
Непокретности 180 480 480 220

Пасива

Гл.авница ...... 4,000. .. 4.000. 4.000 4.000

Резервии фондови 2.210 2.300 2.508 2.558

Пензиони фонд _ — — 800 910
Улози 21.519 20.790 21.052 19.184

Реесконт 2.840 1.513 _—_ 1.063

Разна пасива -- — — 454 168

Добитак 414 341 347 327

Збир биланса 31.821 29.947 29.162 28.210

У пословном извештају за 1936 управа Штедиониде 

вели између осталога: „Пословање нашега завода у про- 

шлој години развијало ce посве нормално и без икаквдх 

гешкоћа... Исплаћивали смо редовио улошке и без отка* 

за..., a подељивали смо редовно и нове зајмове и кредите 

на прворазредне менице, уз одговарајуће гаранције, кије 

смо увек ригорозно цензурисали... Отплате на мениде бкле 

с-у доста редовне, a давано je и нових зајмова на менице 

у знатном износу.”

У пасиви видимо да су ce улози у току 1936 смаад- 

ли за 1,87 милиона. Највећи део ове суме je од стране 

улагача употреблзен за куповање некретнина и грађење 

кућа. Поверење, које ужива Посавска штедионица остало 

je неокрњено. Крајем 1936 реесконт je билансиран са 1,06 

милиона динара.

У  активи нам одмах падају у очи промене код ме- 

ница и дужника. Менице су иале са 14,2 мшшона у 1935 иа

6,3 милиона у 1936, a дужници су у истом раздобљу пове • 

ћани са 13,78 милиона на 21 милион динара. Ове промене 

долазе првенствено отуда, што je Штедионица премаУред- 

би за ликвидацију земљорадкичких дугова предала Аграр- 

ној банци сва своја потраживања према заштићеним ду; 

жницима, и та у укупном износу од 7,81 иилиона динара. 

Губитак Штедионице на име 25% смањења њених потра- 

живања од земљорадника износи 1,95 милиона. За отпис 

су употребљене заостале камате дужника— земљорадника 

у износу од 790 хиљада. Остатак од 1,16 милиона je акги- 

виран и води ce на рачуну дужника. По Уредби Штедиони- 

ца би имала право да отписује тај оетатак губитка у року 

од 14 година. Међутим, ова ће то сигурно учинити мирго 

брже, јер располаже са довољно властитих резерви.

У вези са предајом земљорадничких меница Аграр- 

ној банци опет ce нешто смањио и приход од камате. До- 

битак je ипак само за 20 хиљада динара мањи него у 1935. 

To треба захвалити најригорознијој штедњи. Добитак je 

овако подељен (у загради подаци за 1935): на име 5% 

дивидеиде 200 (200) хиљада, резервном и пензионом фон- 

ду no 40 (50) хиљада, тантијема члановима оба одбора 

38 (42) хиљ., a остатак од 9 (5) хиљада пренет je на нори 

рачун.

У управи су г.г.: Милош Теслић (претседник), 

Људевит Ауер (потпретседиик), Матија Сигур, Виктор Мк- 

хелчић, Драгутин Пертинач, Бранко М/омчиловић и Ауту- 

стин Петрић. У надзорном одбору ce налазе господа: Ми- 

рослав Самболек, Јосип Чупак, Вјекослав. Стазић и Ma0jc<? 

Внучец. Директор je г. Иван Решчец.
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Садржај:
Poštanska štedionica Kraljevine Jugoslavije 

činovnička banka a. d., Beograd

POŠTANSKA ŠTEDIONICA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE — 

BEOGRAD

1. Uloga Poštanske štedionice

Sa 1937 Poštanska štedionica je završila petnaestu go

dinu svog neobično uspešnog rada. U toku ovih 15 godina 

ona je uspela ne samo da se sjajno afirmira, nego je po

stignutim rezultatima daleko prevazišla sve nade koje su u 

nju prilikom osnivanja polagane. Poštanska štedionica je da

nas najpopularnija novčana i kreditna ustanova u zemlji. 

Njeni poslovi rasli su iz godine u godinu, i to neobično brzim 

tempom, tako da se danas preko nje vrši pre svega najveći 

deo interlokalnog platežnog prometa u zemlji. Ukupan pro

met poštanske štedionice u prošloj godini premašio je iznos 

od 300 milijardi dinara. To znači da je u 1937 prosečni dnevni 

promet svakog radnog dana iznosio više od jedne milijarde 

dinara.

Blagodareći svojoj obazrivoj poslovnoj politici, Po

štanska štedionica je uspela da održi svoje poslovanje u pot

puno normalnom toku i usred teških privrednih i finansijskih 

prilika koje su nastale u doba krize. Ona je postala i naša druga 

najveća depozitna ustanova. Treba podvući da Poštanska štedio

nica čini ogromne usluge i državi, koja je u njoj našla odličnog 

blagajnika i finansijera. Ona je kod nas, osim toga, i najveći 

imalac državnih hartija od vrednosti. Najzad, ona ima da 

odigra vrlo važnu ulogu i kod definitivnog rešenja naše kre

ditne krize. Poštanska štedionica je već pristupila otvaranju 

potrebnih kredita zadrugama i njihovim savezima.

2. Čekovni promet

Ovo je primarni posao Poštanske štedionice. U donjoj 

tablici združili smo glavne cifarske podatke, koji nam po

kazuju vanredan polet i napredak ove poslovne grane.
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1923 9.985 242,44 26,40 — 63,15

1924 11.306 296,24 31,62 — 113,47

1925 12.459 348,19 36,98 — 134,93

1926 13.627 368,23 40,57 44,13 145,07

1927 15.178 622,50 46,34 45,65 165,33

1928 16.516 666,43 53,72 46,61 195,99

1929 17.793 913,50 59,73 48,46 213,90

1930 19.193 978,79 65,55 49,05 239,70

1931 20.400 799,63 63,21 47,64 241,56

1932 21.888 944,45 56,59 45,70 217,92

1933 23.394 1.158,25 60,99 48,86 227,34

1934 24.471 1.139,88 62,40 48,36 234,24

1935 25.439 1.179,00 65,76 50,84 239,62

1936 26.283 1.466,60 71,80 53,47 255,74

1937 25.845 1.840,99 85,54 55,06 300,08

— Beograd

Zbir ukupnog prometa Poštanske štedionice po svim 

računima, koji je u 1935 sa 239,6 milijardi opet bio dostigao 

nivo iz 1930 godine, u 1936 se povećao za 16 milijardi, a u 

.1937 za daljih 45 milijardi dinara. Ova povećanja su, nema 

sumnje, jednim delom izazvana poboljšanjem opštih privred

nih i finansijskih prilika u našoj zemlji, ali su znatnim delom 

uslovljena i dobrom organizacijom Poštanske štedionice, kao i 

njenim ispravnim funkcionisanjem i stalnim naporima za što 

•širi kontakt sa publikom i narodnom privredom. Promet po 

čekovnim računima kretao se uglavnom uporedo sa kreta

njem ukupnog prometa. Do 1930 bio je porastao na 65,5 mi

lijardi, u 1932 je pao ria 56,6 milijardi, u 1935 sa 65,7 mili

jardi dostiže raniju rekordnu visinu, posle čega i dalje naglo 

raste — u 1936 za 6 milijardi, a a 1937 za 14 milijardi — 

tako da u prošioj godini dostiže visinu od 85,5 milijardi di

nara. Od toga je izvršeno virmanom, tj. bez upotrebe efek

tivnog novca, 55,06% prema 53,47% u 1936 godini i 45,70% 

u 1932 godini.

I stanje uloga po čekovnim računima pokazuje krajem 

1937 rekordnu cifru od 1,84 milijarde dinara. Porast u 1937 

iznosi 374 miliona. Ovi ulozi bili su u 1937 godini za preko 

130% veći od stanja krajem 1931 godine, a u odnosu na 1927 

oni su utrostručeni. Broj čekovnih računa, koji je do 1936 

pokazivao stalan porast, prošle godine je smanjen per saldo 

za 438 na 25.845. Ovo smanjenje nastalo je uglavnom usled 

toga, što su filijale Poštanske štedionice u toku prošle go

dine zatvorile veći broj čekovnih računa, koji nisu imali pro

pisan osnovni ulog ili na kojima nije bilo nikakvog prometa 

za poslednjih 10 godina. Inače, od ukupnog broja čekovnih 

računa pripadalo je 8.574 računa trgovačkim firmama, 2.990 

udruženjima, organizacijama i klubovima, 2.590 idustrijskim 

preduzećima, 2.369 državnim, samoupravnim i drugim nad- 

leštvima, 1.155 novinama i časopisima, 1.094 novčanim zavo

dima, 906 zadrugama, 770 advokatima itd. Teritorijalno če

kovni računi su ovako repartirani:

1934 1935 1936 1937

Centrala Beograd 6.290 6.643 7.137 7.637

Filijala Zagreb 7.380 7.594 7.754 7\445

Filijala Ljubljana 6.410 6.736 6.788 6.642

Filijala Sarajevo 3.091 3.143. 3.214. 2.410

Filijala Skoplje 1.300 1.323 1.390 1.467

Filijala Podgorica — — — 139

Filijala Sušak — — 105

Svega 24.471 25.439 26.283 25.845

Najjači porast čekovnih računa bio je kod Centrale u

Beogradu, kao i -u toku dve prethodne godine. Dalje je inte

resantno da je Beograd u 1937 po broju čekovnih računa po 

prvi put nadmašio filijalu Zagreb. Od 1984 čekovna računa iz 

inostranstva, otpada najveći deo (968) na Austriju, 446 na Ne- 

mačku, 371 na čehoslovačku, 70 na Mađarsku i . 129 na sve 

ostale zemlje. Virmanski promet i obavljanje isplata za ino-
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stranstvo poslednjih godina podbacuje, zbog poznatih de

viznih ograničenja. Uprkos tome, Poštanska štedionica je 

uspela da održi sve svoje dosadašnje veze u inostranstvu,

3. štestai promet

pokazuje u 1937 još rapidnije povećanje nego u 1936 i u ra

nijim godinama. Kretanje broja ulagača i sume uloga poka

zuje nam sledeća tablica:
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1926 i 2.503 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 1396 410.418 982,1
1931 177.252 334,1 1937 474,511 1.249,0

Aktiva 

Gotovina: 

u blagajni 

kod Narodne banke

1930

45.706

263.441

1831 

u h 

42.605 

134.437

Račan iz ravnanja

1932 1933 

i l j a d a m a  d i n a r  

62.565 60.560 

127.424 353.098

1934

a

63.374

345.666

1935

58.725

384.769

1938

79.437

403.485

1937

93.696

911.702

Ukupno 309.147 177.042 189.989 413.658 409.040 443.494 482.922 1.005.398

Dužnici:

po tek. računima 381.527 424.857 574.770 603.702 1.136.920 1.260.413 ■1.480.579 1.404.414
po drž. bonovima — 206.120 257.617 343.788 " ' ■ ..— , ■— __

po lombardu 164.759 134.165 104.018 74.009 64.942 47.258 54.903 32.727

Ukupno 546.287 765.143 936.405 1.021.499 1.021.862 1.307.671 1.535.482 1.437.141

Hartije od vrednosti 344.288 121.158 159.617 260.061 291.604 335.750 519.216 756.285
Razna aktiva 2.481 3.312 3.172 23.755 4.626 3.859 6.810 3.779
Nepokretnosti 53.036 53.451 52.617 54.180 69.488 75.556 81.476 99.644
Inventar 5.314 5.098 4.676 4.055 3.639 3.111 2.850 2.940
Prelazna aktiva 70.093 90.591 97.732 64.663 7.442 10.219 10.475 19.526
Kursna razlika drž. papira p ‘/-Lr-i'V - 40.034 41.289 Ш " Јрм — ц -Stf

Pasiva 

Ulozi: 

na štednju 203.353 334.141 442.673 564.103 718.492 850.741 982.083 1.248.995
po ček. računima 712.598 512.675 671.670 1.158.253 1.139.881 1.178.998 1.466.598 1.840.989
otkazani 266.189 286.958 272.780 — — — — —

Ukupno 1.182.141 1.133.774 1.387.124 1.722.356 1.858.373 2.029.739 2.448.681 3.089.984

Fondovi:

rezervni 30.508 32.275 39.468 6.413 21.822 37.780 54.843 72.594
za kursne razlike 897 — 1.328 9.705 22.099 34.308 42.164 63.530
za sumnj. potraživanja — 3.435 5.044 5.966 27.005 17.100 15.636 23.662

Ukupno 31.405 35.710 45.840 22.084 70.926 89.188 112.643 159.786

Poverioci po tek. rač. 54.359 6.551 5.369 23.189 5.042 3.676 17.499 9.615
Prelazna pasiva ■ -r- 35.819 19.717 19.875 167 181 1.238 3.864
Čista dobit 35.345 23.976 27.445 51.365 53.193 56.877 59.170 61.465
Zbir bilansa 1.330.649 1.245.831 1.485.498 1.838.871 1.987.702 2.179.662 2.639.232 3.324.714

Rashodi

Kamata 11.231

Račun gubitka

58.804 19.195

i dobitka 

18.889 25.273 30.244 35.400 42.506
Plate i dodaci 11.275 13.008 12.397 12.678 12.509 13.210 13.416 15.035
Materijalni izdaci 4.048 4.724 3.334 3.625 3.657 3.797 3.993 4.156

Otpisi: 

od nepokretnosti 1.148 1.309 1.321 1.321 1.324 1.326 1.230 1.235
od inventara 801 68 996 1.046 1.067 1.047 1.063 862
od hart, od vrednosti — 14.159 17.518 ;- — ■ — ■ i—

Čista dobit 35.345 23,976 27.445 51.366 53.193 56.877 59.170 61.465

Prihodi

Kamata 30.356 43.240 48.395 50.929 50.747 59.573 67.557 63.853
Provizije 6.681 6.135 6.804 6.836 6.875 6.797 6.803 7.939
Pristojbe 8.775 8.976 8.414 8.078 9.227 9.824 10.346 11.746
Od nepokretnostt 1.125 471 1.282 967 1.335 975 697 236
Od efekata 12.817 10.468 13.140 18.742 23.513 23.295 23.819 37.023
Razni prihodi 4.093 3.757 4.172 . 3.373 5.326 6.037 5.050 4.462
Zbir prihoda ili rashoda . 63.850 73.049 82.207 88.925 97.023 106,501 114.273 125:259
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U 1937 broj ulagača porastao je za 64 hiljade, a iz

nos uloga na štednju za 267 miliona din., na 1 milijardu 

249 miliona. U odnosu na 1929 u 1937 broj ulagača se pove

ćao za 8 puta, a iznos uloga za skoro 12 puta. Krajem 1937 

prosečan ulog je iznosio 2.632 din. prema 2.393 din. u 1936 

g., 2.360 din. u 1935 g., 2.296 din. u 1934 i 2.132 din. krajem 

1933 godine. Postoji, dakle, namera ulagača da uloge ostave 

Sto duže u Štedionici. Kada je Poštanska štedionica počela 

da organizuje ovu granu poslovanja, ona je imala za cilj da 

prikuplja samo najsitnije i najudaljenije neuposlene ušteđe

vine. Međutim, posle izbijanja bankarske krize u 1931 godini 

ona je silom prilika bila primorana da prima i veće uloge. 

Ali treba naglasiti da ih ona ne prima rado, jer ne želi da 

konkuriše privatnim novčanim zavodima. Na uloge iznad 100 

hiljada ona ne odobrava uopšte kamatu, a na ostale plaćala je 

u toku 1937 po 4% godišnje. Odobrena kamata u 1937 izue- 

'la je 42,5 miliona dinara, a od toga je otpalo 1,27 miliona 

na 3%-tni rentni porez.

4. Sopstvena sredstva

U pasivi imamo tri važne pozicije: uloge na štednju, ulo

ge po ček. računima i sopstvena sredstva. Kretanje uloga na 

štednju i po čekovnim računima već je prikazano. U odnosu 

na prethodnu godinu zbir svih uloga je porastao za 641 mi- 

,!ion i krajem 1937 dostiže 3 milijarde 89 miliona din., što 

znači da je u odnosu na 1930 gotovo utrostručen. Što se tiče 

sopstvenih sredstava, ona se u stvari sastoje samo iz čistog 

dobitka i fondova. Poštanska štedionica nema sopstvene glav

nice, jer je čisto državna ustanova. Međutim, fondovi su 

znatni i rapidno rastu, pošto im se dodaje pored sopstve- 

nog prihoda i 30% od čiste dobiti, koja se poslednjih 5 

godina kretala između 51,4 i 61,5 miliona dinara. Krajem 

1937 svi fondovi ukupno iznose 159,8 miliona, prema 112,6 

miliona u 1936 i samo 22 miliona dinara u 1933 godini. Sa 

dotacijom iz prošlogodišnje dobiti fondovi su dostigli visinu 

od 178,2 miliona. Postoje tri fonda: rezervni, zä kursne razli- 

lce na efektima i za sumnjiva potraživanja.

5. Struktura aktive

S obzirom na ogromne iznose akumuliranih sredstava, đo- 

bija ovde i struktura aktive naročitu važnost. Na prvom 

mestu se postavlja pitanje gotovine. Zbog specijalnog ka

raktera čekovnih računa kao i uloga, a zatim i zbog teških 

prilika koje smo imali poslednjih godina na našem novčanom 

tržištu, Poštanska štedionica je uvek podržavala vrlo velike 

gotovine (u kasama i na žiro-računu kod Narodne banke). 

Na primer, krajem 1935 i 1936 tuđa sredstva su joj bila po

krivena sa 20% gotovim novcem. U toku 1937 likviđitet Šte

dionice je neobično porastao. Gotovina je povećana sa 483 

miliona krajem 1936 na 1 milijardu 5 miliona u 1937 godini. 

To znači da su tuđa sredstva pokrivena sa 32,4% gotovim 

novcem.

Sa izvesnih strana se traži, da državni novčani zavodi 

preuzmu one funkcije koje su pre bankarske krize vršile pri

vatne banke, odnosno da daju kredite privatnoj privredi. 

Prema jednom drugom gledištu prikupljene nacionalne ušte

đevine treba dirigovati u kredite državi i državnim ustano

vama, u opštu korist, jer se i ovakvim kreditima navodno 

čine ogromne usluge narodnoj privredi. Kako je ovaj prob

lem rešila Poštanska štedionica, najbolje se može videti iz 

njene politike plasiranja.

Kao što se vidi iz priloženog bilansa, krajem 1937 bilo 

je plasirano 756 miliona u hartije od vrednosti, 33 miliona 

u lombardne zajmove i 1 milijarda 404 miliona u kredite po 

tekućim računima. Nepokretnosti su bilansirane sa nešto ispod 

100 miliona, što znači da za njihovo pokriće ne treba ni 60% 

sopstvenih sredstava. U odnosu na prethodnu godinu portfelj 

hartija od vrednosti je povećan za 237 miliona, a prema 1935 

je više nego udvostručen. Inače, još od 1931 godine ovaj

plasman stalno raste. Ranije je to bilo u vezi sa vršenjem 

»open market pölicy«. Međutim, u tojsu poslednje dve godine 

Poštanska štedionica nije kupovala na tržištu državne' har

tije od vrednosti, pa to ne može biti ni izvor pove

ćanja njezinog porfelja. Pre će biti da povećanje dolazi od 

preuzimanja petogodišnjih bonova za izvođenje javnih ra

dova, od kojih je do sada izdato za 600 miliona, a od čega 

je Poštanska štedionica primila jednu trećinji. Izgleda da ona 

nije preuzela ni jedan paket blagajničkih ^zapisa Mini

starstva finansija za isplatu letećeg državnog duga liferan

tima, ali njen portfelj nije ni najmanje uvećan eskontom ovih 

zapisa, pošto se njihovi imaoci uopšte ne pojavljuju, da traže 

eskont, a skađirane zapise zamenjuju novima. Povećanje, 

fonda kursne razlike efekata u pasivi ukazuje na to, da je 

na povećanje njezinog portfelja hartija od vrednosti delom 

uticao i porast kurseva, iako je jedan deo viška vrednosti pre

bačen u fond za kursnu razliku.

Dužnici po tekućem računu u toku poslednje četiri go

dine pokazuju sledeće promene (u milionima dinara):

1934 1935 1936 1937

Državna nadleštva (ki•editi) 806,3 969,5 1,176,2 1.072,9
Prolazni dug pošta 119,8 101,0 212,6 168,7

Novčani zavodi 198,9 172,1 128,8 117,7
Strani komitenti 0,2 0,2 0,2 0,1
Komunalni zajmovi 21,6 17,0 53,6 45,0

Svega 1.146,8 1.259,8 1.480,5 1.404,4

Među tekućim računima zauzimaju prvo mesto krediti 

državnim nadleštvima, koji krajem 1937 iznose 1 milijardu 

73 miliona, odnosno za 100 miliona manje nego u 1936 (u 

kojoj je ova pozicija u odnosu na 1935 godinu bila povećana 

za 206 miliona). Poštanska štedionica napominje u svom iz- 

veštaju da su krediti Glavnoj državnoj blagajni kao i krediti 

ostalim državnim nadleštvima potpuno sređeni, i to kako u 

pogledu finansijskog fundiranja, tako i u pogledu formalnog 

ozakonjenja. U toku 1937 njihov servis je bio besprekoran.

Krediti novčanim zavodima iznose 117,7 miliona, što 

znači da su u toku 1937 opet nešto smanjeni, ali bez ikakvog 

pritiska od strane Poštanske štedionice. Banke-dužnici od 

svoje volje sve više prečišćavavaju i sređuju svoje stanje, 

ograničavajući obim poslova.

6. Račun gubitka i dobitka

U vezi s porastom uloga na štednju stalno se poveća

vaju i rashodi na kamate. U 1937 oni iznose 42,5 miliona. 

Pada u oči da je povećanje izdataka za plate i dodatke, kao 

i materijalnih izdataka sasvim neznatno, uprkos ogromnom po

rastu poslovnog volumena. Materijalni izdaci u toku 1937 bili 

su čak za 12% manji od onih u 1931. To je dokaz najrigo- 

roznije štednje. Bruto prihodi Poštanske štedionice, koji ta- 

kođe pokazuju iz godine u godinu znatan porast, dostigli su 

u 1937 visinu od 125 miliona. Od toga otpada 63,85 miliona na 

kamate, 37 miliona na prihode od efekata i 19,68 miliona na 

pristojbe i provizije. U odnosu na 1936 godinu u 1937 su pri

hodi od kamate nešto opali, što je prirodna posledica sma

njenja dužnika i ogromnog povećanja gotovine. Prihodi od 

efekata su porasli, a tako isto i oni od provizija i pristojbi.

Čisti dobitak u 1937 iznosio je 61,46 miliona. Od toga 

je upotrebljeno 18,44 miliona odnosno 30% za povećanje re

zervnog fonda, 180 hiljada za nagradu članova Nadzornog 

veća, 1,53 miliona za tantijemu osoblja, 614 hilj. za zdrav

stvene ciijeve Udruženja pošt.-tel. službenika, 1,23 miliona su 

uneta u Fond za pomaganje zadrugarstva, a ostatak od 39,46 

miliona ide državi kao čista dobit odnosno kao budžetski 

prihod Poštanske štedionice.

U nadzornom veću su gospoda: Ing. Dobrosav Rata- 

jac, pretseđnik; Svetislav Đorđević, d-r Milutin Bošković, d-r 

Bojan Pire, Nikola Dragović i d-r Milan Horvatski, članovi. 

Generalni direktor je g. d-r Milorad Nedeljković.
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eiNOVNIČKA1 BANKA A, D., BEOGRAD

Činovnička banka osnovana je ravno pre 40 godina, pred 

kraj 1898 godine, ali ne kao akcionarsko društvo;'nego kao 

»Činovnička zadruga za uzajamno pomaganje i štednju«. Tek 

u početku 1922 firma je pretvorena u današnju, a iz zadruge, 

je nastala akcionarska banka. Kao što nije svako lice moglö 

postati zadrugar ove ustanove, tako je i akciönarstvo princi

pijelno ograničeno na činovnike Г slobodne profesije; tek kao 

naslednici ovih akcionara mogu to biti i trgovci, industrijalci 

itd. Banka je, dakle, zamišljena kao činovnički novčani za

vod. Ona i danas smatra svojim glavnim zadatkom da pomaže 

činovnički stalež, pa je razumljivo da je među njenim aktiv

nim poslovima još uvek najvažniji — ' davanje kredita držav

nim službenicima i penzionerima. Kada se to ima u vidu, lako 

je oceniti kako veliku sigurnost, tako i likvidnost njenih plas

mana. Podeljeni krediti su obezbeđehi administrativnom obu

stavom od plate i penzije ili drugim podlogama realne vred

nosti. Zatim je i visina svakog pojedinog kredita umerenai. 

Ubpšte, celokupno poslovanje se obavlja na najsolidnijoj bazi, 

tako da ni ulagači činovničke banke nisu nikada imali razloga 

da budu uznemireni.

Međutim,, opšta. panika ulagača iz 1931 i 1932 nije mo

gla, mimoići ni činovničku banku. To ide u prilog tezi, da 

krivicu za našu bankarsku krizu ne snose novčani zavodi, već 

drugi faktori. U prvom redu, naročito nenormalno psihološko 

stanje ulagača, koji su bili preplašeni događajima na stranim 

novčanim tržištima. Zatim zakonodavne mere o zaštiti zemljo

radnika.. Od. kraja 1930 do 1934 godine ulozi činovničke ban

ke su bili opali sa nešto ispod 15 na 7 miliona dinara. Radi 

isplate ulagača ona nije morala povećavati svoj dug kod Na

rodne banke. Naprotiv, činovnička banka je u isto vreme 

smanjivala reeskont i isplaćivala ulagače. To je najbolji do

kaz za iikviditet njenih plasmana. Ovde treba napomenuti

i to, da činovnička banka svoje akcionare nije nikada osta

vila bez dividende. Za 1931 isplatila im je 8%, za 1932 i 1933 

po ?%, U tri naredne godine po 3%, a za 1937 isplaćuje 6%. 

Akcionari mogu biti više nego zadovoljni, već i zbog toga što 

su oni ha nominalne akcije od 500 dinara uplatili u stvari 

svega 100 dinara, dok je ostatak u toku godina dopunjen iz 

fondova.

-•-... Bilansi za četiri poslednje godine ovako izgledaju:

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina 428 313 308 461

Menice 13.393 13.146 14.679 17.653

Zajmovi na zaloge " 542 529. 420 392

Tekupi računi 3.195 3.320 2.514 . 2.301

Hart: od vrednosti. 3.219 3.967 4.076 4.415

Nepokretnosti 6.079 5.833 5.200 4.055

Kursna razlika 187

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Bančini fondovi 2.687 2.696 2,892 3.255
Penzioni fond 215 220 225 230

Ulozi ’ 7.159 6.523 6.133 6.241

Tekući računi 2.111 2.260 2.591 2.848

Reeskont '2.770 3.589 3.490 4.024

Hipot. zajam 437 282 — .— . — .—
Razna pasiva 1.067 942 1.271 1.964

Tantijema 96 96 96 115

Dividenda 500 500 500 600

Ostave i obaveze 17.968 16 230 14.478 14.599

Zbir bilansa 45.011 43.339 41.676 43.877

Obrtni kapital 27.043 27.109 27.198 29.278

Rashodi

Kamata., 7.11 612 615 829

Troškovi. 708 810- 1.067 . 883

Otpisi 480 464 . 58 ' 219

Dobitak 601 601 601 720

Prihodi

Kamata 1.682 1.478 1.675 1.861
Provizije 22 — ' ■ ,• .—

Od hart, od vred. 286' 588 236 248

Od imanja 212’ 220 315 442

Napi. otpis, p.otraž- 142 122 ' 83 63
Razni 156 79 32 38

Zbir.' prih.-rashoda- -2.500 2.487 2.341 - 2.652

Obrtni kapital -bančiti, koji je pre bankarske krize kra

jem 1930 godine iznosio 40,75 miliona, bio je pao na 27 mi

liona do kraja 1934 g. U 1935 i 1936 ostao je gotovo stacio

naran, a prošle godine je povećan za 2 miliona, na 29,3 milio

na. Glavnica i fondovi iznose 13,25 miliona; ulozi 6,24 mi

liona, pasivni tekući računi 2,85 miliona,' a reeskont 4,02 mi

liona dinara. Stanje uloga je u- prošloj godini nešto poraslo, 

što je povoljno s obzirom lia to da se priliv ometa time što 

je kamatna stopa po ulozima maksimirana i izjednačena kod 

državnih i privatnih —• velikih, srednjih i manjih — novčanih 

zavoda; I ostale pozicije u pasivi su prošle godine povećarte: 

pasivni tekući računi za 257 hilj., reeskont za 534 Hilj. i razna 

pasiva za 693 hilj. dinara.

U aktivi vidimo, da su menice porasle sa 14,6 miliona . u

1936 na 17,6 miliona krajem 1937. To su činovnički zajmovi. 

Kao što vidimo, oni su povećani za oko 3 miliona. Bančina 

uprava napominje u svom izveštaju, da je molbama za zajam 

činovnika svagda izlazila u susret, tako da su ovi pod po

voljnim pogodbama i na vreme podmirivali, sv.oje vanredne 

potrebe- Aktivni tekući računi, iznose 2,3 miliona i smanjeni 

su prema 1936 za 200 hiljada. Portfelj hartija od vrednosti je 

povećan za 340 hilj., na 4,4 miliona, uglavnom zbog povolj

nog razvitka kurseva. Nepokretnosti su bilansirane sa 4,05 mi

liona prema 5,2 miliona u prethodnoj godini. Neka imanja su. 

orodata sa čistom zaradom od 250 hilj. din. Pored kuće u 

Carice Milice ulici, banka ima i razna dragocena gradilišta 

(200.000 kv. m kod železničke kolonije, preko 1000 m2 na 

Dedinju, 3.800 m2 u Trebinjskoj i oko 6000 ms u Višnjičkoj 

ulici). Kada bančinoj upravi pođe za rukom da ova gradilišta 

proda, stvoriće se mogućnost za znatnije povećanje obrtnog 

kapitala i proširenje poslovnog volumena. Time će se i akcio- 

narima obezbeđiti veća dividenda.

Zbir prihoda iznosi 2,65. miliona odnosno za 300 hilj. 

više nego u 1936. Prihodi od kamate su veći za oko 200 hilj., 

a oni od imanja za 130 hilj. Pasivna kamata je takođe za 

oko 200 hilj. veća nego u 1936, a i otpisi u 1937 bili su za 160 

hilj. veći, ali su troškovi za .184 hilj.: din. manji. Blagodareći 

ovim promenama i iskazana čista dobit je porasla sa 601 hilj. 

u 1936 na 720 hilj. dinara u 1937 godini. Stvarno, čista dobit 

u prošloj godini bila je .još. i veća.. Naime, iznos od 363 hilj. 

knjižen je- neposredno u korist. fondova (kursna razlika har

tija od vrednosti).. Prema tome, ukupna čista dobit u 1937 

iznosila je 1,08 miliona.

U upravi su gospoda: Vasa T. Dimitrijević, pretsednik;, 

Jeremija Živanović, potpretsednik; Pera Petrovič, Mihailo Co

de, Petar Mlađehović, Đragić Šoldatović i Svetisiav Đorđević. 

U nadzornom odboru nalaze se gospoda: \nz: Đorđe Mijović 

(pretsednik), Jovan Dravić (potpretsednik), d-r Stevan Saga

din i Jakov Davičo. Direktor činovničke banke, je.-. g,, Petar 

Mladenovič.
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Sadržaj:
Beogradska trgovačka bauka a. ti., Beograd 

Banka Zlatibor a. d., Beograd 

Industriska kreditna banka a. d., Beograd

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA A. Đ„ BEOGRAD

Blagodareći povoljnom razvitku opštih privrednih pri

lika u zemlji, prošle godine je i rad našeg bankarstva morao 

đa bude nešto življi. Razume se da je to poboljšanje jjioralo 

da dode do izražaja u prvom redu u bilansima onih novčanih 

zavoda čiji je ugled i renome ostao potpuno neokrnjen i u 

najtežem periodu naše bankarske krize. Beogradska trgo

vačka banka dolazi u red najstarijih — osnovana 1894 — i 

najobazrivije i najbolje vođenih novčanih i kreditnih zavoda 

na beogradskom tržištu. Njeno prošlogodišnje poslovanje za

vršeno je, kao Sto se moglo i očekivati, s povoljnim rezul

tatom. Dividenda je opet povećana. U 1932 i 1933 ona je 

iznosila po 3% godišnje, u 1934 je povišena na 5%, u 1936 

godini na 7%, za 1936 isplaćeno je 8%, a za 1937 akcionari- 

ma se deli dividenda od 9%, s tim da sama banka isplati po
rez na dividendu.

Iskazani čisti dobitak za 1937, bez prenosa iz prethod

ne godine, iznosi 1 milion 835 hiljada. Ako se tome doda i 

dobitak na kursu efekata od 1,88 miliona, kao i prihod od 

kupona efekata rezervnog fonda od 160 hiljada din., koji su 

odmah uneti u bančine fondove, vidi se da ukupni prošlogo

dišnji dobitak dostiže visinu od 3,88 miliona dinara, što pret- 

stavlja neobično povoljan rentabilitet, pošto bančina glavnica 

iznosi samo 12 miliona. Doduše, pored glavnice postoje i 

znatni fondovi, tako da su krajem 1936 ukupna sopstvena 

sredstva Beogradske trgovačke banke iznosila oko 22,5 mi

liona dinara. Time se slika unekoliko menja, ali ostaje či

njenica da je postignuti rezultat vanredan. Naime, rentabi

litet ukupnih sopstvenih sredstava u 1937 godini dostigao je 

visinu od 17,2%. Bančina uprava i akcionari mogu da budu 

sasvim zadovoljni.

Na snažno oživljenje bančinih poslova ukazuje i obrt 

blagajne, koji je u 1937 iznosio 444 miliona dinara prema 350 

miliona u 1936 i 200 miliona u 1935 godini. Kako su se po

jedinačno razvijali poslovi Beogradske trgovačke banke, de

taljno nam objašnjava donja tablica u kojoj donosimo njene 

glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Pasiva

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 1.148 1.502 613 1.322

Žiro-'i ček. račun 22 79 157 440

Menice 10.935 13.420 13.539 20.459

Zajmovi na zaloge 5.129 5.363 4.862 4.291
Tekući računi 5.479 4.210 10.747 13.250

Hartije od vrednosti 11.755 16.850 17.851 20.095

Vredn. fondova 5.036 2.773 . 3.036' 3.322

Nepokretnosti 2.400 2.494 2.501 2.453
NameStaj „1 din.- 1 din. 1 din. 1 din.

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000

Bančini fondovi 5.130 5.555 5.804 6.330

Fond kurs. razlike — 2.889 4.311 6.196

Ulozi na knjižice 18.798 20.326 22.175 27.586

Tekući računi 1.930 1.322 837 1.738

Reeskont 2.907 2.874 6.058 9.627

Razna pasiva — 312 289

Čista dobit 937 1.386 1.808 1.870

Zbir bilansa 99.937 106.260 114.110 140.628

Obrtni kapital 41.905 46.692 53.305 65.632

Dividenda 5% 7% 8% 9%

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi 855 927 777 1.169

Kamata 1.323 1.099 1.318 1.671

Otpisi na vred. papir. 600 — —  ■ —

Otpisi dubioz. potraž. 340 774 171 58

Čist dobitak 937 1.386 1.808 1.870

Prihodi

Prenos dobitka — — 47 35

Kamata 2.279 2.339 2.585 3.032

Provizije 105 108 169 240

Prihodi od efekata 1.441 761 1.060 1.076

Od kirije 227 i9o 171 182

Zarada na placevima — - 757 41 —

Mapi. otpis, potraž. 3 32 — 203-

Zbir prihoda ili rashoda 4.0S6 4.187 4.074 4.768

Ako bacimo pogled na kretanje bančinog obrtnog ka

pitala, primetićemo da je Beogradska trgovačka banka već

ii toku 1934 pristupila ponovnom proširenju svog poslovnog 

volumena. U 1930 godini, poslednjoj pre bankarske krize, 

bančin obrtni kapital je iznosio 73,5 miliona dinara. Do kraja

1933 bio je smanjen na 41,5 miliona. U toku 1934 opadanje 

poslovanja je zaustavljeno. U toj godini obrtni kapital raste 

za 330 hiljada, a u toku 1935 za daljih 4,8 miliona. Povećanje 

u 1936 iznosilo je 6,6 miliona, a u toku prošle godine 12,3 

miliona. Kao što se vidi, u tri poslednje godine obrtni ka

pital bančin je povećan za oko 24 miliona i krajem 1937 je 

bilansiran sa 65,6 miliona. Dakle, banka se naglo vraća na 

normalno stanje od pre bankarske krize. Glavnica,, bančini 

fondovi i dobit iznose 26,4 miliona, a ukupna tuda sredstva

— 39,2 miliona dinara.

Treba podvući da su ulozi na knjižice u toku prošle 

godine povećani za 5,4 miliona, odnosno za 24,4%, i dostigli 

su visinu od 27,6 miliona dinara, što znači da su samo za 

oko 400 hiljada manji od rekordnog stanja, krajem .1930 go

dine. I ulozi po tekućim računima porasli su prošle godine 

za oko 900 hiljada, na 1,73 miliona. Na taj način ukupni ulozi 

po knjižicama i tekućim računima. iznosili su krajem prošle
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godine 29,32 miliona. U 1930 godini bančin reeskont kod Na

rodne banke bio je biiansiran sa preko 11 miliona dinara. 

U bilansu za 1933 reeskont se vise nije javljao, što znači da 

ga je banka bila potpuno likvidirala u jednom periodu koji 

je po naše kreditne ustanove bio najteži. U istom razdoblju 

ona je bez ikakvih teškoća mogla da isplati,! oko 13 miliona 

dinara svojim ulagačima i imaocima tekućih računa. To nam' 

pokazuje kakvom su obazrivošću uvek vođeni bančini po

slovi. Ponovno jače koriščenje reeskonta u toku nekoliko po

slednjih godina, u prvom redu za sezonsko kreditiranje iz

voznika, izazvano je poboljšanjem opštih privrednih prilika. 

Krajem 1937 iskorišćeni reeskont iznosi 9,6 miliona prema

6,06 miliona u prethodnoj i 2,9 miliona dinara u 1934 i 1935 

godini.

Interesantne su i promene u aktivi. Postoje četiri grupe 

pozicija: gotovina, dati zajmovi, hartije od vrednosti i ne

pokretnosti.

Gotovina u blagajni, na žiro-računu kod Narodne banke 

i na čekovnom računu kod Poštanske štedionice krajem pro

šle godine iznosi 1,76 miliona prema 770 hilj. din. krajem

1936. To znači da je u odnosu na prethodnu godinu povećana 

za oko milion dinara. Na gotovinu ne otpada ipak više od 

2,7% ukupnog bančinog obrtnog kapitala. Međutim, u da

našnjim prilikama to treba smatrati kao prednost, jer nam 

pokazuje da je banka bila u mogućnosti da lukrativno plasira 

.gotovo sva raspoloživa sredstva. Inače, bančin likviditet time 

nikako ne dolazi u pitanje, jer ona ima mogućnost da u 

svakom momentu proda sa zaradom ili da lombarduje sop- 

Stevene hartije od vrednosti, ako bi se iznenada javila po

treba za većom blagajničkom gotovinom.

U hartije od vrednosti plasirano je 35,7% obrtnog ka

pitala, odnosno 23,4 miliona dinara, od čega otpada 3,32 mi

liona na hartije od vrednosti rezervnog fonda i 20,09 miliona 

na nostro-hartije. 1 ranijih godina hartije od vrednosti pret- 

'stavljale su skoro najjaču poziciju u aktivi. Uprava banke za

služuje pohvalu, što je objavila i spisak hartija od vrednosti 

koje se nalaze u njenom portfelju. To su mahom samo pr

voklasni i pupilarno sigurni papiri koji se u svako doba mogu 

unovčiti ili založiti. Dominiraju akcije Narodne banke. U ban- 

činom portfelju se nadalje nalaze 4% Agrarci, 6% Begiuci, 

7!% Investicioni zajam, 7% Stabilizacioni, zatim 7% i 8% 

Blerov zajam i 2г/а% rente Ratne štete. Od ostalih hartija 

'treba spomenuti akcije osiguravajućeg društva »Šumađije«, Iz

vozne banke i Srpskog brodarskog društva. U toku 1937 do

kupljeno je novih hartija za 646 hiljada dinara. Dobitak na 

kursnoj razlici od 1,88 miliona unet je u fond za razliku na 

kursu. U odnosu na prethodnu godinu drugih promena nije 

fciio.

Sto se tiče nepokretnosti, one su od 1930 do 1934 u 

aktivi stalno iskazivane sa 2,4 miliona, a u pasivi se javljao 

fond za amortizaciju nepokretnosti od 1,4 miliona. Nepokret- 

nosti su se sastojale iz bančine zgrade u Knez Mihajlovoj 

alici 38. U toku 1935 bio je kupljen i veći kompleks zemlji

šta radi parcelisanja i prodaje. Ostao je još neprodat samo 

jedan plac na uglu Grobljanske i Vojvode Vuka ulice, a 

. krajem 1937 biiansiran je sa 53 hilj. dinara.

U zajmove je plasirano ravno 38 miliona dinara, od

nosno 57,9% obrtnog kapitala. Na prvom mestu nalazi se 

eskont.menica, koji je krajem 1937 biiansiran sa 20,5 miliona 

prema 13,5. miliona u prethodnoj i 10,9 miliona dinara u

1934 godini. Veći deo meničnog portfelja pokriven je hipo- 

. tekama, hartijama od vrednosti i drugim zalogama, te spada 

u kategoriju realnog kredita. Inače, pravi zajmovi na zaloge, 

iznose 4,29 miliona i manji su nego u prethodnoj godini za 

570 hiij. din. Od toga je pokriveno 667 hiljada hartijama od 

vrednosti i 3,6 miliona hipotekama. Plasman u tekuće račune

krajem 5937 bio je biiansiran sa 13,25' miliona prema 18,75 

miliona u prethodnoj i 4,21 miliona dinara krajem 1935.

Prihodi u 1937 bili su za oko 700 hilj. dinara veći nego 

ü prethodnoj godini. Skoro za pola miliona, na 3,03 miliona 

dinara, porasli su prihodi od kamate. Pored toga je naplaćen 

■iznos o d .203 hilj. dinara na ime ranije otpisanih sumnjivih 

potraživanja. Pasivna kamata iznosi 1,67 miliona i veća je 

za 350 hiljada nego u prethodnoj godini. To je prirodna po

sledica priliva tuđih sredstava i povećanja bančinog obrtnog 

kapitala. Troškovi su u odnosu na prethodnu godinu takođe 

za oko 400 hilj. veći. To povećanje pada. najvećim delom na 

porez i takse, a manjim delom na personalne izdatke i osta

le troškove. S druge strane je mogao da bude reduciran i 

otpis nenaplativih potraživanja sa 171 hilj. u 1936 na 58 hi

ljada dinara u 1937 godini. U vezi s ovim promenama porastao 

je i iskazani čisti dobitak sa 1,81 miliona u 1936 na 1,87 mili

ona dinara u 1937 g. Na ime 9% dividende akcionarima se 

deli 1,08 miliona, rezervnom fondu je dotiran iznos od 183 

hiljade, a za tantijemu članovima oba odbora i činovništvu 

upotrebljeno je 367 hiljada dinara. Ostatak od 240 hiljada 

prenet je na novi račun s tim da se iz ove sume prethodno 

isplati porez i taksa na dividendu. Inače, imali smo već pri

liku da spomenemo da su dobitak na kursnoj razlici i prihod 

od hartija rezervnog fonda u ukupnom iznosu od 2,04 mili

ona uneti neposredno u bančine fondove.

U upravi Beogradske trgovačke banke su gospoda: 

Dobra S. Petkovič (pretsednik), Aleksandar S. Jovanović- 

Resavac (potpretsednik). Mladen I. Obradović, Dobrivoje T. 

Lazarevič, Milan B. Tomič, Sreten Stojanovič i Radoslav D. 

Mirkovič. U nadzornom odboru se nalaze gospoda: Radisav 

J. Jovanović-Resavac (pretsednik), Franja Bajloni (potpret

sednik), poč. Milan Parivodič, Aron Alkalaj i Nikola M. Be- 

lović. Direktor je g. Dimitrije Bogojevič.

BANKA ZLATIBOR Л. Đ. — BEOGRAD

I upravni odbor Banke Zlatibor konstatuje u svom izye- 

štaju za prošlu godinu, da su prilike za rad u 1937 bile mno

go povoljnije nego u prethodnim godinama. Bančino poslo

vanje u prošloj godini razvijalo se takođe povoljno i bilo je i 

življe i uspešnije nego u toku nekoliko prethodnih godina. 

»Banka je svojim komitentima preko cele gdoine u kredito- 

vanju izlazila u susret, vodeći pri tome računa da odobreni 

krediti budu obezbeđeni prvoklasnom garancijom i da budu 

što likvidniji. Svojim solidnim radom, kao i davanjem mo

gućnosti poslovnom svetu da dođe do kredita brzo i bez ve

likih formalnosti, ona je okupila veliki broj prvoklasnih ko- 

mitenata, koji se svakim danom povećava«; Treba podvući da 

su se prošle godine prema prethodnoj i ulozi povećali ze 

preko 22-%, Sto je najbolji dokaz lepog poverenja koje Ban

ka Zlatibor uživa u Beogradu. Inače našim čitaocima je po

znato da se ova ugledna ustanova nije morala koristiti mo- 

ratorijalnom zaštitom, nego je sve svoje obaveze uvek pa 

čak i u najtežim danima, u celosti i bez odugovlačenja ispu

njavala, a svojim akcionarima ona je stalno isplaćivala di

videndu, i to od 1932 do 1936 po 7% godišnje, a za 1937 go

dinu 10%. To je za današnje prilike veoma lepo ukamaćenje 

akcija.

Poznata je i velika opreznost s kojom je bančina upra

va uvek ulazila u poslove. Ukoliko su se, zbog opšte pri

vredne krize, ipak javljala i izvesna sumnjiva potraživanja, 

Banka je odmah vršila sve potrebne otpise, tako da su nje

ni završni računi uvek pokazivali zdravo i čisto , stanje. Ta

kva poslovna politika nije ostala nezapažena, pa se kod Ban

ke Zlatibor posle opšte panike ulagača, u jesen 1931 godine,, 

uglavnom više nije ni javljao znatniji odliv uloga.
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Račun Izravnani a

Aktiva 3934 1935 1938

u hiljadama dinara

1937

■Gotovina 524 994 455 . 665

Menice 7.280 8.027 8.448 11.485

Zajmovi na zal. hart. 290 208 342 314

Zajmovi na robu — — 1.184 —

Tekući računi 1003 2.528 1.402 326

Hartije od vrednosti 879 1,791 1.221 1.125

Hartije rez. fonda 625 — ■ 711 803

Hartije penz. fonda 21 20 19 —■

Nepokretnosti 3.527 3.527 3.527 3.527

'Nameštaj 79 1 64 58

Razna aktiva 56 33 7 13

Ostave, gar. i kaucije 16.103 22.300 21.352 24.706

Zbir aktive 

Pasiva

30.413 39.499 38.732 43.023

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rezervni fondovi 1.316 1.687 1.927 2.307

Penzioni fond 15 20 25 5

Ulozi 4.796 5.932 5.652 6.901

Reeskont 1.505 3.406 3.292 3.254

Pošt. šted.-tek, rat. 1.018 566 804 —

Razna pasiva — 157 245 234

Tantijema 81 81 85 115

.Dividenda 350 350 350 500

Dobit (485) (485) (560) (697)

Obrtni kapital 14310 17.199 17.380 18.317

Već u 1936 bančio obrtni kapital je bio opet dostigao 

•stanje iz 1930 godine, koja je za ogromnu većinu naših ba

caka bila rekordna. Prošle godine obrtni kapital Banke Zla- 

-tibor bio je 18,3 miiiona, što znači da je za oko 1 milion đi- 

•aara veći nego u 1936, a prema 1934, u kojoj je bio najmanji, 

povećan je za 4 miiiona dinara. U pasivi vidimo da su ulozi 

prošle godine porasli za 1,25 miiiona, sa 5,65 miiiona u 1936 

na S,90 miiiona din. krajem 1937. U istom razdoblju bančini 

fondovi su povećani za 380 hiljada. Od toga otpada 243 hilj. 

na kursnu razliku efekata, 55 hiljada na prihod hartija re

zervnog fonda i 81 hiljada na dotaciju amortizacionom fondu 

(iz čiste dobiti za 1937). Reeskont je prošle godine ostao go

tovo nepromenjen sa 3,25 miiiona. Kredit kod Poštanske šte

dionice, koji je u 1936 bio bilansiran sa 804 hiljade, isplaćen 

je u toku prošle godine u celosti, jer Banka zbog priliva uloga 

ка sada nije imala više potrebe za istim. Interesantno je 

i upoređenje cif ara za 1937 sa onima iz 1934 godine. U tom 

razdoblju ulozi su povećani za 2,1 miiiona, reeskont za 1,75 

miiiona, a fondovi za 1 milion dinara. S druge strane je pot

puno isplaćen kredit kod Poštanske štedionice, koji je u 1934 

Iznosio 1 milion dinara. Ukupna- tuđa sredstva iznose 10,4 

miiiona a sopstvena 7,9 miiiona dinara, što pretstavlja veoma 
zdrav odnos.

Najglavniji plasman su menice, na koje je u 1937 otpa 

dalo 11,48 miiiona odnosno 62,7% od celokupne aktive. Prema

1936 menični portfelj je povećan za 3, a u odnosu na 1934 

godinu za 4,2 miiiona. Pored potpisa, on je pokriven i sle

dečim garancijama: sa 8,39 miiiona hipotekama i sa 1,13 mi- 

üona hartijama od vrednosti 1 ulozima na štednju. Ostatak 

od 1,96 miiiona obezbeden je menicama sa prvoklasnim pot

pisima. Aktivni«tekući računi obezbedeni su u celosti cedi- 

ranim potraživanjima od države, intabulacijama i hartijama 

od vrednosti. Krajem 1937 oni su iznosili 326 hiljada prema

4,4 miiiona u prethodnoj* 2,5 milion® u 1935 i ravno 1 milion

dinara u 1934, Ove pramene kod tekućih računa potiču uglav

nom otuda, što je Banka u 1935 bila preuzela finansiranje 

prve deonice modernog puta od Zemuna do Stare Pazove. 

Do februara prošle godine Banci je isplaćeno celokupno njeno 

potraživanje iz ovog posla. Kod zajmova na zaloge nije bilo 

većih promena. Bančiria uprava napominje u svom izveStaju 

da su. dužnici vrlo dobro odgovarali svojim obavezama. Na 

menice kod advokata ne otpada ni 1% od ukupnih, a i te. su 

gotovo u celosti obezbeđene intabulacijama na prvom mest« 

Hartije ođ vrednosti iskazane su sđ 1,9 miiiona, go

tovo jednako kao i krajem 1936. U toku godine izvesne har

tije su prodate; ali je prilikom balansiranja stanje ovog ra

čuna opet povećano za 243 hiljade, koliko je iznosio dobi

tak na kursnoj razlici.

Kod bančinih nepokretnosti nije bilo nikakvih promena. 

One su bilansirane sa 3,52 miiiona, od čega otpada 3,37 mi

iiona na bančinu zgradu na uglu Kneginje Ljubice i Čika Lju- 

bine ulke i 150 hiljada na bančino imanje u Šapcu. Prihod od 

nepokretnosti u 1937 bio je 358 hilj., Sto odgovara rentabi- 

litetu ođ 10%-. Time Banka može biti potpuno zadovoljna.

*
Račun gubitka i dobitka

Rastoodi 1934 1935 193« 1037

u hiljadama dinara

Troškovi 553 561 599 596

Kamata 475 474 489 434

Otpisi 492. 392 166 43

Dobit 485 485 560 697

Prtlaodi

Kamata i prov. 1.043 1.145 1.093 1.111

Razni prihodi 74 51 142 136

Od efekata 81 100 154 98

Od kirija 411 357 358 358

Od kursne razl. efekata 397 144 — —

Napi. otpis, potraž. — 113 68 67

Zbir prih. ili rashoda 2.006 1.913 1.815 1.770

Prihod od efekata u 1937 bio je 98 hiljada odnosno za 

56 hilj. dinara manji nego u prethodnoj godini. Međutim, to 

je nadoknađeno smanjenjem pasivne kamate za 55 hiljada, 

tako da je ona u 1937 iznosila 434 hiljade prema 489 hiljada 

u 1936. Ušteda na pasivnoj kamati je uglavnom posledica pri

liva uloga, koji je omogućio ne sämo da se nešto poveća po

slovni volumen, nego takođe da se potpuno isplati kredit kod 

Poštanske štedionice, koji je svakako skuplji od sredstava do- 

bijenih u vidu uloga. Za prošlu godinu su i otpisi za 123 hi

ljade manji nego u 1936. Oni iznose svega 43 hiljade prema 

166 hiljada u 1936 i 392 hiljade u 1935. Dobitak na kursnoj 

razlici efekata ne javlja se među prihodima, jer je neposredno 

knjižen u korist fonda kursne razlike. Iskazana čista dobit 

je ipak, uglavnom blagodareći manjim otpisima i smanjenoj 

pasivnoj kamati, za 137 hilj. din. veća nego u 1936 i iznosi 

697 hiljada. Od toga .je upotrebljeno 500 hiljada za 10% divK 

dendu. 116 hiljada za tantijemu i 81 hiljada za dotaciju fondu 

za amortizaciju nepokretnosti. Inače, račun gubitka i dobitka 

pokazuje da je uprava strogo vodila računa o svim režij

skim izdacima i vršila ih je sa krajnjom štednjom.

U upravnom odboru Banke Zlatibor nalaze se g.g.: 

Andreja Tošić (pretsednik), Svetislav N. Mitić (potpretsednik), 

Velimir Milovič, Dimitrije Birtašević, Nikola Đ. Dragojlović, 

Košta V. Mijatović i Grozdan P. Kostić. U nadzornom odboru 

su gospođa: Filip Markovič (pretsednik), Miloš P. Miloradović 

(potpretsednik), Miloje S. Marjanovič, Konstantin Stefanovič 

i Jeremija Dželefcdžić. Direktor je g. Krsman Đ. Vitorović. '



INDUSTRISKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

Industriska kreditna banka je manji prestonički nov

čani zavod. Glavnica joj iznosi svega 3 miiiona dinara. I po 

obimu poslova koje obavlja ona spada u red manjih banaka. 

Međutim, kada pređemo sa kvantitativnog kategorisanja na 

kvalitativno, moraćemo priznati đa .Industriska kreditna 

banka zauzima neosporno prvo mesto među malim novčanim 

zavodima prestonice. Ona je, naime, tako obazriva i sjajno 

upravljana i tako solidno fundirana da ovo prvenstvo u pu

noj meri zaslužuje. Toga su svesni kako ban čin i poslovni pri

ja te lji tako i ulagači, koji od strane banke n i'u periodu naj

teže faze bankarske krize nisu bili ostavljeni u sumnji, da 

su njihove pare zamrznuti kredit.

Uredbama o maksimiranju kamatnih stopa, a zatim onom 

za likvidaciju zemljoradničkih dugova zadat je vrlo težak 

udarac gotovo celokupnom privatnom bankarstvu kod nas, 

a naročito manjim novčanim zavodima koji su se uglavnom 

bavili prikupljanjem uloga i kreditiranjem seljaka, manjih i 

srednjih trgovaca, zanatlija, činovnika i sličnih interesenata. 

Dok zakonodavstvo favorizuje poiudržavne i privilegovane 

novčane ustanove, manjim bankama je onemogućeno da stupe 

s ovima i s velikim privatnim novčanim zavodima u kon

kurentsku borbu. Pa ipak, uprkos svim teškoćama Industri

ska kredit, banka uspeva da se održi. Šta više, njoj je u pro- 

šljoj godini pošlo za rukom i da poveća volumen svojih po

slova. To treba pripisati isključivo njenim zdravim poslov

nim principima, kao i agilnosti i sposobnosti njenog' upravnog 

odbora, koji se ne zadovoljava samo time da unese savesnost 

i obazrivo.st u poslove, već u svakoj prilici nastoji da razume 

kako odnose i ljude tako i prilike pod kojima oni deläju. 

Ukratko, Industriska kreditna banka neće da postupa sa svo

jim komitentima i ulagačima samo kao bankar, već želi da 

im bude i savestan savetodavac i prijatelj. Tu treba tražiti iz

vor poverenja i ugleda koji zavod uživa. Inače, Industriska 

kreditna banka postoji već punih 36 godina.

Bilansi za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 290 327 240 194

Menice 6.959 6.849 5.344 4.668

Zajmovi na zaloge 539 514 186 165

Tekući računi 3.250 2.55Ž 2.709 5.111

Hartije ođ vrednosti 282 345 348 389

Eksploatacija 800 800 .. 800 800

Nepokretnosti 705 1.060 1.030 604'

Nameštaj 6 5 4 4

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Fondovi 1.510 1.614 1.645 1.748

Ulozi i tek. rač 7.654 6.954 5.141 6.364

Poverioci 297 sis 585 536

Razna pasiva — .— — .— 111 110

Čista dobit 217 214 179 177

Zbir bilansa 32.839 32.621 31.515 34.546

Obrtni kapital 12.832 12.452 ' 10.662 11.935

Dividenda 6% 6% 5% 5%

ч Bančina sopstvena sredstva iznose 4,75 miiiona, a sa-
stoje se iz glavnice od 3 miiiona i fondova. Ima nekoliko fon-

dova. Rezervni fond iznosi 1,57 miliona, fond kursne razlike

hartija od vrednosti 127 hiljada , a onaj za sumnjiva potra-

živarija'41 hilj. dinara.-Treba napomenuti da- fondovi polako, 

ali stalno rastu. Ulozi pretštavljaju najglavhiju poziciju ü pa

sivi. Oni iznose 6,36 miiiona prema 5,14 miiiona u 1936 godi

ni, što znači da su u toku 1937 povećani ža skoro 25%. Po-

verioci i razna pasiva iskazani su sa. 646 hiljada i ne poka

zuju većih promena u odnosu na prethodnu godinu. Odnos- 

između sopstvenih- i tuđih sredstava je povoljan, jer sopstvena 

sredstva prema tuđima stoje po prilici kao 2 prema 3.

Aktiva nam pokazuje da Banka vrši izvesnu preorien- 

taciju u svom poslovanju. Eskont menica postepeno se sma

njuje, a rastu aktivni tekući računi. Marža između aktivne i 

pasivne kamatne stope je dekretirana i nije dovoljna za po

kriće režije i rizika kod kreditiranja putem sitnih — manjih 

zajmova. Zbog toga se postupno likvidiraju poslovi koji po

vlače za sobom veliku režiju. Umesto toga privlače se novi 

komitenti i stvaraju se novi poslovi, koji treba da omoguće 

povećanje rentabiliteta i smanjenje rizika i režije. Krajem 

1937 eskont je biiansiran sa 4,67 miiiona prema 5,34 miiiona 

u prethodnoj i 6,96 miiiona dinara u 1934 godini. Nasuprot 

tome aktivni tekući računi rastu sa 2,55 miiiona u 1935 go

dini na 2,7 miiiona u 1936 i na 5,11 miiiona krajem 1937. Zaj

movi na zaloge se takode smanjuju sa 539 hiljada u 1934 na 

165 hiljada dinara krajem 1937. Krajem prošle godine u 

eskont, zajmove na zaloge i aktivne tekuće račune bilo je 

plasirano ukupno 9,94 miiiona odnosno 83,4% celokupnog 
obrtnog kapitala.

U aktivi imamo još tri pozicije: hartije od vrednosti, 

eksploataciju i nepokretnosti. Hartije od vrednosti su biiao'- 

sirane sa 389 hiljada odnosno veće su za 41 hiljadu nego kra

jem 1936 godine. »Eksploatacija« banje »Milan Toplica« u 

Viču kod Prokuplja kao i istoimene mineralne vode »Milan 

Toplica« iskazana je kao i ranijih godina sa 800 hiljada di

nara. Račun nepokretnosti je smanjen sa 1,03 miiiona u 1836 

na 604 hiljade krajem 1937 g-. Banka je u toku prošle go

dine prodala sa dobitkom svoja imanja u Hadži Milentijevoj 

ul. br. 16 i likvidirala je dobar deo svog imanja u Skoplju.

Račun gubitka ii dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

Kamata 505 344 265 281
T roškovi 452 398 398 421
Otpisi 205 102 40 '2

Čista dobit 217 214 179 177

Prihodi

Kamata 1.194 938 745 693
Provizije 58 15 22 56
Od nepokretnosti 92 89 111 . 103
Od prodatih imanja — — — . 2»
Napi. otpis, potraž. 36 14 4
Zbir prihoda — rashoda 1.379 1.057 882 881

Zbir prihoda iznosi 881 hiljadu, pa je gotovo jednak kao 

i u prethodnoj godini. Međutim, prihodi od kamate bili su 

nešto manji, ali je to nadoknađeno većim prihodima od pro

vizija i dobitkom na prođatim imanjima. Na strani rashoda 

vidimo izvesna povećanja kod troškova i kamate. To je s 

jedne strane izazvano većim porezima i taksama, a s druge 

strane je prirodna posledica većeg priliva tuđih sredstava. 

Čista dobit je sa 177 hiljada gotovo ista kao i u prethodnoj 

godini, jer je Banka ranije najrigoroznije otpisivala sva ne

naplativa potraživanja, tako da u 1937 nije morala više da 

vrši nikakve otpise. Otpisane su samo 2 hiljade od name

štaja. Čista dobit je ovako podeljena: 150 hilj. za 5% divi

dendu, 26,5 hiljada za tantijemu, a ostatak je dotiran fon

dovima.

U upravi su gospoda: Čedo M. Pavlovič, (pretsednik), 

Miloš Rafajlović, Nikola Đorđević, Miloje Novakovič, Boža: 

Vučkovič, Milenko Markovič i Zdravko Todorovič. U nadzor

nom odboru se nalaze g.g.: Dragomir Rafajlović (pretsednik), 

Ilija Zečević,- i • Krsnran D. Vitorović. Direktor je !g. Milivoje 

'M. Pavlovič. •
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Садржај:
Zanatlijska kreditna banka a. d., Beograd 

Mesarska banka, Beograd

ZANATLIJSKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

Imali smo već priliku da naglasimo da i Zanatlijska kre

ditna banka iz Beograda spada u red onog relativno malog 

broja srednjih i manjih novčanih zavoda, koji su sjajno pro

šli kroz sve teškoće s kojima se poslednjih godina naše ban

karstvo moralo da bori. Uprava ove banke nalazi se u ruka

ma vrlo sposobnih i umešnih bankara, koji su umeli da pla

siraju poverena im sredstva sigurno i likvidno. Jedan dalji 

razlog- zbog koga je Banka poslednjih godina mogla da poka

že veliku otpornu snagu je taj što je ona i pre bankarske 

krize radila pretežno sopstvenim sredstvima. U 1930 odnos 

između njenih sopstvenih i tuđih sredstava bio je kao 3 pre

ma 2. U prvim godinama naše bankarske krize i ovde je bilo 

jzvesnog odliva uloga, ali su se ulagači brzo primirili uviđevši 

ita se njihovim novcem obazrivo rukuje. Od 1933 na dalje 

ulozi pokazuju tendenciju porasta. Oni su prošle godine opet 

nešto smanjeni, ali su prema 1934 još uvek za oko 58% veći.

U pogledu poslovanja Zanatlijske kreditne banke u pro

boj godini njena uprava naglašava u svom izveštaju -da je 

priroda bančinog rađa ostala ista kao i ranijih godina i da 

se sastojala u primanju uloga na štednju i u davanju zajmo

va na menice i na zaloge hartija od vrednosti i dragocenosti. 

Prilike za rad u toku 1937 bile su povoljnije, nego u 1936 

i nekoliko prethodnih godina. »Bančini dužnici po svima zaj

movima odgovarali su svojim obavezama vrlo dobro. Protesta 

je bilo vrlo malo, a utuživanja rđavih platiša još manje«.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara
Gotovina 422 671 401 1.782
Menice 2.579 3.214 3.749 4.127

Tekući računi _ _ _  . — — _ — 227
Zajmovi na zaloge 2.845 2.667 2.367 1.258
Nepokretnosti 3.574 3.574 5.577 1.098
Nameštaj 75 70 64 59
Hartije od vređn. 366 228 245 274
Hartije rez. fonda 642 700 691 734
Razna aktiva 8 11 5 7

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 1.766 1.867 1.874 2.067
Ulozi 976 1.330 1.678 1.541
Reeskont 1.610 1.934 2.644 336
Drž. hip. banka 632 605 1.420 196
Prenosna kamata 89 90 85 80
Razna pasiva 6 17 107 54
Tantijema 51 43 43 42
Dividenda 250 250 250 250
Zbir bilansa 17.517 19.576 21.678 17.892
Obrtni kapital 10.511 11.136 13.100 9.566

Bančin obrtni kapital, koji je pre bankarske krize, kra

jem 1930, iznosio 11,8 miiiona i koji je zatim do kraja 1934

bio pao na 10,5 miiiona, u 136 je dostigao rekordnu visinu od

13,1 miiiona dinara. U drugoj polovini prošle godine dolazi 

ovde do znatnog sužavanja poslovnog volumena i do smanje

nja obrtnog' kapitala za oko 27% na 9,57 miiiona. Međutim, 

to ne treba da zabrinjuje. Ovo smanjenje je prolazno, a iza

zvano je jednom naročitom okolnošću. Naime, Zanatlijska kre

ditna banka učinila je u prošloj godini ponudu za kupovinu 

Fabrike ipiritusa J. F. Všetečka a. d. koja .je pod stečajem.

U dobrim rukama to može da bude vrlo rentabilan po

sao. Zbog toga se je bančina uprava postarala da blagovre

meno pripremi potrebna sredstva. Pre svega je prodato ban- 

čino imanje u Knez Mibajlovoj ulici br. 16. U vezi s tim sma

njen je i bančin dug- kod Državne hipotekarne banke za 1,22 

miiiona. Vraćen je i najveći deo reeskonta koji krajem 1937 

iznosi samo 336 hiljada prema 2,64 miiiona u 1936. S druge- 

strane se drži u rezervi i znatno veća svota gotovog* novca 

nego što bi to trebalo za obavljanje redovnih poslova. Dok je 

gotovina, u 1936 iznosila samo 400 hiljada, krajem 1937 ona 

dostiže 1,78 miiiona. Time bi se mogli platiti gotovo svi ulozi 

kao i ostatak reeskontnog kredita. Inače, kupovinom posne

mite fabrike ne bi se ni najmanje imobilizirala tuđa sredstva. 

Kao što je već spomenuto, Banka radi uglavnom sa sopstve

nim sredstvima, pa je obezbeđena od svakog’ iznenađenja. 

Krajem 1937 sopstvena sredstva prema tuđima stoje kao 3 
prema 1.

Ako posmatramo aktivu, vidimo da je, pored smanjenja 

računa nepokretnosti sa 5,58 miiiona u 1936 na 1,09 miiiona u 

1937, došlo i do izvesne preorijentacije kod podeljivanja kre

dita. Dok su se zajmovi po menicama povećali, dotle su se 

dni po zalogama hartija od vrednosti i dragocenosti znatno 

smanjili. Očigledno je da bančina uprava ide za tim da sa

svim ukine zajmove na zaloge. Inače, treba podvući da su zaj

movi po menicama, koji iznose 4,12 mil. din., sa preko 90% 

pokriveni intabulacijama i drugim realnim pokrićima. Krajem 

1337 u bilansu se po prvi put javljaju i aktivni tekući računi 

(sa iznosom od 227 hilj. din.). Hartije ođ vrednosti iznose ne

što preko 1 milion dinara. U odnosu na prethodnu godinu 

povećane su za 72 hilj., uglavnom zbog dobitka na kursnoj 

razlici.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Kamata 

Troškovi 

Otpis nameštaja

Otpis nenapt. potraž.

Otpis kod prod. imanja 

Čista dobit

247 180 271 2Ö6

590 587 557 .538

8 8 7 6
303 340 78 13

---- — — 109

338 329 329 325
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Prihodi

Oporez. prih. 1933/34 -- 228 — --

Kamate i proviz. 745 739 769 679

Od nepokr. imanja 373 316 414 535

Razni prihodi 65 -- -- ——

Od hartija od vredn. 55 27 20 15

Kursna razl. hartija 248 85 -- —_

Napi. otpis, potraž. -- 50 39 28

Zbir prihoda-rashoda 1.487 1.445 1.242, 1.257

Zbir prihoda ne pokazuje znatnije ргошепе u odnosu 

na prethodnu godinu. Međutim prihodi od kamate i provizija 

su za 90 hilj. din. manji nego u 1936. To je u vezi sa već 

spomenutim držanjem veće rezerve gotovog novca. To je 

s druge strane više nego kompenzirano povećanjem prihoda 

od nepokretnih imanja, koji iznose 535 hilj. prema 414 hilj. 

u prethodnoj godini. Na strani rashoda vidimo da se prilikom 

prodaje nepokretnog imanja javio jedan gubitak od 109 hilj. 

Ali su otpisi nenaplativih potraživanja za 65 hilj. manji, a 

reducirani su i svi izdaci (pasivna kamata i troškovi). BI ago- 

dareći tome, 1937 je mogla da bude zaključena sa gotovo 

jednakim čistim dobitkom kao i tri prethodne godine. On je 

ovako podeljen: rezervnom fondu 32 hilj., tantijema 42 hilj. 

i za 5% dividendu 250 hilj. dinara.

U upravi se nalaze gospoda: Radomir Milaćevič, (pret- 

sednik), Oto Lorene, Velizar Barić, Krsman D. Vitorović, Du

šan Stojadinović i Tadija V. Ilić. U nadzornom odboru su 

g.g.: Isidor D. Vitorović (pretsednik), Borislav B. Todoro

vič i Sreten Milaćević. Direktor je g. Tadija V. Ilić.

MESARSKA BANKA, BEOGRAD

Mesarska banka osnovana je 1905 godine. Dva su mo

tiva koji su doprineli njenoj pojavi: nepovoljno stanje mesar

skih kredita u predratnom Beogradu i tadašnja trgovinsko- 

politička situacija Srbije. Mesarska banka kreditira i danas 

svoje esnaflije. i potpomaže izvoz stoke i stočnih proizvoda, 

iako su se u međuvremenu prilike iz osnova promenile. Me

đutim, taj posao je i danas neobično .težak i delikatan i za

hteva mnogo veću pređostrožnost, nego što je to slučaj kod 

redovnog bankarskog posla. Mesarska banka ga obavlja sa 

mnogo razumevanja i uspeha već pune 33 godine. U toku 

1937 ona je, verna svom prvobitnom zadatku, pored krediti-' 

rahja beogradskih mesara, finansirala i izvoz žive i zaklane 

stoke naročito za Austriju, čehoslovačku i Nemačku. Posle 

ukidanja sankcija ona je opet važan činilac i u našem izvozu 

stoke za Italiju. Inače, u prošloj godini bančino poslovanje je 

bilo znatno življe nego u 1936.

Zahvaljujući svome bogatom iskustvu, dugogodišnjoj 

praksi kao i svojim odličnim vezama u inostranstvu i stručnim

organima u zemlji, Mesarska banka je u stanju da svojim

komitentima, pored finansijske potpore, učini i svaku drugu 

stručnu posredničku uslugu. Kako su, zatim, i njeni uslovi pri 

posredovanju kod izvoza srazmerno vrlo povoljni, razumljivo 

je da se je opet znatno povećao broj izvoznika koji su joj 

se: obraćali za posredovanje. U vezi s tim banka je u toku 

prošle godine pristupila vrlo obimnom proširenju svog po

slovnog volumena. Inače, treba podvući da je bančina uprava 

ulazeći u poslove i dalje postupala s uobičajenom velikom 

opreznošću.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

............. ‘ ti hiljadama dinara

Gotovina 1.424' 216 7 "  1 230 ~ 290

Menice’ : ' ' .; 77 7 ’ ' 2.847 ' 'V  3-954

Lombard 5 4 10 69ff
Tekući faeuai 6.969 9.103 3.96) 11.733

Hart, od vredn. 2,214 ' ' 2.659 * 2.859 3.140

Nepokretnosti 153 112 2.221 2.200

Nameštaj 21 21 21 21

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Fondovi ..... - 1.536 ■ - 1.716 1.887 2.228

Ulozi 3.583 3.767 4.162 ; 4.289

Tekući računi 1.981' 1.316 1.688 3.957

Reeskont 992 2.643 — .— 5.336

Razna pasiva 58 41 36 9

Tantijema m . 105 72 88

Dividenda 400 . 500 400 500

Garancije, kaucije 26.173 28.531 27.086 31.700

Obrtni kapital 13.634 15.088 13.245 21.407

Rashodi

Kamata 330 236 181 279

T roškovi 583 686 662 730,

Dobitak 560 699 482 588.

Prihodi

Kamata 890 821 727 . 780

Provizija ' 207 193 386 284

Od nepokretnosti 88 40 . 54 313

Od efekata 7  : 183 549 65 " " 71

Vanredni 105 18 93 149'

Zbir prihoda 1.473 1:621 1.325 1.597

Dok smo 1936 mogli, okarakterisati kao godinu u kojoj' 

je ovde bilo došlo do. izvesne stagnacije u poslovima^ dotle 

se 1937 može ubrojiti u godine najsnažnijeg poleta. To паш 

pokazuje i kretanje bančinog obrtnog kapitala, koji je krajem 

prošle godine sa 21,4 miliona bio za preko 60% veći nego u

1936. Nova sredstva su pribavljena u prvom redu putem re- 

eskonta, koji se u bilansu za 1936 nije više ni javljao, dok je 

krajem 1937 iskazan sa 5,33 miliona. U odnosu na prethodnu 

godinu povećan je i račun pasivnih tekućih računa za 2,27 mi

liona. Najzad, treba spomenuti da je bilo u porastu i stanje 

uloga. To nam pokazuje da i ulagači imaju puno pöveretije 

u bančino poslovanje.

Najveći deo novih sredstava upotrebljen je za davanje 

kredita po tekućim računima, koji su porasli za T ,ll miliona, 

sa 3,96 mil. u 1936 na 11,73 miliona krajem 1937. Tu se u 

stvari radi prvenstveno o kreditima na osnovu zaloge robnih, 

dokumenata. Taj posao se pokazao i siguran i likvidan. I. 

eskont je povećan za 1 milion dinara, na 3,95 miliona. Račun 

hartija od vrednosti je biiansiran sä 3,14 miliona } veći je za 

280 hilj. nego u 1936, uglavnom zbog porasta kurseva. Od

nosni dobitak unet je fteposredno u fondove.

Zbir prihoda iznosi 1,59 miliona prema 1.,32 mihona:.dk 

nara u prethodnoj godini. Prihodi od provizija su nešto opali,: 

ali su svi ostali prihodi u porastu. Razume se da su. s obzi-. 

rom na znatno proširenje poslovnog volumena morali da po- , 

rastu i rashodi. Cista dobit je ipa.k za oko 100 hiljada veća... 

Za 10% dividendu (prema 8% ti 1.936) upotrebljeno je 500 hi

ljada, a za tantijemu 88 hiljada dinara.

U upravi su g.g.: Demča Stojanovič (pretsednik), Bran

ko Starčević (potpretsednik), Rada V. Lukić, Momir BojoViĆ, 

Bora Kostić,- Krsta Ginović i- Mihajlo Stefanovič,. U nadzor

nom ođfroru.-se nalaze gospoda: Joksim K. Vukovič (pretsed

nik), Đorđe Popara (potpretsednik), Nästas Savić i Sp ira C . : 

Petrovič. Direktor banke je g, Budirmr N. Pejovič.
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Sadržaj:
Opšta trgovinska banka, Beograd 

Ческословенска банка д. д. у Загребу

OPŠTA TRGOVINSKA BANKA, BEOGRAD

Iz naših ranijih апаНга bilansa čitaocima su poznate 

glavne odlike Opšte trgovinske banke. To je novčani i kre

ditni zavod srednje veličine, sa glavnicom od 10 miliona, vrlo 

okretan i pun inicijative. Lep dokaz za okretnost i energiju 

bančine uprave imamo i u činjenici, da je ona uspela da po

veća glavnicu sa 5 na 10 miliona u drugoj polovini 1931 go

dine, dakle ti vreme koje je bilo najkritičnije za naše novčane 

/.avode. Međutim, bančina uprava nije samo okretna i ener

gična, već i neobično obazriva. Uprkos opštoj panici ulagača 

i nezapamćenom srozavanju kurseva hartija od vrednosti u 

Г931 i 1932 godini, banka je, blagođareći blagovremeno pre- 

đuzetim merama predostrožnosti, vrlo brzo svladala sve te

škoće i prebrodila sve nepovoljne posledice bankarske i opšte 

privredne krize. Ovde je smanjivanje poslovnog volumena pre

stalo već u toku 1933, a do kraja te godine otpisana su i 

svu potraživanja koja su u vezi s opštom privrednom krizom 

bila postala sumnjiva. Opšta trgovinska banka bila je već tada 

obezbeđena protiv svake eventualnosti. S obzirom na neizve- 

sni razvitak opštih prilika, u toku 1934 i 1935 bančina uprava 

ipak nije htela odmah da pristupi ponovnom proširenju svog 

poslovnog volumena, već je to učinila tek u pretprošloj go

dini. Poslovanje je i u toku 1937 znatno povećano, a Cisti 
dobitak takođe.

Kadi ocene bančine poslovne strukture dovoljno je samo 

da se baci pogled na sledeću uporednu tablicu glavnijih pozi-

ci.in završnih računa za poslednje četiri godine.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina 832 870 883 666

Menice 4.513 3.379 3.559 3.599

Zaloge 27 133 39 33

Dužnici po tek. rač. 8.410 8.552 13.403 20.258

Hart, od vrednosti 5.547 5.699 4.322 3.299

Vrednost rez. fonda 479 603 607 964

Nameštaj 58 50 45 1 din.

Kaucije i si. 31.020 33.540 44.331 53.695

Zbir aktive 50.886 52.826 67.189 82.514

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Rez. fond 517 625 770 1.062

Spec. -rez. fond,;,, 395 400 500 600

Fond kursne razl. • 100 217. 491

Ulozi 2.635 2.897 3.654 6.361

Poverioci 2.155 1.512 2.071 2.808

Reeskont 4.125 3.063 4.840 6.504

Razna pasiva 38 138 169 201

Dividenda '\, :'кс*ЗГј 500 600 700

Prenos dobiti 50 35 92

Obrtni kapital 19.866 19.286 22.858 23.819

Rashodi

Kamata 665 451 592 784

Troškovi 455 368 518 632

л
Otpis nameštaja 7 8 10 45

Otp. nenapL potraž. 135 108 79 9

Otp. kursne razlike 196 — — —

Čisti dobitak 439 722 951 1,1.63

Prihodi

Prenos dobiti — — — 50 35

Od efekata 285 258 261 181
Kamata 1.405 1.163 1.608 2.061

Provizija 196 213 218 344

Napi. otpis, potraž. 10 22 13 12

Zbir prihoda-rashoda .1.896 1.657 2.151 2.634

Bančin obrtni kapital bio je pao sa 30,5 miliona u 1930

na 19,7 miliona u 1933, u kojoj je sužavanje poslovnog volu

mena zaustavljeno. U toku sledeće dve godine promene su 

bile sasvim neznatne. Međutim, u toku 1936 obrtni kapital 

opet raste za 3,5 miliona, a u 1937 za daljih 6 miliona dinara, 

na 28,8 miliona. To znači da je u 1937 ravno za 5Q% veći 

nego krajem 1935 godine. Na svaka dva dinara sopstvenih 

dolaze po prilici tri dinara tuđih sredstava. Dakle, odnos je 

povoljan.

Inače, sopstvena sredstva iznose 12,15 miliona, o.đ čeg'a 

otpada 2,15 miliona na fondove koji se putem obilnih dota

cija dosta brzo povećavaju. U 1937 su za 666 hiljada dinara 

veći nego u prethodnoj godini, a u odnosu na 1933 poveća

ni su za 1,72 miliona. Tuđa sredstva su bilansirana preko tri 

računa (ulozi, poverioci i reeskont). Ulozi, koji su pre b$n* 

karske krize — krajem 1930 — iznosili 7,4 miliona, bili su 

pali na 2,45 miliona krajem 1933. Posle toga oni opet stalno 

rastu i u 1937 dostižu visinu od 6,36 miliona, što znači da su 

krajem prošle godine bili za 160% veći nego u 1933 godini. 

Vidi se ne samo da su se ulagači primirili, nego da su oni i 

sasvim načisto s tim kome poveravaju svoj novac. Poverioci 

rastu takođe, sa 1,5 miliona u 1935 na 2,8 miliona krajem

1937. Najzad, u toku poslednje dve godine banka se je opet 

u većoj meri koristila i reeskontnim kreditom koji je bilan- 

siran sa 6,5 miliona prema 4,84 miliona u prethodnoj i 3,06 

miliona dinara krajem 1935. Znači da su i prilike za plasiranje 
opet povoljnije.

Najjaču poziciju u aktivi nekada su pretstavljale harti- 

je od vrednosti. Sada su to dužnici po tekućim računima, koji 

su krajem 1937 iskazani sa 20,26 miliona, što znači da je .u 

njih plasirano 70,3|% celokupnog bančinog obrtnog kapitala. 

U prošloj godini dužnici po tekućim računima su povećani 

za 6,85 miliona, a u odnosu na 1933 oni su gotovo učetve

rostručeni. Poslednjih godina stanje eskonta menica ne po

kazuje većih razlika. Interesantno je da su reeskontovane me

nice u pasivi iskazane znatno većim iznosom nego eskont u 

aktivi. Iz toga bi se moglo zaključiti da se jedan deo eskonta 

knjiži preko računa aktivnih tekućih računa. To se može lako 

razumeti i objasniti. Tekući računi su kod nas oblik za 

obavljanje svih vrsta kreditnih operacija. I kod drugih naiih 

banaka oni služe na mesto eskonta, na mesto lombardä, re- 

pora itd.
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Hartije od vrednosti, u koje je plasirano 14,8% ban- 

činog obrtnog- kapitala prema 38,1% u 1930 godini, bilansi- 

rani su preko dva računa. Vrednosti rezervnog fonda su pro

šle godine povečane za 363 hilj., na 964 hilj. dinara. Ostale 

hartije od vrednosti su smanjene za oko 1 milion, na 3,3 mi

iiona dinara, uglavnom zbog toga, što je Banka u toku 1937 

prodala svoj paket akcija Fabrike koža a. d. u Nišu. Važno 

je da ovom prodajom nisu ni u koliko oslabljene, tančine, 

poslovile veze sa pomenutom fabrikom. Inače, u sastavu ban- 

činpg efektnog portfelja nalaze se samo prvoklasni i dobro 

odabrani papiri, koji pružaju najveću sigurnost, kao što su 

Akcije; Narodne banke (250 komada),, kurentni državni pa

piri,,; akcije. Fabrike aeroplana Rogožarski (880 kom. po nom. 

din,-1000), akcije Agrarne banke i akcije Beogradske za

druge.

Prihodi od kamata u 1937 iznosili su 2,06 miiiona, čime 

su uglavnom dostigli rekordnu cifru iz 1931. Prihodi od. pro

vizija poslednjih godina takođe postepeno rastu, a prihodi 

od efekata su zbog smanjenja efektnog portfelja nešto opali. 

Zbir svih prihoda iznosi 2,63 miiiona i veći je za oko pola 

miiiona nego u 1936, dok je prema onom iz- 1935 povećan za 

1 milion dinara. Rashodi su takođe povećani, ali u manjoj 

meri,, tako da je i iskazani čisti dobitak u porastu. U 1937 

ori iznosi 1,16 miiiona. Ako tome dodamo i dobitak na kur- 

sno.j razlici kao i prihod hartija rezervnog fonda, (koji su 

uneti neposredno u odnosne fondove), vidimo da ukupni čisti 

dobitak u 1937 iznosi . 1 milion 617 hiljada, što odgovara 16% 

ukarnaćesiju glavnice. Qd iskazanog dobitka upotrebljeno je 

700 hiljada za isplatu ?% dividende (prema 6;% u prethod

noj, i 5% u. 1935 godini), .158 hiljada za tantijemu, 112 hilj. 

za đp.taciju rezervnom fondu, 100 hilj. specijalnom rez. fondu, 

a ostatak .od 92 hiljade prenet je na novi račun.

U upravi su g.gv: Radisav J. Jovanović (pretsednik), 

Aleksandar J. Jovanović (potpretsednik), Vaso Knežević, Mar

ko Albahari, Jaša Alkalaj, Mihajlo Lukarević, Dobrivoje T. 

Lazarevič i d-r Dragoslav O. Blagojević. U nadzornom odboru 

se nalaze gospoda: Mića Crvčanin (pretsednik), Aron A. A1-. 

kaWJj: Milutin Lj. Mojović, Jovan D. Živadinović i Dušan B. 

2ivkoVić; Direktor je,.g. Aleksandar S. Borisavljević.

ЧЕСКОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

,, Поред централе у Загребу Ческословенска банка д.д. 

има ,и већи број филијала (у Бјеловару, Дарувару, Илоку, 

Ков.аници и Шиду). У неколико места има и своје експо- 

зиту.ре. Ческословенска банка ce не ослања на новчане 

установе. из Чехословачке, него искључиво на ове Чехе и 

Словаке који сталио живе у нашој држави и који овде 

имају своје занимање. Она иде за тим да окупи око себе 

претежни.део Чехословака који живе у нашој држави, од- 

носно да изврши у неку руку концентрацију капитала на- 

ших Чехословака. Ческословенска банка je осиована 1921 

годИне. To je био период инфлаторнога полета. Али je она i 

у то доба лагано напредовала. Она je још 1926 била мала 

банка (са укупним обртним капитал|о-м од само 19 милиона). 

Њен. полет пада у период који ce у нашем банкарству на- 

зива стагнационим, a прекинут je тек у 1932 години, у вези 

са5 законодавним мерама о заштити земљорадника.

. Са 19 милиона у 3926 банчин обртни капитал je био 

пораст» на 66 милиона динара крајем 1931. Затим долази 

si рвде до одлива улога и до смањења об.ртног капитала, 

na . 46 м-илиона кдрајем 1933. Међутим, и у тој најтежо.ј 

фаЗи- наше банкарске кризе Ческословенска банка одгова- 

ра без тешкоћа свима својмм обавезама, тако да ce и по- 

веј5ење доста брзо враћа. To o.vporyhyje банци да већ у 

гоку- 1934 опет приступи потпуно нормалном раду и по- 

новном проширењу пословног волумена. Темпо којим расту 

поверена средства je no прилици раван ономе из година

пре кризе, тако да je крајем *1937 банчин обртни кагштал 

углавном >опет достигао рекордно стање из 1931 године.

‘Упоређење најважнијих билансних позиција за no* 

;следње четири године овако изгледа:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Готовина 2.363 2.384 2.756 2.968
Нар. банка и П. штед. ——„ ---- ‘ 1.793
Остали новч. заводи 2.557 4.667 -.;; 4.251 - • 2.846
Девизе и валуте - — 76 58 252
Хартије од вредности 1.734 1.204 957 2.712
Менице 21.081 Ž 1.586 23.550 13.814

Дужници no тек рач. 16.721 16.956 20.641 33.859
Непокретности 3.337 3.337 3.363 3.363
Разна актива . 1.782 2.373 : 1.673 2.590

Насива

Г лавница 7.000 7.000 7.000 7.000

Резервни фонд 1.703 1.703 1.750 1.766
Пензиони фоид 200 200 221 228:
Улози иа књижице 25.740 27.894 30.201 33.052

Улози то тек. рач. 11.031 11.325 12.017 15.788

Разна пасива ■ 3.118 3.623 5.593 5.80 i
Пренос добити 423 363 306 10

Добит тек. год. 360 475 162 . 552
Збир биланса 49.575 52.583 ■; 57.250 ■64.199

Улози су прошле године порасли за 6,6 милиона, на
48,84. милиона динара. I lopacT улога na књижице износи

2,85 милиона, a оних no текућим рачунима 3,77 мшшона. 

Од 1933 године, у којој су улоаи били најмањи, д>о краја

1937, они су порасли за. 15 милиона динара. „Поверилаца" 

Ческословенска банка нема. Значи да ce не служи кратко- 

рочним кредитом, који je <обично и најскупљи. Ha рачуну 

„разна пасива” исказани су веровници за гаранције, разни- 

пролазни вероввици, неисплаћена дивиденда м иасивне пре-: 

лазне позиције.. Иначе, сопствена средства, не рачунајући 

чисти добитак, извосе 8,76 милиона, од чега отпада 7 мп- 

лиона динара на главницу. ... : -

У тзку 1937 дошло je до извесних: структурелних npo- 

мена и у активи. Пре свега дужници no текућим рачуни-,: 

иа су порасли сa 20,64 милионал-у 1936 на .33,86 милиона ди-, 

napa крајем .1937. С друге стране je есконт смањен за око

10 милиона, са 23,55 милиона у 1936 на 13,81 милиона v 1937, 

што je једним делом последица предаје земљорадничких 

меиица Привилегованој аграрној банци. Губитак на преда-' 

гом земљорадничком портфељу јеу  целости отписан. Пла- 

сман v менице и дужнике no текућем рачуну износи укуп- 

i-io 47,67 милиона динара, односно '74% од''укупнот банчи- 

ног обртног капитала. ; .

Одржавање високог ликвидитета поетало je код Че- 

скословенске банке већ традицијом. Врло велика je оба- 

зривост управе и приликок давања нових зајмова. Банка 

одобрава само; зајамчено краткорочне и добро покривено 

кредите. Готовина у благајни, код Народне банке, Поштан- 

ске штедионице k. код осталих бакака крајем 1937 износи- . 

ла je 7,9 милиона премалокругло 7 милкона у 1.936 и.у не-,:- 

колико претходних гоДина. У таку 1937 повећан -je. за 1Д-: 

милиона, на •• 2,7 милиана, портфељ ефеката-, који. -je: ин̂ -:, 

че пре тога ретко када; '.прелазио: износ од 1 милиона дн- 

пара. .Непокрвтаости су .;билансир.апе непромењен.о еа ,3,3(ј/ 

милиона, a саетоје ce ■ џ-рвенствеш из зграда у којимач.су. , 

смештеие банчине централе, филдјале и експозитуре. . ;, 

Чисти дзбитак износи 552 *хил»аде и знатно је ; в0ћи 

него у претходној годи-ни. Иначе нсплата дивиденде je ma- 

стала једино у 1932 годш-ш. За 1922 дивиденда je . износила:' 

6%, за 1923 8%, од 1924 до 1930 no 12%, за 1931 годину 

10%, за 1933 г. 5%, a за последње четири тодине пр 6% , 

годишње. ....
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Trgovačko-industrijska banka, Beograd 

Elektro-Makiš a. d,, Beograd

TRGOVAČKO-iNDUSTRIJSKA BANKA, BEOGRAD

Iz ranijih analiza Trgovačko-industrijske banke našim 

čitaocima je poznato, da se ona ne može pošmatrati samo 

sa bankarsko-političkog gledišta. Naime, ona nije samo ban

ka, nego je takođe i veliki industrijalac. U tom pogledu ona 

ima mnogo sličnosti sa Prometnom bankom. Kao što je ova 

poslednja bila jedan moćan faktor industrijalizacije još u pred

ratnoj Srbiji, tako je to danas i Trgovačko-industrijska ban

ka. Razlika je samo u tome, što je Trgovačko-industrijska 

banka za srazmerno. mnogo kraće vreme prošla put Promet

ne banke. Druga razlika je u tome, što je Prometna banka 

dugo godina pokušavala da postane velikom iz bankarskog 

posla, dok je Trgovačko-industrijska banka odmah posle 

svoga osnivanja, u 1920 godini, krenula energično ka in
dustriji.

Učestvovanje, Trgovačko-industrijske banke u industriji 

nije ograničeno samo na jednu granu industrijske delatnosti, 

već obuhvata više njih. Glavni posao, kome se banka odmah 

u početku posvetila, b io 'je eksploatacija šume u Bosni. U vezi 

s tim podignuta je strugara kod Makiša, zbog zgodnog po

ložaja prema Savi. Strugara je davala jevtino gorivo. Od toga 

se stvorila električna energija. Međutim, kad je Struja bila tu 

i kad je banka konstatovala da može da proizvede više ener

gije nego što joj je bilo potrebno za pogon strugare, onda 

je bilo sasvim prirodno da se jedan deo električne energije 

ponudi Beogradskoj opštini za potrebe njenog vodovoda, koji 

je u neposrednoj blizini bančine strugare. Zatim je obezbe- 

đeno isključivo pravo prodaje električne struje na teritoriji 

Žž'rkova, Čukarice i to'pčiderskog rejona. Podizanjem nove 

električne centrale u Beogradu (od strane ’Švajcaraca) ekspan

zija Elektro-Makiša, koji je u 1930 dobio oblik samostalnog 

akcionarskog društva, upućen je na drugu stranu, pre svega 

u sremsko područje, a zatim u Šumađiju.

U toku 1936 banka je ušla i u rudarsku industriju, 

upravo u eksploataciju kolubarskih lignitskih naslaga. Otku

pila je koncesiju »Baroševac i Junkovac«.' Glavni potrošač 

lignita je za sada sopstvena električna centrala u Vreocima, 

srez Lazarevac. Docnije će se znatne. količine moći baciti i 

na tržište, i to uz neobično povoljne uslove, s obzirom na 

moćriost naslaga, malu udaljenost od Beograda i racionalna 

tehnička sredstva za eksploataciju. U prošloj godini dobivena 

je i nova koncesija »Makiš« u površini od 136 rudnih polja. 

Banka ima tako dve povlastice naslonjenje jedna na drugu, 

sa ukupno 236 rudnih polja. Istražni radovi na ovim povla

sticama su već potpuno završeni. Izgradnji velike kalorične 

centrale u Vreocima pristupilo se još u toku 1936.. U prošloj 

godini banka je proširila svoj uticaj U električnoj industriji 

i na »Jeliču« a. d, u čačku, otkupivši preko 97% akcija ovog 

društva. U električno područje: »Jelice« spadaju Kragujevac, 

Čačak i Jagodina, sa' dugogodišnjim koncesijama. Banka je

na taj način proširila svoju elektrifakacionu domenu u preč

niku od 250 km i time je došla u posed najprostranije teri

torije napajanja elektricitetom u čitavoj državi.

Banka je u toku 1934 ušla i u industriju kamena. Me

đutim, nije se mogla rešiti da se i za nju jače veže. Batičin 

angažman ostao je tu neznatan, a ni poslovi nisu bili naročito 

obilni, tako da je doneta odluka da se ovaj posao napusti. 

U toku prošle godine prodat je sav ležeći materijal na lageru, 

a u ovoj godini likvidacija ovog posla biće, verovatno, pot

puno završena. Što se tiče čisto bankarskog posla, on se i 

dalje vodi, ali je najveći deo bančine aktivnosti skoncentrisan 

na finansiranje i eksploatisanje njenih industrijskih predu

zeća. Bankarski posao postaje joj sve više sporednim, a ins- 

dustrija glavnim zanimanjem. Kad bi se sva bančina indu

strijska preduzeća pretvorila u akcionarska društva, kao što 

je s-Jelica« i kao što je to već učinjeno sa »Elektro-Makišom«, 

Trgovačko-industrijska banka bi se mnogo približila tipu 

jednog »holdinga«. Od 54,3 miliona ukupne aktive u 1937 ot

padala su samo 4,3 miliona na čisto bankarske poslove, a

49,8 miliona. odnosno oko 92% ukupne aktive sastojalo bi se 

u akcijama i dugovanju bančinih industrijskih preduzeća.

Godišnji izveštaj Trgovačko-industrijske banke, koji 

po svom kvalitetu uvek spada među najbolje, i ovog je puta 

pun podataka i još puniji razmišljanja ne samo o bančinom 

poslovanju, nego i o najvažnijim privrednim pojavama i pro

blemima današnjice. (O prilikama u električnoj industriji vrlo 

iscrpno se raspravlja u izveštaju Elektro-Makiša a. d.). Kako 

je strugara »Makiš« još uvek u strukturelnom sastavu Trgo* 

vačko-industrijske banke i u njezinoj neposrednoj režiji, a 

pretstavlja i gotovo najlukrativniji bančin posao, uprava je 

smatrala za svoju dužnost da akcionare najdetaljnije upozna 

sa konjunkturom te industrije i da iznese svoje gledište na 

budući razvoj drvarskog posla. Mi, smo sa velikim zadovolji 

stvom pročitali taj deo izveštaja, jer nam potvrđuje da je 

naša šumska privreda u prošloj godini pokazala zaista veliki 

polet. Izvoz šumskih proizvoda je. u odnosu na. 1936-godinu 

gotovo udvostručen. Znatno je porasla i potrošnja u zemlji, 

a srednje, cene, koje su od 1929 do zaključno 1932 godine bilg 

pale za oko 28°/o, opet su se u znatnoj meri. oporavile (još 

su za oko 12°/o ispod srednjih cena iz 1929 g.). Uprava sma

tra da ni izgledi za 1938 godinu nisu nepovoljni.

Poslovi bančinog šumskog preduzeća u prošloj godini 

prevazišli su svako očekivanje. Proizvodnja je prema 1936 

godini povećana za 60%, a u odnosu na 1930, koja je inače 

bila rekordna, veća je za 20%. Povećanje prodaje bilo je još 

znatnije. U odnosu na prethodnu godinu postignut je višak 

od skoro 70%, a prema najpovoljnijoj. 1930 godjni od ravno 

30%. Oko 85% proizvodnje plasirano je u zemlji, a 15% u ino-’ 

stranstvu, u prvom redu u Mađarskoj. Blagodareći potpunom 

iskorišćenju kapaciteta strugare, proizvodni troskoVi su oset-
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no sniženi, tako da je i prihod bančinog šumskog' pređuzeća 

a 1937 godini dostigao rekordnu visinu od 6,2 miliona dinara.

Sledeča tablica, u kojoj donosimo detalje pozicije 

Strugara »Makiš« iz bilansne aktive, pokazuje nam sredstva 

sa kojima radi bančina strugara:

Investicije strugare 1934 ' 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Zemljište i zgrade 2.898 2.976 2.977 2.981

Mašinerije strugare 3.517 3.530 1 din. 89

Rez. elektr. centr. 2.467 2.467 1. din. 1 din.

Pruga i mostovi 437 437 1 din. 1 din.

Prev. sred., alat, nam. 468 470 473 483

Ukupno: 9.789 9.880 3.450 3.553

Obrtni kapital strugare:

Izrađena roba 588 419 850 478

Sirovine na lageru 62 153 560 197

Dužnici za građu 652 877 1.185 2.632

Šumska eksploatacija 453 467 789 2.079

Ukupno 1.757 1.916 3.384 5.386

Ukupna sredstva strugare iznose 8,94 miliona, od čega 

otpada 5,38 miliona na obrtni kapital i 3,55 miliona na in

vesticije. Nabavna vrednost investicija je za oko 6,4 miliona 

veća, Sto znači da se kreće oko 10 miliona. Međutim, zna

tan deo investicija je ugašen amortizacijama. U toku prošle 

godine izvršene su samo neke manje nove investicije. U vezi 

sa povoljnim prošlogodišnjim plasmanom robe znatno su sma

njene kako zalihe, izrađene robe, tako i sirovine na lageru. 

Nasuprot tome su pozicije »dužnici za građu« i »šumska eks

ploatacija« više nego udvostručena.

Jačina ukupnih bančinih sredstava kao i njeno poslo

vanje najbolje se vidi iz sledeće tablice, u kojoj upoređu- 

jemo glavne bilansne pozicije za nekoliko poslednjih godina:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

Bankarski poslovi: u hilj. dinara

Gotovina 2.811 1.687 775 1.470

Hartije od vrednosti — — — 26

Vrednosti rez. fonda 669 715 729 489

Menice 255 353 291 260

Tekući računi 2.555 4.037 2.141 1.963

Nameštaj i pribor 65 65 82 94

6.355 6.857 4.018 4.302

Industrijski poslovi:

Elektro-Makiš-efekti 15.006 14.904 14.904 15.297

Elektro-Makiš-tekući 6.998 2.744 9.958 17.350

Jelica a. đ. — efekti — — — 3.351

Jelica a. d. — tekući — — — 188

Strugara »Makiš« 11.546 11.797 6.834 8.939

Rudnici lignita — — 1.148 4.093

Majdan kamena 255 440 620 569

Nepokretn. u Zemunu — — ' 878 —

33.805 29.885 34.342 49.787

Razna aktiva — 482 187 227

Kaucije, gar., ostave 13.602 12.359 23.606 46.804

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Stal. rez. fond 1.180 1.310 1.444 1.579

Ösobeni rez. fond 4.169 4.785 5.340 7.391

Kurs. razl. efekata 244 850 862 916

Fond za dubioze — 602 — 107

Amort. fond strugare 5.209 5.447 1.620 1.804

Amort. fond »lignita« — — — . 85

Fond rez. el. centr. 2.075 2.321 . . — —

, Sopstv. sredstva 22.878 ' 25.319 19,267 21.882

penzioni fond Či«. 266 m 387 • 458

Menice 4.700 2.380 4.940 9.200

Tekući računi 5.084 684 6.963 12.193

Ulozi na štednju 6.003 7.163 5.571 6.418

Poverioci ■ — — ■ ■ — 2.737

Divid. i tantijema 1.231 . 1.358 1.420 1.432

Obrtni kapital 40.162 37,224 38.549 54,318

Zbir bilansa 53.764 49.583 62.155 101.122

Zbir bilansa je u toku poslednje dve godine više nego 

udvostručen, odnosno povećan je sa 49,58 miliona u 1935 иа 

101,12. miliona dinara u 1937, Ako, izdvojimo poziciju ka

ucija, garancija i ostava, kojoj se mora pridati, samo spo- 

ređniji značaj, vidimo da je bančin obrtni kapital, koji je

krajem 1931 pokazivao rekordnu visinu od ravno 46 miliona,

do kraja 1935 smanjen na 37,22 miliona, da bi se do kraja

1937 opet popeo na 54,32 miliona. Kao što se vidi, u toku po

slednje dve godine bančin obrtni kapital je, računski, uvećan 

za 17,1 miliona, odnosno za 46°/o. Tempo razvitka bio je, 

stvarno, mnogo brži, nego što to pokazuju pomenute cifre.

Za nove investicije kod Elektro-Makiša i za otkup »Je

lice a. d.« i rudarskog objekta lignita Trgovačko-industrijskoj 

banci je u toku 1936 i 1937 bio potreban iznos od oko 35 mi

liona dinara. Ostale aktivne pozicije povećane su joj u isto 

vreme za dalja 2 miliona dinara, što znači da je za dve po

slednje godine trebalo pribaviti ogromni iznos od oko 37

miliona dinara. To je morao da bude upravo džinovski finan- 

sijski napor, ali možemo sa zadovoljstvom konstatovati, da 

ga je Trgovačko-industrijska banka ipak izvršila bez naro

čitih teškoća. Po prilici jedna trećina potrebnog iznosa, od

nosno 12 miliona izvučeno je iz tekućih prihoda putem amor

tizacija i dotacija u rezervne fondove (i to 8.4 miliona kod 

Elektro-Makiša a ostalo kod same banke). Obaveze su po

rasle za oko 25 miliona. Najveći deo novih tuđih sredstava 

dobiven je od Državne hipotekarne banke u vidu kredita po 

tekućem računu od 11 miliona. Zatim je bio jače iskorišćen 

i kredit kod Narodne banke, a izvesan deo ovih sredstava 

potiče iz robnog kredita i dugoročnog kredita koji je do

bivene za otkup »Jelice a. d.«.

Kao što je već spomenuto, oko 92°/o bančine aktive ot

pada na akcije i dugovanja njenih industrijskih pređuzeća. 

Angažman kod Elektro-Makiša je najjači. On je biiansiran 

sa 32,65 miliona, od čega otpada 15,3 miliona na akcije i

17,35 miliona na tekući račun. U odnosu na prethodnu godinu 

ovaj poslednji je povećan za 7,4 miliona. Prema uloženim 

sredstvima strugara Makiš nalazi se na drugom mestu sa

8,94 miliona. Već je spomenuto da su same investicije stru

gare koštale znatno više, ali im je knjigovodstvena vrednost 

zbog amortizacije u toku 1936 smanjena za oko 6,5 miliona. 

Prošlogodišnje povećanje angažmana kod rudnika lignita do

stiže 3 miliona, tako da je ova _pozicija krajem 1937 bilan- 

sirana sa 4,09 miliona. Angažman kod »Jelice a. d.« iznosi 

oko 3,5 miliona dinara. U toku prošle godine je prođato ne

pokretno imanje u Zemunu, koje je u 1936 bilo kupljeno na 

javnoj licitaciji od jednog bančinog dužnika. Ukupno pove

ćanje čistih aktivnih pozicija u toku 1937 iznosi nešto više 

od 16 miliona, a dolazi uglavnom usled bančinog angažmana 

u »Jelici«, zatim usled povećanog angažmana u rudarskoj in

dustriji i, najzad, usled povećanog kredita Elektro-Makišu 

za nove investicije. Za oko 2 miliona povećan je i obrtni ka

pital strugare.

Uporedo sa povećanjem aktive, u toku 1937 povećana 

je i pasiva za isti iznos. Ali od toga otpada 2,6 miliona 

na povećanje bančinih fondova, tako da ukupni prošlogodišnji 

porast tuđih sredstava ne iznosi više od 13,2 miliona. Me

nične obaveze su povećane za 4,26 miliona, pasivni tekući ra

čuni za 5,23 miliona, poverioci za. 2,73 miliona i ulozi za 

847 hiljada dinara. S obzirom na naročitu strukturu bančine
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i I -aktive, ovđe je neobično važan i odnos između-sopstvenih i

) -tuđih sredstava. Politika Trgovačko-industrijske banke odavno

i kreće ü pravcu sve jačeg samofinansiranja. Kretanje baii-

i -činili sopstvenih i tuđih sredstava u toku nekoliko posled-

7 [ njih godina ovako izgleda (u milionima dinara):

1931 1933 1935 1936 1937

Sopstv. sredstva 18,22 21,41 25,32 19,27 21,88

Tuđa sredstva 27,79 19,74 11,90 19,28 32,43

Do kraja 1935 težište finansiranja prelazilo je sve više 

sa tuđih na sopstvena sredstva. Dok je još krajem 1931 na 

svakih 300 dinara sopstvenih dolazilo preko 150 dinara tu

đili sredstava, dotle u 1935 tuđa sredstva ne dostižu ni po

lovinu iznosa sopstvenih. U 1936 ovaj se odnos opet počeo 

nešto pogoršavati, delom zbog ranije pomenutog gašenja ne

kih amortizacionih fondova, a delom zbog velikih investicija. 

Međutim, treba naglasiti da Banka izbegava kratkoročna tuđa 

sredstva. Otuda su ovđe akcepti i srednjeročni pasivni tekući 

računi daleko značajniji od uloga. Na uloge ne otpada ni 

jedna osmina ukupnih sredstava s kojima banka radi, što 

maci da je i njena likvidnost potpuno obezbeđena.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 

u hiljadama dinara

1937

Troškovi 1.052 851 1.463 1.867

Kamate i provizije 1.072 678 861 1.385

Gubitak kamenoloma 21 — — 15

Gubitak ligu. rudnika —  ■ — — 319

■Gubitak nepokr. Zemun — — — 47

Amortizacija

kod strugare 504 240 137 183

rezervne el. centr. 247 247 146 —

Sign. rudnika —• —  — 85

Otpis nenapl. potraž. 653 602 (fond) — 198

Kursna razl. efekata — 605 (fond) — —

Osobenom rez. fondu — —. —. 1.500

čista dobit 1.914 2.098 2.102 2.108

Podela dobiti:

Rezervnom fondu 

Osobenom fondu 

Penzionom fondu 

Tantijema 

Dividenda 

"Prilog

Prihodi:

Kamata i proviz. 2.333 619 924 1.471

Od hart, ođ vrednosti — 1.390 — —

Od strugare Makiš 3.115 3.217 3.736 6.207

Od kamenoloma — 4 56 — .

Razni prihodi 15 92 30 30

Zbir prihoda-rashoda 5.464 5.322 4.747 7,708

Zbir prihoda u 1937 đostigao je rekordnu visinu od

7,7 miliona i veći je za 3 miliona dinara nego u prethodnoj 

godini, iako je Elektro-Makiš, zbog velikih novih investicija 

i obilnih dotacija fondovima, opet odustao od plaćanja di

vidende. Strugara Makiš dala je i u 1937 godini najveći deo 

prihoda (6,2 miliona prema 3,7 miliona u prethodnoj i 3,2 mi

liona u 1935 godini). Povećani su za oko 60°/« prihodi od ka

mata i provizija, što je posledica jačeg kreditiranja afiliranih 

preduzeća. U vezi sa ranije spomenutim povećanjem bančinih 

obaveza porasli su takođe za 60%, odnosno za pola miliona, 

i rashodi kamata. Kamatna stopa koju banka plaća iznosi 

prosečno 5,75%. Na kraju treba spomenuti da je i režija po

većana za oko 400 hiljada, uglavnom zbog rezervisane a ne

razrezane državne poreze'iz ranijih godina. Uprkos tome vi

šak prihoda nad rashodima iznosi 4,46 miliona, i on je omo

gućio ne samo da se pokriju otpisi ođ 580 hiljada i amorti

zacija od 270 hiljada, već takođe da se isplati dividenda od 

10% i da se pored redovnih dotacija fondovima izvrši i van- 

redna dotacija osobenom rezervnom fondu u visini ođ 1,5 

mil. dinara.

Čisti dobitak je iskazan sa 2,1 miliona. Ako se tome 

doda već spomenuta dotacija osobenom rezervnom fondu ođ

1,5 miliona,. zatim prihod od fonđovnih hartija, dobitak »a 

ktirsnoj razlici i dotacija fondu dubioze, viđećemo da ukupni 

čisti dobitak posle izvršenih otpisa i amortiz. iznosi 3,8 miL, 

Sto pretstavlja 38% ukamaćenje društvene glavnice, odnosno 

20°/» ukamaćenje ukupnih sopstvenih sredstava. To je pot

puno zadovoljavajući rezultat. Još potpuniju slik« o sjajnoj 

poziciji Trgovačko industrijske banke dobićemo kada pro

čitamo sleđeću analizu bilansa Elektro-Makiš-a a. d.

‘ U upravi banke su bila g. g.: Vaso T. Knežević (pret

sednik), poč. Dragić R. Pavlovič, poč. Gavrilo Ž. Radošević, 

Miloje 2. Radošević, Aleksandar R. Pavlovič, Aleksandar T. 

Tadić (direktor). U nadzornom odboru nalazila su se gospo

da: Košta Mijatović (pretsednik), Andrija Tošić, Božidar Živ- 

ković, Sveta J. Stankovič i Milorađ T. Tadić.

ELEKTRO-MAKIŠ A. D., BEOGRAD

Poslovni izveštaj Elektro-Makiša za prošlu godinu, po

red iscrpnog objašnjenja i komentara završnih računa, donosi 

i jednu čitavu naučnu studiju o najvažnijim problemima naše 

električne industrije. Jzvađićemo samo najglavnije misli, pošto 

se s njima u potpunosti slažemo. Uprava se na prvom mestu 

osvrće na pitanje planske elektrifikacije zemlje i smatra, da 

je još suviše rano da se o tome govori, zbog nerazvijenosti 

potreba za električnom energijom. Za sada treba favorizovati 

povećanje konzuma, makar se elektrifikacija i neplanski ra

zvijala. Kada se potrošnja stvori, onda će se planska elektri

fikacija sama sobom nametnuti. »Ne treba da pravimo auto

mobilski put, kada se njime ni pešaci ne bi služili« — veli 

uprava. U izveštaju se s pravom osuđuju i povremeni tenden

ciozni napisi o neopravdano visokim cenama struje, i konsta- 

tuje se, nasuprot tome, da naša zemlja, s obzirom na nisku 

potrošnju, stvarno spada među države sa najjevtinijom cenom 

električne energije, pošto je konzum najglavniji faktor pri 

određivanju visine cene.

U jednom poglavlju se pobija gledište onih koji pledi

raju za što intenzivnije iskorišćavanje vodenih padova u na

šoj zemlji. Naime, preimućstvo hiđro-centrala nad kaloričnim 

centralama postoji samo tamo, gde su ispunjeni izvesni pred- 

uslovi (oskudica u ugljevima, naročito slabijim; bogatstvo po

godnih vođenih padova; obiije jevtinih i dugoročnih kapitala; 

razvijenost potreba u električnoj energiji za industrijske, a 

specijalno eiektrohemijske svrhe). Međutim, kod nas ti pre- 

duslovi nisu ispunjeni, pa se sa gledišta podizanja našeg na

rodnog blagostanja ima dati prednost kaloričnim centralama, 

kod kojih je glavni rashod gorivo, dok je kod hidrocentrala 

glavni rashod -služba kapitala. Razume se da treba izbegavati 

i podizanje malih kaloričnih centrala za lokalne potrebe, jer je 

rad većih centrala znatno rentabilniji.

Prošla godina pretstavlja za Elektro-Makiš jedan vrlo 

značajan datum. Kao što smo naglasili već u analizi bilania 

Trgovačko-industrijske banke, ova je u toku 1937 otkupila 

»Jelicu« a. d. Pošto je pogon centrala »Jelice« u Jagodini, 

čačku i Kragujevcu decentraliziran i, zbog slabijeg kapacite

ta, neracionalan, ceio područje” »Jelice* vezuje se ža veliku

96 105 105 105

570 615 556 550

19 21 21 21

230 357 420 422

1.000 1.000 1.000 1.000

— — — 10
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centralu Elektro-Makiša u Vreocima, Tako se područje snab- 

devanja Elektro-Makiša, koje je do sada obuhvatalo bližu :i 

dalju okolinu Beograda zajedno sa jugoistočnim Sremom do 

Šapca, proširuje i na prostranu Šumadiju. U toku prošle go

dine radilo se na projektovanju i izvođenju dalekovoda: 

Vreoci—Kragujevac, Kragujevac—Jggodii)a i Kragujevac— 

Bresnica—Kraljevo, u ukupnoj dužini od oko 130 km. Najve

ći deo ovog područja biće već u toku 1938 priključen mo

dernoj centrali u Vreocima, koja je puštena u pogon u julu

1937 i koja se snabdeva gorivom iz iignitskih rudnika Trgo- 

vačko-industrijske banke.

Broj pretplatnika Elektro-Makiša u njegovom dosada

šnjem području povećan je u toku 1937 za preko 10°/o. Eman

cipacija od beogradskog vodovoda, nekada jedinog, a posle 

tog:a najglavnijeg potrošača, nastavlja se sa punim uspehom, 

i u prošloj godini odnos prihoda bio je 42 prema 58 u korist 

ostalih potrošača.

Bilansi za četiri poslednje godine ovako izgledaju:

24

Račun izravnanja

Aktiva 1934

u

1935 1936

hiljadama dinara

1937

Gotovina 88 133 77 170

Hartije od vrednosti 560 560 560 608

Vredn. rezerv, fonda 442 503 517 605

Dužn. za’ inst. i struju 7.830 2.845 3.150 2.635

Centrala Vreoci — — 11.233 15.076

Centrala Makiš 16.730 16.785 16.956 14.579

Centrala Šabac 6.446 6.456 6.504 6.293

Dalekovodi 10.706 12.557 13.004 26.296

Strujomeri — — ■ — 1.437

Alat, pribor, nam. 261 268 304 534

Razna aktiva 292 251 277 —

Ostave, kaucije, gar. 2.552 8.226 17.442 23.903

Pasiva

Glavnica: 15.000 15.000 15.000 15.0000

Fondovi:

Stalni rezervni 485 540 612 650

Za poveć. glavnice 1.000 1.000 1.952 1.959

Penzioni 91 91 91 91

Za pronalaske 91 91 66 66

Kurs. razl. hartija — 16 16 115

Amortizacioni 15.820 19.226 22.463 26.604

Za otpis pokretu. 103 130 160 —

Fondovi i glavnica 32.592 36.095 40.334 44.486

Trg.-ind. banka 6.998 2.744 9.958 17.350

Obaveze po otv. rač. 1.840 1.268 2.012 4.291

Akcepti — — — 1.786

Каис. za potr. struje 224 251 278 321

Dividenda i tantijema 1.702 — ’ — —

Ostave, kauc., gar. 2.552 8.226 17.442 23.903

Zbir bilansa 45.910 48.584 70.024 92.137

Obrtni kapital 43.358 40.358 52.582 68.234

Ukupne investicije dostigle su impozantnu visinu od 64 

miliona. Od toga otpada na vrednost centrala . 35,95 miliona 

prema 34,7 miliona u prethodnoj i 23,2 miliona dinara kra

jem 1935 godine. Vrednost dalekovoda iznosi 26,3. miliona, što

znači da je ,u odnosu na 1936 više nego udvostručena, Za novs 

,i»y-esti.cije. u toku 1936 i 1937 izdato je preko 28 miliona,: s 

samo u prošloj godini 16,2 miliona dinara (od čega otpada 

14 miliona na proširenje nove centrale u Vreocima i njeno ve

zivanje sa Makišom, kao« i na nove linije u šumadijskom pos- 
dfučju).

U pasivi vidimo da su prošle godine obaveze povećane 

za oko 11,5 miliona. Međutim, prošlogodišnje ukupno po

većanje aktivnih pozicija dostiglo je iznos od 15,5 rniliona- 

Razlika iznos: 4 miliona. To znači da je povećanje aktive iz

vršeno znatnim delom na teret smanjenja vrednosti objekata 

preko amortizacionih fondova. Ovde su dotacije amortiza- 

cionim i rezervnim fondovima i ranijih godina bile obilne, tako 

da ukupni fondovi iznose oko 29,5 miliona. To znači da su 

njima ukupne stare i nove investicije pokrivene sa oko ..47°/o, 

odnosno investicije izvršene pre 1936 godine pokrivene su 

njima već sa oko 82°/o. Što se tiče obaveza, najglavnija je ona 

prema Trgovačko-industrijskoj banci, koja je iskazana sa:

17,35 miliona prema 9,96 miliona u prethodnoj i 2,74 miliona 

krajem 1935 godine. Ostale obaveze iznose samo 6 miliona 

dinara i biće najvećim delom izmirene već u toku 1938 godine.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

Troškovi proizvodnje 8.490

u hiljadam 

6.866

a dinara 

6.570 6.236

Porezi — — — ■ 552

Kamate i provizije 799 209 434 771

Amortizacije od invest. 3.507 3.432 3.496 _ 4.00S

Otpisi 47 18 24 ' 30

Čista dobit 2.020 19 733 . 7,5

Od toga se deli:

Rezervnom fondu 101 19 37 0,4

Fondu za pov. glavnice 176 — 696 7,1

Penzionom fondu 20 — — ■ —

Fondu za pronalaske 20 — — —

Tantijema 202 — — —

Dividenda 1.500 — — —

Prihodi

Od prodaje el. struje 14.685 10.235 10.959 11.251

Od kirije strujomera 168 204 259 303

Razni prihodi 10 105 39 50
Zbir prihoda i rashoda 14.864 10.544 11.257 11.604

Prihodi su povećani za 340 hiljada dinara, što je posle

dica povećanja prodaje električne energije. Troškovi proizvod

nje pokazuju takođe porast od oko 250 hiljada, što dolaz: 

uglavnom od novih projekata i akvizicije novih poslova. U 

vezi sa povećanjem obaveza porasli su i izdaci za kamatu za 

oko 240 hiljada. Čista dobit je iskazana samo sa 7,5 hiljada 

dinara, ali je fondu za amortizacije dotiran iznos od 4 mi

liona dinara, odnosno za preko 500 hiljada više nego u 1935 

godini. Za poslednje tri godine dividenda nije deljena. Uprkos 

tome možemo reći da je Elektro-Makiš za Trgovačko-indu- 

strijsku banku upravo sjajan posao. Posle pažljive analize 

njegovog- bilansa to nije teško utvrditi.

U upravi su bila gospoda: Vaso T. Knežević, (pret

sednik), poč. Gavrilo Ž. Radošević, poč. Dragić R. Pavlovič, 

Aleksandar R. Pavlovič, Miloje Ž. Radošević i Aleksandar T. 

Tadič. U nadzornom odboru su g.g.: Košta Mijatović (pret

sednik), Nikola Stevanovič (potpretsednik), Božidar Živković,'. 

Andrija Tošić, Petar M. Milenkovič i Sveta J. Stankovič. D i

rektor je g‘. Inž. Pero Purišić.
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Sadržaj:
Beogradska zadruga a. d., Beograd 

Банка И. Кројцер д. д.. Загреб

BEOGRADSKA ZADRUGA A. D., BEOGRAD

U 1937 završila je Beogradska zadruga 55-tu godinu 

svoga rada. Imali smo priliku, kod prošlogodišnjeg prikaza, 

da napomenemo da ovaj jubilej pretstavlja jedan markantan 

događaj ne samo za Zadrugu, nego i za celokupno bankarstvo 

naše prestonice i predratne Srbije, jer je u razvoju ovog 

uglednog novčanog zavoda u znatnoj meri oličena i istorija 

srpskog bankarstva, čijim se pionirom Zadruga može punim 

pravom nazvati. Ona je prošle godine imala i jedan drugi 

isto tako neobično značajan jubilej. Naime, Beogradska za

druga je ne samo prethodnica našeg bankarstva i najveći 

srpski privatni novčani zavod, već je i najstarija srpska či

sto domaća ustanova za osiguranje. Njeno odeljenje za osi

guranje, koje je osnovano 1897, dakle pre 40 godina, pret- 

stavljalo je u privrednom životu tadanje Kraljevine Srbije 

jedan smeo i odlučan korak ka poslovima koje su do tada 

obavljale samo strane ustanove.

Na srazmerno vrlo snažni predratni razvitak Zadrugi- 

nog Odeijenja za osiguranje povoljno su uticale uglavnom 

tri činjenice. Pre svega, ono je naišlo na potpuno razume

vanje od strane tadanje Kraljevske vlade, koja je donela od

luku da se sa Beogradskom zadrugom sklopi ugovor o osi

guranju svih državnih zgrada od požara. Zatim je bila važna 

i odluka Uprave fondova da se moraju osigurati kod doma

ćeg osiguravajućeg društva sve zgrade na koje bi ona dala 

hipotekami zajam. Najzad, osnivanje domaćeg osiguravajućeg 

društva toplo je pozdravljeno i od strane stanovništva, već 

i zbog toga što je dobijalo polise na svom maternjem jeziku, 

tako da više nije bio potreban tumač da bi se saznalo šta je 

u polisi napisano. Prirodno je da je svetski rat sa sobom 

doneo ogromni porast šteta. Međutim, blagodareći svojim 

jakim fondovima, Zadruga ih je ipak bez zastoja najkulan- 

tnije i u celosti likvidirala. Posle rata, prvo zbog nestabilnosti 

monete, a docnije zbog opšte privredne krize, Zadruga je 

bila prilično zanemarila svoj osiguravajući posao. Poslednjih 

godina, naročito u toku 1935, 1936 i 1937, ona se svom silom 

opet trudi da popravi tu omašku i da osiguravajuće poslove 

što bolje organizuje u svim krajevima naše zemlje. Uspeh nije 

izostao. Stok poslova je znatno povećan, naročito u životnoj 

grani. Na povećanje posla povoljno je uticalo i poboljšanje 

opštih privrednih prilika, ali je ono u daleko većoj meri re

zultat efikasnije spoljne službe, koja se i dalje upotpunjuje 

i usavršava, tako da će Zadruga, sigurno, dosta brzo i svo

jim Odeljenjem za osiguranje zauzeti daleko vidnije mesto 

u ovoj privrednoj grani, nego što ga je zauzimala pre 4—5 

godina ili pre krize.

Glavne podatke o poslovanju u grani životnih osigura

nja pokazuje nam sledeča tablica:

Osig. glavnica Neto-premija Neto-štete Štete u% 

God. (u milionima) (hilj. din.) (hilj. din.) premija

1930 40,9 1.562 1.104 70,6

1931 58,8 2.340 1.038 44,3

1932 56,5 2.557 1.370 53,5

1933 55,6 2.464 1.174 47,6

1934 56,7 2.571 1.199 46,0

1935 63,6 2.997 1.315 43,9
1936 77,6 3.493 1.269: 36,3
1937 107,5 4.253 2.120 49,8

Prvo što pada u oči je činjenica da je osigurana glav

nica u toku poslednje tri godine udvostručena. Inače, u toku 

1937 povećana je za 38,5°/», odnosno za 30 miliona,. na 107,5 

mil. din. U toku prošle godine akvizicija novih poslova izno

sila je stvarno 44,3 mil. (prema 22,6 mil- u 1936), ali,je s dru

ge strane otpalo 14,5 mil. (prema 8,6 mil. u 1936) zbog isplata 

doživelih i umrlih osiguranika, kao i zbog otkupa: i storna. U 

odnosu na prethodnu godinu porasle su i neto-premije za 

oko 22% (prema 193-5 za 65,4°/o). Procentualni odnos između 

neto-šteta i neto-premija se nešto pogoršao, ali je još uvek 

znatno povoljniji nego u 1932 ili 1930 godini. Razume se da 

je uporedo sa porastom posla išao i porast troškova,, naro

čito onih za organizacionu i akvizicionu službu. Međutim, 

ukupni troškovi ipak ne prelaze tehnički dozvoljeno košta

nje posla, što znači da je uprava i prošle godine bila veoma 

übazriva u pogledu izdataka.

Premije i štete u otseku elementarnih osiguranja ovako 

su se kretale (u hiljadama dinara):

Godina

1930

1931
1932

1933

1934

1935

1936

1937

Bruto-

premije

4.903

4.508

3.847 .

3.698

3.317

3.379

4.194

4.870

Neto-

štete

1.228

1.352

1.246

421

273

352

556

643

Neto-štete 

u %  prem.

44.2

51.3 

' 58,6

21,9

23,8

27.1 

34,4:

38.2

Neto- 

premije 

4.069 

1.942 

1.484 

1.344 

1.151 

1.300 

1.616 

1.685

Prihodi od ukupnih premija povećani su prema 1936 

za oko 16°/o, odnosno za 676 hiljada dinara. Prošlogodišnje po

većanje kod neto-premija nije tako izrazito, jer je reosigu- 

raču ustupljen nešto veći deo preuzetog rizika. Inače, prema 

1934 porasle su za oko 50°/o kako bruto- tako i neto-premije. 

Doduše, i u elementarnim osiguranjima primećeno je pove

ćanje šteta, ali je procentualni odnos između šteta i premija 

ipak zadovoljavajući.

Prošlogodišnja čista dobit odeijenja za osiguranje izno

si 1,5 miliona prema 1,35 miliona u prethodnoj i 1,09 miliona 

dinara u 1935 godini. Rezervna premija života, pO odbitku 

reosiguračevog udela koji se, inače, nalazi u depou Zadruge, 

dostigla je visinu od 16,43 miliona (prema 15,24 miliona «  

prethodnoj i 12,34 miliona u 1934 godini). Vrednost plasma

na rezervne premije iznosi 21,38 miliona, od čega otpada 

12,55 miliona na vrednost nepokretnosti, 1,7 miliona na držav

ne hartije od vrednosti, 4,28 miliona na zajmove po polisama 

i 2,84 miliona na gotovinu kod bankarskog odeijenja Zadruge.

Što se tiče bankarskog posla, treba napomenuti da je 

Beogradska' Zadruga za vreme bankarske krize, kao depo-
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žitna ustanova, morala imati iskustvo slično onome koje su 

imale i ostale velike banke. Doduše, njen likviditet nikada 

nije bio doveden u pitanje, tako da je Zadruga uvek naju- 

rednije odgovarala svim svojim obavezama, kako prema ula

gačima, tako i prema ostalim poveriocima. Međutim, pri

rodno je da su zbog opšte privredne depresije izvešna po

traživanja morala postati nenaplativa, a zbog poznatog sloma 

na našem efektnom tržištu u 1931 i 1932 godini bilo je i gu

bitaka na kursnoj razlici. Ali su i te teškoće blagovremeno 

savladane. Blagodareći srećnoj okolnosti što je Beogradska 

zadruga raspolagala znatnim rezervama, ona je već za 1934 

godinu mogla da da potpuno zdrav i realan bilans. Time 

jc bio ispunjen i prvi uslov za normalan rad u budućnosti.

Početkom 1935 u Zadruzi su izvršene i važne lične pro

mene. Uprava koja je tom prilikom izabrana i koja se još i 

danas nalazi na čelu Zadruge unela je u zavod i više živosti 

i poslovne inicijative, što je takođe neophodan uslov za ra

zvijanje jače aktivnosti. Poslovna struktura Beogradske za

druge nosila je na sebi pečat mentaliteta svog osnivača, 

pretsednika i dugogodišnjeg diktatora pokojnog Luke Će- 

lovića, koji se od odlučnog i pred rizicima neustrašivog trgov

ca polako bio pretvorio u opreznog, da ne kažemo bojažlji

vog i nepoverljivog rentijera. Danas se- u poslovanju Zadru

ge jasno ogleda karakter »poslovne« banke. Nekada pre

težno eskontna banka, čije je glavno vrelo prihoda bila renta 

hartija od vrednosti i nepokretnih imanja, pretvara se, naro

čito u toku poslednje tri godine, u jedan živ, svež i elastičan 

organizam, sa ambicijom da u privrednom životu naše zemlje 

zauzme onu ulogu koja mu kao najstarijem i najvećem pri

vatnom srpskom novčanom zavodu po pravu pripada. Inače, 

treba podvući da Zadruga i dalje, iako se nalazi u jednom 

periodu žive poslovne ekspanzije, svakom poslu pristupa sa 

krajnjom opreznošću. Ovde moramo napomenuti da je Upra

va Zadruge definitivno usvojila ideju da se napusti i dugogo

dišnja rezidenca u Savamali. Čim se reši problem nove regu

lacije kraja kod »Kolarca« i Kneževog spomenika, Zadruga 

će pristupiti zidanju reprezentativne palate na njenom ima

nju, koje se tu nalazi. Tu, u centru varoši, doći će i poslo

vanje zadruge do još većeg izražaja.

Račun izravnanja za oba odeljenja, bankarsko i osigu

ravajuće, ovako izgleda:

Aktiva

Blagajna 

Menice

Zajmovi (plate, polise

lombard)

Tekući i privr. rač.

Državni bonovi 

Hartije od vrednosti 

Vrednost fondova 

Vrednost penž. fonda 

Nepokretnosti 

Nameštaj 

Mašinerije 

Prenosne kamate

Pasiva 

Glavnica

Stalni rez. fond 

Spec. rez. fond osig'.

Fond otseka života 

Fond nesrećn. slučajem 

Fond za otpise 

Fond za kursne razlik 

Rez. premija života 

Prenosna prem. požara 5.181 5.361 5.400 5.400

Glavnica i fondovi 68.228 79.194 84.941 91.788
Rezervisane štete 945 782 756 479
Penzioni fond činovn. 7.874 8.571 9.089 9.672

Ulozi na knjižice 20.101 19.283 23.350 38.777

Ulozi po tek. rač. 3.506 11.747 21.567 25.327

Poverioci 39.737 25.913 15.634 13.591
Reeskont 20.402 27.391 30.205 35.453

Prenosna kamata 673 483 446 210

Razna pasiva 41 7 81 13

Tantijema _ _ 659 801 971

Dividenda --- 3.335 4.000 4.000

Prenos dobiti na sled. s■--- 263 148 419

Ostave, gar., kaucije 320.929 381.856 494.062 497.526

Zbir bilansa 484.437 559.485 685.082 .718,228

Obrtni kapital 161.508 177.629 191.020 , 220.702

Krajem 1937 zbir bilansa iznosi 718 miliona prema 685 

mil. u prethodnoj i 484 mil. din. u 1934. Ako oduzmemo osta

ve, garancije, kaucije i slične prolazne pozicije, na koje ot

pada 497,5 miliona, vidi se da ukupna sredstva kojima Za

druga raspolaže dostižu u 1937 godini visinu od 220,7 miliona. 

Pre bankarske krize, u 1930 i 1931 godini, iznosila su okruglo 

200 miliona, posle čega su bila pala do kraja 1934 na 161,5 

miliona. Kao što se vidi, današnji obrtni kapital Zadruge je 

za oko 10°/o veći od stanja pre bankarske krize. Oko 41,6% 

obrtnog kapitala otpada na glavnicu, bančine fondove i fon

dove osiguranja. Glavnica je 40 miliona, a ukupni fondovi — 

ne računajući penzioni fond — iznose 51,79 miliona prema

44,94 miliona u 1936 i 28,23 miliona dinara krajem 1934 go

dine. Kao što se vidi, fondovi su u toku poslednje tri godine 

povećani za oko 83%, i prošle godine su bili za 4,14 miliona 

veći od njihovog rekordnog stanja u 1930 godini. To znači 

da su i u tom pogledu već potpuno likvidirane sve posledice 

kreditne krize. Inače, akcionari su ostali bez dividende samo 

u 1933 i 1934 godini. Za 1935 isplaćena je dividenda od 8,34%, 

a za poslednje dve godine po 10%.

Od ukupnog iznosa fondova od 51,79 miliona otpada 

oko 46% na fondove osiguranja, i to 21,8 miliona (prema 

20,64 mil. u 1936 i 18,99 mil. u 1935) na rezervnu premiju 

života i prenosnu premiju požara i 1,93 miliona na specijalne 

fondove osiguranja. Zadruga ima tri sopstvena rezervna fon

da, koji krajem 1937 iznose ukupno 28,02 miliona prema 22,37 

miliona u prethodnoj, 8,77 miliona u 1934 i 26,25 miliona kra

jem 1930 godine. Najveće promene pokazivao je Zadrugin 

»fond kursne razlike«, koji je u 1930 bio bilansiran sa 17,35 

miliona, posle čega se do kraja 1932 zbog gubitaka na kursnoj 

razlici potpuno istopio, da bi posle preokreta na efektnom 

tržištu do kraja 1937 opet porastao na 16,43 miliona dinara.

Medu bančine fondove, razume se, nije uvršten Pen

zioni fond činovnika Beogradske zadruge. Krajem 1937 on 

je iskazan sa 9,67 miliona prema 9,09 miliona u 1936. Imovina 

penzionog fonda sastoji se iz gotovine, hartija od vredno

sti i nepokretnog imanja, donosi dobar prihod, i u mogućnosti 

je da potpuno odgovara svome zadatku. Od ostalih tuđih 

sredstava treba spomenuti uloge, poverioce i reeskont. Ovde 

je panika ulagača iz septembra 1931 savladana odmah u po

četku — isplatom svake zatražene sume. U 1932 ulozi su ostali 

stacionarni na 22,5 miliona, u 1933 su porasli za 8,7 miliona, 

ali su u 1934 opet pali za 8,5 miliona. Međutim, to nije više 

bila posledica nepoverenja prema novčanim zavodima ili sa

moj Zadruzi, već rezultat smanjenja kamatne stope na ulo

ge, zbog čega su ulagači, želeći veće prinose, tražili renta- 

bilniji plasman za svoj novac. U toku poslednje tri godine 

priliv uloga bio je stalan, tako da su oni krajem 1937 bili 

gotovo tri puta veći nego u 1934. Prošlogodišnje povećanje 

iznosi 19,2 miliona. Inače, i promet uloga po knjižicama bio je 

vrlo živ. Posle 1933 godine i reeskont se postepeno povećava, 

(sa 19,67 mil. u 1933 na 35,45 mil. u 1937). Nasuprot tome po-

1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

4.057 5.335 9.491 10.062

49.772 49.564 32.628 35.000

9.447 11.909 14.213 13.172

33.608 32.507 54.153 77.134

2.198 2.774 134 — _ _

16.829 24.155 28.897 31.831

22.411 26.383 25.898 27.797

3.060 4.839 6.275 6.678

18.895 18.599 17.284 17.311

140 656 1.443 1.716

1.092 397 32 — -—

1.092 510 570 ---------

^a

e

40.000 40.000 40.000 40.000

8.021' 8.565 9.200 10.300

1.032 1.032 1.032 1.032

752 752 752 752

150 150 150 1-50
— - 500 800 1.300

751 9.205 12.367 16.418
12.342 13.630 15.241 16.437
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verioci su reducirani sa maksimalnog' stanja ođ 44,4 miiiona 

u 1932 na 13,6 mil. din. u 1936.

Interesantne su i promene u aktivi. Pre bankarske krize 

u menice je bilo plasirano skoro 40°/o ukupnih sredstava. Do 

kraja 1937 taj procenat je spao na 16,3%>, jer na eskont sada 

.ne otpada više od 35 miiiona dinara. Upravo obrnuto kre

tanje pokazivali su dužnici po tekućim i privremenim raču

nima, koji su u odnosu na 1930 g-odinu u 1937 više nego udvo

stručeni. To je sada najveći Zadrugin plasman. Inače, prošlo

godišnji promet po tekućim računima iznosio je nešto ispod 

3 milijarde dinara i prema 1936 je gotovo utrostručen. Kao 

što se vidi, promet je vrlo živ i brz. Zadruga daje i Zajmove 

na polise osiguranja života, na činovničke plate i zaloge 

hartija od vrednosti. Ova pozicija je prema pretprošloj go

dini smanjena za 1 milion dinara, na 13 miiiona, uglavnom 

zbog smanjenja činovničkih zajmova (sa 9,87 mil. u 1936 na

8,33 mil. u 1937), koji se više i ne odobravaju, već se poslo

vanje ograničava samo na likvidaciju postojećeg portfelja. 

Bilansna vrednost Zadruginih imanja iznosi 30,8 miiiona, ali 

ona vrede sigurno više, tako da Zadruga ima tu jednu la

tentnu rezervu. Imanja se vode preko računa nepokretnosti 

(17,3 miiiona) i kao vrednosti rezervnih i prenosnih premija 

(13,5 miiiona), a u 1937 dala su prihod od 2,45 miiiona, gotovo 

jednako kao i u 1936.

Beogradska zadruga je uvek obraćala veliku pažnju i 

efektima. Njen portfelj hartija od vrednosti sastoji se pogla

vito iz akcija Narodne banke (4393 kom.), iz 7% Investicionog 

zajma, naših spoljnih zajmova, Ratne štete i akcija nekoliko 

solidnih preduzeća, a knjižen je preko sledečih računa (u mi- 

lionima dinara):

hartije od vrednosti 

vrednost rez. fonda 

vrednost rezervne prem.

Ukupno

U toku 1937 kupljeno je novih hartija samo za 14 hilj. 

din., a prodato je i amortizovano za 3 hilj. Dobitak na kur

snoj razlici iznosi 4,05 miiiona i unet je neposredno u odgo

varajući fond. Hartije su, pored toga, u 1937 dale i prihod od

2,04 miiiona (prema 1,89 mil. u 1936), koji je proknjižen pre

ko računa gubitka i dobitka.

1934 1935 1936 1937

16,83 24,15 28,89 31,83

8,01 8,56 8,99 9,81

5,35 6,16 4,17 4,48

30,19 38,87 42,05 46,12

Prenos dobiti 263
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148
Prih. na kursu efekata 3.800 -— .— — .— — .—

Razni prihodi 7.968 828 96 432
Zbir prih. ili rash. 46.470 38.559 42.121 43.042

Gotovo svi prihodi su veći nego u prethodnoj godini: 

kamata za 1 milion, provizije za pola miiiona, razni prihodi 

za 336 hiljada, oni od efekata za 150 hilj. itd. Jedino priho

di od premija osiguranja pokazuju smanjenje od oko 2,7 mi

iiona. Međutim, ono je samo prividno i posledica je prome- 

njenog načina knjiženja. Naime, za 1937 iskazane su samo 

neto-premije, a u 1936 i u ranijim godinama na strani priho

da su bile knjižene bruto-premije, dok su premije reosigu

ranja unošene kao rashod. U stvari, u odnosu na prethodnu 

godinu bruto-premije su veće za 1,9 miiiona. Od toga otpada 

830 hilj. na povećanje neto-premije i 1,07 miiiona na pove

ćanje udela reosigurača. Uporedo sa porastom prihoda, u 1937 

su povećani i svi rashodi, ali je njihov porast bio nešto spo

riji, tako da je i iskazani čisti dobitak za 1 milion dinara veći 

nego u 1936. Račun gubitka i dobitka pokazuje da čisti do

bitak iznosi 6,62 miiiona. Ali, to nije još ceo dobitak. Već je 

.spomenuto da je zarada na kursu hartija ođ vrednosti od

4,05 miiiona uneta neposredno u odgovarajući fond. Tome 

treba dodati i sopstveni prihod stalnog rezervnog fonda ođ 

470 hiljada. To znači da ukupna čista dobit Beogradske za

druge u 1937 godini iznosi 11,14 miiiona, odnosno 28% od 

glavnice. Ođ ove sume uneto je 5,65 miiiona u Zađrugine 

fondove, 100 hiljada u penzioni fond, 4 miiiona je upotreblje

no za isplatu 10°/o dividende, 971 hiljada za tantijemu, a osta

tak od 419 hiljada prenet je na novi račun. Ukupna čista do

bit Beogradske zadruge za poslednje tri godine iznosi oko 

34,25 miiiona. Kod glavnice od 40 miiiona to je neobično za
dovoljavajući rezultat.

U' upravnom odboru su g.g.: D-r Milorad R. Đorđević 

(pretsednik), D-r Ferdinand Gramberg, Dobra S. Petkovič, Mi- 

iorad D. Popovič, Milija N. Pavlovič, Marko Milutinovič, 

Aleksandar J. Jovanović-Resavac, Vitomir St. Konstantinović, 

Inž. Jovan Petrovič i Andra Tošić. U nadzornom odboru na

laze se gospoda: Zafir Stankovič (pretsednik), D-r Jovan Ra

donjič, Nikola M. Jovanović, D-r Dušan Uzelac i Čedomir Jan

čič. Direktori su g.g.: Milutin J. Stanojlović i Dušan Radi- 

vojević.

Račun gubitka i dobitka БАНКА И. КРОЈЦЕР Д. Д., ЗАГРЕБ

Rashodi 1934 1935 1936 1937 Међу загребачким новчаним заводима Банка И. Крој-
u hiljadama dinara цер већ неколико година предњачи у иогледу објављиза-

Kamata 4.315 4.218 3.978 4.361 ња завршних рачуна и раног одржавања главне скупштн-

Plate 1.649 1.439 1.619 1.932 не. Због познатог јаког развитка загребачког банкарства

Porezi, prir., takse 754 510 575 1.116 не можемо je, додуше, убројити међу водеће креднтие

Opšti troškovi 2.369 2.399 2.903 2.533 установе Загреба, али je она сигурно једна од најагилни-

Organ, i akviz. trošk. — .— — .— 476 878 јих, a то je увек врло важно преимућство. Иначе, иако je

Proviz. osiguranja — .— 380 231 328 Банка И. Кројцер према свом правном облику акционарско

Premija reosiguranja — .— 3.046 3.534 (4.606) друштво, ипак je можемо уврстити у ред приватних бзн

Stete 1.472 1.667 1.826 2.764 кара, односно приватних банкарских кућа јер су њене во-

Rezervne i pren. prem. 20.644 18.991 20.641 21.837 деће личности истовремено и шени једини акционарн. И

Otpisi 15.266 1.015 736 670 начин банчиног пословања указује на њен карактер при-

Dobit — .— 4.892 5.602 6.621 ватне банкарске куће. Форма акционарског друштва узета 

je 1920 године из специјалних разлога, наиме због тада-
Prihodi шњих девизних прописа.

Kamata 7.226 7.851 7.685 8.681 И биланси Банке И. Кројцер д. д,, Загреб, за послед-

Proviz. bank. odelj. 232 488 1.102 1.603 њих осам година битно ce разликују од биланса огромне

Premije osig. 6.813 7.343 8.643 5.937 већине наших новчаних завода. Благодарећи великим бан-

Dažbine osig'. 590 671 766 892 карско-политичким способностима њених шефова, као и

Rezerv, i pren. prem. 15.950 17.523 18.991 20.641 нарочитом поверењу које јавност има у Банку Кројцер н

Prih. nepokret. imanja 1.775 1.958 2.493 2.457 њено пословање, банкарска криза овде није оставила ro-

Prih. hart, od vred. 1.993 1.764 1.893 2.042 тово никаквих трагова. To ce на.јбоље види no кретању

Naplaćena sum. potraž. 123 132 187 209 улога. Ови cv износили:
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Године хкљ. дин. Г однне хн-љ. днн.

1930 9.809 1934 16.373

1931 7.319 1935 21.257

1932 10.609 1936 24.336

1933 14.469 1937 31.273

Приликом панике улагача у. септембру 1931 године 

Банка И. Кројцер изгубила je око 3 милиона динара туђих 

средстава. Међутим, већ: од краја 1931 она има прилив 

улога који je интензивнији кего за време најповољнијег 

развоја.у нашем банкарству. Лични контакт управљача са 

комитентима као и поверење које je управа уживала одне- 

лн су сјајну победу. Крајем 1937 улози износе 31,27 мил., 

што значи да су у одноеу на 1930 више него утростручени, 

a према 1931 години онн су скоро четири и no пута већи 

Треба такође подвући да je овде управо у најтежем вре- 

мену no наше кредитне установе, у току 1932 године, до- 

шло и до повишења главнице, од 3 на 5 милиона што je 

последица уласка у банку двају млађих способних банка- 

ра, којима су из сопствене праксе биле одлично познате 

прилике на кредитном и банкарском тржишту Београда, 

Љубљане и Новог Сада поред, разуме се, загребачког. Ти- 

ме je банка Кројцер у најтежој фази наше банкарске кри- 

зе добнла две нове снаге и нова сопствена средства.

Из следеће таблице најбоље се види успешно и не- 

обнчно обазриво банчино пословање у току прошле и не- 

колико претходннх годнна.

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара
Готовина 10.141 6.863 7.804- 9.925
Валуте, девизе, дукати 37 32 43 111
Ефекти 1.426 1.065 939 1.604

Купони и срећке — 124 78 84
Менице 5,626 7.336 7.314 6.233
Дужници и ломбард ; 4.592 12.152 16,458 22.069
Прелазне ставке ■ — - 60 142 ---
Непокретности 2.186 2.186 2.186 2.186
Инвентар 52 65 59 58

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерани фонд 1.700 1.700 1.700 2.100
Фондови курс. разл. 300 300 348 198
Фонд за покр. дубиоза —— 685 1.404 1.469
Улози на књ. и тек. 16.373 21.257 24.336 31.273
Реесконт 201 92 387 370
Повериоци — ---- 541 125
Разна пасива 71 533 868 745
Чисти добзтак 114 318 438 389
Збнр биланса 26.051 29.885 35.023 42.270

Пре евега да се заЈетавимо на збиру биланса, који je 

кра,јем 1937 са 42,27 милиона равно три пута већи од оно- 

rä у 1931 години. Према 1936 он je у 1937 години за 7,25 

мцлиона већи, што значи да се у току прошле године по- 

словни водумен повисио за преко 20%. Најважнију позици- 

ју у пасиви претстављају улози, о којима je већ било речИ. 

У току прошле године они су показали пораст од 6,94 ми- 

лнона односно око 29%. У томе се огледа не само побол>- 

шање коњунктуре у нашој привреди, него и поверење бан- 

чиних пословних пријатеља и других штедиша. Необично 

je повољно и кретање сопствених средстава. Главница je 

од 1932 остала непромењена са 5 милиоиа, али фондови ра- 

сту необично брзим темпом нарочито последњих година. 

Док су још крајем 1934 износили само 2 милиона, дотле су 

у 1937 биланснрани са 3,77 милиона a ca дотацијом из про- 

шлогодишње добити достићи ће висину од 4 милиона 456 

хиљ. динара. И то може да лослужи као доказ обазркве 

пословне политике.

Посматрајући пласман капитала можемо такође 'кон- 

статовати неколико необично повољних чињеница. Пре све- 

га, позиција готовине нам показује аолику важност при- 

дају управљачи Банке Кројцер постулату 'ликвидности.. 

„Упркос повољног развитка привредног и новчаног тржи* 

шта —- веле они у свом последњем нзвештају — ми смо са- 

највећим опрезом излазили у сусрет захтевима за новим 

н повишењима постојећих вересија, све то у циљу, да за 

сваки случај очувамо пуну ликвидност нашега завода”. Го- 

товина у благајни и дневно расположива средства код нов- 

чаних завода износе 9,92 милиона према 7,80 милиона у 

претходној години. Тиме би се могло одмах исплатити око 

32% свих улога, одкосно преко 30% укупних обавеза. Ако 

поменутој готовини прибројимо менички портфељ од 6,2 

милиона, ефекте од 1,6 милиона, ломбард од 4,12 милиона, 

купоне и срећке Државне класне лутрије, затим валуте, 

девизе и дукате онда видимо да укупна мобилна актива. 

износи 22,08 милиона (према 16,18 мнлиона у 1936). To зна- 

чи да су укупне банчине обавезе покривене са 69% мобил- 

ним активама (према 64,4% у 1936).

Код одобравања кредита Бакка Кројцер je ванредно- 

ригорозна. Ta ригорозност, која je опште позната, je сва- 

како знатннм делом допринела поверењу у рад и стање за- 

вода. Иначе, дужници rro тек. рачунима и ломбарду износе 

22,07 милиона, и већи су за 5,6 мил. него у 1936. Рачун ме- 

ница je за 1,1 милион мањи и исказан je ca 6,23 милиона. 

Према томе стање свих банчиних дужника износи 28,3 мн- 

лиона што значи да се према 1936 повнсило per saldo за 4,53. 

милиона динара. To значи даље да су no прилици две тре- 

ћине нових средстава пласиране у зајмове, a једна трећи- 

на je употребљена за новећање готовине.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

у хиљадама динара

Расходи 1936. * 1937.

Камата 1.014 1.168

Порези н таксе 151 279

Плате 651 686

Кнрија и трошкови 378 394

Отпис потраживања 408 —

Отпис намештаја 6 6

Фонд сумњ. потраж. 719 170

Фонд курс. разл. 48 149

Чистн добитак 438 989

Приходи

Пренос добитка 118 88

Камата 2.421 2.293

Провизије 602 609

Девизе, валуте, ефек -

ти и кл. лутрија 479 649

Непокретности 194 202

Збир прихода 3.814 3.841

Вишак активне камате над пасивном износи 1,12 ми- 

лиона према 1,4 милиона у 1936. Смањење je компензирано 

повећањем прихода од девиза, валута, ефеката и клаоне лу- 

трије. Због повећаног пословног волумена порасли су, с 

друге стране, и режијски трош(<ови, a већк су .и издаци за 

аорезе и таксе. Међутим у 1937 je знатно већи и исказани 

чисти добитак, јер више није било потребе за вршењем от- 

писа ненаплативих потраживања. Са преносом из 1936 чи- 

сти добитак ианоси 989 хиљада. Наиме 6% дивиденде (у 1936 

години 5%, a у 1935 години 4%) исплаћено je 300 хиљада, 

док je 500 хиљада дотирано резервном фонду, a остатак 

од 189 хиљада пренет je на нови рачун.

У управи завода налазе се г.г.: Игшат Кројцер, Слав- 

ко Бетлхајм, Јулије Фишер и Фрањо Хубер. У надзорном 

одбору су господа: д-р Херман Хубер, д-р Фердинанд JIу- 

стиг, д-р инж. Мирослав Шварц и Миросдав Шпанић.

♦
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Садржај:

Radio a. d. — Beograd 

Izvozna banka a. «L — Beograd 

Rudnici wglja u Aleksinca b. d., — Br»xeHes 

Панчевачка пучка банка, Панчево

RADIO A. D. — BEOGRAD

Jedan, amandman uz predloženi Finansijski zakon za 

1938/39 godinu predviđa zaključenje novih ugovora sa radio

stanicama u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. I bilo je krajnje 

vreme. Sa svoje tri male stanice bili smo prilično daleko za

ostali iza drugih civilizovanih zemalja. Nadamo se da će sada 

tome biti kraj. Beogradski radio treba da ima, jačinu od 100 

kilovata, a stanice u Zagrebu i Ljubljani imale bi se povećati 

na 20 kilovata. Pored toga treba da se podignu i relejne sta

nice u Skoplju (10 kv.), u Splitu (5 kv.), u, Sarajevu (3 kv.) 

i u Mariboru.

Uprava Radio a. d. Beograd upozoravala je nadležne 

faktore u nekoliko mahova, još u toku 1931 godine, na po

trebu podizanja novih većih stanica. To je pitanje pokretano 

više puta i u toku nekoliko poslednjih godina. Međutim, 

njegovo je rešenje ipak stalno odlagano, iako smo zbog toga 

trpeli ogromne štete u nacionalnom, prosvetnom, kulturnom 

i privrednom pogledu. Veliko razumevanje Društva za naše 

nacionalne i kulturne potrebe vidi se i po tome, što je ono 

još u 1936 donelo odluku da sprovede potrebno poboljšanje 

službe čak i u slučaju da ono samo bude moralo da podnese 

sav teret. U vezi s tim ono je u toku prošle godine, o svom 

trošku i bez naknade od strane države, u Beogradu umesto 

starog predajnika od 2Ife kilovata postavilo novu modernu 

stanicu ođ 20 kv., koja je tako konstruisana da se može 

prostim dodatkom novih organa pojačati na 100 kv. Nova 

stanica, za čije je instalacije Društvo utrošilo 4Vs miiiona, 

predata je javnom saobraćaju već prošlog leta i, mada je to 

bilo samo privremeno i nepotpuno rešenje reorganizacije naše 

radiofonije, ono je ipak omogućilo radio-prenos naše reči 

i naše muzike ne samo po celoj Jugoslaviji, nego i po celoj 

Evropi, pa i u izvesnim delovima Azije i Afrike.

Treba naglasiti da se Društvo nije .zaustavilo samo na 

ovom tehničkom poboljšanju, nego je posvetilo najveću pa

žnju i usavršavanju programa. Uprava nije žalila novaca, kad 

god je bio u pitanju interes slušalaca. Pre svega, orkestar 

stanice je podignut na stepen simfonijskog orkestra, koji. 

broji 47 članova i koji spada među najbolje orkestre u našoj 

zemlji. Osnovan je i sopstveni Narodni orkestar, kao i Tam

buraški orkestar, koji su takođe kod nas najbolji u svojoj 

kategoriji. Za izvođenje velikih koncerata zakupljena je i 

jedna sala u zgradi Saveza nabavljačkih zadruga u Poenka- 

reovoj ulici. Za radio-program su angažovane i nove vodeće 

ličnosti. To su direktor programa g. Veljko Petrovič, akademik, 

i šef muzičkog programa g. Mihailo Vukđragović. Pitanje pro

grama je gotovo najteža stvar, jer on treba da bude pode

šen za ogromnu masu slušalaca različitog obrazovanja i ukusa, 

različitih interesa i oprečnih gledišta. Radio a. d. rešio je 

i to teško pitanje na zadovoljavajući način, tako da se Be

ogradska radio-stanica danas nalazi na zavidnoj visini. Emi

sije u 1937 trajale su 3652 časa, što čini prosečno po 10 čas. 

dnevno, dok je društvo prema ugovoru sa državom obavezno 

da ih daje samo po 3 časa dnevno.

Očigledni napori Beogradske radio stanice naišli su na 

priznanje i kod radio-pretplatnika, čiji se broj u toku po

slednje četiri godine više nego udvostručio. Na području koje 

je dodeljeno Beogradskoj radio-stanici broj pretplatnika je 

iznosio:

(29 7.000 krajem 1933 34.806

1929 19.270 » 1934 39.720

1930 27.770 » 1935 49.521

1931 31.500 » 1936 59.772

1932 32.072 » 1937 70.506

ivakav porast pretplatnika može se smatrati kao za-

dovoljava.iući, naročito kada se imaju u vidu sve prepreke 

koje su ometale jači razvitak i interesovanje za radiofoniju 

kod širokih slojeva naroda.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:

Rashođi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Troškovi pogona 270 285 358 750

Troškovi programa 2.510 3.188 3.836 4.622

Plate 1.456 1.326 1.422 1.504

Porez i bol. blag. 610 855 1.095 1.067

Kirija, osveti., ogrev 359 364 413 517

Ostali troškovi 595 780 999 1.085

Amortizacija 619 548 976 1.431

Dobitak tek. god. 1.028 1.198 1.361 1.257

Prihodi

Radio-pretplata 7.067 8.086 9.852 11.598

Ostali prihodi 380 459 609 635

Zbir prihoda 7.447 8.545 10.641 12.233

Prihodi od rađio-pretplate, koji su u 1929 — prvoj po

slovnoj godini Radio a. d. — iznosili 2,24 miiiona, bili su po

rasli na 6,2 miiiona u 1932, zatim u 1933 opet za oko 400 hilj. 

manji, što je u vezi sa povećanjem procenta koji se ustupa 

državi. U toku poslednje četiri godine, zbog brzog porasta 

pretplatnika, bio je i porast prihoda ođ pretplate stalan, tako 

da je u 1937 dostigao visinu od 11,6 miiiona. Od prihoda pret

plate u 1937 je utrošeno 59,3°/o (prema 57°/« u 1936) na tro

škove programa (pogon, program i plate spikera i tehničkog 

osoblja), zatim 9,2%> na porez i bolesničku blagajnu, a na sve 

ostale režijske troškove (kirija, osvetlenje, ogrev, kamata 

itd.) oko l4°/o. Neposredni »troškovi programa« naglo rast« 

i u 1937 iznose 4,62 mil. Dok su troškovi pogona ranije tt 

svom kretanju pokazivali priličnu stabilnost, dotle su u 1937 pre

ma prethodnoj godini i oni gotovo udvostručeni. To je u vezi 

sa postavljanjem novog predajnika od 20 kv. Naime, iako
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ovaj predajnik troši mnogo više pogona od staroga, ipak tra

janje emisija nije smanjeno. Do pretprošle godine proce- 

nat amortizacije je redovno iznosio po 7%, izuzevši 1932 go

dinu, u kojoj je bio 15%, jer je Društvo očekivalo da će dr

žava odmah prihvatiti predlog da se stara stanica moderni- 

zuje. U 1936 i 1937 stare investicije su otpisane sa po 10%, 

a nove sa 12Vž%.

Što se tiče finansijske strane Društva, potrebna obja

šnjenja dobi.iamo sledečim upoređenjem:

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Investicije 7.785 7.783 9.331 12.684

Gotovina 1.036 2.252 2.627 2.237

Hartije od vrednosti 16 75 210 232
Dužnici 760 724 1.091 1.044

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rezervni fond — 51 177 326

Fond kursne razlike — — 329 429

Fond amortizacije 2.270 2.815 3.704 5.123

Penzioni fond — 1Q 34 102

Poverioci 2.008 1.502 2.295 3.253

Polagači kaucija — 62 52 52

Dobit sa prenosom 319 1.456 1.719 1.963

Zbir bilansa 9.597 10.897 13.311 16.249

Investicije pretstavljaju najveću poziciju u aktivi. Kra-

jem 1933 bile su bilansirane sa 4,2 miliona. U 1934 su pove

ćane za 3,5 miliona zbog podizanja emisione stanice kod Ma- 

kiša. U toku poslednje dve godine imamo novo povećanje 

od 4,9 miliona, na 12,68 mil. din. To su u prvom redu troškovi 

postavljanja novog predajnika od 20 kilovata. Glavnica i fon

dovi, zajedno s fondovima amortizacije, iznose 10,88 miliona. 

Ako se tome doda i dobitak od 1,96 miliona, vidi se da su 

i prošle godine gotovo celokupne investicije bile pokrivene 

sopstvenim sredstvima. To je neobično povoljno. Ukupna 

tuda sredstva u 1937 iznose samo 3,25 miliona (prema 2,29 

mil. din. u 1936). Gotovina i dužnici iznose po prilici isto 

toliko. Kao što se vidi, zdrava je kako struktura pasive, tako 

i struktura aktive. Iako je vrednost investicija u toku po

slednje četiri godine više nego utrostručena, ipak je iznos 

poverilaca ostao umeren. To znači da ni izdaci za kamatu 

nisu bili znatni.

1929 godina, koja je istovremeno i prva poslovna go

dina Društva, završena je sa gubitkom od 2,13 miliona. U 

toku sledečih 5 godina, od 1930 do 1934, čisti dobitak je iz

nosio ukupno 2,45 miliona. Prema tome, kao rezultat napor

nog 6 godišnjeg rađa ostao je saldo dobitka od 319 hiljada, 

od čega je preneto u 1935 godinu 258 hiljada, a fondovima 

je dodeljeno 61 hilj. din. Za 1935 je prvi put isplaćena i di

videnda akcionarima, i to u ukupnom iznosu od 600 hiljada 

dinara. Dividenda za 1936 povećana je na 700 hiljada, a za 

prošlu godinu na 800 hiljada dinara. Inače, prošlogodišnja 

dobit je ovako podeljena: 800 hiljada na ime dividende ak

cionarima, 125 hilj. rezervnom fondu, 63 hiljade penzionom 

fondu, a ostatak od 268 hiljada fondu za nepredviđene iz

datke, u koji je unet i prenos ostatka dobiti iz ranijih go

dina u iznosu od 708 hiljada dinara.

Upravni odbor Radio a. d. — Beograd sačinjavaju go

spoda: Voja K. Petkovič (pretsednik), Julius Hanau (potpret- 

sednik), Artur Herbert Vajt, Stevafi Vagner, Viktor M. Vi- 

kerhauzer, Stevan Karamata, Milan Mih. Stefanovič, Dura 

Paunkovič i d-r Emer Tartalja. U nadzornom odboru su go

spoda: Zafir Stankovič (pretsednik), Henri Frederick Rivs, 

Borisav Stanimirović i Anatolije Tizenhauzen. Članovi direk

cije su g. g.: Danilo S. Kalafatović, Veljko Petrovič, Franjo 

Mpzer, Mihajlo Vukđragović i Miroslav Pogorelec. Generalni 

sekretar je g. inž. Lazar Đokić.

IZVOZNA BANKA A. D. — BEOGRAD

Uprava Izvozne banke je svesna činjenice, da se danas 

bez poznavanja stanja internacionalne i nacionalne konjunktu

re teško može s uspehom voditi jedna velika kreditna usta

nova. Ona je zbog toga vrlo pažljiv posmatr.ač privrednog 

razvitka kod nas i u svetu. Jedan dokaz za to imamo- i u 

njenom poslednjem poslovnom izveštaju. To je jedna čitava 

studija koja se ne ograničava samo na to da akcionarima 

objasni cifre iz bančinih završnih računa, već ispituje i sve 

najvažnije momente koji su uticali na razvitak privrednih pri

lika u našoj zemlji, a s time u vezi i na razvitak bančinog 

poslovanja u prošloj godini.

Saglasno s onim što smo imali već priliku da konsta- 

tujemo i u »Narodnom blagostanju«, uprava Izvozne banke ta- 

kođe smatra da je 1937 za našu privredu bila povoljnija od 

ma koje godine posle početka opšte privredne depresije koja 

je nastupila 1931 g. Bančina uprava dalje veli da se ipak ne 

smemo zanositi velikim optimizmom za budućnost, 'jer ni uzro

ci koji su uticali na ovo poboljšanje ne opravdavaju vero

vanje u stalnost tendencije u tome smislu. Blagodareći sti- 

caju povoljnijih prilika u opštoj privrednoj delatnosti, a na

pose naglom povećanju naše .spoljne trgovine, prošle godine 

je i poslovanje Izvozne banke bilo opet intenzivnije i uspe- 

šnije. 1 priliv novih tuđih sredstava bio je povoljan, tako da 

je Banka mogla da prilično proširi krug poslovanja. Među

tim, ulaženje u nove poslove vršeno je sa svom potrebnom 

opreznošću. Kao i ranije, Izvozna banka je i u toku 1937 go

dine poklanjala naročitu pažnju kreditiranju izvoznih poslova 

u raznim oblicima, oživljavajući uz njih i devizni promet koji 

je s njima u vezi.

Glavne pozicije bančine pasive za poslednjih deset go

dina pokazuju sledeće promene (u milionima din.):

Godina Glavnica Penzioni Ulozi i Dobit

fond poverioci

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

1937 35,94 2,52 79,97 3,06

Na osnovu gornje tablice moglo bi se doći na ideju da 

je i Izvozna banka bila pod režimom zaštite, pošto se u nje

zinom bilansu za 1933 nalaze izvesne promene koje spolja liče 

na sanaciju, kojoj su podvrgnute mnoge banke po poznatoj 

Uredbi o zaštiti novčanih zavoda. Naime, u 1933 godini Izvo

zna banka je radi pokrića sumnjivih potraživanja iz sopstve- 

ne inicijative bila otpisala sve svoje rezervne fondove u vi

sini od preko 25 miliona dinara. Međutim, ta operacija nema 

nikakve veze ni sa panikom ulagača iz septembra 1931 godi

ne, ni sa docnijom zaštitom novčanih zavoda. Pre svega, 

Izvoznoj banci nikad nije bilo potrebno da traži zaštitu od 

svojih poverilaca, a s druge strane, kod nje su glavne aktiv

ne i pasivne pozicije počele opadati iz drugih razloga i mno

go ranije, nego što je to bio slučaj kod većine ostalih nov

čanih zavoda. Izvozna banka, koja ,ie osnovana 10 maja 1901 

godine, bila je još pre rata najveća srbijanska banka, a vrhu

nac razvića dostigla je u 1924, kada joj je ukupni obrtni ka

pital iznosio preko 260 miliona dinara. Do kraja 1930, dakle 

pre bankarske krize, obrtni kapital joj je bio pao na 146 mi- 

liona, a do kraja 1933 — na 76 miliona dinara. To znači da 

je pre bankarske krize bio smanjen za blizu 120 miliona, dok 

je- za vreme te krize reduciran za daljih 70 miliona, od čega 

otpada po prilici jedna polovina na smanjenje sopstvenih
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sredstava, zbog otpisa. Inače, pritiska od strane poverilaca 

'ovde ni'je bilo ni za.'„vreme bankarske krize, ni pre nje, a 

pomenuto smanjenje obrtnog kapitala došlo je uglavnom 

zbog toga, što se nije moglo naći dovoljno zdravih i likvid

nih plasmana, tako da je Banka sužavala posao sopstvenom 

inicijativom. Što se tiče pomenutih otpisa nenaplativih potra

živanja, oni su prirodna i razumljiva posledica slabljenja pla

težne moći nekih bančinih komitenata usled privredne depre

sije. Inače, u 1933 su otpisana najrigoroznije sva i malo sum

njiva potraživanja, tako da je Banka već za tu godinu mogla 

da iziđe pred svoje akcionare sa potpuno realnim bilansom.

Bančine poslove u toku poslednje četiri godine poka

zuje nam sledeća tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina 1.872 4.288 3.617 5.140

Menice 24.320 27.243 34.446 38.044

Zajm. na zaloge 85 42 36 6

Tekući računi 15.970 23.766 16.543 20.419

Privremeni računi 2.550 5.392 4.853 13.359

Hart, od vrednosti 9.904 12.830 14.807 15.104

Vredn. penz. fonda 1.382 1.646 1.944 2.203

Nepokretnosti 23.347 23.2.47 24.424 25.355

Nameštaj i pribor 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000

Rezervni fond 201 316 468 639

Fond kursne razi. 100 3.026 4.003 5.297

Penzioni fond 1.471 1.765 2.112 . 2.522

Ulozi na knjižice 8.433 8.864 7.624 9.837

Tekući računi 9.795 16.893 22.431 24.115

Privremeni računi 1.869 5.069 5.502 13.587

Lomi). kredit 7.671 6.762 2.982 831

Reeskont kod N. B: 19.118 24.796 24.263. 31.259

Tantijema 171 214 286 ' 343

Dividenda 600 750- 1.000 1,200

Kaucije, ostave itd. 95.331 130.433 129.631 138.870

Zbir bilansa 174.761 228.887 230.302 258.500

Obrtni kapital 79.430 98.455 100.671 119.630

Krajem 1933 imali smo. najnižu tačku u razvitku ban

činih poslova. Bančin obrtni kapital iznosio je tada samo 75,6 

mil, din., od čega je otpadalo 30,1 miliona na sopstvena sred

stva (glavnica od 30 mil. i rezervni fond od ciglo 115 hilj. 

din.), dok su ulozi na knjižice bili bilansirani sa 8,25 miliona, 

a : tekući i svi ostali pasivni računi sa 37,2 miliona. U 1937 

bančin obrtni kapital dostiže visinu od 119,6 miliona, što 

znači da je u toku poslednje četiri godine povećan za 58,3% 

odnosno za preko 44 mil. din. Naročito jako bilo je povećanje 

kapitala u prošloj i u 1.935 godini. Bančini fondovi, koji su se 

do kraja 1933 bili gotovo sasvim istopili, u 1937 iznose opet 

skoro 6 mil. din. u prvom redu blagodareći dobicima na 

kursnoj razlici hartija od vrednosti. Izvozna banka ne može 

se ubrajati među depozitne banke, pa je razumljivo da ulozi 

na knjižice kod nje nikada nisu igrali neku značajniju ulogu. 

Krajem 1937. bilansirani su sa 9,8 miliona prema 7,6 miliona u 

prethodnoj godini. Uprava napominje u svom izveštaju da se 

je i prošle godine uzdržavala od primanja velikih suma uloga. 

Glavni izvor obrtnog kapitala kod nje bili su krediti po te

kućim i privremenim računima, a zatim reeskont. Relom- 

barđ, koji je u 1930 iznosio 15 miliona, na putu je da sasvim 

iščezne iz bančine pasive.

Oko 32% celokupne aktive otpada na eskont, 28% na. 

aktivne tekuće i privremene račune, 21% na nepokretnosti, 

14,5% na bančine hartije od vrednosti i vrednost penzionog 

fonda i 4,5% na gotovinu. Sve pozicije u aktivi su povećane. 

Blagajnički promet u 1937, bio je 967 miliona prema 732 mi

liona u. pr.etho.dnoj . i 490 miliona u 1935 godini. Znatno , je po

rastao i ukupni promet po tekućim računima koji je iznosio 

1,21 milijarde prema 1,02 milijarde u prethodnoj godini. Inte

resantni su i podaci o eskontu menica. Krajem 1936'bahčin 

menični portfelj iznosio je 34,44 miliona. U toku 1937 eskon- 

tovano je novih menica za 122 miliona (prema 88,6 mil. U 

1936), a naplaćeno je i likvidirano za 118 miliona (prema 81,1 

mil. u 1936). zatim je otpisano 390 hiljada, tako da je me

nični portfelj krajem 1937 za 3,6 miliona veći nego u pret

hodnoj godini. Aktivni privremeni računi iznose 13,3 mil. pre

ma 4,8 mil. u 1936 godini. Po prilici u istoj meri su porasli 

i pasivni privremeni računi. Inače, prošlogodišnji porast po 

aktivnim tekućim i privremenim računima je znatno veći od 

povećanja meničnog portfelja. Bančine hartije od vrednosti 

iznose 15,1 mil. prema 14,8 mil. u 1935. Prošlogodišnji dobi

tak na kursu iznosi stvarno 1,3 mil. din. Međutim, portfelj 

je s druge strane smanjen za 1 milion. Naime, u toku 1936 

banka je bila upisala za 1 milion novih 4% državnih bonova, 

koji su o dospelosti naplaćeni. Nepokretnosti, koje su bilan- 

sirane sa 25,35 miliona prema 24,4 miliona u 1936, sastoje se 

iz bančine palate na Terazijama i imanja u Kraljevića Marka 

i Kralja Petra ulici, kao i iz 20 objekata preuzetih od du

žnika u raznim mestima u unutrašnjosti. Prošlogodišnja renta 

od imanja iznosila je 8,08% bruto.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara
Kamata 2.714 2.342 2.089 2.170
Troškovi 2.054 1.766 1.920 2.342
Otpisi (sumnj. potr.) 613 884 1.152 1.131
Dotacija penz. fondu 50 60 70 40
Amort. nepokretn. — 80 180 181
Rezervnom fondu — 107 143 171
Tantijema 171 214 286 343
Dividenda 600 750 1.000 1.200

Prihodi

Kartata 3.066 3.022 ’ 2.862 3.755
Provizije i razno 636 920 1.762 1.526
Od hart, od vrednosti 728 796 845 864
Od nepokretnosti 1.772 1.413 1.296 1.433
Napi. otpis, potraž. — 53 75 —

Zbir 6.203 6.204 6.840 7.578;

Ukupni prihod u 1937 iznosi 7,58 miliona i veći je za

740 hilj. nego u 1936, ai u odnosu na 1934 ili 1935 porastao

je za 1,47 miliona. Dok su u 1936 u odnosu na nekoliko ra-

nijih godina najveći porast pokazivali prihodi od provizija,

dotle su prošle godine najjače povećani. prihodi ođ kamate,

što je prirodna posledica proširenja poslovnog volumena. Sa 

razvojem poslova povećali su se u prošloj godini i admini

strativni i drugi troškovi, u prvom redu porezi, takse i ostale- 

javne dažbine. Povoljno je da je porast izdataka bio ipak 

nešto sporiji od povećanja prihoda. To je omogućilo da še i 

dividenda opet nešto poveća. Za 1937 ona iznosi 4% prema 

3,33% u prethodnoj, 2,5% u 1935 i 2% u 1934 godini.

Rad bančine filijale u Tirani kretao se je i u prošloj 

godini normalno i bio je prema prilikama zadovoljavajući. 

Naročito je pojačan njen posao u posredovanju u platnom 

prometu između naše zemlje i Albanije.

U upravi Izvozne banke su g.g.: Ljuba Saračević (pret

sednik), Petar T. Milanović (potpretsednik),. Ljuba M. Mihai

lovič, Živ. M. Jankovič, Dobrivoje T. Lazarevič, Milan O. Maksi: 

mović, Milan Mišković* Vojislav Pavličević, Jezdimir. L. Đo- 

kić i Radisav Jovanović-Resavac. U nadzornom odboru nala

ze se gospoda: Stevan V. Gajić (pretsednik), Đura Paunković: 

(potpretsednik), Nikola Stanarević, Nedeljko K. Savič, Mih. 

Lukarević, Tasa Stojađinović i Borislav B. Todorovič. Direkto

ri su g.g. Svet. J. Jelič i K. M. Ljubisavljevič.



RUDNICI UGLJA U ALEKSINCU B. D., BRUXELLES

U godinama privredne depresije naša industrija uglja 

bila je primorana da se bori s ogromnim teškoćama. Sa 4,58 

miliona tona u 1929 proizvodnja je bila pala na 3,23 mil. t. 

u 1933. Kod privatnih rudnika procentualno smanjenje pro

izvodnje bilo je još znatnije, jer je u to vreme došla i pre

orijentacija. državnih železnica od privatnih u državne rudnike. 

Situaciju je pogoršalo i povećavanje poreza, banovinske tro

šarine na ugalj, kao i povećavanje podvoznih tarifa i zavo

đenje novih dažbina. To je pravilo iluzornim sve napore oko 

tfšteda na stalnim troškovima. Posle 1933 proizvodnja opet 

raste, ali prilično sporim tempom, tako da je u 1936 bila još 

uvek za oko 1 milion tona, a u 1937 za 600.000 tona manja 

od one u 1929 godini. Razume se da je i oporavljenje kod pri

vatnih rudnika, zbog kratkovidne politike od strane najvećeg 

potrošača, znatno slabije nego što nam to pokazuju gornji 

podaci, koji se odnose na našu ukupnu proizvodnju.

Društvo Aleksinačkih rudnika nalazi se ipak u rela

tivno povoljnijem položaju, jer je još pre krize preduzelo 

potrebne mere opreznosti, kako u tehničkom, tako i u ko

mercijalnom i finansijskom pogledu. Blagodareći odličnom 

kvalitetu uglja i vrlo dobroj prodajnoj organizaciji, Dru

štvu je pošlo za rukom da svoju proizvodnju i prodaju u 

1936/37 prema onoj iz prethodne godine poveća znatno iznad 

prosečnog povećanja u eeloj zemlji. To se mora naročito pod

vući, s obzirom na činjenicu da državne železnice od ovog 

pređuzeća uzimaju manji deo proizvodnje nego gotovo iz ma 

kog drugog ugljenokopa u zemlji. Podaci o proizvodnji i 

prodaji uglja iz Aleksinačkih rudnika za poslednjih 10 godina 

ovako izgledaju (u tonama):

Godina Bruto Neto Sopstvena Prodaja

proizvodnja proizvodnja potrošnja

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 91.454

1930—31 128.378 98.782 10.133 88.735

1931—32 105.995 80.584 12.494 66.601

1932—33 103.625 82.075 10.579 73.142

1933—34 130.110 98.303 11.760 87.711

1934—35 149.840 112.437 12.573 96.906

1935—36 172.523 126.856 12.923 115.574

1936—37 215.242 160.700 12.406 149.501

Već su cifre o proizvodnji i prodaji u 1935/36 bile po

voljnije nego u ma kojoj posleratnoj godini. Podaci za pro

šlu godinu pretstavljaju jedan novi rekord. U odnosu na 

prethodnu godinu proizvodnja u 1936/37 porasla je za oko 

25“/o, a prodaja za skoro 30°/o. Prema 1932/33, koja i nije 

bila najslabija poslovna godina, i proizvodnja i prodaja su 

više nego udvostručene, a prema najboljoj godini pre krize, 

1928/29, proizvodnja je povećana za 40°/o. To je u vezi sa 

izvršenom racionalizacijom i usavršavanjem mehaničkih sred

stava proizvodnje. Povećanju prodaje u znatnoj meri je do- 

prinelo i neobično povoljno finansijsko stanje pređuzeća, jer 

ono može sopstvenim sredstvima ne samo da pokrije sve 

investicije, nego da kreditira i dužnike za prodatu robu. To 

povećava konkurentnu snagu pređuzeća, jer ono ne mora da 

vođi računa o kamati koju bi trebalo da zaradi u korist svo

jih poverilaca.

Eksploatacija Aleksinačkih rudnika uglja otpočela je 

ravno pre 35 godina — 1903 — kada se za taj posao zain- 

ieresovao belgijski kapital. Bezimeno društvo Rudnika uglja 

u Aleksineu osnovano je 11 maja 1903. Prvobitna glavnica je 

iznosila 1 milion franaka. Početkom 1914 povišena je na 1,5 

mil. fr., izdavanjem 1000 novih akcija (od po 500 franaka), koje 

su uplaćene sa ažijom od 20”/о.

Za vreme okupacije društvena rudnička postrojenja su

pretrpela velike štete, tako da se odmah posle rata moralo 

pristupiti njihovoj potpunoj obnovi. Ratna šteta, koja je u 

1919 bila procenjena sa 11,35 miliona franaka, nije Društvu 

nikako nadoknađena. Zbog toga je ono bilo primorano da 

obnavlja svoje instalacije isključivo sopstvenim sredstvima. U 

vezi s tim glavnica je krajem oktobra 1919 povećana za 3 

miliona, na 4,5 miliona franaka, a u martu 1924 za daljih 1,5 

miliona, na 6 mil. fr. Prilikom ove dve poslednje emisije upi- 

sivači su uplatili i 1,8 mil. fr. na ime ažije. U toku 1936 glavni

ca je bez novih uplata povišena za daljih 9 miliona, na 15 mil. 

fr. Istovremeno je bio povećan i zakonski rezervni fond sa 

1 na 1,5 mit. fr. Potrebnih 9,5 miliona dobiveno je smanjenjem 

valorizacione rezerve, koja je bila stvorena 1927 godine pri

likom revalorizacije rudničkih postrojenja. Pomenutim po

slednjim povišenjem glavnice i zakonskog rezervnog fonda 

stvarno stanje se nije niukoliko promenilo, pošto se tu ra

dilo samo o jednom prostom prenosu stavke sa jednog ra

čuna na drugi. Inače, tom prilikom su akcije, koje su ranije 

glasile na po 500 franaka nominale, pretvorene u t.zv. »kvotne« 

akcije, koje ne glase na utvrđenu nominalu, već na odgova

rajući deo čiste društvene imovine.

Društvena rudarska koncesija obuhvata 1210 hektara 

zemljišta kod Kraljevca i Aleksinca. Postoje tri ugljenokopa: 

Sv. Đorđe, Sv. Aleksandar i Sv. Petar, svaki sa po dva pot

puno moderno uređena okna. Eksploatacija se vrši na nivoima 

koji se nalaze između 150 i 225 m. ispod zemljine površine. 

Ugljenokop »Sv. Petar«, čija je eksploatacija bila obustavlje

na za vreme krize, stavljen je u toku 1937 opet u pogon. 

Nadzemna postrojenja sastoje se iz najsavremenijeg uređaja 

£a ispiranje i sortiranje uglja, iz moderne fabrike briketa, 

žičane železnice, velike radionice sa livnicom i sopstvene elek

trične centrale. Ovoj je u martu 1937 dodat i jedan novi tur- 

bogenerator od 1200 kv. Sva su postrojenja najsuvremenija, 

pošto se stalno obnavljaju. Preko stanice Adrovac rudnik je 

vezan prugom normalnog koloseka za železničku liniju Beo

grad—Niš. Društvo je izgradilo i moderne radničke kolonije 

sa više grupa stanova, potpuno higijenskih i okruženih lepim 

parkovima.

U narednoj tablici donosimo najvažnije bilansne pozi

cije za poslednje 4 godine. Napominjemo da Društvo bilan- 

sira krajem septembra svake godine. Poslednja glavna skup

ština održana je 9 februara 1938. Sve vrednosti u završnim 

računima iskazane su u belgijskim francima, jer se i pravno 

seđište Društva nalazi u Bruxellesu, u Belgiji.

Aktiva 1933-34 1934-35 1935-36 1936-37

u hiljadama belgijskih franaka

Investicije 16.673 16.354 16.073 15.971

Hartije od vrednosti 530 527 511 511

Gotovina i banke 4.704 6.480 6.910 8.453

Zalihe i materijal 872 879 1.046 1.062

Razni dužnici 5.362 6.421 8.215 8.430

Ostave i garantije 105 153 44 44

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 15.000 15.000

Zakonski rez. fond 1.000 1.000 1.500 1.500

Statut, rez. fond 4.654 4.654 4.654 4.654

Rezerva valorizacije 10.173 10.173 673 673

Amortizacioni fond 4.000 4.800 5.600 6.400

Zbir sopstv. sred. 25.827 26.627 27.427 28.227

Neisplaćena dividenda 35 75 929 926

Nedospele nadnice 109 130 111 131

Razni poverioci 346 536 1.016 914

Ostave i garantije 105 153 44 44

Dobitak 1.823 3.293 3.272 4.229

Zbir bilansa 28.246 30.813 32,799 34.471
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- - . Struktura kapitala je upravo sjajna. Zbir bilansa koji 

je identičan- sa obrtnim kapitalom iskazan je sa 34,47 mil. fr. 

Od toga ne otpadaju ni 2 miliona na ukupna tuđa sredstva, a 

i ona su samo prolazna. Društvo bi moglo sastaviti bilans bez 

i  jedne pare duga, pa bi tada još uvek imalo oko 6,5 miliona 

u gotovini i potraživanjima kod banaka. Takvih preduzeća 

kod nas gotovo ni nema. Inače, tuđa sredstva bilansirana su- 

prekd» tri računa: »razni poverioci« iznose 914 hilj. fr.; na 

»nadnice«, čija je isplata dospevala na nekoliko dana posle 

zaključka, otpada 131 hiljada, a »neisplaćena dividenda« iznosi 

"926 hilj. fr. Ova poslednja pozicija je u vezi sa teškoćama 

transfera. Isplata dividende za 1934/35 morala se izvršiti u 

dve rate, a s isplatom one za 1935/36 nije se moglo početi pre

30 avgusta 1937 g. Sopstvena sredstva, bez čistog dobitka, bi

lansirana su sa 28,2 miliona. Promene u odnosu na nekoliko 

prethodnih godina postoje samo kod amortizacionog fonda, 

koji se svake godine povećava iznosom od 800 hilj. fr. Inače, 

u toku poslednje 4 godine amortizacija je iznosila po 1,45 

m'il, fr. godišnje. Ođ toga se svake godine dotira amortiza- 

sđononi fondu po 800 hilj. fr., a-iznos od 650 hilj. otpisuje se 

ođ računa »investicija« u aktivi.

Inače, investicije iznose 15,97 miliona, a posle predvi

đenog - otpisa smanjuju se na 15,32 mil. franaka. Pre krize, 

krajem 1928/29, bile su balansirane sa 16,26 miliona. Kako je 

u međuvremenu na ime amortizacije otpisan iznos od 6,5 mil. 

fr., to izlazi da je u toku poslednjih 8 godina za nove inve

sticije utrošeno 5,56 miliona, od čega otpada 550 hilj. fr. na 

investicije izvršene u toku 1936/3-7. Kod hartija od vrednosti 

i zaliha uglja i materijala nema znatnijih promena. Povećanje 

prodaje zahtevalo ,ie i proširenje kreditiranja u dosta velikoj 

meri, ali, kao što smo videli prilikom analize pasive, nije bilo 

potrebno da se društvo u tu svrhu zaduži. Razni dužnici, koji 

su bili najmanji u 1929/30 godini sa 3,63 miliona, porasli su 

do kraja 1936/37 na 8,43 miliona, čime su uglavnom dostigli 

rekordno stanje iz 1927/28, u kojoj su bili bilansirani sa 8,57 

mij. Uprkos povećanju dužnika i znatnim novim investicijama 

gotovina i potraživanja kod banaka pokazuju takođe stalan 

porast i krajem prošle godine iznose 8,45 miliona prema 4,7 

mil. u 1933/34 i 2,13 mil. fr. u 1931/32.

Račun gubitka i dobitka sastavljen je prema belgijskim 

i francuskim uzansima i pretstavlja u stvari samo podelu bru

to dobiti. Evo glavnih podataka:

G
o

d
in

a

P
ri

h
o
d
 

p
ro

-
 

iz
v*

 
h
il
j.
 

fr
.

P
re

n
o
s 

d
o

b
i

ti 
iz 

r
a
n
.g

o
d
. 

h
il
j.
 

fr
.

P
o
ta

e
ij
e
 

fo
n


d
o
v
im

a
 

i 
ot

« 
p
is

i 
h
il
j.
 

fr
.

Za
 

d
iv

id
e

n


du
 

h
il
j.
 

fr
.

D
iv

id
e
n
d
a
 

po
 

a
k
c
ij
i 

n
e
to

, 
fr

.

1927-28 3.949 2 2.342 1.276 100

1928-29 4.061 5 2.432 1.404 110

.1929-30 2.586 7 -. 1.375 . 720 60

1930-31 2.177 314 1.600 .511 , 40

1931-32 1.112 291 1.700 —

1932-33 1.651 — 2.300 — —

1-933-34 1.823 . — 1.450 321 25

1834-35 3.293 — ;. 1.450 1.606 125

1935-36 3.219 53 1.450 1.606 125

1936-37 4.190 39 1.450 1.927 150

. Prihodi ođ proizvodnje i ostali prihodi, koji su, pre 

krize iznosili oko 4 miliona franaka godišnje, počinju već,u 

1929-30 naglo opadati, a u 1931/32 iznose samo 1,11 miliona. 

Ni najrigoroznija štednja nije mogla da dostigne tempo ko

jim su opadali obim prodaje i prodajne eene uglja. Ü 1931/32 

i 1932/33 nije moglo đa bude ni govora o podeli dividende. 

Da bi se mogli izvršiti potrebni otpisi i amortizacija, u 1931/32

izuzeto je iz rezervnog fonda 297 hiljada, a, u 1.932/33 godini 

649 hilj. franaka. Prihodi u 1936/37 iznose 4,19 miliona, što 

znači da su opet dostigli visinu iž godina pre krize-. Među

tim, treba imati u vidu da je prošlogodišnja proizvodnja Alek- 

sinačkih rudnika, za oko 40% veća ođ one iz 1927/28 ili 1928/ 

29. To je očigledan dokaz đa su ušlovi pod kojima danas radi 

naša industrija uglja još uvek znatno nepovoljniji nego što šU 

bili pre krize.

Dividenda za prošlu godinu iznosi 150 belg. franaka po 

akciji neto, odnosno 12% prema 10% godišnje u toku dve 

prethodne godine i 2% u 1933/34. Za isplatu dividende i ku- 

ponskog poreza izdvojen je iz dobiti za prošlu godinu iznoTs 

od 1,9 miliona. Kao što je već spomenuto, za amortizaciju 

je upotrebljeno 1,45 miliona; 5771 hiljada preneće se na novi 

račun, a 280 hiljada franaka otpada na tantijeme i dnevnice 

članova upravnog i nadzornog odbora. Pre krize Društvo j;e 

delilo relativno skromne dividende svojim akcionarima, pošto 

je veći deo dobitka upotrebljavan za amortizaciju, za rezervne 

fondove i nove najmodernije instalacije. Blagadareći toj mu

droj poslovnoj politici Društvo je uspelo ne samo đa obnovi 

sopstvenom snag'om sva postrojenja koja su bila uništena za 

vreme neprijateljske okupacije, nego je prošlo i kroz'posleđ- 

nju ekonomsku krizu bez ikakvih težih posledica. Darias ono 

počiva na tako sigurnim temeljima, đa se nešto zdravije, teško 
dade i zamisliti.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Charles Brunard 

(pretsednik), Maurice Herve (potpretsednik), Prime Arnould, 

Maurice Cardinal, Louis Dupont, Ferdinand Gramberg, i Va

silije I. Jovanovič. U nadzornom odboru su g.g.: Robert Ar

nould, Paul Herve i Joseph Wery.

Г1АНЧЕВАЧКА ПУЧКА БАНКА, ПАНЧЕВО

Панчевачка пучка банка долази у ред најстари- 

јих новчаних завода у земљи, пошто je : основана 1 ја~ 

нуара 1869 г. Иначе, с обзиром на обим; њених послова 

морамо je уврстити међу наше веће новчане заводе. Она 

je највећа кредитна устанОва Доњег Ваната. Поред цен- 

трале у Панчеву, има и неколико филијала: у Алибунару, 

Дебељачи, Jama Томићу и Ковину. С обзиром на зако- 

нодавне мере о заштити зеаљерадника, поред толико д.ру- 

гих банака, и она je почетком 1933 била приморана да за- 

тражи заштиту, јер су и њена потра-живања од земљо- 

радника увек била в.рло знатна. Међутим, више joj не 

прети никаква опасност. Губици на земљорадиичким по- 

траживаљима предатим Аграриој банци су већ готово ,са 

свим отписани. Постоји још само један остатак од 1,4 ми- 

лиона, који према Уредби треба да буде отписан у току 

14 година. С друге стране врши се и ликвидирање осталих 

„старих” рачуна доста б.рзим темпом. Последњим распо- 

редом ослобођени су у целости сви улози no књижицима 

до 10 хиљада дин. и они no текућим рачунима до 30 xk- 

љада, a свим осталим улагачима стављена je на pacnb- 

ложење исплата од 3—4% уложног капитала и камата. ’

Необично je важно да. се .прилично. брзим темпом 

изграђује и „ново”. пословање. Поверење -улагача премд 

Панчевачкој пучкој банци дошло je до изражаја и у томе 

што су „нови” улози и прошле године знатно порасли, 

као што се може констатовати и поређењем цифара из 

следеће табеле:

Ново поеловање 1934 ' 1935 1936. 1937

Актива у хиљ. динара

Менице 821 . 1.393 2.254 5.266

Дужнпци 1.064 3.177 4.552 6.803
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Пасива

Улози на књржице 

Улози no тек.' рач. 

Реесконт

Ш '

3.602

2.477

4.489

4.614 10:582

4.242 6.030

— - 1.799

„Нови” улози no тек. рач. крајем 1937 били су за 

око 42e/o већи него у 1936, a на књижице у току прошлс 

године су више него удвостручеии. Према стању из 1934 

нови улози на књижице крајем 1937 били су равно 12';> 

пута већи. To je колосалан напредак. Прошле годнне je не 

само надокнађено опадање „старих” стања, него je опет 

повећан и овим укупних послова. Благодарећи томе ripe- 

стало je и опадање рентабмлности укупког пословања. 

Иначе, збир нових туђих ередетава прелази 18,4 милиона 

динара, na ce може очекивати да ће Панчевачка пучка 

банка ускоро бити опет у стању да издашно пшлаже ло- 

калну привреду новим кредитима. Крајем 1937 менице из 

„новог” пословања су билансиране са 5,27 килиона, a ду- 

жници no тек. рач. са 6,8 милиона. Сигурност и ликвидност 

нових пласмана je потпуно обезбеђена. Управа иапомињ- 

у свом извештају да су дужници „нове” зајмове, без и.чу- 

зетака, увек тачно регулисали.

Кретање „старих” улога и дужника као и целокупно 

но-словање Панчевачке пучке банке показује нам доња 

табли.ца, у којој смо упоредили главне билансне позиције 

за последњих 10 година.

штићене сељачке дугове, морала би.ти необично ликвидна,- 

Slp.e банкарске крнзе, крајем 1930 г., ■ ••дужиици и меннце- 

скупа износили су 122 милиона динара. У вези са преузи- 

мањем афилијација у Јаша Томићу и Сечњу у току 1935> 

„старе” менице су биде порасле за даљих 7,5 милиона, 

Према томе може ce рећи да су стара- потраживања изно- 

сила округло 130 милиона. Услед отплата, компензација и’ 

отписа тај износ je до краја 1937 редуциран на округло 53- 

милиона, од чега отпада 28,57 милиона на потражнвање од 

Аграрне банке, 4,34 милиона' на 3°/о-не државне облигаци- 

је примљене од Аграрне банке, затим 9,24 милиона . шг 

,,старе” дужнике no тек. рач. и 10,9 милиона на „стзре" 

менице. Када би ce створила могућност за мобилизовање 

потраживања од Аграрне баике, Панчевачка пучка банка- 

одмах би ce могла одрећи заштите.. Иначе, готовина ондлг 

износи 8,05 мил. дин., ,а хартије од вредиости су исказаие 

са 8,39 милиона (од чега отпада 4,34 мил. на већ споме- 

нуте 3®/о-не држ. облигације).

Укупни банчини приходи у 1937, урачунавши и пре- 

нос добити из претходне године од 111 хиљ., износе 4,45- 

милиоиа. Од тога отпада на активну камату 3,37 миљ Код. 

расхода примењује ce најригорознија штедња. Трошкоаи 

су били 1,77 мил. према 2,2 мил. у 1936. Порези и таксе нз- 

носе 276 хиљ., пасивна камата 1,93 мил. (према 1,79 мил. у 

1936), a отписи дубиоза 25 хиљ. Чиета добит je исказанш

БИЛАНСИ ПАНЧЕВАЧКЕ ПУЧКЕ БАНКЕ ЗА ПОСЛЕДЊИХ 19 ГОДИНА

Актива Пасива
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1928 12.414 53,850 59.381 4.243 3,402 3.140 10.000 5.060 102.795 7.496 7.557 1.446 2.076 136.436-

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.

19301 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 . 137.9Ö&

1932 . 4.469 51.108 44.531 6.234 6.640 324 10.000 5.376 87.478 426 8.488 1.237 301 113.30Г

1933 6.210 41.135 44.410 5.260 6.640 234 10.000 5.399 78.643 200 8.624 723 301 103.88»

1934 8.287 41.452 38.610 5.178 5.563 2.874 10.000 4.431 74.177 . 7 8.463 3.781 1.104 ’ 101.964

1935 7.654 49.599 30.605 3.707 5.963 4.139 10.000 6.658 72.273 10 7.797 3.725 1.204 101.667

1936 8.086 15.238 50.700 3.SO0 5.963 4.077 10.000 2.412 64.538 36 9.176 1.691 111 87.96»

1937 8.050 16.170 44.615 8.395 , 5.884 6.118 10.000 2.605 62.797 3 10.577 2-.809 440 89.232

Банчин обртни капитал, који je смањен са 148,6 мил. 

дин. у 1930 на 87,9 мил. крајем претпрошле године, у 

току 1937 ггоестао je да опада и опет показује чак и из- 

весан пораст, пошто je крајем 1937 билансиран са 89,2

мил. Када од те суме одузмемо 18,4 мил. туђих средстава

из „новог пословања” и 13 милиона банчиних сопственнх

средстава, видимо да те „старе обавезе” не износе више

: ви 58 мил. Од тога отпада 6,6 мил. на реесконт и из ста- 

рог пословања (према 121,8 мил. у 1930). To значи да je 

старим улагачима од септембра  ̂1931 до краја 1937 испла- 

ћено преко 75,6 мил. дин. Поред тога исплаћене су и све 

доспеле камате. Промене код „поверилаца” и „реесконта”, 

којим ce Банка, користила, биле су кроз то време сразмер- 

но врло незнатне. Међутим, у току 1935 извршена je фу- 

знја са афилијацијама: Модошком штедионицом у Јаша 

Томићу и Штедионицом у Сечњу. Како су и пословна ста- 

ња ових бивших афилијација ушла у биланс Панчевачке 

пучке банке, види ce да су и њеие исплате „старнм” ула- 

гачнма и повериоцима морале бити знатно веће него што 

je то мало пре споменуто.

To значи да. je сва баичика актова, изузимајући за-

da 440 хиљада и овако je подељена: резервном фонду 161: 

хиљ., пензноном фонду 75 хиљ., за амортизацију губитк* 

no земл>орадиичким меницама 100 хиљ., a остатак од 104 

хиљ. пренет je на нови рачун. Kao доказ да ce стање ГЈан- 

чевачке Пучке банке нагло поправља може да послужн *  

чињеница да je она опет приступила исплати дивидекде. 

Наиме, из добити за 1934, када ce морало одустати од 

исплате дивиденде због тешких привредних прилнка, оско- 

ван je фонд за дивиденду од 350 хиљада, с тим да he ce 

овај износ исплатити акционарима кад ce прилике попра- 

ве. Банка сматра да je тај моменат наишао.

У управи су г.г.: д-р Рудолф Витигшлагер (прет- 

седник), Херман Грамберг (потпретседник), Фрањо Амон,. 

Адам пл. Филиповић, Артур Фрајнд, д-р Хуго Ленард, Ан- 

дреја Парчетић, Јулије Шмит, Мартин Фогенбергер, Ото 

Вајферт и Лудвиг Витман. Прегседник надзорног одбора> 

je г. Јосип Жанел, a члаиови.су г.г.: Федор Драгојлов, Ро- 

берт Хајзер, Божидар Стефановић и Јован Вуковић. Гдав- 

ни директор je г. Вилим Bajc, који je на том подожају 

још од 1920 годние, a у току прошле године прослављао- 

je 35 годишњиду службовања у овом заводу.

III
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Sadržaj:

OPŠTINSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD GRADA 

BEOGRADA

Iako još uvek nemamo ni modernog' zakona o zaštiti 

štednje ni jedinstvenog zakona o samoupravnim štedionicama, 

koji bi vodio računa o njihovom specijalnom karakteru, ipak 

je našim komunalnim i drugim samoupravnim štedionicama 

pošlo za rukom da se sve više afirmišu i prošire. Već danas 

dne imaju na rukovanju preko dve milijarde dinara štednje. 

Donošenjem već toliko puta obećavanog modernog i jedin

stvenog zakona o samoupravnim štedionicama, stvorila bi se 

solidna baza za njihovu još veću i uspešniju đelatnost. Odno

sni zakonski predlog je već davno izrađen, a postoje i pri- 

medbe svih zainteresovanih činilaca, tako da bi se sa malo 

dobre volje i ovo važno pitanje moglo vrlo brzo resiti.

U zemlji imamo oko 60 samoupravnih štedionica. Beo

gradska opštinska štedionica je jedna od najmlađih, osnovana 

tek'u martu 1929. Pa ipak, među našim samoupravnim šte

dionicama- ona zauzima vrlo vidno mesto, blagodareći oba

zrivom radu i jakom temelju koji joj je Opština grada Beo

grada postavila pri samom osnivanju. Poslovna politika beo

gradske Opštinske štedionice može se ovako rezimirati: naj

energičnije i veoma uspešno propagiranje ideje štednje, kako 

preko obične tako i preko omladinske štednje; zatim, pot

puno obazrivo vođenje kreditne politike, prvenstveno u ko

rist ekonomsko slabijih građana; dalje, najrigoroznije stara

nje oko održavanja potrebnog likviditeta, i najzad, uspešno 

vršenje blagajničke službe za Opštinu i njena pređuzeća i 

pomaganje Opštine u vršenju njenih komunalnih zadataka 

putem kratkoročnih solidno fundiranih pozajmica. Što se 

tiče poslovanja Štedionice u toku prošle godine, ono je bilo 

veoma dobro. Svi poslovi kojima se ona bavi bili su u znaku 

povećavanja. Blagodareći 'sređivanju opštih ekonomskih pri

lika, priliv novih uloga je bio znatan, a uvećana je i mogućnost 

za sigurnije plasiranje štedionične gotovine. Potraživanje 

Beogradske opštine pokazuje takođe znatan porast, što je 

posledica njenog povoljnijeg finansijskog stanja. Inače, li

kvidnost Štedionice bila je u toku cele prošle godine na za

vidnoj visini. Obrtni kapital Štedionice, koji je bio. pao sa 

rekordnog stanja od 90 miliona u 1931 na 78 mil. din. kra

jem 1933 g., u 1935 je opet dostigao raniju rekordnu visinu, a 

u toku poslednje dve godine povećan je za 39%,

Bilan.fi za četiri poslednje godine ovako izgledaju;

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 990 2.429 4.305 2.121

Kod banaka po žiru 9.974 13.470 15.834 16.748

Eskont 11.644 14.117 21.372 32.732
Lombard hartija 1.567 1.944 2.121 1.889
Zajmovi na dragocen. 2.180 3.027 4.781 5.512
Zajrn. na r. zalogu 1.070 1.469 1.654 1.805

564 - 9.099

15.657 

3.904 

1.131 1,131

26.465 26.465

4.238 4.560

118 1.535

225' 276

144 209

Pasiva

Garant, fond opšt. 29.448 29.448 28.848. 28.448

Gar. fond sopstveni -- — 600 1.000

Rezervni fondovi 5.337 6.640 7.427 8.203

Penzioni fond 334 423 ' 519 621

Ulozi na štednju

po ulož knjiž. 29.436 31.032 35.778 49.158

po omlad. štednji '4.048 4.324 4.859 5.597

po tek. računu 2.434 1.949 2.002 2.086

Potr. opšt. po raz. rač. 646 8.096 17.533 24.939

Pasivni tek. računi 6.250 5.468 4.687 4

Tantijeme 143 144 147 150

Razni računi 746 1.507 2.497 3.438

Ostave, kaucije itd. 76.885 54.152 30.617 40.155

Zbir bilansa 155.708 143.183 135.515 163.799

Obrtni kapital 78.823 89.031 104̂ 898 123.644

Zadržaćemo se najpre kod uloga, jer njihovo prikuplja

nje pretstavlja najvažniju ekonomsko-etičku funkciju samou

pravnih štedionica. To su i najvažniji izvor tuđih sredstava 

kod beogradske Opštinske štedionice. Uprkos opštoj panici 

ulagača i bankarskoj krizi, ovde nije gotovo ni bilo odliva 

uloga, odnosno sa rekordnog stanja od 33 mil. din. u 1931. 

oni su bili pali na 31,6 mil. u 1932, posle čega opet stalno 

rastu i krajem prošle godine dostižu visinu od 56,8 miliona. 

Postoje tri vrste uloga: po uložnim knjižicama, po omladin

skoj štednji i po tekućim računima. Onih po uložnim knjiži

cama, koji su najvažniji, krajem 1937 bilo je 49,15 mil. prema 

35,77 mil. u prethodnoj i 31,03 mil. u 1935 godini. Kao što se 

vidi, u toku poslednje dve godine ova vrsta uloga porasla je 

za preko 18 miliona odnosno za 60%. Broj ulagača iznosi 

6.929 prema 6.233 u prethodnoj i 5.816 u 1935 godini. Pro

sečna visina uloga iznosi 7.094 dinara. To nam pokazuje da 

Opštinska štedionica najviše polaže na uloge, ekonomski sla

bijih građana.

Štedionica je i prošle, godine razvijala neobično živu 

propagandu štednje među decom i školskom omladinom. To 

je posao od koga ona nema gotovo nikakve zarade,, ali je 

neobično važan i koristan sa gledišta vaspitanja za štednju. 

Krajem 1937 omladinska štednja je bilansirana sa 5,59 mi

liona prema 4,85 mil. din. u prethodnoj godini. Broj ulaga

ča je iznosio 21.531 prema 19.758 ulagača u 1936. Od svoga

Opštinska štedionica i založni zavod grada Beograda 

Хрватска католнчка банка 'д. д., Загреб

Parna pivara, fabrika slada i kvasca Mih. J. Kosovljanin a. d., Jagodina

Tekući računi 170 835

Beogr. opština tek. r. 16.991 16.949

Beogr. opšt. lomb. z. 6.250 5.468

Hartije od vrednosti 1.131 1.131

Vrednost g.ar. fonda 26.465 26.465

Šteđioriična zgrada -- --
Ostale nepokretnosti 118 118

Nameštaj i pribor 270 189

Razni računi -- - 1.420
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osnivanja de kraja prošle godine Štedionica: je primila na 

30.446 uložnih knjižica omladinske štednje 6,6 mil. din. Na

to je dopisana kamata od 1,2 mil., a isplaćeno je po 9.253 ulo

ga u celosti i đelimično 2,2 miliona. Prema svojim pravilima 

uloge na štednju po tekućim računima Štedionica može pri

mati samo od ustanova Beogradske opštine i od štedionica po

jedinih gradova. Krajem 1937 bilo je samo 6 ovakvih ulaga

ča sa ukupnim iznosom uloga od 2,08 mil. (prema 7 ulagača 

sa 2 mil. din. uloga u 1936). Veliki priliv uloga omogućio je 

da se sasvim likvidiraju pasivni tekući računi, koji sli u 1931 

iznosili 15 mil.

Što se tiče potraživanja Opštine po raznim računima, 

treba primetiti da ono u toku poslednje tri godine pokazuje 

ogroman porast. Sa 464 hilj. din. u 1934 ono je povećano na 

8 mil. u 1935 g'.f 17,5 mil. u 1936 i 24,9 mil. krajem 1937. Pre

ko ove pozicije Štedionica knjiži naplate i isplate koje vrši 

z.a račun Opštine u vezi sa svojom funkcijom opštinskog bla

gajnika. U toku 1937 ona je ukupno primila za račun Opšti

ne 132,35 miliona, a isplatila je 124,94 miliona, ne računajući 

za to Opštini nikakav trošak ni proviziju. Pored ostalog, 

Štedionica je vršila naplatu električne energije i vode, pro

davala je opštinske taksene marke, vršila je isplate anuiteta 

društvu »Snaga i svetlost«, primala je priloge za zimsku po

moć itd. Proučava se pitanje, kako će se još i drugi blagaj

nički poslovi Opštine preneti na štedionicu.

Ukupna garantna sredstva iznose 37,65 mil. prema 36,88 

mil. u prethodnoj godini. Od toga otpada 9,2 miliona na sop

stvena sredstva. Umesto glavnice pojavljuje se garantni fond 

opštine od 28,4 mil. prema 28,8 mil. u 1936 i 29,4 mil. din. 

u 1935 i u toku dve prethodne godine. 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 i 1937 godinu 1 milion dinara. Garantni fond opštine 

sastoji se iz dotacija Beogradske opštine u gotovini od 2 

miliona i u obveznicama Ratne štete. U aktivi se nalazi pro- 

tuvrednost ovih efekata u poziciji »vrednost garantnog fon

da« (26,46 miliona dinara u 65.390 obveznica Ratne štete po 

stalnom kursu od 404,724 po komadu). Inače, garantni fond 

opštine će u toku vremena nestati, jer će se postepeno vratiti 

Beogradskoj opštini iz viškova čiste dobiti. Zameniće ga 

»sopstveni garantni fond Štedionice«, u koji je krajem 1936 

uneto 600 hilj., a krajem prošle godine daljih 400 hilj. din. 

To nisu jedina sopstvena sredstva Štedionice. Postoje i re

zervni fondovi, koji su prošle godine bilansirani sa 8,2 mi

liona prema 7,4 miliona u 1936 i 2,82 miliona u 1932 godini. 

(Ima nekoliko rezervnih fondova. Najveći je »opšti rezervni 

fond«, koji je u 1937 bilansiran sa 4,62 miliona).

O potrebnoj likvidnosti uprava vodi stalno računa. Go

tovina u blagajni i po žiru kod banaka iznosi 18,87 miliona. 

Time bi se odmah mogla isplatiti jedna trećina uloga na 

štednju. U likvidni plasman dolaze i hartije od vrednosti kao 

i već spomenuta vrednost garantnog fonda u ukupnom izno

su od 27,6 miliona. Sve ove hartije mogle bi se u svakom mo

mentu bez ikakvih teškoća založiti. Na kredite Beogradskoj 

opštini otpada 19,5 miliona. Svi ostali krediti bilansirani su 

sa 51 mil. din., dok su nepokretnosti iskazane sa 6,1 miliona. 

Prema 1936 i ranijim godinama pokazuju znatnije prome

ne krediti dati Beogradskoj opštini, eskont menica, aktivni 

tekući računi i nepokretnosti.

Kao što je već spomenuto, Štedionica je s velikim uspe

hom vršila blagajničku službu za svoga osnivača — Beograd

sku opštinu. Ona ovu pomaže i putem kratkoročnih solidno 

fundiranih pozajmica. Štedionica je do sada odobrila Opštini 

nekoliko takvih pozajmica. Pre svega da pomenemo lorn- 

bardni zajam od 15 miliona iz 1931, koji je do kraja prošle 

godine urednim otplatama sveden na 3,9 miliona. Stanje osta

lih zajmova odobrenih Opštini ovako izgleda: .

1) Od 20 mil. po tek. rač. iz 1931 sveden je na 12,11 mil,

2) Ođ 2 mil. iz 19.36 za izradu trotoara smanjen je na 1,02 »

3) Od 1,3 mil. iz 1936 za nabavku vodomera iznosi još 0,80 »

4) Ođ 3 mil. iz 1937 za izradu trotoara iznosi 1,72 »

Krajem 1937 iskorišćeno ukupno din. 15,65 »

Opština je u toku prošle godine ne samo plaćala ka

matu i ugovorne otplate, već je po nekim zajmovima davala 

; znatno veće otplate, nego što je to bilo predviđeno. Inače, 

svi zajmovi Opštini dati su na osno.vu zaloga i cesije njenih 

prihoda od vode, tramvaja, autobusa itd.

Najveću poziciju u aktivi pretstavlja eskont menica, 

koji iznosi 32,7 mil. prema 21,3 mil. u prethodnoj i samo 8,5 

mil. u 1933 god. Kao što se vidi, menični krediti koji se daju 

prvenstveno ekonomski slabijim građanima u odnosu na 1933 

su gotovo učetverostručeni. Važno je napomenuti da je i 

prošle godine broj protestvovanih i tuženih menica bio sa

svim neznatan, što ukazuje na veliku obazrivost uprave. Oko 

dve petine meničnog portfelja obezbeđeno je i hipotekom, a 

ostatak pretstavlja kratkoročne lične kredite sa najmanje 

tri potpisa.

Preko aktivnih tekućih računa knjižen je, pored nekih 

manjih pozajmica, i zajam od 9 miliona koji je dat Društvu 

za priređivanje sajma u Beogradu. Založni poslovi Štedionice 

obuhvataju lombard hartija od vrednosti, zajmove na drago

cenosti i zajmove na ručnu zalogu. Sve ove tri vrste zajmova 

iznose 9,20 mil. prema 8,55 mil. din. u 1936. Najjači porast 

bio je kod zajmova na dragocenosti. Oprezna procena saču

vala je Štedionicu od svake štete kod zaloga, koje su zbog 

neregu'lisanja prodate javnom licitacijom.

Po eskontu Štedionica je naplaćivala 9% godišnje ka

mate (prema 9Vs% u 1936) na mesto 10% koliko dopušta 

Uredba. Po hipotekarnim zajmovima naplaćivala je čak samo 

8%, a po zalogama 9°/o kamate i 3% za troškove na drago

cenosti odnosno 9% za troškove na ručnu zalogu. Uredbom 

je međutim, dozvoljeno da se može naplaćivati ukupno 24% od 

odobrenog zajma.

S obzirom na sve veće razvijanje poslova i osnivanje 

Dražbovaonice Štedionica je radi svog širenja kupila za 1,53 

mil. din. plac u Brankovoj ul. 4. Zidanju će se pristupiti 

docnije. Inače, novi dom Štedionice u Brankovoj ul. br. 2 sa 

svima instalacijama stajao je 4,56 miliona.

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Troškovi administr. 1.957 2.235 2.559 3.297

Kamata 1.929 1.674 1.815 2.365

Otpisi 153 230 146 252

Čista dobit 1.434 1.446 1.470 1.499

Prihodi

Kamata 3.368 3.516 4.028 5.243

Provizije 170 144 101 86

Od efekata 1.788 1.757 1.679 1.742

Napi. otpis, potraž. 103 105 81 38

Od nepokretnosti 2 9 38 233

Razni prihodi 39 54 64 71

Zbir 5.470 5.585 5.991 7.413

S obzirom na sve jače poslovanje prirodno je da i

bruto-prihodi poslednjih godina stalno rastu. U 1937 oni su 

iznosili 7,4 miliona, odnosno za 1,4 miliona više nego u pret

hodnoj godini. To je uglavnom posledica većih prihoda od 

kamate. I pasivna kamata u 1937 bila je za 550 hiljada din. 

veća nego u 1936, a tendenciju porasta morali su da pokažu 

i administrativni troškovi. Čista dobit je takođe nešto veća 

nego u ranijim godinama i iznosi 1,5 mil. din. Od toga ide 

u rezervne fondove 535 hilj., penzionom fondu 75 hilj., za 

tantijemu 150 hilj., zatim 300 hiljada (kao i u 1936) kao pri

log za podizanje šegrtskog doma u. Beogradu, 38 hiljada za
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druge dobrotvorne svrhe, a ostatak od 400 hilj. vraća se 

'Opštini akonto datog obrtnog kapitala (garantnog fonda).

U upravi se nalaze gospoda: Vlada Ilić (pretsednik), d-r 

Dragoljub Đ. Novaković (potpredsedriik), Evgenije A. Kiklić, 

d-r Stevan Popović, d-r Mita Popovič, Nenad Đorđević, Mi

livoje U. Blagojević, d-r Jovan Mijušković, Mihajl-o Lukarević 

'i Božidar Matovič. U nadzornom odboru su g.g.: d-r Vlada T. 

Markovič (pretsednik), Jezdimir Đokić (potpretsednik), Dra

gomir Dragojević, d-r Avgust Pavletič i inž. Jovan Petrovič. 

Direktor je g. Miloš Sr. Đorđević.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д , ЗАГРЕБ

Са 1937 завршнла je Хрватска католичка банка своју 

•тридесету пословну годину. Основана je 15 маја 1907. To 

je типичан есконтни завод, пошто се бави скоро искљу- 

■чиво есконтом меница, и то претежно оних које гласе на 

ман>е износе. Испитивање кредитне способности потписни- 

ка ве-ом-а je строго. Mei-шца мора имати неколико добрих 

•потписа, a у већиш случајева постоји и хипотекарно о-без- 

беђење. Иначе, она прима само менице које имају врло 

кратак рок. Новац пласиран v есконт обрнуо се je у току 

прошле године око пет и no пута. To значи да су ескон- 

товане менице биле просечно са роком од око 2 месеца a 

неколико дана. У банчином билансу за прошлу годину види 

се да je око 17,5e/o. обртног капитала пласирано и у „ду- 

жнике no текућем рачуну". Међутим, преко две трећине 

тога износа отпадају на потраживање од Аграрне банке 

за уступљеие joj сељачке менице. Иначе Хрватска като- 

личка банка није ни са једним предузећем тако везана да 

би њена судбина била у зависности од прилика или непрн- 

лика у односном предузећу.

Банчина велика опрезност приликом давања кредита 

н улажења у сваки посао позната je и њеним улагачима, 

који се као и њени дужници углавном регрутују из еред- 

њег сталежа. Не жалећи жртве, Банка je увек држала у 

својим благајнама и врло знатне износе готовине. Због 

тога су и улагачи, познавајући апсолутну коректност чла- 

иова банчине управе и њену скроз здраву пословну поли- 

тику, били углавном потпуно мирни и v најтежим фазама 

наше банкарске кризе. Тако су, на пример, у 1931 години, 

која je била иајтежа за наше банкарство, улози Хрватске 

католичке банке показивали и извесан пораст.

У току прошле године пословање je обављено с успе- 

ком као и раније, a завод je радио углавном и с непроме-

њеним средствима, као што нам то показује и доња та-

блица.

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

'Благајна и жиро 6.691 6.833 5.052 5.38-3

Менице 23.057 27.662 22.009 21.206

Дужници no тек. рач. 2.488 1.817 6.353 6.217

Ефекти 1.466 1.466 1.466 1.489

Непокретности 370 370 370 1.03)

Разна актива 9 33 — 52

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фондови 3.250 3.500 3.600 2.350

Резерва no зак. 18/2-1934 2.996 2.996 2.996 2.996

Пензиони фонд — — 926 1.030

Улози 18.966 23.165 20.900 21.821

Повериоци 1.500 1.416 1.422 1.311

Разна пасива — — 375 126

Чисти добитак 954 848 425 743
:3бир биланса 34.081 38.181 35.644 35.378

У пасиви поетој-е две важније промене: иовећање 

улога за око 900 хиљада, на 21,8 милиона, и смањење- ре- 

зервннх фондова са 3,6 милиона у 1936 на 2,35 милиона 

динара крајем 1937. Банци je у току. прошле године до- 

стављен разрез извесних заосталих пореза из ранијих ro- 

дина. Управа je сасвим исправно сматрала, да не би било 

тачно када би се ти.м износом .теретили расходи за прошлу 

годину. Због тога je ona према овлашћењу које joj дају 

банчина правила за исплату помеиутог пореза узела суму 

од 1,3 милиона из резервних фондова. Иначе, банчине ре- 

зерве износе и после тога 5.35 милиона, што значи да су 

за 350 хиљада веће од главнице. Губитак на сељачким ме- 

ницама које су крајем 1936 у целости предаге Аграрној 

банци износио je 1,35 милиона, што je за средњи новчаии 

завод тнпа Хрватске католичке банке знатна свота. М.еђу- 

гим, и тај губитак je прокњижен већ у ранијим годинама, 

јер je банчина необично обазрива управа одмах отписи- 

вала сва утужена сумњива потраживања.

У. активи има такође мало промена. Менични порт- 

фељ je смањен за 800 хиљада, a повећане су: готовина за 

330 хиљада и непокретности за 660 хиљ. дииара.

Збир прихода износи 2,18 милиона. Од тога отпада

1,8 мил. дин. на активну камату. Пасивна камата у 1937 

нзносила je 658 хиљ., трошкови 482 хиљ., порези 163 хиљ., 

a отписи 134 хиљ. дин. Чисти добитак од 743 хиљаде ова- 

ко je подељен: за 5°/e дивиденду 250 хиљ., резервном фон- 

ду 64 хиљ., пензионом фонду 70 хиљ. тантијема 116 хиљ., 

за добротворне сврхе 5 хиљада, a остатак од 238 хиљада 

пренет je на нови рачун.

У управи су г. r.: Фрањо Хрустић (претссдник и

управљајући равнатељ), Фрањо Јуринац (потпретседник), 

Јосип Хрустић, д-р Стјепан Маркулин, Мирко Капић, Ан- 

тун Стиплошек, Драгутин пл. Маркези н Јулије Сусанић, 

У надзорном одбору се иалазе г. г.: Фабијан Аушпергер, 

д-р Андрија Гостиша, Јосип Ханза, д-р Владимир Пребег 

и Фрањо Матковић.

PARNA PIVARA, FABRIKA SLADA I KVASCA MIH. J.

KOSOVLJAN1N A. D., JAGODINA

Podaci o trošarini koju je Jagodinska pivara platila u 

toku poslednjih osam godina su neobično poučni, jer se na 

osnovu njih na sasvim jasan i nesumnjiv način može doneti 

zaključak o tome zašto se naša pivarska industrija još uvek 

nalazi u krizi, uprkos osetnom poboljšanju prilika u drugim 

privrednim granama. Na ime državnih i samoupravnih tro

šarina Jagodinska pivara je platila:

Godine Mil. din. Godine Mil. din

1930 4,53 1934 3,66

1931 5,43 1935 3,76

1932 4,51 1936 3,23

1933 3,59 1937 3,90

Pre 1929 godine naša potrošnja piva je iznosila preko 

700 hilj. hl. godišnje. U toku 1929, kada su dažbine na pivo 

prvi put povećane, potrošnja je počela da opada. Da bi se 

nadoknadio manjak fiskalnih prihoda koji je bio izazvan tim 

smanjenjem potrošnje piva i ukidanjem trošarine na vino 

i rakiju, dažbine na pivo su zatim još nekoliko puta poveća

vane. Međutim, rezultat je svakog puta bio upravo suprotan, 

jer je iza svakog povišenja trošarine potrošnja piva još jače 

opadala. Poslednjih godina ona je iznosila samo nekih 200 

hilj. hl. godišnje prema 730 hilj. hl. u 1928. U toku 1937, u 

kojoj je u odnosu na prethodnu godinu prodaja Jagodinske 

pivare povećana za oko 20°/о i u kojoj kupovna snaga potro

šača uglavnom nije više zaostajala za onom iz 1930, država i 

samouprave dobile su od Jagodinske pivare na ime trošarine
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3;90 miiiona prema 4,53 miiiona u 1930 srodim,-dakle ža oko 

625 hilj. din. manje, iako su u međuvremenu'trošarinske stope 

Kekqlikö puta povećavane. U godinama 1933 do 1936 manjak 

fiskalnih prihoda bio je još znatno veći. Tome treba dodati 

da je’ danas i broj pivara za jednu trećinu manji nego pre 

krize, jer je 11 pivara zbog smanjenja potrošnje moralo sa

svim obustaviti rad.

Gornji podaci pretstavljaju upravo školski primer za 

tezu, da preterani fiskalni tereti ubijaju i potrošnju i fiskalne 

prihode. Da je trošarinska stopa smanjivana, umesto što je 

povećavana, sigurno je da bi i fiskalni interesi bili bolje oču

vani. Ako se uzmu u obzir i drugi gubici koji su izazvani 

smanjenjem potrošnje piva, kao gubici državnih železnica na 

vozarini, gubici poljoprivrede i ostalih privrednih grana radi 

manje potrošnje sirovina za proizvodnju piva, gubici radnika 

i nameštenika koji su ostali bez posla itd. — onda postaje 

zbilja nerazumljivo oklevanje nadležnih da pristupe reviziji 

naše poreske i trošarinske politike.

-■ ■ Uprava Jagodinske pivare gleda s mnogo pesimizma i u

budućnost. »Trošarinski kao i poreski tereti ostali su isti 

—r veli ona u svom izveštaju za 1937 — i sve dok nadležni 

ove terete ne snize, ne možemo očekivati nikakvu ozbiljnu 

popravku .našeg poslovanja«. U bilansu za prošlu godinu, 

uprkos povećanju prodaje za oko 20°/o, iskazan je dobitak 

od; samo 43 hilj. din. Šta ova cifra znači, moći će se oceniti 

samo onda,..ako se uzme u obzir da fabrika radi sa obrtnim 

kapitalom od oko 50 miiiona. Da je izvršena amortizacija u 

punom obimu, kao što je to statutima i zakonom propisano, 

i 1937 godina morala bi biti zaključena sa gubitkom, i pored 

najrigoroznije štednje i stalnog smanjivanja režijskih troškova.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Zpmljišta 1.688 1.688 1.774 1.774

Građevine 12.784 12.887 13.126 13.340

Mašine 16.153 16.178 16.403 16.532

Pokretnosti 5.100 5.104 5.542 5.840

Blagajna 41 72 52 69

Hartije od vrednosti 172 127 86 97

Sirovine i proizvodi 4.406 4.479 4.177 4.762

Dužnici 4.370 3.572 3.071 2.744

Stovarište Sarajevo 654 654 654 654

Stovarišta 3.966 4.125 4.317 4.116

Gubitak 19 ----------- -- --

Pasiva

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000

Rezervni fondovi 5.606 5.606 5.606 5.606

Amortizac. fondovi 10.611 11.614 13.036 14.890
Penzioni fond 386 417 450 480

Poverioci 20.751 19.197 18.041 16.839

Kaucije i garam 9.320 9.161 9.263 8.993

Dobit sa prenosom ■----------- 51 70 113

Zbir bilansa 58.675 58.047 58.466 58.922

Rashodi

Prenos gubitka 122 19 -- --
Plate 434 402 458 482
Kamate 1.909 1.656 1.470 1.338
Troškovi i takse 375 344 291 359
Porezi 89 149 215 246
Trošarine 3.664 3.765 3.227 3.902
Osiguranje 179 167 150 179

Otpis nenapl. potraž. 398 694 ----------- 268

Dobit sa. prenosom ----------- - 51 70 113

Amortizacija — — 1.003 1.422 1.854

Prihodi

Prenos • dobitka . -- . - 51 70

Pi.vo, kvasac i led 7.129 8.231 6.789 8.264

Razni prihodi 35 21 464 408

Gubitak 19 -- --- —-

Zbir prih. ili rash. 7.17.3 8.252 7.304 8.742

Zbir bilansa ostao, je u . toku poslednje četiri godine 

gotovo nepromenjen, a iznosi 58,9 miiiona. Od toga otpada 

oko 9 miiiona na. kaucije i garancije. To znači da obrtni ka

pital iznosi okruglo 50 mil. dinara..U pasivi vidimo da je odnos 

između sopstvenih i tuđih sredstava povoljan, jer su prva 

po prilici dva puta veća od drugih. Poverioci pokazuju stalnu 

tendenciju opadanja. Sa 28,8 miiiona u 1930, u kojoj su bili 

najveći, oni su pali na 16,8 miiiona krajem 1937. S druge stra

ne fond amortizacije postepeno se povećava. Međutim, kao što 

je već spomenuto, pivara je s amortizacijom u zaostatku, 

S obzirom na to da mašine i pokretnosti iznose preko 22 mi

iiona, a građevine i zemljišta oko 15 miiiona, amortizacija bi 

trebala da iznosi bar 2,8 miiiona dinara godišnje. Prošle go

dine.ona je iznosila samo 1,8 mijiona, u 1936 g. — 1,4.miii

ona, a u 1935 —■ samo 1 milion dinara. U 1933 i 1934 ona je 

morala uopšte sasvim izostati.

Da je amortizacija vršena onako kako je to statutima, 

propisano, radi pokrića gubitka koji bi se u tom slučaju po

javio, morali, bi se otpisati svi rezervni fondovi pivare i pola 

glavnice. Inače, rezervni fondovi već su smanjeni 1934 g. sa 

16,96 na 5,6 miiiona, odnosno za 11,36 miiiona dinara, usled. 

otpisa na akcijama skopljanske pivare.

Poslednjih godina u aktivi ima samo nekoliko manjih 

promena. Krajem 1937 ukupne investicije iznose 37,5 miiiona 

prema 36,8 mil. u prethodnoj i 35,7 mil. din. u 1934 godini. 

Kao što se vidi, u toku poslednje tri godine investicije sii 

povećane za 1,8 miiiona. To je posledica izvršenih opravki, 

kao i zamene istrošenih postrojenja, sudova i drugih pokret

nosti. Dužnici, koji su bili pali sa 10,3 miiiona u 1931 na 4,3- 

miiiona krajem 1934, nisu ni posle toga prestali da opadaju 

i u 1937 iznose 2,7 miiiona. Ovo smanjenje je jednim delom 

izazvano otpisom nenaplativih potraživanja. Međutim, sada se- 

i manje kreditira. Zalihe sirovina i gotovih proizvoda iznose 

4,76 mil. din. Promene kod ove, kao i kod ostalih aktivnih 

pozicija u odnosu na 1936 i nekoliko ranijih godina ne pre

laze obim koji se može smatrati kao normalan.

Prihod od prodaje piva, kvasca i leda koji je pao sa 

8,23 mil. u 1935 na 6,79 mil. din. u 1936, opet je porastao na 

nivo iz 1935 godine, što je posledica već pomenutog prošlogo

dišnjeg povećanja prodaje piva. Što se tiče fabrikacije kvasca,, 

ona je negda bila prilično lukrativna, ali to već od pre pet- 

šest godina više nije, pošto su podignute nove fabrike tako 

da su i cene pod dejstvom jake utakmice morale da padnu.. 

Početkom prošle godine proradile su još dve nove fabrike 

kvasca. Zbog toga je i već inače slaba proizvodnja postoje

ćih fabrika još više smanjena, tako da je i kod Jagodinske 

pivare prošlogodišnji rezultat u fabrikaciji kvasca znatno- sla

biji. Na strani rashoda vidimo da je uprava učinila maksima

lan napor u cilju smanjenja svih troškova i režije. Međutim, 

zbog povećanja troškova života i porasta cena, izdaci za plate- 

i troškove opet polako rastu. Povećani su i izdaci za troša

rine i poreze. Samo izdaci za kamatu i dalje opadaju. Čista; 

dobit zajedno sa prenosom iz ranijih godina iznosi 113 hilj.. 

din. i opet se prenosi na novi račun.

U' upravi su g. g.: Marko Đ. Đorđević (pretsednik), M i

hajlo L. Đurić, d-r Manojlo Lesić, Karlo Husnik sen., Inž. Fra

nja Zajic, Karlo Husnik jun., Bohuslav Tornek, Adolf Minh i 

Jozef Bekerus. U nadzornom odboru se nalaze gospoda: d-r 

Vlada Kojić (pretsednik), Rihard Škarka i Vaclav Vitek. D i

rektor pivare je g. Jozef Bekerus.

■ ■ ■ H
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Садржај

Trgovački fond i njegova hipotekama baraka, Beograd

Prometna banka đ. d., Beograd

Зелинска диоиичка штедиона, Св. Иваи Зелииа

TRGOVAČKI FOND I NJEGOVA HIPOTEKARNA BANKA,

BEOGRAD

Hipotekama banka Trgovačkog fonda je jedna origi

nalna tvorevina beogradskog trgovačkog reda. Mi smo već 

nekoliko puta imali prilike da izložimo njezinu osnovnu ideju, 

njezin razvitak i osobenosti, pa smatramo da će ovoga puta 

biti dovoljna i kratka rekapitulacija. Trgovački fond je osno

van pre ravno trideset i četiri godine sa ciljem da obezbedi 

penzije članovima odnosno njihovim porodicama za slučaj 

iznemoglosti, starosti i smrti. Članovi fonda mogu biti tr

govci sa protokolisanom firmom, zastupnici trgovačkih firmi, 

poslovođe i trgovački pomoćnici. Ulozi, koji se uplaćuju me

sečno, maksimirani su na više i na niže. Oni su sastavni deö 

jednog fonda, koji na taj način raspolaže sve većom goto

vinom. Uobičajeno je da se kapitali ovakvih ustanova — 

fondova — daju na priplod novčanim zavodima, najčešće 

javnopravnim, ili da se plasiraju u pupilarno sigurne hartije 

od vrednosti. Beogradski trgovci su smatrali da kapital svog 

penzionog fonda mogu zaposliti poslovno, a ne rentijerski. 

Izabran je bankarski posao, i to hipotekarni — kao najsi

gurniji. Vreme je pokazalo da je ideja bila odlična.

Ü pogledu likviditeta nijedna banka u Jugoslaviji ne 

može da se meri sa Hipotekarnom bankom Trgovačkog fon

da. Dok je teorijski postulat harmonija rokova aktivnih i pa- 

sihaiv poslova, i dok je u praksi obično rok aktivnih poslova 

nešto duži od roka pasivnih, dotle je ovde 70% sredstava du

goročnog karaktera, a 70% aktive je kratkoročno. Ovaj bes- 

primerni likviditet ne leži samo u prirodi poslova Hipotekarne 

banke Trgovačkog fonda, već u činjenici da se ona vodi stro

go po principima mobilijarne banke. I tako se oba postulata 

zdrave bankarske politike — solidnost i likvidnost — spajaju 

kod Hipotekarne banke Trgovačkog fonda do kulminacije,

Račim izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 7.431 2.160 1.644 3.582

Blag. zapisi Mili. fin. 8.057 21.100 28.286 5.619

Zajmovi na nepokr. 110.674 111.185 120.326 138.330

Dugor. zajm. na nepokr. 956 29 26 —

Zajm. na hart, od vređn. 2.433 7.204 2.834 2.801

Zajmovi po tek. rač. — 6.599 5.614 3.613

Nepokretnosti 2.108 1.875 9.449 9.535

Pokretnosti 173 160 138 3 din.

Vrednosti fondova 2.651 4.064 4.814 8.179

Razna aktiva 215 130 53 3.124

Ostave 121.781 146.678 154.974 172.533
Garancije 170.059 183.301 200.672 222.082
Depo banč. akcepata 1.000 1.000 1.000 1.000

Pasiva

Glavnica Trg. fonda 86.960 97.243 107.516 118.338

Fondovi 5.974 7.417 8.381 9.612

Ulozi na štednju 38.363 38.122 40.638 41.626

Poverioci — 6.592 12.274 20

Potraživanja države 326 375 358 405

Prenosna kamata 2.205 3.074 2.599 3.137

Prenosna zakupnina — 22 25 —

Tantijema 399 316 337 336

Razna pasiva 549 1.347 1.054 1.309
Zbir bilansa 427.539 485.486 529.829 570.399
Obrtni kapital 132.048 154.507 173.184 174.784

Glavnica je promenljiva. Ona je u stvari zbir ukapita-
lisanih uloga članova. U 1937 je naplaćeno na ime članskog
uloga 4,78 miliona, a iz čistog dobitka je izdvojena suma od

8,42 miliona kao 8%-tno ukamaćenje iznosa glavnice na dan

31 decembra 1936. Posle odbitka iznosa od 2,38 miliona za 

isplaćene penzije u toku prošle godine i iznosa od 244 hil.: 

din. za ugašene uioge, ukupni porast glavnice u toku 1937 

iznosi per saldo 10,82 miliona. Time je ona dostigla visinu 

od 118,34 miliona, što znači da je u toku poslednjih 10 go

dina ravno upeterostručena. Samo u toku poslednje tri godine 

povećana je za oko 32 mil. din. Rezervni fondovi su bili bi- 

lansirani sa 9,6 miliona. Prema tome ukupna sopstvena sred

stva krajem 1937 iznose 128 mil. din. Time Hipotekarna banka 

Trgovačkog fonda dolazi u red naših najvećih banaka.

Od tuđih sredstava najvažniji su ulozi na štednju, koji 

su prema prethodnoj godini veći za 1 milion dinara, a dostižu

41,6 miliona. U toku prošle godine ukupno je uplaćeno 48,4 

miliona (prema 34,4 miliona u 1936), a isplaćeno je ukupno

47,4 miliona (prema 318 miliona u 1936). Hipotekama banka; 

Trgovačkog fonda ima, pored toga, otvorene kredite kod 

Narodne banke, Poštanske štedionice i Državne hipotekarne 

banke, ali. se njima koristi izuzetno i prolazno. Krajem 1937 

svi poverioci zajedno iznosili su samo 20 hil. din. prema 12,27. 

mil. u 1936 i 6,59 mil. krajem 1935 g. Ovo smanjenje je 

uglavnom posledica činjenice da su u drugom polugođu 1937 

sukcesivno skadirali za naplatu veliki iznosi blagajničkih za

pisa, koje je banka ranijih godina eskontovala. Primljena 

gotovina je omogućila vraćanje povučenih kredita.

Inače, uprkos smanjenju poverilaca za 12,25 miliona 

ukupni obrtni kapital bančin je i prošle godine nešto povećan

i iznosi 174,8 miliona prema 174,2 mil. u prethodnoj i 154,5 

miliona krajem 1935 g. Povećanje je pre svega izazvano per

manentnim porastom glavnice. U pomičnoj glavnici leži og

romna rezervna snaga bančina, pošto joj je osiguran rela

tivno znatan godišnji odnosno mesečni priliv novih sred

stava. Kao što je već spomenuto, i rezervni fondovi se sve 

Više jačaju. To važi i u pogledu'prenosne kamate, koja.pr.et- 

stavlia već zarađenu dobit za sledeću godinu. Ona iznosi * • • • «
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3,13 miliona prema 2,6 miliona u 1936. To pretstavlja 3% 

ukamaćenje bančine glavnice.

Na stalno povećanje volumena poslova ukazuju i velika 

povećanja na računu ostava i garancija.

Najveći deo obrtnog kapitala (oko 80% odnosno

138,33 miliona) plasiran je u kratkoročne zajmove, na ne- 

pokretnosti. Prema 1936 ova pozicija je povećana za 18 mi

liona, a prema 1935 za preko 27 mil. din. To.su uglavnom 

krediti koje banka daje za zidanje zgrada. Kad dužnik dovrši 

zgradu i ispuni sve formalnosti, obraća se Državnoj hipote- 

karnoj banci za dugoročni kredit kojim isplaćuje svoj dug 

kod Trgovačkog fonda. Za hipotekarnu banku Trgovačkog 

fonda posao je potpuno siguran, pošto ona odobrava kredit 

samo na prva mesta. Skoro ceo iznos ovih zajmova pada na 

Beograd, a na mesta van Beograda samo 3,56 miliona. U toku 

prošle godine banka je podelila novih zajmova na nepokret- 

nosti za 51,25 milion^ (prema 46,69 miliona u 1936), a od 

dužnika je naplatila na ime otplate i interesa 49,84 miliona 

{prema 53,94 miliona u 1936), od čega otpada na otplate 35,31 

miliona, a na interes 14,53 mil. din. Kamata po ovim zajmo; 

vi ma iznosila je 8%.

Zajmovi na hartije od vrednosti iznose svega 2,8 mili

ona, i ostali su prema prethodnoj godini gotovo nepror 

menjeni. Zajmovi po tek. računima, koji su se prvi put ja

vili u bančinoj aktivi u 1935 g. sa 6,6 miliona, pokazuju ten

denciju smanjenja i krajem 1937 iznose 3,6 miliona. Na po- 

slednjoj skupštini članova Trgovačkog fonda kritikovana je 

odluka uprave kojom je bilo odbijeno davanje zajma Društvu 

za priređivanje sajma. Nas ta odluka ni najmanje ne čudi. 

Trgovački fond je osiguravajuća ustanova, pa je razumljiva

i rešenost uprave da raspoloživa sredstva plasira samo u 

poslove sa pupilarnom sigurnošću. Kada bi se radilo druk

čije, morali bi otpisi nenaplativih potraživanja biti znatno 

veći. Inače, uvek do sada otpisi su bili minimalni. Prošle go

dine je otpisano svega 290 hiljada. Kao dokaz o rigoroznom 

bilansiranju može se navesti i činjenica da su u istoj godini 

naplaćena otpisana potraživanja iznosila 140 hil. din. Ukupna 

suma plasiranih zajmova na hipoteku, lombard i tekuće račune 

krajem 1937 bila je 144,74 mil. din. To znači da otpisi ne iz

nose više od 0,02°/o.

Blagajnički zapisi su pali sa 28,3 miliona u 1936 na 5,6 

mil. krajem 1937. Nasuprot tome gotovina u blagajni i po 

žiro-računima je povećana sa 1,64 miliona u 1936 m  3,58 

miliona u prošloj godini. Povećane su i vrednosti fondova 

sa 4,8 na 8,2 miliona, delom zbog dobitka na kursnoj razlici, 

a delom zbog kupovine novih hartija. Nepokretnosti su bi- 

iansirane sa 9,53 miliona. Još u toku 1936 otkupljen je plac 

bivše kafane »Albanije« za podizanje jedne reprezentativne 

palate, koja će s obzirom na odlično mesto donositi i vrlo 

lepu rentu. Sa prenosnom taksom za ovo je imanje plaćeno

8,4 miliona. Početkom tekuće godine fond je kupio za 6 

miliona dinara i imanje na uglu Kralja Milana br. 23 i 25 i 

Frankopanove ulice. U cilju što većeg rentabiliteta i na tom 

mestu podići će se jedna reprezentativna palata. Ove dve nove 

palate na najživljim mestima prestonice dostojno će repre- 

zentovati Trgovački fond i njegovu hipotekarnu banku. Inače, 

sedište fonda ostaće i dalje u sopstvenom domu u ulici Đure 

Jakšiča br. 8.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Kamata 2.160 1.851 1.699 1.817

Adrnin. troškovi 121 133 122 122

Trošk. po budžetu (plate) 748 748 744 798

Otpisi 764 894 145 500

Čista dobit 8.109 8.017 8.9139. . 9.858

Prihodi

Kamata 11.623 10.868 10.927 12.407
Prihod od gar. fonda 287 207 247 280

Prihod od imanja 55 114 75 m
Napi. otpis, potraž. 409 333 140
Razni prihodi 35 47 37 63
Zbir prihoda ili rashoda 11.901 11.644 11.619 13.096

Izdatci za kamate u 1937 bili su za 118 hilj. din. vgći 

nego u prethodnoj godini. Plate i administrativni troškovi su 

tako de nešto veći i iznose 920 hilj. prema 866 hilj. u 1936. 

Potrošni materijal, nameštaj i instalacije otpisani su u ce

losti. Međutim, prihodi od kamate su porasli sa 10,92 mil. 

u 1936 na 12,4 mil. u 1937, dakle za 1,48 miliona. Blagodareći 

tome i čista dobit za podelu je za 950 hilj. dinara veći nego 

u 1936, a oi odnosu na 1935 porasla je za 1,84 miliona. Od 

iskazane dobiti pripada 3°/e odnosno 296 hilj. din. Ministar

stvu trgovine i industrije, 336 hilj. je odvojeno za tantijemu. 

Dotacije rezervnim fondovima iznose 804 hilj., a ostatak od

8 mil. 422 hilj. dodeljen je kao 8®/o ukamaćenje članovima 

ulagačima na njihov kapital od 31 decembra 1936 g. To je u 

stvari dividenda. Ali se ona n e . isplaćuje, već se dopisuje 
.glavnici.

U upravnom odboru su gospoda: čedomir T. Petrovič 

(pretsednik), Jovan Miiojković (potpretseđnik), Živojin -M. 

Jankovič, Raša M. ćuković, Živan Todorovič, Milan O. Mak

simovič, Milan B. Tomič, Avram Filipovič, Dušan T. Velj- 

kovič, poč. Radoslav Antič, Nikola B. Belović i Živojin Jo v. 

Jovanovič. U nadzornom odboru su gospoda: Mihailo S. Kan- 

dić (pretsednik), Čeda J. Vukovič (potpretseđnik), Milan V. 

Jovič, Milan Gmizovič, Svetislav K. Trajković i Borislav Sto- 

jankie. Direktor je g. Mihailo S. Švabič.

PROMETNA BANKA D. D., BEOGRAD

Prometna banka je jedna od najvećih poslovnih banaka 

u Jugoslaviji. Osnovana je 1896 godine. Ona je prva srbi 

janska banka koja je počela da uvodi mešoviti bankarski si

stem; prva se je počela odavati trgovačko-industrijskom i 

građevinarskom poslu, a bila je i jedna od iprvih akcionarskih 

preduzimača za javne radove. Pored čisto bankarskog posla 

ona ima i vrlo velike industrijske angažmane. I to ne samo 

putem kreditiranja raznih Industrijskih preduzeća. Naprotiv, 

ova se nalaze u njenom sastavu i ona upravlja njima nepo

sredno, kao i svojim ostalim čisto bankarskim odjeljenjima. 

Prometna banka kao industrijalac angažovana je u šumskoj 

odnosno drvarskoj industriji, u rečnom brodarstvu, u indu

striji lima i u mašinskoj industriji — fabrici vagona i gvoz

denih konstrukcija u Kruševcu. U njenom sastavu nalazi se 

čak i jedno poljsko dobro. Posredno — putem afiliranih pre

duzeća — ona je zainteresovana i u građevinarstvu, rudarstvu, 

osiguranju itd.

Čitaocima naših analiza je poznato da je Prometna 

banka sjajno prošla kroz sve neprilike koje su bile izazvane 

bankarskom krizom i opštorn privrednom depresijom. Blago

dareći povoljnoj strukturi pasive i solidnim aktivnim plasma

nima, ona nije morala, tražiti moratorijum. Inače, ona je i za

1931 isplatila dividendu od 10°/о, nepromenjeno kao i u toku 

dve prethodne godine. Dividenda za 1932 iznosila je još uvek 

4%, a gubici u 1933, 1934 i 1935 godini eliminisani su bez 

ikakvih teškoća delimičnim otpisom osobenog rezervnog 

fonda. Za 1936 isplaćena je opet dividenda od 4°/o, a za prošlu 

godinu 5%.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara 

Gotovina, zapisi i bonovi: • л

Blagajna , 1.107 949 1.103 1.620

'lito  kod 'N. banke . 529. 1.100 . 1.312 1.701



Blag. zapisi 

Drž. bonovi

750

3.976 3.552

2.000

4.314

3.000

3.552

Ukupno 6.362 5.601 8.729 9.873

Zajmovi:

po menicama 9.465 7.797 7.153 5.749

po zalogama 38 74 86 106

po tek. računima 13.491 17.423 26.559 21.439

' Ukupno 22.994 25.294 33.798 27.294

Benčina preduzeća:

Strugare 14.997 12.824 12.834 11.160

Brodarstvo 6.529 6.605 8.200 8.850

Fabrika vagona 8.169 8.726 10.062 - 10.187

industrija lima — — — 5.073

Poljsko dobro »Topoljak« 1.908 1.941 1.855 1.756

Ukupno 31.604 30.096 32.951 37.026

Nepokretnosti 9.380 9.935 9.935 9.750
flartije od vrednosti 16.765 17.665 17.525 17.632

Vrednosti rez. fonda 15.644 18.323 19.455 21.750
Nameštaj 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.
Kaucije, ostave, gar. 73.134 80.911 75.381 76.552
Gubitak 2.955 3,525 — —

Pasiva

Glavnica 20.001) 20.000 20.000 20.000

Fondovi: 

stalni rezervni 5.000 5.000 5.000 5.0Ü0
osobeni rezervni 14.212 12.483 9.356 10.788
valorizacioni 2.710 2.710 2.710 2.710

■•kursne razlike 2.919 5.426 6.414 8.632

Ukupno 24.841 25.619 23.480 27.130

Obaveze:

Ulozi na štednju 11.097 15.818 16.856 16.839
Tekući računi 42.917 42.700 50.836 53.654
Reeskont 6.052 5.790 9.514 3.583

Ukupno 60.066 64.308 77.206 74.076

"Razna pasiva 787 511 626 629
Dividenda — . — 800 1.000
Tantijema — -- 281 391
Ostatak dobiti — -___ ____ 100
Zbir bilansa 178.839 191.350 197.775 199.877
Obrtni kapital 105.705 110.349 122.394 123.326

Bančin obrtni kapital, koji je bio pao sa rekordnog sta

nja, od 137,2 miliona u 1930 na 107,6 miliona krajem 1933, 

poslednjih godina pokazuje opet tendenciju porasta i krajem

1937 dostiže visinu od 123,3 miliona. Od toga otpada 47,13 

mijiona na sopstvena i 76,1 miliona dinara na tuđa sredstva. 

Odnos je neobično povoljan, jer. su tuđa sredstva po prilici 
santo lVs puta veća od sopstvenih.

Glavnica Prometne banke iznosi 20 miliona, a fondovi 

27,13, mil. din. odnosno 136% od glavnice. Krajem 1930 ban

čim fondovi su iznosili 25,4 miliona. To znači da su za po

slednjih sedam godina uprkos bankarskoj krizi i opštoj pri

vrednoj depresiji per saldo povećani za 1,8 miliona. Postoje 

četiri fonda. Stalni rezervni (5 miliona) i valorizacioni (2,71 

miliona) ostali su već devet godina (od 1929) nepromenjeni. 

Fond kursne razlike iznosio je u 1930 godini 6,12 miliona. 

Zatim se zbog pada kurseva na efektnom tržištu potpuno 

istopio, tako da ga u 1932 uopšte nema. Međutim, u slede

čim godinama on opet stalno raste i krajem 1937 dostiže vi

sinu od 8,63 miliona, što znači da je za oko 2,5 miliona 

veći nego pre bankarske krize. Osoibeni rezervni fond bio je. 

najjači u 1933 g. sä 14,78 miliona. Njemu se svake godine 

dotira prihod hartija od vrednosti fondova, ali je iz njega 

pokriven i poslovni gubitak iz 1933, 1934 i 1935, posle čega je

krajem 1935 iznosio 8,96 miliona, a u toku poslednje dve go

dine povećan je za 1,83 miliona, na 10,79 mil. din. Važno je 

da se napomene da Prometna banka ne iskazuje amortiza- 

cione fondove u pasivi. Amortizacija kod bančinih predu

zeća vrši se neposredno smanjivanjem odnosnih pozicija a 

aktivi.

Stanje uloga na štednju bilo je, kao i kod većine osta

lih banaka, u 1930 rekordno sa 26,9 miliona. Do kraja 1934 

smanjeni su zatim za 15,8 miliona, na 11,1 mil. din. Međutim, 

već u toku 1935 opet su porasli za 4 miliona, a u 1936 za još 

jedan milion, na 16,8 miliona franaka. Pasivni tekući računi 

smanjeni su za vreme prve faze bankarske krize od 48,5 na

31,2 miliona, dakle za 17 miliona, ali se već posle 1932 i ovde 

jasno ispoljava tendencija por;sta. Krajem 1937 oni iznose

53.6 miliona, što znači da su u odnosu na 1932 povećani za

22,4 miliona i premašuju rekord od pre krize. Reeskont je 

postepeno smanjen sa 20,59 miliona u 1931 na 3,58 miliona 

krajem 1937. Iz svega ovoga izlazi da su tuđa sredstva od

1930 do kraja 1934 per saldo pala za 25,5 miliona, sa S5;6 na

60.06 miliona, dok su u toku poslednje tri godine opet poveT 

ćana za 14 miliona. Najglavniji izvor tuđih sredstava su, sada 

kao. i ranije, pasivni tekući računi. Preko njih se knjiže u 

prvom redu potraživanja afiliranih preduzeća, Osiguravaju

ćeg društva »Srbija«, Beočinske fabrike cementa itd. Afilija- 

cije Prometne banke su vrlo likvidne.

Aktivni poslovi Prometne banke mogu se 'podeliti u tri 

grupe: eskont, lombard, aktivni tekući računi i likvidna sred

stva zajedno iskazani su sa 37,17 miliona; bančina preduzeća

i nepokretnosti iznose 46,77 miliona, a hartije ođ vrednosti

i vrednosti fondova 39,38 miliona.

Prva grupa pretstavlja regularan bankarski posao. 

Ukupna sredstva iznose 9,87 miliona prema 8,73 mil. u pret

hodnoj i 5,6 miliona u 1935 g. Zajmovi su bili paii sa 30,8 

miliona u 1930 na 23 miliona u 1934, da bi se u toku sledeće 

dve godine opet povećali na 33,8 miliona. Prošle godine su 

opet smanjeni za 6,5 miliona, na 27,3 mil. din. Uprava napo

minje u svom izveštaju da se je banka u kreditnim poslovi

ma i u toku prošle godine zadržala samo na starim komiten- 

tima. Kod hartija od vrednosti takođe nije bilo hitnijih pro- 

mena. Povećanje bilansne vrednosti portfelja, odgovara do

bitku na kursnoj razlici. Znatan deo hartija otpada na prvo

klasne privatne efekte.

Treću grupu aktivnih poslova čine bančina preduzeća 

sa 37 miliona i nepokretnosti sa 9,75 miliona. Promene kod 

nepokretnosti poslednjih godina bile su sasvim neznatne, a. 

bilansna vrednost preduzeća bila je pala sa 44,5 miliona u

1931 na 30 miliona krajem 1935, dok je u toku poslednje 

dve godine opet povećana za 7 na 37 miliona, u prvom redu 

zbog novih investicija kod fabrike vagona i gvozdenih kon

strukcija u Kruševcu i zbog podizanja nove valjaonice lima 

na bančinom zemljištu kod Zemuna. U vezi sa poboljšanjem 

opštih privrednih prilika 'bančina preduzeća su dala povoljnije 

rezultate, ali se je uprava i prošle godine morala boriti s 

izvesnim teškoćama. Pre svega, još nije bilo okončano pitanje 

snabdevanja oblom građom bančine beogradske strugare, tako 

da je potrebna građa nabavljana posredno preko druge ban

čine strugare u Bosanskoj Jagodini. Bančino brodarsko i pe- 

skarsko odeljenje radilo je sa smanjenim kapacitetom. Do

duše, građevinska delatnost u Beogradu bila je prošle go

dine dosta živa, ali je zaostala za onom iz ranijih godina,, 

tako da nije mogla apsorbovati veliki kapacitet preduzeća 

koja se bave dobavom i prodajom peska i šljunka. Prošle go

dine je još bila dosta slabo zaposlena i bančina fabrika va

gona jer nije bilo. dovoljno p.orudžbina od strane najvažnijeg 

interesenta — državnih železnica. Zbog toga je rad fabrike: 

u poslednje vreme proširen i na druge izrade. Međutim, to 

još nije moglo doći potpuno do izražaja. Kao što je već spo-
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menuto, Banka je. prošle godine pristupila podizanju jedne 

nove. valjaonice lima kod Zemuna. Fabrična zgrada je po

dignuta, a naručena je i sva potrebna mašinerija, tako da 

će valjaonica uskoro biti puštena u pogon.

Kao što se vidi, Prometna banka smatra da je privred

na depresija prošlost, i da je dužnost banaka koje su već ra

dile na podizanju domaće industrije da produže rad u tome 

pravcu. Ona demantuje time sve prekore koje su izmislili 

kritičari za vreme bankarske krize na adresu mešovitog ban

karskog sistema. Prometna banka ne samo da ne odustaje 

od tog sistema, već ga štaviše produbljuje. To znači, u naj

manju ruku, da njezina uprava dobro zna šta hoće i da po

slove ne. radi po slučajnim impresijama, već po određenoj 

poslovnoj ideologiji.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Т roškovi 2.010 1.659 1.625 . 1.864

Kamata 3.406 2.972 3.281 3.561

Otpisi 71 758 738 949

Gubitak preduzeća 2.006 2.762 — —

Čista dobit — — 1.250 1.737

Priftodi

Od nepokretnosti 1 .оЗо 1.315 1.271 1.299

Od hart, od vrednosti' 733 702 2.22Ü 1.218

Kamate 1.716 1.416 2.862 2.686

Provizije i prih. preduz. 690 829 531 992

Napi. otpis, potraž. 62 43 10 33

Razni prihod: — 321 1.883
Gubitak 2.955 3.525 — —

Zhir prihoda-rashoda 7.493 8.151 6.894 8.111

Zbir prihoda je za 1,2 miliona veći nego Uj'prethodnoj

godini, iako su prihodi od hartija od vrednosti u 1937 za 1 

milion manji nego u 1936. Provizije i prihodi od preduzeća 

su za 460 hilj. veći. Raznih prihoda u 1936 nije ni bilo, a u 

prošloj godini su iznosili 1,88 miliona. Ostale promene na 

strani prihoda su neznatne. Sve pozicije na strani rashoda 

pokazuju povećanja. Međutim, moramo naglasiti da Prometna 

banka ima, ipak, vrlo štedljivu režiju. Troškovi u 1937 iznosili 

su samo 1,86 miliona prema 3 miliona u 1930 godini. Cista 

do'bit je iskazana sa 1 mil. 737 hilj. din. Ukupna čista dobit 

bila je stvarno znatno veća. Treba, naime, imati u vidu da je 

dobitak na kursu od 2,2 miliona, kao i prihod od hartija re

zervnog fonda od 1,26 miliona neposredno unet u fondove. 

To znači da ukupna dobit dostiže 5,22 miliona odnosno 26°/« 

od glavnice. Nepodeljeni ostatak dobiti od 100 hilj. din. upo- 

trebljen je za isplatu poreze na 5%> dividendu za 1937 g.

U upravnom odboru su g. g.: Miloš Savčić (pretsednik), 

Vlađeta Savčić (potpretsednik), Vasa U. Jovanovič, Živojin 

Jankovič, Aleksandar Acović, Jovan L. Lučić, Košta L. Ti- 

motijević, Milenko M. Savčić i Ljubiša M. Savčić. U nadzornom 

odboru su bila gospoda: Milutin Stanojevič (pretsednik), poč. 

Milan Parivodić, Jakov Savčić, Stevan M. Milovanovič i D i

mitrije S. Mirkovič. Direktor banke je g. Dragomir M. Leko.

ЗЕЛИНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНА, CB. ИВАН ЗЕЛИНА

Зелинска дионнчка штедиона, која je ca 1937 завр- 

шнла четрдесетпрву годину свог рада, била je успела да 

прнкупи знатаи износ улога. Крајем 1930 н>ен обртни ка- 

питал износио je 10,5 мнл., a улози 8,55 мил. дин. Благода- 

рећн чињеници да на свом челу има људе којн у том кра- 

Ју уживају неограинчено поверење, паника улагача из сеп- 

тембра 1931 остала je без нкаквог утицаја на њено посло-

ваше. Одлива улога уопште није било. До 20 априла 1932' 

и дужницн • штедионице су углавном врло уредно одговара- 

ли својим- обавезама. Међутнм, после проглашења иорато - 

'ријума за сељачке дугове ситуација се одједном из осно-: 

ва променила, што je и разумљнво код новчаног завода- 

којн се готово искључиво бавио креднтирањем земљорад- 

ника.

Биланси Зединске дионичке штедионице су тим инг 
тересантнији, што нам пружају гипичну слику развиткадо- 

бро вођених провинцијских завода, који ису неговали -зе- 

иљораднички кредит и којима су због тога, без икакве- 

н>ихове кривице, наметнуте огромне жртве.

лктн»а i m  1932. mt». к ш .

у хиљадама динара

Готовина 133 73 21 257

Менице 9.552 9.240 7.560 193

Аграрна банка ---- ---- , &83в'

HpoT. и парн. грошкови — — - 108 т т

Дужннцн 410 59 41 r 51

Хартије од вредн. 390 226 4 . — —

Покретнине ---- ---- 217 Т

Губитак — — _

C
l

<мС*> 10'

Паеива

Главница 1.000 1.000 1.000 ШГ

Резерве 75 76 5 -

Улошцн 8.550 8.666 7.172 7.i.6i,i

Повериоци 105 123 50 m

Реесконт 508 470 87 ЈД"

Добитак 102 7 --- -
i ■ ~7У~>

Збир биланса 10.488 10.333 8.314 7.635'

Како се у меничном портфељу налазило преко 97®/» 

сељачких меница, прошлогодишњи рад штедионице се са~ 

стојао углавном само у предаји дужника земљорадкикг 

Аграриој банци н у ликвидацији осталих неземљорадничкцх. 

меница. Ha Паб су пренета потраживања од 2037 дужника,, 

у укупном износу од 7,644.400 дин. Kao протувредност sa

ro штедионица треба да добије 3 мил. дин. jr 3°/о-тним 20 

r. обвезнидама и 4,13 мил. у потраживању на тек. рач. код. 

Прив. Агр. банке. За покриће остатка према Уредби мора-, 

ле су се отписати све резерве и пола главнице. Ова се мо- 

рала отписати још за даљнх 300 хиљ., да би се покрш» 

губитак пословања, које je од 1933 због максимирања кз 

иатних стопа стално дефицитарно, иако су сви расходм’ 

компримирани до крајњих гранида. Дакле, завод je, a« 

крив ни дужан, морао да отпише четири петине главнице 

(која je износила. 1 мил. дин.) и своје резерве од 76 хиљ. 

дин. Акционари ипак верују у бољу будућност. Главн* 

скупштина, одржана 27 марта о. г., решила je да се главнн- 

ца опет повећа са 200 хиљ. на 1 мил. дин. издавањем 6400 

првенствених деоница no 125 дин. номиналне вредности,. к 

уз емисиони курс од 135 дин. плативих у готову одмах прн- 

ликом уписа.

Ha име првог ануитета наплаћен je од Аграрне банке 

нзнос од 352 хиљ. У вези с тим штедиона исплаћује сву 

камату до краја 1937 и ослобађа од ограничења све улоге. 

до 1000 дин.

У управи су г. г.: Никола Антолковић, Лујо Пажић,-, 

д-р Јосип Беровић, Иван Глухак, Фрањо Кос, Стјепан Па- 

жић и Милан Пажић. У надз. одбору се налазе г. r.: Map-, 

ко Цајнер, Ђуро Кан и Радослав Планић. Ддиректор je .iv  

Лујо Пажић.

■ ■ ■ ■
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Sadržaj:
Vračarska zadruga — Beograd 

Jugoslovenski kreditni zavori a. d,, Beograd 

Jadranskopodunavska banka u Beogradu

VRAČARSKA ZADRUGA — BEOGRAD

. Vračarska zadruga spada u red novčanih zavoda me- 

šovitog sistema, jer je u industrijska preduzeća plasirala 

posredno ili neposredno preko polovine svog ukupnog obrt

nog kapitala. Pre svega, ona ima renomirani hotel »Srpski 

Kralj« na Kalemegdanu, koji eksploatiše u sopstvenoj re

žiji, a učestvuje u Pivari Vajfert A. D. sa oko 50e/o i u Prvom 

akcionarskom mlinu sa, verovatno, svili 100'Vo. U ova pre- 

đuzeća je uložila oko 30 miliona-. dinara.

Uprava Vračarske zadruge napominje u svom posled

njem izveštaju, da je za uspešno i normalno poslovanje 

novčanih ustanova koje eksploatišu industrijska preduzeća 

opasno oslanjati se na tako labilne kredite kao što su ulozi 

na štednju. Zadruga je u toj alternativi »industrija ili ulozi 

na štednju« odlučila da ostane pri prvoj. Nema nikakve pro- 

tivurečnosti u tome što se ona po bilansima još uvek javlja 

kao depozitna ustanova. Ona to u stvari i jeste. Ono što. 

se ne može da vidi iz.bilansa, to je da su njezini ulozi po 

njihovim nosiocima slični akcionarskim udeiima. Zadruga je 

odlučila da isplati ostatak t. zv. spoljnih uloga, koji ne 

iznose više od 10 miliona. Zadržaće samo uloge svojih čla

nova uprave i njihovih srodnika.

Bilo bi sasvim pogrešno kada bi se na osnovu onoga 

što je ovđe rečeno doneo zaključak da je Vračarska zadruga 

u svoje vreme pribegla zaštiti zbog preteranog angažmana 

u industriji. O harmoniji rokova između aktivnih i pasivnih 

poslova ovde se. je i ranije vodilo računa. Međutim, niko nije 

mogao predvideti ni obim panike ulagača ni činjenicu da će 

zakonodavac resiti đužnike-zemljoradnike od obaveze da pla

ćaju svoje dugove na vreme. Vračarska zadruga je izvesan 

đeo svojih sredstava bila plasirala u eskont zemljoradničkih 

menica. Kada su joj pred kraj 1932 nekoliko ulagača otka

zali svoje uloge od blizu 10 miliona, Zadruga se je našla 

pred dilemom đa pribavi potrebna sredstva naglim otkazom 

đatih kredita ili da pribegne takođe zaštiti, kao što je to 

već bio učinio i ogroman broj drugih banaka. Posle dugog 

razmišljanja uprava je bila izabrala onu drugu mogućnost, 

jer bi naglim otkazom kredita bila dovedena u bezizlazni 

položaj preduzeća kojima su krediti dati. Od dva zla iza

brano je manje. Komentarišući tu meru (u br. 18 od 20 

aprila 1933) kazali smo sledeče: »Iako je danas opasno svako 

proročanstvo, kod Vračarske zadruge se može unapred da 

zna, da i za slučaj daljeg zaoštrenja bankarske krize niko 

ne može da pretrpi ni najmanje štete«. Bilansi Vračarske 

zadruge za nekoliko poslednjih godina nam potvrđuju da 

se nismo ni najmanje prevarili:

Račtsn izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina 797 821 959 1.289
Menice 8.480 7.454 6.803 6,028

Zemljoradn. eskont 2.479 1.739 1.304 --
Tekući računi »stari« 10.278 11.040 13.111 12.665

Tekući računi »novi« -- - -- -- - 1.412

Privremeni računi 969 486 597 601

Obr. nenapl. kamate -- 621 620 616

Hartije od vrednosti 10.680 11.206 11.096 11.539

Nepokretna imovina 18.670 18.670 18.670 18.481

Pokretnosti 119 88 79 83

Hotel »Srpski Kralj« 5.679 4.961 4.608 4.948

Razna aktiva 1.364 54 265 265

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Fondovi 12 1.066 2.552 3.933

Ulozi »stari« 29.121 27.285 25.929 22.449

Ulozi »novi« -- -- -- 1.813

Poverioci i reeskont 8.656 8.409 9.029 8.769

Privremeni računi 294 139 163 550

Razna pasiva 1.351 655 351 340

Čisti dobitak 80 75 88 73

Ostave, gar. itd. 67.806 68.4-25 66.520 61.464

Zbir bilansa 127.321 126.056 124.632 119.392

Obrtni kapital 59.515 57.631 58.112 57.928

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamate 1.674 1.277 1.196 1.159
Plate 385 365 378 393
T roškovi 627 639 673 631
Otpisi 1.130 2.048 773 498

Dotacije fondovima -- 634 1.600 1.294
Dobit 80 75 88 73

Prihodi 

Prenos dobiti

1

80 75 88
Kamata - 2.571 2.250 2,015 2.061
Obr. nenapl. kamate -- 621 -- ■ ■--
Nepokretnosti 763 700 700 693
Hartije od vrednosti 134 103 140 140
Napi. otp. potraž. 3 10 29 30
Provizije i razno 426 1.274 1.749 1.036
Zbir prihoda 3.897 5.038 4.708 4.048

Obrtni kapital iznosi 57,9 miliona. Struktura pasive je

veoma povoljna. Sopstvena sredstva su bilansirana sa '24 mi

liona dinara, od čega otpada 20 miliona na glavnicu. Prema 

tome ukupna tuđa sredstva ne iznose više od 33,9 miliona. 

Kao što je već spomenuto, od toga ne otpada više od 10 

miliona na t. zv. spoljne uloge, a reeskont kod Narodne 

banke je izkazan samo sa 6,64 miliona. To znači da po pri

lici 5/v obrtnog kapitala otpadaju na dugoročna sredstva, a 

samo ?/7 na kratkoročna (reeskont i spoljni ulozi).

U aktivi vidimo da na gotovinu, menice i tekuće ra

čune otpada oko 22 miliona. Od toga su menice iskazane sa 

6 miliona, a aktivni tekući računi iz starog poslovanja sa
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12,67 miliona. Preko tekućih računa knjiženo je i potraži

vanje Zadruge od Agrarne banke za preneseni joj portfelj 

zemljoradničkih menica, koji zajedno sa troškovima i kama

tom do kraja oktobra 1936 iznosi 7,18 mil. din. Zadruga će 

biti u stanju da se dosta brzo odrekne zaštite, jer će moći 

bez naročitih teškoća da isplati spoljne uloge sredstvima koja 

će dobiti postepenom naplatom svojih meničnih potraživanja, 

kao i iz: godišnjih prihoda j  iz naplate prva dva ili najviše 

tri anuiteta od Agrarne banke.

Najveću poziciju u aktivi čine nepokretna imanja koja 

su iskazana sa 18,48 mil., a sastoje se iz zgrade hotela »Srpski 

Kralj«, iz zgrade Vračarske zadruge u Krunskoj ulici i ne

kih manjih objekata. Obrtni kapital Zadruginog hotela bi- 

lansira se zasebno, sa 4,9 mil. u 1937 prema 4,6 mil. u pret

hodnoj godini. Hartije od vrednosti bilansirane su sa 11,54 

mil. prema 11,09 mil. din. u 1936. U ovom portfelju najvaž

nije su dve grupe prvoklasnih industrijskih papira, i to akcije 

Vajfertove pivare i one Prvog akcionarskog mlina u Beogradu.

Neobično interesantan je i račun gubitka i dobitka, 

jer nam pokazuje da je uprava učinila maksimalan napor radi 

normalizovanja prilika i unutarnjeg jačanja Zadruge. Troš

kovi i plate, koji su u 1930 bili iskazani sa 2,45 miliona, u 

1937 godini iznose samo 1,55 miliona, po prilici jednako kao 

i u toku dve prethodne godine. Blagodareći najrigoroznijoj 

štednji, višak prihoda nad rashodima iznosio je (u hilj. din.): 

u 1932 g. 840 u 1935 g. 2.931

u 1933 g. 635 u 1936 g. 3.085

u 1934 g. 2.121 u 1937 g. 2.635

Sva ova dobit od oko 12 miliona upotrebljena je ria 

otpis gubitka kod zemljoradničkih menica, na otpis ostalih 

sumnjivih potraživanja i na amortizaciju inventara »Srpskog 

Kralja«, nepokretnosti i nameštaja. Fondovi, koji su se bili 

do kraja 1934 skoro potpuno istopili, krajem 1937 iznose opet 

skoro 4 miliona, po prilici jednako kao i pre bankarske krize. 

Dividenda na koju bi akcionari prema postignutoj dobiti 

imali prava upotrebljena je i prošle godine na unutrašnje ja

čanje Zadruge.

Teško da ima novčanog zavoda kod nas koji se je 

posle vrhunca bankarske krize toliko osnažio, koliko ,ie to 

slučaj kod Vračarske zadruge. To se ne vidi potpuno iz sa

moga bilansa, ali toliko jasnije iz naših dosadašnjih analiza. 

To snaženje se ogleda, između ostaloga, u snažnim otpisima 

na inventaru u najširem smislu (jednim delom van bilansa), 

u ,još snažnijim dotacijama fondovima, koji su bili nestali 

za vreme krize, u potpunom otpisu celokupnog gubitka na 

seljačkim menicama, kao i u više no opreznoj proceni sop

stvenih hartija od vrednosti.

U upravi su g.g.: Košta J. Protić (pretsednik), Jovan 

St. Veljković, Božidar Vlajić, Vladimir R. Gođevac, Miloš V. 

Ilić, Toma Gincar-Janković, dr. Čedomir Durđević i Stojan 

J. Veljković. U nadzornom odboru se nalaze gospoda: Arse- 

nije Fotirić, Aleksandar Nikolajevič, Jovan Gođevac, Dušan 

Ristič i Vojislav Veljković.

JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D„ BEOGRAD

U našim analizama bilansa Jugoslovenskog kreditnog 

zavoda za ranije godine imali smo već priliku da konsta- 

tujemo da je njegov razvitak, naročito onaj posle 1931 go

dine, bio toliko sjajan, nagao i neobičan, da je u našem pri

vatnom bankarstvu ostao gotovo bez primera. Kada su za 

ogromnu većinu naših privatnih banaka u stvari tek počele 

teškoće — krajem 1931 — ovde je bankarska kriza već lik

vidirana. I to definitivno. U toku 1931 i kod Jugoslovenskog 

kreditnog zavoda obrtni kapital je bio smanjen za 16 mili

ona, na nešto ispod 40 miliona. Od toga otpada svega 3

miliona na smanjenje uloga, dok je 13 miliona zavod iz sop- 

stvene inicijative -bio vratio svojim poveriocima. Za vreme 

prve panike ulagača u poslednoj trećini 1931 banka je pri

vremeno bila obustavila davanje novih kredita, pa joj po- 

menuta sredstva nisu bila potrebna. Dobija se utisak da je 

ovde u to vreme bilo došlo samo do malog odmora, do ispi

tivanja nove situacije i pripreme za snažan polet u toku sle

dečih godina.

Jugoslovenski kreditni zavod osnovan je 1926 godine, 

a otpočeo je svoj rad u 1927 sa glavnicom od 10 miliona. U 

toku 1930 glavnica je povišena na 15 miliona. I tuđa sred

stva su priticala velikom brzinom. Obrtni kapital zavoda iz-
nosio je u milionima dinara:

krajem 1927 28,86 krajem 1933 63,52

» 1928 36,05 » 1934 77,38

» 1929 51,11 » 1935 88,63

1930 56,05 » 1936 96,87

» 1931 39,86 » 1937 108,97

» 19-32 49,59

Kada bi se na osnovu gornjih podataka hteo dom

sud o prilikama u našem bankarstvu u razdoblju na koje se 

oni odnose, dobila bi se sasvim pogrešna slika. Razvitak Ju

goslovenskog kreditnog zavoda je jedinstven i neobično brz, 

kako -pre tako i za vreme bankarske krize. Obrtni kapital, 

koji je 1930 bio nešto ispod 40 miliona, krajem 1937 dostiže 

visinu od 109 miliona. To znači da je u toku poslednjih 6 

godina gotovo utrostručen. Takvo proširenje poslovnog vo

lumena moralo bi se smatrati sasvim izuzetnim i u godinama 

prosperiteta, a kamo li u godinama opšte privredne depresije 

i bankarske krize. Krajem 1937 ulozi po štednim knjižicama 

i tekućim računima sa 85,28 miliona su gotovo četiri puta 

veći nego krajem 1931, kada su bili bilansirani sa 22,35 mi

liona. Poverenju ulagača u zavod je mnogo doprinela i činje

nica, da su njegovi upravljači poznati kao neobično iskusni, 

oprezni i rigorozni bankari. I poslovi kojima se banka bavi 

spadaju među najlikvidnije bankarske poslove uopšte, a to sli 

u prvom redu finansiranje kratkoročnih izvoznih poslova i 

reeskont menica manjih novčanih zavoda. Sigurnost plasmana 

je obezbeđena i savršenim poznavanjem posla i komitenata 

od strane bančinih upravljača: »U toku desetogodišnjeg rađa

— veli uprava u svom poslovnom izveštaju za 1936 godinu

— nismo utužili nijednu menicu iz svog portfelja«. To nam 

ne pokazuje samo toleranciju i razumevanje uprave za even

tualne neprilike bančinih dužnika, već je pre svega dokaz 

ogromne obazrivosti -s kojom je ona uvek ulazila u svaki 

posao.

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara
Blagajna 9.476 11.274 11.774 8.146
Nar. banka i P. šted. 10.516 14.600 6.275 17.668
Potraž. kod banaka 1.224 441 376 594
4% blag. zapisi M. F. — — 6.000 4.000

Gotovina ukupno: 21.216 26.315 24.425 30.408
Valute i devize 989 1.339 856 2.271
Hartije od vrednosti 1.088 1.188 936 1.249
Menice 18.882 22.356 25.660 26.540
Dužnici 35.203 37.433 44.993 48.507

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezervni fond 1.550 1.800 2.200 2.800
Fond za dubioze — — 1.432 2.154
Penzioni fond 145 170 220 300
Ulozi 58.697 69.657 75.102 85.281



'Prenosne pozicije 738 520 957 1.271

Čista dobit 1.249 1.485 1.959 2.169

Ziiir bilansa 77.379 88.631 96.870 108.975

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi i plate 1.746 1.997 2.348 2.536

Porez 640 500 700 1.109

Otpisi 1.194 968 1.129 1.023

Čista dobit 1.249 1.485 1.959 2.169

Prihodi

Kamate i prov. -saldo 4.306 4.166 5.012 5.486

Pt-enos dobiti 21 74 107 144

Razni prihodi 502 711 1.017 1.207

Zbir prihoda ili rashoda 4.830 4.951 6.136 6.837

Obrtni kapital je porastao sa 96,87 miiiona u pret

prošloj na 108,97 miiiona krajem 1937 godine. Povečanje iz

nosi 12,1 mil., od čega otpada 10,18 mil. din. na porast uloga. 

Do kraja 1932 zavod je bilansirao zasebno i poverioce. Me

đutim, tog računa nema više u bilansu, verovatno zbog toga 

Sto je banka, zbog znatnog priliva uloga isplatila svoje po- 

verioce. Zavod se ne služi ni reeskontom kod državnih od

nosno poludržavnih banaka. Jedina sredstva kojima on radi.

— pored sopstvenih sredstava — su samo ulozi po štednim 

knjižicama i tekućim računima. Kao što je već spomenuto, 

ukupni ulozi dostižu 85,28 miiiona. Glavnica je posle 1930 

ostala nepromenjena sa 15 miiiona. Rezerve iznose 4,95 mili- 

otia prema 3,63 miiiona u prethodnoj i samo 750 hilj. dinara 

krajem 1930 godine. Sa dotacijom iz dobiti za 1937 bančine 

rezerve iznosiće 5,65 miiiona odnosno 37,7% od glavnice. Kada 

se uzme u obzir i ostatak iz čiste dobiti, koji se prenosi na 

novi račun, vidi se da su ukupna sopstvena sredstva dostigla 

visinu od 20,8 miiiona, što znači da ona prema tuđima stoje 

:po prilici kao 1 prema 4. U bankarskoj politici ovakav odnos 

se označava kao najnormalniji.

Glavni aktivni poslovi su eskont menica i tekući računi. 

Na ove đve pozicije otpada oko 69% od celokupne aktive 

prema 73% u prethodnoj i 67% u 1935 godini. Prošle godine 

menice su porasle samo za 900 hilj., na 26,54 miiiona, a du

žnici po tekućim računima za 3,5 miiiona, sa 45 na 48,5 mi

iiona. Kao što se vidi, za Jugoslovenski kreditni zavod, koji 

se ne služi reeskontom, aktivni tekući računi su interesantniji 

ođ eskonta, jer pružaju istu sigurnost, a znatno su prikladniji 

za finansiranje izvoza. Na hartije od vrednosti otpada samo 

J.15% cele aktive odnosno 1,25 miiiona. Povećanje prema 

prethodnoj godini iznosi 313 hilj., a izazvano je u prvom 

redu porastom kurseva. Poslovanje sa devizama i valutama 

je znatno. U tom pogledu Jugoslovenski kreditni zavod do

lazi u red najjačih banaka u Beogradu. Krajem 1937 devize 

i valute su bilansirane sa 2,27 mil. prema 856 hilj. u 1936.

Mobilnost zavoda je na zavidnoj visini. Samo gotovina 

u blagajni i kod Narodne banke i Poštanske štedionice iznosi

25,8 miiiona. Zavod ima pored toga za 4 mil. din. 4% Bla

gajničkih zapisa Ministarstva finansija i za 594 hilj. din. po

traživanja po viđenju kod banaka. Ako tome dodamo valute 

i devize i hartije od vrednosti, vidimo da likvidna sredstva 

prvog reda iznose preko 33,9 miiiona. To je za 13,1 miiiona 

više od ukupnih bančinih sopstvenih sredstava, odnosno 31,1% 

od ukupnog bančinog obrtnog kapitala i skoro 40% od iz

nosa tuđih sredstava. Kao što je već spomenuto, prošle go

dine ukupna sredstva kojima banka radi povećana su za 12,1 

mil. din. Samo polovina tog iznosa je plasirana u poslove, a 

drugom polovinom je povećana bančina gotovina. Da bi se 

•obezbedila protiv svakog iznenađenja, banka nije žalila znat

ne žrtve koje su prirodna posledica održavanja tako visokog 

likviditeta.

Iako je znatan deo sredstava neplodno ležao u kasama 

zavoda i na žiro-računu, ipak je znatna i čista dobit. Ra

čun gubitka i dobitka za 1937 pakazuje opet rekordne cifre. 

Saldo kamata i provizija koji se javlja kao višak među pri

hodima, iznosi 5,48 miiiona prema 5,0 miiiona u prethodn-oj 

i 2,8 miiiona u 1931 godini, koja je ovde bila najbolja pre 

bankarske krize. Stalnu tendenciju porasta pokazuju i ra

zni prihodi, koji iznoseći,2 miiiona prema 1,0 mil. din. u 1936 

godini. Zbir prihoda je za ravno 700 hilj. din. veći nego u 

prethodnoj godini. S obzirom na stalno povećavanje poslova, 

prirodno je da se tendencija porasta primećuje i kod troškova 

i plata, koji su u 1937 iznosili 2,53 miiiona, odnosno za 188 

hilj. din. više nego u 1936. Relativno veliki porast imamo i 

kod poreza. Oni iznose 11 mil. prema 700 hilj. u 1936 godini.

Čista dobit sa prenosom iz 1936 iskazana je sa 2,17 mil. 

i veća je za oko 200 hilj. nego u prethodnoj godini. Treba 

imati u vidu da je iznos od dinara 722 hilj. neposredno unet 

u fond za dubioze. To znači da je ukupna čista dobit za 1937, 

bez prenosa ostatka dobiti iz 1936, iznosila 2,75 miiiona din. 

odnosno 18,3% od glavnice. Akcionarima se deli dividenda 

od 6‘/a% prema 6% u 1936 godini, 5% godišnje u toku 5 ra

nijih godina i 7% u 1930. Za isplatu dividende određen je iz

nos od 975 hilj. Kao što je već spomenuto, 722 hilj. su unete 

u fond za dubioze; daljih 700 hilj. dotirano je rezervnom fon

du i 80 hilj. penzionom fondu; 260 hiljada je dato upravi i 

nadzornom odboru na ime tantijeme, a ostatak od 154 hiljade 

prenet je na novi račun.

U upravi su bila sledeča gospoda: Adolf Minh (pret

sednik), inž. Ljuba Gođevac i J. Bin (potpretsednici), Slavko 

L. Singer, Bora Popović, Mihajlo Lukarević, Velimir Dimitri- 

jević, Dragomir N. Rakić, Đorde Lederer, Aleksandar Minh 

i Hinko Blivajs, članovi. Pretsednik nadzornog odbora je g 

Borisav Stojankić, a članovi su g. g.: Dragan Milićević, d-r 

Cvetko Gregorič i d-r Vinko Vrhunec. Upravljajući direktor 

je g. Hinko Blivajs.

JADRANSKO-PODUNAVSKA BANKA U BEOGRADU

Tačno pre pet godina, u aprilu 1933, i Jadransko-podu- 

navska banka je bila primorana da zatraži zaštitu. U toku 

iste godine, i ne čekajući na odluku Bankarske komisije od

nosno Ministarstva trgovine i industrije, banka je pročistila 

i svoj bilans. Gubitak poslovanja u 1933 godini iznosio je

1,5 miiiona, a onaj iz ranijih godina nešto manje ođ 13 mi

iiona. Osim toga, celokupna bančina aktiva bila je podvrg

nuta novoj najrigoroznijoj proceni, koja je vodila računa o 

izmenjenim vrednostima i realnom stanju. Na taj način se 

pokazalo da je potreban dalji otpis od 29,5 miiiona. Prema 

tome ukupni gubitak je iznosio 44 mil. din. On je eliminisan 

sniženjem glavnice od 55 na 11 mil. din. Kao što se vidi, ak- 

cionari su podneli ogromne žrtve. Bilansi za četiri poslednje 

godine nam pokazuju da ona nije bila uzaludna. U toku 1935 

doneta je odluka da se pristupi ponovnom povišenju glavnice 

sa 11 na 24 miiiona. Glavniji ulagači i poverioci pristali su-' 

dobrovoljno da se jedan deo njihovih potraživanja (39%) 

pretvori u prioritetne akcije. Oni su upisali 9 mil. 898 hilj., a na 

ostale ulagače, koji su imali uloge iznad 100 hilj., otpao je 

ostatak do 13 miiiona, tj. 3 mil. i 102 hilj. din.

Sa zadovoljstvom konstatujemo da se i »novo poslova

nje« izgrađuje prilično brzim tempom. Blagodareći poverenju 

bančinih ulagača i poverilaca nova sredstva su dostigla vi

sinu od skoro 28 mil. din. Kretanje novih poslova vidi se 

iz sledeče tablice (u hiljadama dinara —- izdvojeno iz glavnog 
bilansa):



Aktiva 1935 1936 1937

Gotovina 2.773 1.862 2.872,

Menice 1.185 6.874 10.252

Dužnici 5.005 8.985 13.782

Efekti' 334 160 838

Pasiva

Ulozi na knjižice 1,220 1,657 2.572

Ulozi-po tek. rač. 4.538 6.912 11.692

Novč. zavodi — tek. rač. 1.517 2.4-17 4.323

Poverioci 2.022 6.895 9.157
Zbir 9.297 17.881 27.744

Zbir novih sredstava iznosi 27,74 miliona. Prema pret

hodnoj godini je povečan za 55%, a u odnosu na 1935 je 

ravno utrostručen. Ulozi dostižu 14,26 miliona, prema 8,57 

miliona u 1936, što znači da su za 66,5% veći. Obaveze pre

ma bankama su prošle godine takođe porasle sa 2,4 mil. u

1936 na 4,3 mil. krajem 1937, a poverioci sa 6,89 na 9,15 mil. 

din. Po prilici pola novih sredstava odnosno 13,78 mil. din. 

je plasirano u aktivne tekuće račune, a 37% ili 10,25 mil. u 

menice. Gotovina je za 1 mil. din. veća nego u 1936 i iznosi 

2,87 miliona. Svi novi plasmani su sasvim kratkoročni i pot

puno likvidni.

Za bančinu budućnost je neobično važna činjenica da su 

i prošle godine gotovo sva njena preduzeća pokazivala po

boljšanje rentabiliteta. U svom poslednjem izveštaju bančina 

uprava veli o njima: »Naše industrije pokazuju u glavnom 

dobre rezultate. Šta više i one, koje su važile kao slabije, 

sredile su svoje prilike i osposobile se za uspešniji rad, a 

neke od tih industrija, pored kamate, dale su u prošloj go

dini i dividendu. Naši angažmani kod parobrodarskih dru

štava predstavljaju dobar plasman... Naše afilirano preduzeće 

Slavonska agrarna štedionica u Osijeku razvija se dobro«.

Glavne bilansne pozicije Jadransko-podunavske banke 

za četiri poslednje godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 2.669 537 407 780

Menice 62.028 49.280 45.733 41.302
Dužnici 16.169 11.333 50.732 10.586

Hartije od vrednosti 24.151 26.474 26.093 26.492

Vrednost penz. fonda 2.551 2.503 2.468 2,167

Nepokretnosti 28.577 28.262 , 27.670 27.176

Ostave i garancije 117.114 111.477 118.591 135.223

.»Novi poslovi« — 9.297 17.881 27.744

Pasiva

Glavnica 11.000 11.000 11.000 11.000

Prioritetna glavnica — 13.000 13.000 13.000

Rezervni fond 39 100

Penzioni fond 2.551 2.503 2.468 2,487

Fond ranijih penz. 500 500 500 500

Ulozi na knjižice 19.580 14.630 13.390 12.707

Ulozi po tek. rač. 7.406 5.044 4.195 3.4-35

Tekući — Banke 17.713 10.016 8.589. 7.725
Poverioci 77.324 61.502 59.549 57.268

»Novi poslovi« 'л|јјК?5&| 9.297 17.881 27.744

Čista dobit 71 193 373 280

Obrtni kapital 136.145 127.686 130.985 136.247

Zbog priliva »novih sredstava« i obrtni kapital raste. 

Krajem 1937 bio je za oko 5,25 mil. veći nego u prethodnoj 

godini i iznosi 136,25 miliona, od čega otpada 108,5 miliona 

odnosno 79,6% na sredstva iz »starog poslovanja«. Kao što 

je već spomenuto, glavnica iznosi 24 miliona, od čega otpada 

13 miliona na prioritetnu glavnicu. Rezervni fond je iskazan 

sa. 100 hiljada. Od čiste dobiti za prošlu godinu 260 hilj. din. 

Se unosi u novi fond za dividendu po prioritetnim akcijama. 

Banka ima i dva penziona fonda, koji iznose ukupno 3 mil.

dinara. Tuda sredstva iz »starog poslovanja« bilansirana si» 

sa 81,13 mil. ,prenia 85,72 mil. u prethodnoj i 122,02 mil. din. 

krajem 1934. Od toga otpada na stare uloge samo 16,14 mil, 

dinara. Banka je i u prošloj godini, izlazeći u susret svim 

opravdanim zahtevima smanjila svoje obaveze prema starim 

ulagačima za 1,56 mil. Pored smanjenja obaveza po ulozima, 

ona je u srazmernoj meri smanjila i svoje obaveze kod re- 

eskontnih poverilaca. Inače, u toku poslednje tri godine sta

rim ulagačima i poveriocima je isplaćeno preko 30 mil. dinara.- 

»Poverioci« iznose- 57,27 mil., a pasivni tekući računi (banke)- 

7,72 mil. dinara.

Ako izdvojimo »nove poslove«, vidimo da je nešto ma- - 

nje od pola obrtnog kapitala plasirano u menice i aktivne 

tekuće račune, jedna četvrtina u nepokretnosti i jedna čet

vrtina u hartije od vrednosti. Krajem 1929, kada je obrtni 

kapital Jadransko-podunavske banke bio najveći (306 miliona 

prema 136 mil. din. u 1937), na dužnike i menice otpadalo je. 

oko 66% obrtnog kapitala, na hartije od vrednosti 16% i 

na nepokretnosti 12%. To znači da su. dužnici i menice naj

jače reducirani. Preko računa hartija od vrednosti knjiženo, 

je i bančino učešće u raznim industrijskim, parobrodarskim К 

drugim preduzećima. Što se tiče nepokretnosti, one su po

slednjih godina usled preuzimanja izvesnih objekata od du

žnika i povećane. Uprava napominje u svom poslednjem izve

štaju, da se za ove od dužnika preuzete nekretnine javlja, 

življi interes, tako da postoji nada da će se znatan deo već 

u toku ove godine moći realizovati. To će takođe ubrzati 

likvidaciju »starih poslova«.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937’

u hiljadama dinara

Troškovi 2.499 3.174 2.762 2.71.5-

Porezi i takse 664 605 479 417'

Kamate 4.844- 3.263 3.049 3.6 l f

Otpisi 9 — — 574'-

Čista dobit — 193 373 280-

Prihodi

Kamata 5.091 3.766 3.258 3.486

Provizije i razni 1.459 2.121 2.174 2.056-

Nepokretnosti 1.537 1.278 1.076 1.149

Napi. отр. potraž. felgu ia 657"

Prenos dobitka — 71 155 250

Zbir prihoda 8.087 7.236 6.663 7.598-'

Pasivna kamata iznosi 3,6 miliona i veća je za 526 hilj. 

nego u prethodnoj godini. To je posledica priliva »novih« tu

đih sredstava. Interesantno je da su izdaci za kamatu čak za 

125 hilj. din veći od aktivne kamate. To dolazi otuda, što- 

Banka dvama svojim preduzećima nije uopšte računala ka

matu, da bi im omogućila budući siguran rentabilitet. To je 

mera koja istovremeno pretstavlja i unutrašnje jačanje same 

banke. Otpisi iznose 574 hilj. din. To je više nego nadokna

đeno prihodima od naplate ranije otpisanih potraživanja- 

(657 hilj.) Prihodi od nepokretnosti su nešto porasli, ali su 

po prilici za jednak iznos provizije i razni, prihodi manji,. 

Uprkos proširenom obimu posla, troškovi su nešto reducirani. 

Banka je uspela da i 1937 godinu zaključi sa dobitkom. 

Uopšte svi bilansni podaci ukazuju na to, da je prošla go

dina zaista značila prekretnicu na bolje.

U upravi su g. g.: D-r Gedeon Dunđerski, (pretsednik).. 

Svetozar Gođevac (potpretsednik), d-r Svetislav Šumanovć. 

Dragutin Priča, Stevan Karamata, Avram Filipovič, Lazai' 

Lađević, d-r Božo Čerović, Stevan Tubić, Milan Mih. Ste

fanovič i d-r Miloslav Radivović. U nadzornom odboru su 

g. Ш  D-r Gustav Gregorin (pretsednik), Josif Stojanovič

(potpretsednik), Ivan Berić, Svetislav Jovanovič, Dragutin Di-- 

mitrijević i d-r Strahinja Banović.
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Садржај:

„Кроација” осигуравајућа задруга, Загреб 

Fabrika trikotaže i rukavica »Šumadija« a. d. Beograd

„КРОАЦИЈА” ОСИГУРАВАЈУЋА ЗАДРУГА, ЗАГРЕБ

После слома бечког осигуравајућег друштва „Фе- 

ишсс” са неких страна je истицано мишљење, да ће тај 

случај тешко погодити и саму идеју осигурања. Управа 

„Кроације”, наше иајстарије и највеће осигуравајуће уста- 

иове, с пуним правом одбацује то мишљење, сматрајући 

да пад једие установе која je радила неисправно не може 

да уништи идеју осигурања када сва остала друштва раде 

исправио. У том погледу „Кроација” нема чега да се пла- 

ши, јер je познато да je она и без одговарајућег законо- 

давства и без надзора од првог почетка радила no опште 

иризнатим прннципнма науке о осигурању. Уосталом, по- 

сле слома „Феиикса” и интересеити су брзо увидели да 

je тај случај сасвим индивидуалне природе и да нема ни- 

каквог разлога за неповерење према осталим осигурава- 
јућим друштвима.

„Кроацији” je пошло за руком да у току последње 

три године знатно повећа обим посла. Томе je допринела 

и побољшање општих привредних прнлика. Kao што се 

види из доње таблице, у којзј износимо кретање осигу- 

ваних главница и прихода од премнја за последњих 8 го- 

дина, и утидај кризе на пословање овог завода био je 

Sca већег значаја и релативно лако снзшљив, јер je За- 

друга као старо и необично солидно предузеће увек имала 

довољно сопствене снаге да се успешно здупре депресији.

Осигурана главница

ПрИХОДИ ол

Год. Елементар Живот Укупно премија

1930 9.723,79 321,65 10.045,44 41,37

1931 9.925,48 351,45 10.276,93 42,76

1932 9.494,91 329,41 9.824,32 38,91

1933 9.362,63 306,15 9.668,78 35,67

1934 9.313,87 306,15 9.620,02 35,05

1935 9.520,13 313,85 9.833,98 36,37
1936 9.879,12 329,12 10.208,24 37,82
1937 10.736,86 357,66 11.094,52 40,26

Максималну експаизију „Кроација” je показивала у

1931 годиви са 10,27 мнлијарди динара осигураних глав- 

ннца, од чега je отпадало 351,5 милиона на осигурање жи> 

вота и 9,92 милијарде на портфељ одељења елементар- 

них осигурања. Укупни приходи од премија износили су 

тада 42,76 милиона динара. У току следеће три године — 

у везн са привредном кризом и смашењем куповне снаге 

осигураника —  износ осигураних главница je смањен само 

за 657 милиона односно за 6,4% од укупног портфеља. 

Опадање прихода од премија било je ипак нешто јаче, 

што je и разумљиво с обзиром на неповољни инкасо. У 

току 1S34 приходи од премија износили су 35,05 милиона 

према 42,76 милиона у 1931, што значи да су бнли за 7,7 

ишшона односно за око 18*/e иањи. Beh у току 1935 до« 

лази до преокрета на боље, a у 1936 и 1937 гшбољшзње

се све бржим темпом наставља. Пораст продукције у току 

прошле године износи 8,7% према 3,8% у претходној и 

2,2% у 1935 години. Крајем 1937 осигуране главнице су 

достигле висину од 11,1 милијарди, чиме су премашиле 

за 817,6 милиона односно за 8% рекордно стање из 1931 

године. И приходи од премија износе опет преко 40,25 

милиона односно само за 1,5 мил. мање него у 1931. Ме- 

ђутим, сада су и уговори са реосигурачем за „Кроацију” 

нешто повољнији, тако да су приходи од „нето” —  пре- 

мија са 24,07 мил. дин. у 1937 за око 800 хиљад. дин. већи 

него у рекордној 1931 години.

Пре него што пређемо на детаљну анализу пода- 

така из завршних рачуна морамо нагласити да „Кроација’', 

упркос одличном пословању, готово никада не исказује 

велике пословне вишкове. Оиа сматра да joj као задруж- 

ној установи и не треба да буде циљ да дели велике ди- 

виденде. Највећи део чисте добити дотира се овде раз- 

ним фондовима, делом и пре закључка књига. Тиме се 

јача база на којој Задруга почива, a брзим темпом расту 

и њена укупна гарантна средства, што je ca гледишта 

осигураника необично повољна чињеиица. Структуру га- 

рантних средстава „Кроације” као и њихово кретање за 

неколико последњих година показује нам следећа таблица:

Гарантна средства 1331 1934 1936 1937

у хиљадама динара

Главнида 1.000 1.000 1.000 1.000

Резервна главница 720 1.108 1.249 1.310

Редовна резерва 465 677 761 799

Специјална резерва 1.095 1.919 2.246 2.395

Резерва за ванредни случај 1.000 2.500 2.500 2.500

Резерва за курс. ра&л. 1.000 2.075 2.754 3.098

Резерва за некретн. 

Премијске резерве

--- - 600

и прен. прем. 77.875 88.510 100.105 111.589

Резерва за штете 4.821 3.382 4.180 4.025

Фонд дивиденде осиг. 542 907 1.119 1.134

Укупко 88.519 102.079 115.914 128.452

Иако су осигуране главнице од 1931 до краја 1934

биле пале за 6,4%, ипак су у истом раздобљу гарантна 

средства „Кроације” чак и порасла за 13,56 милиона од- 

носно за OKO 15,3%. У току последње три године пове- 

ћана су за даљих 26,37 милиона, на импозантну висину 

од 128,45 милиона динара. Главница Задруге износи свега

1 милион дииара, a њени сопствени фондови су no при- 

лици 12 пута већи од главнице. Од 1931 до краја 1937 

сопствена средства „Кроације” су више него удвостру- 

чена, a премијске резерве и преносне премије су пове- 

ћаке за читавих 43,3%, иако су у истом раздобљу осв* 

гуране главнице пер салдо порасле само за 8%.

Елементарно осигурање

У групи елементарних осигурања било je на сиази 

крајем 1937 годиие 93.714 полиса са освгураном главницОм
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од 10,74 милијарде динара према 85.165 полиса са глав- 

вицом од 9,88 милијарди у претходној години. Просечнч 

износ осигуране главнице no полиси био je 114,6 хиљ. дин. 

нрема 118,3 хиљ. у претходној, 115,9 хиљ. у 1935 и 122,9 

хиљ. у 1934 години. Удео појединих грана елементарног

о-сигурања у укупном износу наплаћених премија и испла- 

ћених штета, не узимајући у обзир приходе од дажбина, 

овако изгледа:

Бруто-премије Бруто-штете

Грана 1936 1937 1936 1937

у хиљадама динара

a) пожар, стакло, лом 17.757 19.091 9.642 10.955

б) незгоде, аутокаско 2.544 2.581 1.283 1.133

в) провална крађа 1.060 1.148 866 549

г) град (туча) 339 325 263 307

д) транспорт 40 35 -- 1

'Укупно 21.740 23.180 12.054 12.945

Укупне бруто-премије у 1937 износе 23,18 милиона.

према 21,74 мил. у претходној, 21,55 мил. у 1936 и 20,86 мил.

у 1934 години. Од тога отпада око 83°/о на пожар и av-

токаско, 5% на провалну крађу И OKO 1% на град. Према

неколико ранијих година однос између :појединих грана

je само незнатно измењен!

У наредној таблици доносимо рачун губнтка и до- 

битка одељења за елементарна осигурања. Исплаћене ште- 

те, приходи од премија као и сви о-стали подаци исказаии 

су „нето”, дакле без дела који отпада на реосигурача.

Рачун губитка и добитка елементара

Расходи 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара
Управни трошкови 11.547 11.423 11.362 11.258

Порези, таксе итд. 1.729 2.677 3,350 2.323

Разни -- 94 298 65

Отписи 769 718 11 45
Штете-нето 4.804 5.362 5.627 6.101

Резервисаие штете 1.879 2.091 2.103 2.223

Резервне и прен. премије 4.909 5.331 4.362 5.367

Фондови 7.937 7.479 7.989 8.519

Дотација пенз. фонду 600 200 100 350
Пословни вишак 710 635 303 430

Приходи

Резер. премије, фондови

и рез. штете из ран. г. 14.950 15.235 15.425 15.058

Премије — нето 9.416 10.381 10.244 11.309
Дажбине 6.668 6.405 6.663 7.420

Камата 477 362 220 202
Од непокретности 200 374 447 411

Разни приходи 3.296 3.254 2.506 2.281
Збир прихода или расхода 35.007 36.011 35.505 36.681

Са равно 11 милиона динара у 1931 нето премије

су биле пале на 9,18 милиона у 1933, после чега опет

стално расту, да би у 1937 достигле рекордну висину

од 11,3 милиона. Приходи од дажбина, које у целости 

припадају „Кроацији”, износе 7,42 мил. и само су за 105 

хиљ. дин. мањи него у 1931, најбољој години пре кризе. 

Приходи од инвенстираних капитала, с обзиром на при- 

роду елементарних осигурања, као и због смањења ка- 

матних стопа и кирија, играју само спореднију улогу. 

У 1937 су износили само 613 хиљ. дин. према 667 хиљ. у

1936 год.

Управни трошкови —  који обухватају плате и пен- 

зије, трошкове организације и аквизиције, издатке за со- 

цијално осигурање и остале режијске трошкове —  у 1937 

су износили 11,26 милиона и претстављају највећу пози- 

цију на страни расхода. Упркос појачању продукције, 

управни трошкови су и последњих година показивали тен- 

денцију опадања. Порези износе 2,32 мил. дин. према 3,35 

шл. у 1936. To je још увек редативно врло много, na je

„Кроација" у сарадњи са осталим о сиryрa вају-ћим дру- 

штвима у земљи предузела извесНе кораке, да би се имо- 

вина осигураника сачувала од фискалног преоптерећења. 

С обзиром на повећање портфеља осигурања природн-з 

je да су и нздаци за накнаде штете опет у порасту. У 

1937 ови су износили 6,1 милиона према 5,6 мил. у прет- 

ходној, 4,8 мил v 1934 и 6,8 мил. дин. у 1931 години. Од - 

нос између „нето” — премија и штета je врло повољан, 

јер je проценат штета увек био знатно испод техничкн 

дозвољеног. To нам показује и следећа таблица:

Г одине Премије дажбине Штете Штете у */«

у хиљадама динара

1930 17.753 5.935 33,4

1931 18.523 6.832 36,9

1932 16.820 6.139 36,4

1933 15.971 4.559 28,2

1934 16.083 4 804 30,0'

1935 16.786 5.362 32.0

1936 16.907 5.627 33,3 '

1937 18.729 6.101 32,6

У 1937 штете не износе ни једну трећину од пре- 

мије и дажбине. У годинама кризе стање je v том погледу 

било такође врло здраво и доказује нам да je „Кроација"’ 

сјајно умела да се прилагоди тешким прнликама. To треба 

подвући, јер je конкуренција, нарочито од друге половине

1934 до марта 1936, обарала у првом реду лремије и даж- 

бине у елементарним осигурањима. Новим тарифним eno- 

разумом од марта 1936 убитачна конкурентска борба je нај- 

зад уклоњена, тако да су сада сва наша осигуравајућа 

друштва у стању да своје пословање обављају мирније и 

без трзавица.

Учешће реосигурача

Уштеда

у премијама у штетама „Кроације”

одина хиљ. дин. V % хиљ. дин. у »/» у °/i

1935 11.170 51,8 6.178 53,5 1,7

1936 11.495 52,9 6.427 53,3 0,4

1937 11.870 51,2 6.844 52,9 1,7

Kao што се види, проценат штете који je отпадао 

на реосигурача био je увек већи од процента уступљених 

му премија. To je за „Кроацију" несбично повољно ак« 

се узме у обзир да она од наплаћених дажбина реоси- 

гурачу не уступа ништа.

Осигурање живота

У осигурању живота било je крајем 1937 иа снази 

16.322 полисе са осигураном главницом од 357,66 милиона 

динара. Према претходној години број полиса je повећан 

за 739, a осигурана главница за 28,54 милиона динара. 

Иначе, прошлогодишња нова продукција у одел>ењу осн- 

гурања живота износила je 65,3 милиона. И у овом оде- 

љењу цифре за 1937 су рекордне и премашају оне из 1931.

Рачун губитка и добитка животног осигурања

Расходи 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Управни трошкови 3.930 3.958 4.603 4.614

Порези, таксе итд. 563 349 371 496

Отписи 734 800 122 ---

Пензиони фонд 200 200 50 ICO

Исплате досп. главн. 2.742 2.533 3.004 4.216

Исплате откупа полиса 3.063 2.880 2.437 2.084

Дивиденда члановима 23 24 36 61

Резервисане штете 410 341 380 483

Рез. и прен. прем. 56.762 61.119 66.934 76.170

Пословни вишак 70 67 101 76

Приходи

Пренос рез. прем. 53.242 56.797 61.153 70.414
Пренос рез. штета 524 410 341 399
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'Иремије — нето 10.380 10.985 12.107 12.762

Камата 1.705 1.594 1.911 2.429

Нетшкретности 1.028 1.279 1.182 1.341

•Разни прих. и дажб. 1.619 1.206 1.344 965

Збир прих. или расх. 68.498 72.271 78.039 88.301

Приходи op премија у 1937, no одбитку удела рео- 

сигурача, износе 12,76 мил. према 12,1 мил. у претходној,

10,38 мил. у 1934 и 12,26 милиона у 1931 години. Дакле, 

нето-премија у 1937 премаша за пола милиона ону из ре- 

кордне 1931 године. Тенденцију пораста показују и при- 

ходи од непокретности и камата, што je последица пове- 

ћања резервне премије. У 1937 ови приходи износе укуп- 

но 3,77 мил. ирема 2,73 мил. у 1934 и 2,97 мил. дин. у 1931. 

.Утицај кризе на животна осигурања најбоље се може оце- 

нити на основу кретања откупа полиса, на страни расхо- 

,да. Са 1,68 мил. у 1931 они су били порасли на 3,86 мил. 

дин у 1933, после чега се опет стално смањују и у 1937 из- 

љосе 2,08 милиона. Исплате штета односно доспелих глав- 

ница изиосе 4,2 милнона >према 3 мил. у 1936 и 2,53 мил. у

1935 години. У току последње две године били су и управ- 

:ни трошкови за око 650 хиљ. дин. годишње већи него у

1935 или 1934 и опет су се приближили онииа из година 

■пре кризе. To je природна последица веће продукције и 

иојачане аквизиционе делатности. To исто важи и у по- 

•тледу повећања резервне и преносне премије.

Однос између исплате доспелих главница — штета 

:и прихода од премија био je прошле годиине повољан и 

указује на велику опрезност „Кроације” приликом изра- 

'чунавање резервних премија.

Рачуи изравнања (елементар и живот)

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Тотовина 2.167 1.915 1.665 1.918

Уложене готовине 31.185 25.070 26.949 26.593

Тек. рач. реосигурача 264 492 1.066 1.085

Остали тек. рач. ‘ 398 984 _ —

3{артије од вреди. 18.488 19.090 21.979 26.177

Непокретности 31.820 39.787 40.757 43.715

Зајмови на полисе 13.721 14.717 16.870 18.577

Полог прем. р. код реос. 4.323 4.639 4.362 7.160

Лолог код реосигурача 243 772 617 180

Прем. резерва и прен.

премија реосиг. 28.670 29.795 31.393 33.262

ЈРезерва за шт. реосиг. 1.093 1.499 1.696 1.320

Фшшјале — салдо 3.201 3.671 4.000 4.413

Инвентар 2 дин. 2 дин. 37 47

Разиа имовина --  ' 75 854 933
Имовина пенз. фонда 7.628 8.518 8.818 9.427

Јемства 1.229 1.018 997 926

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Фондови задруге 7.840 8.279 9.346 10.454

Резерва дивид. осиг. 872 999 1.067 1.095

Лремијске резерве 88.510 94.287 100.105 111.589
Резервисане штете 3.382 3.932 4.180 4.025
Гарантна средства 101.604 108.497 115.698 128.163
•Пензиони фонд 7.628 8.518 8.818 9.427
Полог реосигурача 2.646 842 2.077 1.165
Полог презл. рез. реос. 28.557 29.550 31.088 32.699
Тек. рач. реосиг. 451 2.617 2.022 2.183
Разна пасива 1.521 298 959 664
Јемства 1.229 1.018 997 926
Пословни вишак 780 703 404 507
Збир биланса 144.524 152.043 162.063 175.735

Збир биланса стално расте — последње године за

13,7 милиона — и крајем 1937 износн 175,7 мил. дин. Укуп- 

иа гарантна средства, без дотација из добити за прошлу

годину, достнжу 128,16 милиона, од чега отпада 115,6 мнл. 

дин. на премијске резерве, преносне премије н резервиса- 

не штете, 1,1 милион на фонд за дивиденду осигураници- 

ма, 1 милион на главницу и 10,45 мнлнона на директне 

фондове „Кроације”. Пензиони фонд, чијом имовином 

управља нарочити одбор, исказан je ca 9,4 милиона. У па- 

сиви имамо и два рачуна полога реосигурача од укупно

33,9 милиона, који износ има у активи своје противпози- 

ције у премијској резерви и преносној премији реосигура- 

ча. Ako из биланса издвојимо транзиторне позицнЈе које 

фигурирају на обема његовим странама, видимо да се це- 

локупни обртни капитал састоји само из гарантних сред- 

става и непуна три милиона остале пасиве. „Кроација” не- 

ма уопште поверилаца.

Сва ова средства тако еу распоређена да се питање; 

сигурности Задруге уопште не може поставити. Гото- 

вина износи 1,9 милиона, a улози код банака достижу 26,6 

милиона; у државне, комуналне и остале првокласне хар- 

гије од вредности je пласирано даљих 26,2 милиона. Дуг 

реосигурача no текућем рачуну износи 1,08 милиона. To 

значи да je најмање 56 милиона динара пласирано ликвид- 

но. Затим долазе непокретности ča 43,72 милиона, зајмови 

на полисе живота са 18,58 милиона н полог премнјске ре- 

зерве код реосигурача са 7,16 милиона. Ненаплаћена до- 

кумента и имовина код филијала износе 4,4 милиона, a 

разна актива око 1 милион динара. Прошле године су 

хартије од вредности повећане за 4,2 милиона, непокрет- 

ности за 3 милиона, зајмови на полиее са 1,7 милиона и 

полог резервне премије код реосигурача за 2,8 милиона. 

Имовина пензионог фонда састоји се из готовине (1,06 ми- 

лиона), хартија од вредности (1,1 милиона), и 'некретнина 
(7,26 милиона).

Из прошлогодишње чисте добити нсплаћено je 80.000 

односно 8«/о на име камате задругарима и 57 хиљада за 

тантијему члановима оба одбора, a цео остатак je доти- 

ран разним фондовима.

„Кроација", чије je седиште у Загребу, има филија- 

ле у Београду, Љубљани, Иовом Саду, Осијеку, Сарајеву 

и Сплиту, a главна заступства у Дубровнику, Марибору, 

Петрограду, Суботици, Сушаку и у Шибенику. Ангажова- 

на je и код „Наде” свеопштег осигуравајућег д.д. у Сара- 

јеву. У циљу смањења режијских трошкова и појевностав- 

љења пословања, послове „Наде” узела je сада „Кроаци- 

ја” непосредно у своје руке.

У управи су г.г.: Проф. Арх. Јанко Хољац (петсед- 

ник), Монс. д-р Ловро Радичевић (потпретседник), Рудолф 

Ербер, Франц Кукуљевић— Сакцински, Миховил Николић, 

д-р Бранко Пливерић, Мг. Ф. Јосип Салопек и д-р Иве 

Спевец. У надзорном одбору се налазе господа: Мирослав 

гроф Кулмер (прочелник), д-р Томо Цуцулић, и Андрија 

Мутафелија. Главни директор je г. Миховил Николић.

FABRJKA TRIKOTAŽE I RUKAVICA »ŠUMADIJA« A. D., 

BEOGRAD

»Šumadija«, koja ove godine slavi desetogodišnjicu svoga 

postojanja, jedan je od najvećih proizvođača tekstilne galan

terijske robe, važne, vrste finalnih proizvoda. U toku njenog 

razvitka ona je prešla i na kožnu galanteriju i postala vo

deća u proizvodnji kožnih rukavica. Njena istorija je drago

cen prilog razvitku tekstilne industrije gotove robe i vrlo 

interesantan primer da galanterijska industrija ne ostaje ve

zana za onu materiju sa kojom je prvobitno počela nego pre

lazi i na druge. Ona, kao što primer »Šumadije« pokazuje, ne 

ide ka drugim oblicima iste grane, nego prelazi rade na dru

gu materiju samo da bi mogla da ostane kod iste kategori

je robe.
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Fabrika je osnovana u 1928 g. i proizvodila je u po

četku vuneno rublje. Iduće godine prelazi se na proizvodnju 

triko rukavica, a u 1930 g. na proizvodnju kapa, vunene i 

svilene robe itđ. U toj godini proširila se fabrika pomoću 

kupljenih mašina od Beogradske tekstilne industrije. U 1932 

g., koja pretstavlja preokret u proizvodnji, nabavljene su 

nove moderne mašine za fabrikaciju kožnih rukavica, i to za 

sve vrste, od običnih do najfinijih. U toku idućih godina eks

panzija ide u širinu. 1935 i 1936 podignuta su na Umci kod 

Beograda velika postrojenja za modernu fabriku koža, tri

kotaže i rukavica. Ali verovatno iz organizacionih razloga, fa

brika na Umci izdvojena je u 1937 g. iz akcionarskog dru

štva »Šumadija«, i unesena u jedno novo pod imenom »Posa

vina« čija je glavnica 5 mil. din. Izdvajanjem fabrike na 

Umci struktura Šumadije postala je jednostavnija i prema to

me i jasnija.

Račun izravnan ja

u hiljadama din.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

Blagajna 262 271 200 29,4

Poštanska štedionica 45 * 56 40,5
Hartije od vrednosti 5 4 23 26,4

Depoziti 40 37 42 112,5
Roba 6.077 7.039 9.835 7.975,0
Dužnici 2.938 3.173 3.193 3.614,7

Zgrade i zemljišta 2.640 2.851 4.658 2.186,3
Fabrički uređaj 2.584 2.853 4.350 1.913,1
Inventar 262 271 200 33,3
Razna aktiva 96 70 181 30,1

Pasiva:

Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 86 100 118 133,4
Fond za dubioze 86 100 118 133,4
Fond za povećanje glavnice 564 712 893 1.125,0
Liferanti 4.969 5.366 7.421 6.567,0
Poverioci 5.108 6.166 9.522 3.921,0
Banke 927 829 1.202 929,2
Razna pasiva 307 428 495 387,1
Poreska rezerva 50 60 80 60,0
Tantijema 12 14 18 15
Čista dobit 148 181 232 190,7
Zbir bilansa 14.757 16.457 22.600 15.961,2

fnbrikacije mogao da trpi od velikog lagera gotove robe. 

Ne znamo koliko otpada na gotovu robu. Izgleda da je njen 

udeo mali. Lager gotove robe pokazuje srazmerno velike 

promene, pošto prodaja nije uvek jednaka. Nasuprot tome 

lager sirovina i poluprerađevina je najčešće stabilan, pošto« 

on zavisi od volje i finansijske mogućnosti uprave fabrike. 

Po svemli izgleda da je lager po količini u 1937 g. bio manji 

nego u prethodnim, jer se njegova vrednost računala po1 

višim cenama. Vrednost zgrada i zemljišta i fabričkog ure

đaja znatno se smanjila zbog izdavanja objekata na Umci. 

Zapravo beogradsko zemljište i zgrade amortizovane su kra

jem 1937 god. sa 68.038 din., a fabrički uređaji sa 153.411. 

Dužnici su se u toku godina samo malo menjali. U 1937 g'. 

iznosili su 3,6 mil. prema 3,2 mil. 3,2 mil. i 3 mil. din. Go

tovina je smanjena sa 200.000 na 29.400, i ulog kod Poštan

ske štedionice sa 56.000 na 40.500. Depoziti kod banaka po

rasli su sa 42.000 na 112.500 din. a hartije od vrednosti sa 

23.000 na 26.400. Kao što smo videli reorganizacija u prošloj 

godini ostavila je svoje tragove u finansijskoj strukturi »Šu

madije«. Ali porast, kao što se vidi iz donje tablice, samo se 

neznatno smanjio.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi

Kamata

Porezi

Otpisi

Amortizacije

Dotacije

Čista dobit za podelu 

Prihodi 

Na fabrikaciji 

Od hartije od vrednosti 

Zbir prihoda ili rashoda

1934 1935 1936 1937~

u hiljadama dinara

1.050 1.199 888 852

445 588 707 996

729 947 1.327 1.636
31 122 87 153

504 590 834 221

85 102 135 104,2 ■

148 181 232 190,7

3.729 4.209 

1

4.210

4.152.8

1

4.153.8

Kroz sve bilanse za poslednje četiri godine provlači se 

srazmerno visoka pozicija obaveza prema liferantima i drugim 

poveriocima. Liferanti potražuju 6,6 mil. prema 7,4 mil., 5,4 

mil. i 5 mil. din., a drugi poverioci 4 mil. prema 9,5 mil., 6,2 

rtiil. i 5,1 mil. Pošto su te obaveze stalne one se mogu sma

trati učešćem. U poslednjoj godini poverioci su smanjeni na 

račun liferanata. Obe su se smanjile pošto je u toj godini 

otpalo poslovanje fabrike na Umci. I obaveze prema banka

ma, koje su srazmerno male i kreću se oko milion dinara za 

poslednje četiri godine, treba dodati tim dugoročnim obave

zama. One se postepeno smanjuju, dok se sopstvena sretstva 

povećavaju putem obilnih dotiranja fondova. Cilj uprave je 

da finansiranje tuđim sredstvima svede na manji nivo. To je 

razumljiv cilj, iako finansijeri Šumadije ne prave smetnje 

slobodnom napretku poduzeća. Njihova potraživanja su osi

gurana robom u magazinima, čija je vrednost u bilansu iska

zana sa 8 mil. prema 9,8 mil., 7 mil. i 6 mil., zemljištem i 

zgradama u vrednosti od 2,1 mil. prema 4,4 m il, 2,8 mil. i 

2,6 mil. i fabričkim uređajem čija je vrednost 1,9 mil. prema 

4,4 mil., 2,1 mil. i 2,6 mil. Najvažnija pozicija u aktivi je 

roba u magazinima. Sa stanovišta poverioca to je povoljno 

polto se roba srazmerno lako može unovčiti. Ali bi tempo

2.991

2.992 3.729

Bruto prihod od fabrikacije iznosio je 4,15 mil. dio..,

samo za 50.000 din. manje nego u prethodnoj godini. Treba 

imati u vidu da se bruto prihod u 1936 odnosio na fabrike 

u Beogradu i na Umci dok prošlogodišnji sadrži samo bruto 

prihod Beogradske fabrike. Napredak je veliki. Izgleda da je 

»Šumadija« u 1937 g. iskoristila maksimum kapaciteta. Da 

je čista dobit ispala nešto manja nego u prethodnoj god;Hi 

prouzrokovano je porastom poreza i kamata. Porezi su si 

povećali sa 729.000 preko 947.000 i 1,3 mil. din. na 1,6 mil.» 

a kamata sa 445.000 preko 588.000 i 707.000 na 996.000 din. 

Naročito je interesantan porast kamata, pošto je u suprot

nosti sa opštom tendencijom kretanja kamatne stope. Tu se 

daju pretpostaviti razni uzroci od kojih je najverovatniji da 

se radi o kamati, koja je nastala u 1936 g. i isplaćena u 1937. 

Amortizacije su znatno smanjene sa 834.000 na 221.000 din., 

što je prirodno pošto je vrlo veliki deo mašina predat »Po

savini«. Povećali su se otpisi sumnjivih potraživanja sa 87.000 

na 153.000. Ni ove godine nije bilo potrebno da se ma i 

jedan deo otpisa vrši na teret fonda za dubioze. Troškovi 

su i u 1937 g. smanjeni. Fondovi su povećani za 88.488 din. 

prema 135.000, 102.000 i 85.000. Od dobitka je isplaćeno 

14.744 din. tantijeme, a 190.656 stavljeno je na raspoloženje 

akcionarima. Ukupni dobitak prema tome bio je 295.000 din., 

prema 365.000, 283.000 i 133.000 din.

Članovi upravnog odbora su g.g. Salomon Gadol, pret- 

sednik, Moša Mevorah, potpretseđnik, Jaša Alkalaj, David 

Štesel, Ferdinand Giskan, Moric Demajo, Arnold Gadol i Sa- 

muilo Alkalaj. U nadzornom odboru su g.g.: I. S. Davičo, 

pretsednik, Isak Mašiah, Josif Stojanovič i Dušan Bajšanskt,

Ш ■ 8S SI
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Sadržaj:
Градска шгедионица, Загреб

Jugoslavenska udružena banka d. d., Zagreb—Beograd

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Градска штедионица je неоспорно наш највећи ко- 

мунални новчани завод, a спада и у ред наших највећих 

новчаних завода уопште. Иако je и она равно три године 

живела под режимом заштите (од 28 децембра 1932 до 28 

децембра 1935), ипак банкарска криза овде није оставила 

никаквих штетних последица. Штавише, Градска штедио- 

иица je данас јача него ма када раније. „На прагу 25-го- 

дишн>ице опстанка нашег завода —  констатује Управа У 

свом последшем извештају —  бележимо своје досадање 

највеће успехе”.

Градска штедионица je основана иепосредно пре 

светског рата, у марту 1914, са улогом од 240 хиљ. круна, 

што je претстављало и њен почетни обртни капитал. По 

свршетку светског рата, крајем 1918, њени улози износе 31 

милион круна, односно 7,8 мил. дин. После тога непрекид- 

ио расту необично брзим темпом. Крајем 1924 били судо- 

стигли 85 милиона, крајем 1926 г. 206 милиона, крајем

1930 г. 475 милиона, a 23 септембра 1931, када je дошло до 

прве узбуне улагача, износили су 502,5 милиона динара. 

Због банкарске кризе овај нагли пораст ce привремено за- 

уставља. У вези са паником улагача, мораторијумом за се- 

љачке дугове и страхом улагача од смањивања вредности 

динара и овде je одлив улога био неизбежан, na je 28 де- 

цембра 1932 и Градска штедионица била приморана да за- 

тражи заштиту. Она je, међутнм, и после тога старим ула- 

гачима исплаћивала увек знатно више, него што je према 

Уредби била обавезна. С друге стране je већ у току 1933 

успела да прикупи преко 65 милиона динара нових улога.’ 

Крајем 1934 стање нових улога износило je већ 188 мили- 

она. У току 1935 ситуација ce још и више поправила. Ли- 

квидација старих послова je тако нагла, a прилив нових 

улога тако брз, да ce штедионица крајем те године, без 

икакве бојазни, могла сасвим одрећи заштите.

У 1936 и 1937, односно у току прве две године по- 

сле напуштања заштите, улози су ce повећали за даљих

157,7 милиона, на 591,9 мил., чиме су за 89,5 мил. премаши- 

ли рекордно стање од 23 септембра 1931. Сада су и ула- 

гачи убеђени да je њихово раније неповерење било пот- 

пуно неосновано. Снажно јачање загребачке Градске ште- 

дионице огледа ce и у великом порасту њених сопствених 

средстава. Kao комунална установа, за чије обавезе јамчк 

Општина, она нема главнице. Међутим, дотацијама из чисте 

добити, образовани су разни фондови, који крајем 1937, 

не рачунајући пензиони фонд, износе 46,7 мил. према 19,3 

мил. крајем 1930. Дакле, у - годинама бавкарске кризе су 

више него удвостручени. И у најтежој фази банкарске и 

опште привредне кризе отпнси сумњивих потраживања бн- 

ли су овде сасвим незнатни. To нам указује на велику 

опрезност крјом je Штедионица 'увек ула0ила у: послове.

Она уопште не даје кредкте без хипотекарног или прво- 

класног другог покрића.

Рачун кзравнан»а

Актива 1934. 1S35. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Благајна и жиро 122.252 158.376 201.631 232.764

Благајнички записи 35.000 35.000 35.000 45.000

Девизе и валуте 92 78 26 173

Хартије од вредности 11.881 23.886 25.060 42.891

Менице 65.380 73.147 97.066 104.978

Дужници no тек рач. 57.938 46.300 49.148 67.941

Опшгина гр. Загреба 60.805 60.759 68.266 68.738

Чланови синдиката 23.576 23.576 18.758 ——

Хипот. зајмови обични 10.365 7.149 6.360 5.814

Хипот. зајмови аморт. 11.598 10.263 8.535 7.300

Залагаоница и дражб. —— — .— 3.822 5.383

Трамвај и аутобус 20.539 33.581 40.847 40.930

Непокретности 27.897 26.502 23.215 22.220

Инвентар 830 747 747 1.471

Имовина пеиз. фонда 8.161 8.848 10.053 11.269

Разна актива 9.028 14.639 14.551 13.913

Прелазне позиције 2.218 1.850 2.470 1.494

Пасива

Улози на књижице 271.993 312.914 378.911 491.945

Улози на тек. рач. 101.404 121.313 134.914 99.982

Пословни пријатељи 2.459 4.463 3.741 5.873

Реесконт код Нар. б-ке 15.391 — - --- —

Чланови синдиката 23.576 23.576 18.758 ---------

Прелазне позиције 825 960 1.516 1.636

Разна пасива 8.443 14.941 12.321 • 12.641

Збир туђнх сред. 424.091 478.167 550.162 612.077

Пензиони фонд 8.161 8.848 10.053 11.269

Резервни фонд 28.831 30.209 32.288 34.364

Посебни рез. фонд 2.100 2.100 2.100 2.100

Рез. фонд залагаонице — _ 1.000 1.000 1.000

Фонд курс. разл. еф. --- 5.588 7.037

Фонд за аморт. инвент. _ — ■ —̂— " 75' ■ 222

Чисти добитак 4.378 4.378 4.290 4.210

Збир биланса 467.561 524.703 605.557 672.279

Збир биланса, који je истоветан са обртним капи- 

талом Штедионице, достигао je висину од 672 мил. дин. и' 

већи je за 205 мил. него крајем 1934, у којој je овде у ве- 

зи са банкарском кризом волумен био најнижи. Око 88°/о 

обртног капитала отпада на улоге. Постоје две врсте уло- 

га: они на књижице и улози на текуће рачуне. У току про- 

шле године ови последњи су смањени за 35 милиона, на 

нешто испод 100 мил. дин., док су улози на књижице по- 

већани за око 30°/», односно за 113 мил., на 491,9 мил. 

Овако велики прилив улога ка књижице je тим карактери-
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стнчнији, што Градска штедионица нема филијала, већ je 

у свом пословању ограничена само на Загреб. У току 1937 

примљено je 76.513 уплата no улознма са укупним уплаће- 

ним износом од 874,08 мил., a Извршено j e '69.238 исплата 

за 795,98 мил. Kao што се види, промет уложног одељења 

био. je врло жив. Иначе, целокупни прошлогодишши нов- 

чани промет Штедионице достигао je 8 милијарди 643 мил. 

и премашио je онај из 1936 за 1 милијарду 175 мил. дин. 

Штедионица je и прошле године посвећивала велику па- 

жН>у дечјој и омладинској штеди.и, поред осталог и разда- 

вањем кућних касица којнх je крајем 1937 било у промету 

3.227 комада.

Kao што je већ споменуто, сопствени фондови Ште- 

диониде билансирани су са 46,7 мил., a пензиони фонд из- 

носи 11,27 мил., a ca дотацијом из прошлогодишње добити

11,8 мил. дин. У поређењу са улозима и фондовима, оста- 

ле позиције у пасиви су готово безначајне. Највећу прет- 

ставља „разна пасива” од 12,64 мил., преко које су књиже- 

ни разни пасивни привремени рачуни. Позиција „послов- 

ни пријател>и" износи у 1937 години 5,87 мил., a лрелазне 

позиције 1,63 мил.

Ликвидна средства првога реда, у која убрајамо го- 

товину у благајни (217,91 мил.), потраживања no жиро-ра- 

чунима (14,85 мил.), благајничке записе Министарства фи- 

нансија (45 мил. према 35 мил. у 1936), девизе и валуте 

(173 хиљ.) и хартије од вредности (42,89 мил. према 25,06 

мил. у 1936) износе укупно 320,8 мил. дин. према 261,7 мил. 

крајем претходне године. Тиме би се могло одмах испла- 

тити преко 52°/о туђих средстава. Иначе, сама готовина у 

благајни покрива обавезе Штедионице еа скоро 36%. Од 

хартија од вредности отпада no прилици једна половина 

на 5°/о благајничке записе града Загреба и друга поло- 

внна на. разне државне обвезнице и акције привилегованих 

новчаних установа.

Иоред краткорочног кредитврања трговаца и за- 

натлија и. даваша позајмица градској општини, Градска 

штедионица пласира извесан део расположивих средста- 

ва и у грађевински кредит. Од фебруара 1936 она води и 

своју модерну залагаоницу, која je смештена и згради 

пензионог фонда. У све врсте кредита крајем 1937 било je 

гмаснрано око 39°/о обртног капитала односно равно 260 

милиона динара (према 252 мил. у претходној години). Од 

тога отпада 105 мнл. дин. на есконт меница (за 7,9 мил. 

више иего у 1936) и 67,9 мил. на дужнике no текућнм ра- 

чунима (за 18,8 мил. више него у 1936). Дуговање града 

Загреба билансирано je ca 68,7 милиона, гогово једнако 

као и крајем претходне године. Из биланса je ишчезао 

евиденциони рачун „члаиови синдиката”, преко којега je 

био к»ижен летећи дуг Општине код загребачких новча- 

них завода. Благодарећи емисији другог дела својих 5°/* 

благајничких записа, која je нзвршена у току прошде го- 

днне, Општина je овај свој дуг у целости ликвидирала. 

Хипотекарни зајмови, како обнчнн тако и амортизациони, 

и прошле године су цешто сман>ени и укупно износе свега 

ЗЗД мил. дин. Пословање залагаонице показује аеп напре- , 

дак. Pa4Va залагаоиице и дражбоваонице исказан. j e , es

5,38 мнл.

Непокретиостм, после отписа од 1,17 мил., бнланси- 

ране су са 22,2 мил. дин. Градска штедионица je и власник 

Загребачког електричног трамваја и аутобуског промета. 

Односна позиција исказана je у активи њеног биланса са 

40,93 мил. Већих инвестиционих радова у току прошле го- 

дине није било. Вршени су само поправцн на разним иру- 

гама. Провдлргодишње пословање трамваја завршено je 

с добитком од 1,38 мил. (према 1,45 мнл. у 1936 и 1,81 мил. 

дин. у 1935). Губитак аутобуског промета који je у 1936 

износио 338 шљ. дии. смањеи је иа 275 хиљ.

Рачун губитка и добитка загребачке Градске штс- 
дионице овако из^леда:

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара
Камата 17.837 15.163 18.455 20.693
Плате 2.007 2.045 2.059 2.269
Управни трошкови 885 919 899 1.054
Порез 2.691 2.643 3.154 3.268
Дот. пенз. фонду 62 62 66 67
Огписи 1.960 1.478 1.297 1.317
Губитак аутобуса 1.590 — — -— —

Чисти добитак 4.378 4.378 4.290 4.210

Приходи

Камат? 22.367 19.726 24.260 26.585
Провизије и разни 7.519 5.635 4.8.37 5.274

Од непокретноети 1.525 1.327 1.124 1.020
Збир прихода 31.412 26.688 .30.221 32.879

Укупни бруто-приходи, који су до 1935 због i:мањи-

вања пословног волумена и опадања каматних стопа пока- 

зивали тенденцију опадања, износе 32,88 мил. према 30,22 

мил. у пр^тходној и 26,69 мил. дин. у 1935. Приходн од 

камате повећавају се ипак споријим темпом него што би 

се то могло очекивати с обзиром на нагли порасг збира 

биланса. To je у вези са држањем све већих износа гото- 

вине. Прошлогодишња камата од дужника no текућим ра- 

чунима износила je 13,61 мил., она од меничннх дужника

8,26 мил., од хипотекарних и амортизационих зајмова 1,22 

*шл., од хартија од вредности 2,17 мил. дин. и од бла- 

гајничких записа Мин. финансија 1,77 мил. дин. Провизије и 

разни приходи износили су 5,27 мил. према 4,83 мил. у 1936. 

Пасивна камата у 1937 je према оној из 1936 такође за

2,2 мил. већа, тако да je и салдо између активне и пасивне 

камате са 5,9 мил. у 1937 готово једнак оном из претход- 

не године. Исказан je и скоро једнаки чисти добитак, који 

ј£ овако подељен: 1,5 мил. Градској општини за опште- 

кррнсне и добротворне сврхе, 2 милиона резервном фон- 

ДУ, пола милиона пензионом фонду и 210 хиљ. за нспдату 
тантијеме.

У управи загребачке Градске штедионице cy г. г.: 

д*р Теодор Пеичић (претседник), Јово Бањанин, Јосип 

Крчелић, Густав Хут, д-р Стјепан Сркуљ, Армин Шрајнер, 

Валентин Човнћ, Стјепан Дебељак, Рудолф Ербер, Љубо- 

мир Хаџић, Ладислав Јагић, Јаков Павлина, д-р Драгутин 

Павлинић, Иван Першић, инж. Матија Шнелер и д-р Лујо 

Талер. У надзорном одбору се налазе r. r.: Стево Опачић, 

инж. Иван Цертин, Теодор Кантоци, Теодор Кауфман и 

Младен Узоринац. Главни директор je г. Рудолф Ербер'.

JUGOSLAVENSKA UDRUŽENA BANKA D. D., 

ZAGREB—BEOGRAD

Zbir aktive Jugoslavenske udružene banke iznosio je 

(u miiionima dinara):

Godine »Staro« »Novo« Godine »Staro« »Novo«

poslovanje poslovanje

1928 1.563,05 ■ ■ " 1933 790,40 44,76

1929 1.603,80 . — 1934 389,78 82,68

1930 1.307,33 ■ . ;---- ... 1«J5 343,19 159,62

1931 883,62 — - 1936 267,80 226,62

1932 732,40 , 21,97 1937 225,69 287,23

Ako bacimo sarito letimičan pogled na gornje cifre, 

lako ćemo utvrditi ne samo da je bankarska kriza i ovde 

napravila straSnu pustoš, već. takođe da je Jugoslavenskoj
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udruženoj banci, upfkos toiiie, vrlo brzo pošlo za rukom da 

•opet postane snažna i moćna. Zbir aktive njenog »novog« 

poslovanja iznosi već preko 287 miliona. Nagli priliv »novih« 

sredstava počinje već početkom 1935, posle sanacije, koju 

je Banka izvršila bez štete po ulagače i poverioce i bez ika

kve državne pomoći.

Jugoslavenska udružena banka zatražila je zaštitu u 

leto 1932. Međutim, ne sme se zaboraviti da je to ona uči- 

fliia tek pošto je svojim ulagačima i poveriocima isplatila og

romni iznos od oko 900 miliona dinara. To znači da je i njena 

aktiva morala biti neobično likvidna. Ona je pristupila ener

gičnoj redukciji podeljenih kredita već u toku 1930, iako 

na to nije bila primorana sa nikoje strane. Ogromnu likvid

nost svojih plasmana dokazala je i time, što je u toku 1931 

bez naročitih teškoća izdržala: najpre prvu navalu ulagača i 

kontokorentista u maju 1931 u vezi sa teškoćama bečkog 

Kreditanštalta, a zatim i opštu paniku ulagača u septembru 

iste godine. Posle proglašenja moratorijuma za seljačke du

gove u aprilu 1932 javio se novi talas nepoverenja prema nov

čanim zavodima, tako da je, s obzirom na nedovoljnu po

moć od strane novčanične banke i nadležnih, situacija po

stala neizdržljiva. Razume se da su i gubici bili neizbežni. 

Jugoslavenska udružena banka imala je velik portfelj hartija 

od vrednosti, kod kojih je, kao što je poznato, upravo u to 

vreme bilo došlo do strahovitog pada kurseva. Pored toga, 

naglim otkazima kredita privredi u vremenu kad su jo j bili 

najpotrebniji, opšta ekonomska depresija ibila je i pooštrena. 

U vezi s tim morale su i banke da vrše znatne otpise. Kod 

Jugoslavenske udružene banke ukupni gubitak sa otpisima 

kursnih razlika i sumnjivih potraživanja iznosio je 223,5 mi- 

liona.

Sanacija je izvršena krajem 1934 na sledeći način. 

Glavnica je smanjena za 90°/o, od 185 na 18,5 miliona. Time 

je  dobiveno 166,5 miliona, koji su sa bančinim fondovima od 

57 miliona upotrebljeni za otpis pomenutog gubitka. Za ra- 

rzli'ku od načina na koji su sanacije vršene u drugim zemlja

ma, kod nas država nije dala ništa. Od potraživanja ula

gača i poverilaca, koja nisu izuzeta od pretvaranja, 17,24°/» 

ili 41,5 miliona je upotrebljeno za stvaranje prioritetne glav

nice, a 22,76°/» ili 54,793.000 dinara je uneto u specijalni 

rezervni fond, koji je znatnim delom već vraćen njegovim 

sopstvenicima —• ulagačima i poveriocima, delom iznosima 

koji su naplaćeni od izdvojenih dubioznih dužnika, a delom 

iz bančine čiste dobiti. Rigoroznom procenom bančine aktive 

prilikom sastava pročišćenog bilansa za 1934 dobila se je 

verna slika faktičnog i realnog stanja zavoda. S druge strane 

je stvorena solidna baza za proširenje poslovanja u budućnosti 

i merama koje su imale za cilj da snize bančine režijske 

troškove. Analizirajući hančin bilans za 1934 (u broju 36 od 

31 avgusta 1935) mi smo zbog toga, bez bojazni da će nas 

budućnost demahtovati, mogli da konstatujemo da je Jugo- 

slovenska udružena banka puna životne snage i energije. 

»Kao što je bila u stanju da se sama sanira - dodali smo — 

tako će ona biti i jedna od prvih banaka, koje će prebro

diti sve teškoće naše bankarske krize i znatno proširiti svoje 

poslovanje, iako se farmalno još nalazi pod zaštitom.«

Razvitak prilika je potvrdio naša predviđanja. Potvr

đuje ih i uprava Jugoslavenske udružene banke u svom po

slovnom izveštaju za 1937. Osvrćući se na bančin rad u toku 

poslednje tri godine, ona veli između ostaloga: »Uspjelo nam 

je, da u tom poslovnom periodu postignemo kako u našim 

glavnim zavodima, tako i u našim podružnicama znatan na

predak u svim granama poslovanja, pa smijemo ustvrditi, da 

je naše trogodišnje djelovanje iza rekonstrukcije potpunp 

i u cijelosti opravdalo sve one mjere, koje su prigodom sa-., 
-nacije pređuzete«.

Račun izravnatija 

Aktiva. Staro poslovanje 1934 1935 1936

u hiljadama dinara

Blagajna 12.188 26.045 6.318
Hartije od vrednosti:

garantnih fondova 2.110 1.984 1.964
državne 12.154 9.340 8.989
banke i transport —  • 8.725 7.244
industrija 28.677 13.301 3.656

Dužnici:

po menicama 137.879 31.789 26.113
po lombarđu 186 137
po tek. računu 74.010 144.752 116.076
izdvojeni

za Sp. r. f. (— 135.307) (— 123.268) (—■98.738)
vredn. đužn. Sp. r. f. 54.793 53.726 45.098

Hipotekarni posao:

hip. zajmovi 22.328 15.779 14.261
kom. zajmovi 5.580 5.433 5.280
zaostale rate 7.481 3.590 2.651
sopstv. zal. i obv. 64 5 18

Nepokretnosti 32.514 28.466 29.992
Razna aktiva 5 71 ' __
Zbir 389.783 343.191 267.798

Aktiva, Novo poslovanje.

Blagajne 21.897 43.351 30.277
Hartije od vred. drž. 1.041 1.496 385
Hart, od vred. priv. . —. _±. 1
Valute 563 417 296
Menice 17.569 24.221 33.814
Lombard —- 3.908 5.820
Dužnici po tek. rač. 41.603 86.213 155.986
Razna aktiva 13 10: 40
Zbir 82.685 159.616 226.618

Pasiva. Staro poslovanje.

Glavnica 18.500 18.500 18.500

Prioritetna glavnica 41.500 41.500 41.500

Sp. r. f. (Uredba) 54.793 54.247 45.804

Potp. fond F. Svrljuge 1.000 1.000 1.000

Hipotekarni posao: 

; Izdate založn. 20.102 17.355 12.123

Izdate kom. obv. 5.663 5.462 4.857.

Izvučene zal. obv. 833 762 981

Kuponi zal. obv. 152 116 113

Unapred plać. rate 107 57 100

Garantni fond 104 103 87

Poverioci:

Ulozi 54.827 40.443 26.284

Razni 168.974 149.605 ' ,117.467

Reeskont Nar. banke 32.799 21.391 9.792

Razna pasiva 962 639 598

Zbir 400.286 351.180 279.188

Pasiva, Novo poslovanje. . .. r • h r —

Redovni rez. fond - 647-

Fond kurs. razi. ef. - — : ■ —  ' ' : —

Ulozi na knjižice: 12.080 40.291 54.673

Pöverioci 59.861 104.620 152.641

Razna pasiva 97 246 517

Zbir 72.038 145.157 208.478

,čisti: dobitak 144 6.469 6.750

Zbir ukupn. bilansa 472.468 502.807 494.416

1937

22.519

1.964

7.890

7.385

2.949

17.645

146

83.853

,79.700)

35.391

10.828

5.125

1.316

28.678

225.689

62.236

2.928

25

283

34.837

5.067

181.811

42

287.229

18.500

41.500 

36.411

1,000

8.183

4.712,

■ 688 
: 75 , 

56- 

82

21.438

95.580

7.900

473

236.598

1.322

1.479

65.778

200.013

286

268.879

7.443

512.920
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Krajem 1934 od ukupnog zbira bilansa otpadalo je 

82,5% na »stare« račune. U 1935 stari računi prema novima 

stoje kao 68 prema 32, u 1936 kao 56 prema 44, a prošle go

dine upravo obrnuto, odnosno 44% ukupne aktive otpadalo 

je na »stare«, a 56% na »nove« poslove. Dok se je poslednjih 

godina novo poslovanje širilo po prilici istom brzinom, ko

jom se staro reduciralo, dotle je prošle godine priliv »novih« 

sredstava bio za skoro 20 miliona veći od odliva »starih«. U 

vezi s tim porastao je i zbir ukupnog bilansa sa 494,4 mil. 

u 1936 na 512,9 mil. krajem 1937.

Inače, moramo podvući da je vrlo brz i tempo kojim se 

vrši redukcija starog poslovanja. Već od 20 avgusta 1935 

isplaćivana je dospela kamata i 12% kvota starim ulagačima 

i poveriocima čija potraživanja posle sanacije nisu prelazila 

100 hilj., a 10% kvota onima sa više od 100 hilj. din. U mar

tu 1936 započelo se sa isplatom dalje kvote od 14% odnosno 

12%, a posle 12 oktobra 1936 isplaćena je i treća kvota ta

kođe od 14% odnosno 12%. Manjim ulagačima isplaćeno je 

osim toga do kraja 1936 oko 13,5 mil. za najprešnije potrebe 

u smislu Uredbe od 23-XI-1934. Potraživanja »starih« ulagača 

i poverilaca smanjila su se na taj način u toku 1935 i 1936 

za oko 80 mil., a likvidirana je i sva dospela kamata.

U oktobru 1937 isplaćena im je i nova 10% kvota, a 

krajem iste god. stavljena im je na raspoloženje i kamata za 

1937. Ukupne »stare« obaveze smanjene su na taj način sa

282,3 mil. krajem 1934 na 137,8 mil. din. krajem 1937. To 

znači da je Banka u prvoj polovini vremena, za koje važi 

odgoda plaćanja, likvidirala 51,2% svojih »starih« osaveza i 

ćelu kamatu. Pored toga smanjen je i reeskont kod Narodne 

banke sa maksimalnih 79,5 mil. u 1932 na 32,8 mil. u 1934 i 

na 7,9 mil. krajem 1937. Znatno su reducirane i bančine oba

veze iz hipotekarnog posla. Potrebna sredstva za likvidaciju 

svih ovih obaveza dobivena su u prvom redu smanjenjem 

dužnika (ne računajući hipotekarne i one izdvojene za spe

cijalni rezervni fond) sa 211,9 mil. u 1934 na 101,6 mil. u 

1937. Efekti iz starog poslovanja iznose još 18,2 mil. prema

40,8 mil. u 1934, a nepokretnosti — 28,6 mil. prema 32,5 mil. 

krajem 1934. Gotovina iz starog poslovanja bilansirana, je sa

22,5 mil. Naplata starih potraživanja tekla je i u toku ove 

godine vrlo povoljno, tako da je bančina uprava ovih dana 

počela sa isplatom nove kvote od 14% svim starim ulagačima 

i poveriocima.

Što se tiče »specijalnog rezevnog fonda«, Banka je nje

govim poveriocima isplatila pre svega 13,17 mil., koliko je 

naplaćeno od izdvojenih sumnjivih dužnika tog fonda, a za

tim 9,22 mil. iz čistog dobitka u 1935, 1936 i 1937. Ovaj fond 

je na taj način već u toku prve tri godine posle sanacije 

reduciran sa 54,79 na 32,40 mil. odnosno za 41%. Poslednja 

glavna skupština je, pored toga, odlučila da se svim manjim 

poveriocima ovog fonda (do 10.000 din.), posle isplate 11%-tne 

kvote u gotovu, ceo ostatak isplati u 3% obligacijama prim

ljenim u vidu akontacije od Agrarne banke za ustupljene joj 

seljačke menice. Time će se stanje ovog fonda smanjiti na

30,2 mil. Po primitku definitivnog obračuna od Agrarne ban

ke. i ostali poverioci spec. rez. fonda dobiće 3% obligacije 

i 3% bonove koje Jug. udr. banka treba još da primi od Ag

rarne banke. Inače, gubitak na predatim seljačkim menicama 

otpisan je već u celosti

Interesantne su pojedinosti o razvitku »novog« poslova

nja. Nova sredstva iznose 267 miliona. Od toga otpada 2,8 

mil. rta bančine nove fondove, 65,8 mil. na uloge i ravno 200 

miliona dinara na poverioce. Ulozi su krajem 1937 bili 

zä oko pet'i po puta veći nego krajem 1934 g. To je ogro

man uspeh. Nova sredstva se upotrebljavaju uvek samo za

sasvim likvidne plasmane, odobrene Uredbom. Gotovina iz:- 

»novog« poslovanja iznosi 62,2 miliona. Time bi se moglo 

odmah isplatiti oko 24% svih novih obaveza odnosno oko 95% 

novih uloga. U odnosu na prethodnu godinu gotovina je više 

nego udvostručena. Pored gotovine, u aktivi imamo još če

tiri važnije pozicije: državne hartije od vrednosti, dužnike, 

menice i lombard. Krajem 1937 dužnici po tek. računu iznose

181,8 mil., za oko 26 mil. više nego u prethodnoj i oko četiri 

i po puta više nego u 1934. U istom razdoblju menični port

felj je udvostručen, odnosno porastao je sa 17,5 mil. krajem

1934 na 34,8 mil. din. u 1937 g. Lombard je biiansiran sa 5 

mil. prema 5,8 u 1936, a državne hartije od vrednosti sa 2,93 

mil. prema 385 ,hilj. dm. u 1936.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937
u hiljadama dinara _

Troškovi uprave 11.087 13.811 14.566 15.356
Porezi 1.296 1.217 2.861 1532
Kamata 11.048 7.585 10.2«) 9.932
Kurs. razl., otpisi 6.521 501 1.107 1.354

Čisti dobitak 144 6.469 6.750 7.443

Prihodi

Prenos dobitka — 144 471 1.042

Kamata 17.601 18.008 19.937 23.423

Razni prihodi.i prov. 12.323 11.053 14.693 10.880

Nepokretnosti 172 378 383 272-
Zbir 30.096 29.583 35.487 35.617

Razni prihodi i provizije iznose 10,88 mil., za 3,8 mil.

din. manje nego u 1936. Taj manjak je gotovo u celosti nado

knađen povećanjem prihoda od kamate, koji iznose 23,4 mil. 

prema 19,9 mil. u prethodnoj godini. Zbir svih prihoda, za

jedno sa prenosom dobitka iz 1936, iznosi 35,6 miliona, gotovo 

jednako kao i u prethodnoj godini. Pasivna kamata je nešto 

smanjena. Smanjenje nije znatno, ali je karakteristično s ob

zirom na prošlogodišnji veliki priliv »novih« tuđih sredstava.. 

Kamatna stopa koju Banka odobrava svojim »novim« ulaga

čima i poveriocima je, sigurno, nešto snižena. Inače, kamate 

za stare uloge na štednju i po tekućim računima su maksimi

rane na 4% bruto godišnje za one do 50 hilj. i 3% za one 

veće od 50 hilj. Tendencija porasta kod troškova uprave je 

razumljiva s obzirom na proširenje poslovnog obima i po
rast raznih cena.

Pošle sanacije bio je stalno zadovoljavajući i konačni 

efekat poslovanja. Dobitak za 1937 iskazan je sa 7,44 mil. Ako 

se oduzme prenos iz 1936 i doda dobitak na kursnoj razlici, 

koji je unet neposredno u odgovarajući fond, vidi se da pro

šlogodišnji dobitak u stvari iznosi 7,88 mil. din. odnosno 

13,1% od glavnice. Podela čistog dobitka ovako izgleda (u 

hilj. din.).

Godina 1935 1936 1937

5% divid. prior, akcija 2.075 2.075 2.075

redovnom rez. fondu 647 675 744

poveriocima sp. rez. fonda 3.276 2.958 2.986

prenos na novi račun 471 1.042 1.638

U upravi su g.g.: Mihajlo Terešćenko (pretsednik), d-r 

Stanko Šverljuga i Damjan Brankovič (potpretsednici), Oskar 

Bart, Makso Antić, Artur Mahnik, d-r Teodor Bošnjak, Ste- 

van Koen, Ernst Erlih, Stevan Pavlovič, Zoltan Hajdu, d-r Ju

lius Rajner, Robert bar. Hankar-Solvej, Žiga Štern i Vlada M  

Teokarević. U' nadzornom odboru nalaze se gospoda: J. R. KaU 

pin, Stevan Geršić, d-r Miroslav Đaničić, Hanz Lohner i inž. 

Karlo Šancer.
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Angto-čehostovačka i praška kreditna banka, Prag 

Хрватска банка д.д., Загреб
»Srbüja« prvo srpsko društvo za osiguranje u Beogradu

ANGLO-ČEHOSLOVAČKA I PRAŠKA KREDITNA BANKA,

PRAG

Predmet analize je bilans jednog od najvećih srednjo

evropskih novčanih zavoda, u našoj zemlji dobro poznatog 

preko njegove filijale, koja je jedna od najvećih kreditnih 

ustanova u zemlji, sa predratnom tradicijom. Kreditna spo

sobnost i prema tome poslovanje filijale zavisi od ugleda i 

finansijske snage centrale. Stoga su za nas od naročitog in

teresa završni računi Anglo-čehoslovačke i praške kreditne 

banke.

U današnjoj konstrukciji banka postoji tek od 1929 

god., kada su inicijativom čehoslovačke vlade fuzionisane tri 

velike čehoslovačke banke, naime, Anglo-čehoslovačka banka. 

Praška kreditna banka i Češka komercijalna banka. Najveći 

akcionar je Cehoslovačka država, (preko polovine sviju akcija). 

Veći posed osim nje imaju zadružna centrala »Kooperativa«, 

koja je pod uticajem svemoćne agrarne stranke, zatim Ško

dim zavodi, a manje pakete nemačka grupa, Schicht-Petschek- 

Liechtenstein i jedan anglo-amerikanski konzorcium. Ako se 

uzmu za merilo ukupna sredstva, banka je druga po veličini 

u čehoslovačkoj. Ona dolazi odmah iza Živnostenske banke. 

Anglo-čehoslovačka i praška kreditna banka zainteresovana 

je i u industriji. U njenom koncernu se nalaze fabrike oru

žja, kao što je na pr. Križek, industrije šećera, porcelana, obu

će, velosipeda itd. Ali se iz biiansa vidi da težište bančinog 

rada nije u nagomilavanju akcija industrijskih poduzeća. 

Ukupna učešća iznose nepromenjeno 73 mil. č. k., kroz po

slednje četiri godine. Banka drži ono što ima, ali ие vrši ni

kakvu industrijsku ekspanziju, iako bi joj to porast sretstava 

omogućio. Ta poslovna politika primenjuje se i kod bančinih 

filijala na Balkanu, koje su zainteresovane prvenstveno u in

dustriji šećera, hrane i pića i tekstila. Nesrazmerno veću pa

žnju obraća bančili a uprava izgrađivanju bankarskog posla. 

U tome je najbolje pomažu 59 filijala u čehoslovačkoj i 4 u 

inostranstvu: Londonu, Beogradu, Bukureštu i Sofiji.

Posle fuzije u 1929 g. Anglo-čehoslovačka i praška kre

ditna banka imala je 235 mil. č. k. glavnice i 143.29 mil. re

zerve. U 1932 g. izvršena je sanacija. Glavnica je. smanjena 

za 115 mil. na 120 mil. i rezerve za 125 mil. na 18 mil. U 

idućim godinama poslovi su se razvijali normalno. Banka je 

iz godine u godinu bivala finansijski jača, što se vidi. iz donje 

tablice.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1.937

u milionima Čeh oslov. kruna
Blagajna i potr. po vid 238.96 290.88 280.46 287.92
Devize 6.39 16.96 17.53 16.73
Menice 145.26 138.53 145.54 223.24

Hartije ođ vrednosti 416.32 447.52 498.89 514.31

Učešća 73.00 73.00 73.00 73.00

Dužnici 1,947.65 1,959.71 2,013.17 2,116.49

Nepokretnosti 73.74 75.85 77.53 75.79

Prenosna aktiva 20.21 14.02 29.14 15.62

Razna aktiva — — 62.33 62.33

Pasiva

Glavnica 120.00 120.00 120.00 120.00

Rezerve 10.11 18.17 18.20 18.26

Penzioni fond 62.33 62.33 62.33 62.33

Ulozi na štednju 974.90 1,034.54 1,055.82 1,094.42

Poverioci 1,722.27 1,757.42 1,916.04 2,059.76

Prenosna pasiva 23.25 23.15 24.08 28.21

Čista dobit 0.66 0.87 1.13 2.47

Zbir biiansa 2,921.53 3,016.46 3,197.59 3,385.44

Na prvi pogled se vidi da su za bančino poslovanje ođ

otsudnog značaja ulozi i kredit koji uživa kod drugih bana-

ka, države i većih komitenata, Poverioci su porasli na 2,06

milijardi č. k. prema 1,92, 1,76 i 1,72. Ulozi, čiji najveći deo 

otpada na uloge na štednju, a samo mali na one po tekućim 

računima porasli su sa 1,06 milijardi na 1,09 milijardi č. k. Naj

veći ulagač je država, sa stalnim ulogom od 300 mil. Tuđa 

sretstva prema prethodnoj godini pokazuju dakle porast za

182,3 mil. na 3,15 mil. č. k. Sopstvena sretstva su nepro- 

menjena.

Blagajna i potraživanja po viđenju porasla su za 7,5 

mil. na 287.9 mil. Potraživanja po viđenju se sastoje od če- 

hoslovačkih državnih blagajničkih zapisa i potraživanja ođ 

banaka u zemlji. Potraživanja u slobodnim valutama nalaze 

se u poziciji dužnici. Ona iznose 139,6 mil. za 45,4 mil. više 

nego u prethodnoj godini. Devize pokazuju neznatan pad od 

802.142 na 16,7 mil. Portfelj menica porastao je za 77,7 mil. 

na 223,2 mil. U prošloj godini je banka povećala svoj stok 

hartija od vrednosti za 15,4 mil. na 514,3 mil. din. Čehoslo- 

vačkih državnih hartija od vrednosti kupila je za 12,2 mil., dru

ge papire koji se kotiraju na čehoslovačkim berzama za 7,1 

mil. a onih kojima se ne trguje na berzi za 4,4 mil. Na kraju 

1937 g., banka je imala u svom portfelju domaće hartije od 

vrednosti za 473,24 mil. č. k. Inostrane hartije od vrednosti 

smanjile su se za 8 mil. na 40,53 mil., kao posledica sprovo- 

đenja zakona o njihovoj obaveznoj ponudi čehoslovačkoj Na

rodnoj banci. Dužnici su porasli za 103,32 mil. na 2,1 milijar

de. Jedan deo te pozicije kao što smo videli otpada na strane 

banke. U najvećoj meri, za 61,8 mil. na 1,9 milijarde su se 

povećali računi dužnika u unutrašnjosti, zbog oživljenja pro

izvodnje i proširenja poslovnog volumena. Nasuprot tome 

reporni kredit je opao za 3,9 mil. na 84,6 mil. usled nazadovanja 

berzanskog posla. Inventar je u celosti otpisan. Nepokretnosti 

su iskazane u bilansu sa 75,79 mil. prema 77,53 mil. č. k. I u
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prošloj godini se vrednost nepokretnosti smanjila za godi

šnji otpis u iznosu 3 mil. Per saldo je smanjenje nešto manje 

pošto se dodala vrednost povećanja bančine zgrade u Buku

reštu. U raznoj aktivi je vrednost penzionog fonda činovnika.

Uprava u svom izveštaju kaže, da je promet u 1937 g. 

bio mnogo veći nego u prethodnim godinama. Kao posledica 

toga povećala se i čista dobit, kao što se vidi iz donje tablice.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u mil. čehosl. kruna

Kamata 111.14 104.28 90 67 95.83
Materijalni troškovi 6.28 6.17 6.09 6.40
Lični rashodi 44.51 43.72 45.21 46.58
Porezi 2.43 2.46 3.05 3.33
Otpisi 2.02 2.08 2.50 4.02
Čista dobit 0.66 0.67 1.13 2.47

Prihodi

Kamata 140.39 134.02 123.29 132.84
Provizija 19.13 18.16 16.77 18.35
Razni prihodi 7.51 7.39 8,59 7.44
Zbir prihoda ili rashoda 167.04 159.57 148 65 158.64

Prihodi su se povećali za 9,6 mil. na 132,8 mil. usled pora

sta dužnika, a i oni od provizije su postali veći. Na drugoj

strani porasli su i izdaci po kamatama za 5,16 mil. na 95,83

mil. č. k., kao prirodna posledica nepromenjene kamatne sto

pe i porasta uloga. Lični rashodi bili su u 1937 g. veći zbog

povećanja činovničkih plata. Otpis nepokretnosti kao što smo 

već videli iznosio je 3 mil. č. k„ a inventar je sa 956.708 č. k. 

otpisan u celosti. Otpisi su se prema prethodnoj godini po

većali za 1.5 mil. č. k. Cista dobit se više nego udvostručila, 

iznosi 2,47 mil. prema 1,13 mil. Ceo iznos dobitka je upo- 

trebljen za povećanje rezervi. Ni o. g. Anglo-čehoslovačka i 

praška kreditna banka neće davati dividenu, kao ni za 

prethodnih osam godina svoga postojanja.

ХРВАТСКА БАНКА Д. Д„ ЗАГРЕБ

Збир биланса Хрватске банке за 1937 годину изно- 

сио je 237,3 милиона динара. Када ce одузму позиције које 

ce налазе у истом износу у активи и пасиви и које са би- 

лансом у ужем смислу немају ништа заједничкога, остаје 

још увек износ од 103,8 милиона. To би био банчин о&ртни 

капитал. Према његовој величини Хрватску банку би тре- 

бало уврстити у ред средњих новчаних завода Загреба. 

Међутим, она у ствари и.ма ранг већег новчаног завода и 

њезина стварна улога на нашем иовчаном тржишту je та~ 

кође знатно већа него што би ce то могло закључити на 

основу самог биланеа. Taj положај она заузима у прво.м 

реду благодарећи својим необично јаким везама у ино- 

странству (Banca commerciale italiana, Milano). Важна je и 

чињеница да joj ce читаво пословање концентрисано на 

једном месту. Она нема филијала, na и капитал који joj 

стоји на расположењу долази јаче до изражаја. Што ce 

тиче послова, треба приметити да ce Хрватска банка огра- 

ничава искључиво на краткорочне операције, које пружа- 

ју максимум сигурности и ликвидности, као на пример на 

финаисирање увоза и извоза, на куповину и продају де- 

виза, на есконт краткорочних робних меница, инкасо-по- 

слове итд. To je типична трговачка банка.

Паника улагача и банкарска криза остале су гото- 

во без икаквог утицаја на пословање Хрватске банке. Шта- 

више, њој je било пошло за руком да у 1932, 1933 и 1934

години знатно прошири круг својих кдијената, иарочито 

страних, који су преко ње обављали готово све своје нов- 

чане трансакције у нашој земљи. Због тога je она имала и 

необично велики обрт у девизама. Међутим ни код Хрват- 

ске банке није ce могло избећи смањивање пословног во- 

лумена. Али то није имало никакве везе с кризо.м повере- 

ња, већ je последица тешкоћа с којима ce последњих ro- 

дина морала борити међународна трговина. Сметње које 

су чињене међународиој трговини знатно су '■ .отежавале и 

делатност Хрватске банке. Затим je у последње.м троме- 

сечју 1935 било дошло и до санкција п-рема Италији. Не- 

повољни утицај санкција на банчино пословање најбод>е 

ce види no томе што су њени улози у 1935 и 1936 смање- 

ни за око 90 милиона динара, јаче него ма када раније.

После укидања санкција осетно ce почело погоравља- 

ти и стање Хрватске банке. У билансу за 1936 то није m o 

m o  да дође потпуно до изражаја, због сувише кратког 

времена. Међутим v току 1937 завод показује појачану де- 

латност у свим подручјима свога рада, a нарочито у фи- 

нансирању трговачке размене између Италије и наше зе- 

мље. Хрватска банка још није приступила плаћању дивн- 

денде. Али с обзиром иа чињеницу да ce готово све њене 

акције налазе у рукама Banca comerciale italiana, то нема 

нарочитог значења. Проширење пословања ce наставља и 

у овој години и то необично брзим темиом. Благодарећи 

свом одличном залеђу, Хрватска банка иде у сусрет једном 

јаком развитку na je сигурно да ће она за пар годинадо- 

ћи v ред наших великих новчаних завода.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936, 1937.

у хиљадама динара

Благајна жиро, записи 26.123 30.838 17.173 20.264

Есконт менице 36.866 16.878 6.238 17.907

Инкасо-менице 19.597 17.812 12.960 21.653

Дужници no тек. рач. 106.024 67.284 56.289 60.465

Дужницн no rap. и акр. 5.499 3.872 12.416 26.767

Непокретности и намешт. 5.197 5.197 5.197 5.197

Оставе (ефекти, мен.). 78.863 70.743 70.833 85.037

Пасива

Главпица 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фонд 2.996 3.046 3.028 3.039

Улози Kit., и тек. 149.561 95.453 60.061 78.810

Инкасо-меница (Повер.) 5.499 3.872 12.416 26.767

Оставе /8.863 70.743 /0.833 85.037

Добитак 1.653 1.729 1.808 1.984

Збир биланса 278.170 212.625 181.107 237.291

Рачун губитка и

Пасива

добитка

Управни трошкови 1.783 1.599 1.472 1.676

Порези 507 427 324 --
Плате 2.991 2.770 2.463 2.344

Отписи 218 -- -- --
Чисти добитак 1.653 1.729 1.808 1.984

Приходи

Пренос добити 1.461 1.605 1.698 1,781

Разни приходи 5.691 4.919 4.370 4.223

Збир прих. и л и  расх. 7.152 6.525 6.068 6.004

Улози на књижице■ и no текућим рачунима који су

били пали са 263 милиона крајем 1930 на цигло 60 мил. ди-

napa у 1936, у току 1937 су опет порасли на 79 милиона. У

пасиви видимо даље да су повериоци noi инкасо-меницама
прошле године повећани за 9 мшi., a повериоци no гаран-
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«цијама н акредитивима за дин. Сопствена "срсдства

износе 2б милиона. Од тога отпада 20 мил. на главницу, 

,3 мил. на фондове: и 2 мил. на неподељени чвсти добитак.

У активи видимо пре свега да на готовину отпада no 

лрилици једна петина обртног капитала, односно преко 20 

милиона, за 3 мил. више него у 1936. To значи да банка 

није жалила потребне жртве за одржавање своје ликвид- 

ности на примерној висини. Дужници no текућим рачуни- 

■ма показују повећање од 4 мил. на 60,5 мил., a есконтова- 

не меиице су порасле са 6,2 мил. у 1936 на 17,9 мил. крајем 

1937. Непокретности и намештај билансирани су непроме- 

њено са 5,2 мил. динара.

Активна и пасивна камата нису исказане засебко, 

већ v виду салда, и то на страни прихода — заједно са 

провизијама и осталим' приходима. Овај салдо у 1936 из- 

носи 4,22 према 4,37 мил. у претходној години, док се upe кри- 

зе кретао око 8 мил. дин. Ha страни расхода примећује се нај- 

ригорознија штедња. Управни трошкови и плате сведени су 

на најмашу меру. Плате.су у 1937 износиле 2,34 мил., за 

120 хиљ. мање него у 1936, a управни трошкови и порезн 

исказани су са 1,67 мил. према 1,79 мил. у претходној го- 

аини. Прошле године није било нових отписа, пошто су сви 

губици већ елиминисани ранијим отписима. Иначе, сви от- 

писи од почетка 1930 до краја 1937, урачунавши и отпис 

намештаја, износе око 8 мил. дин. To je сразмерно незнат- 

на свота и потврђује нам да су банчини послови заиста пру- 

жали максимум сигур-ности. Добитак за 1937, без преноса, 

износио je 203 хиљ. дин. и опет je пренет на нови рачун.

У управи су г.г.: инж. Сава Улмански, потпретседник; 

Марко Бауер, Хуго Дајч, Ком. Чезаре Меркагора. Каб. Кар- 

ло Скоти к д-р Џузепе Цуколи. У надзорном одбору се на- 

лазе г.г.: д-р Божидар Александер, Ком. Ђулио Манфреди- 

ни, д-р Владимир Маркулин, и Каб. Гвидо Шварц. Дирек- 

гор су г.г.: Федерико Нојман и Херман Шосбергер

»SRBIJA« PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE U 

BEOGRADU

Osetno poboljšanje opštih privrednih prilika nije mo

glo ostati bez povoljnog uticaja ni na poslovanje naših osi

guravajućih društava. Smirivajuće je delovao i sporazum o 

jednakoj primeni premijskih tarifa elementarnog osiguranja, 

koji je stupio na snagu početkom marta 1936. Međutim, bilo 

je i činilaca koji su otežavali rad. Zbog maksimiranja ka

matne stope na uloge izvori prihoda iz kojih društva dopu

njuju svoja vanredna garantna sredstva i dalje su dosta 

skromni. S druge strane su javne dažbine i razni nameti po

kazivali tendenciju porasta. Štete su takode uvećane. Najzad, 

u grani životnih osiguranja došlo je do pojačanja konku

rentske borbe, koja se ogleda u iskopčavanju osiguravanja 

davanjem raznih' tehnički nedozvoljenih popusta. Posle 33 

godine skroz obazrivog i u svakom pogledu ispravnog po

slovanja »Srbija« nije ni mogla ni htela da pode tim ne

zdravim putem, jer je svesna činjenice da premijske stope ne 

smeju biti proizvod samovolje osigurača nego produkat te

hnički ispravne kalkulacije rizika.

Uprkos svim teškoćama prošlogodišnje poslovanje »Sr

bije« završeno je s potpuno zadovoljavajućim rezultatom. 

Obim posla je povećan, kao što nam to pokazuje i sledeća 

tablica, u kojoj smo uporedili zbir osiguranih glavnica po po

jedinim granama odnosno zbir vrednosti polisa koje su bile 

na. snazi krajem godine (u mil. din.):

Godine Život Nesr. sluč. Požar Uzgr. grane Ukupno

1930 47,0 30,1 2.690,1 218,4 2.985,8

1931 62,6; 40,7 2.920,7 233,6 3.257,6

1932 74,1 ‘ 50,8 2.847,4 208,6 3.181,0

1933 75,2 46,0 2.707,9 155,9 2.98-5,0

1934 79,6 39,0 2.709,4 157,4 2.985,4

1935 88,9 37.3 2.649,6 220,3 2.996,1

1936 95,5 31,1 2.608,7 216,3 2 951,6

1937 97,9 36,8 2.605,1 267,9 3.007,7

Maksimalno stanje osiguranih glavnica imali smo u

1931 godini, sa 3,26 milijarde. Ovaj volumen se zatim gotovo 

stalno smanjuje, na 2,95 milijarde krajem 1936 godine. U 

toku prošle godine dolazi do preokreta i do porasta ukupnog 

zbira osiguranih glavnica za 56 miliona, na 3 milijarde 7,7 

miliona dinara. Interesantno je da se osigurane glavnice u 

pojedinim granama nisu kretale na isti način. Najlepši na

predak pokazuje osiguranje života. Osigurane glavnice u 

ovoj grani krajem 1929 iznosile su samo 32 miliona. Posle 

toga se stalno povećavaju i u 1937 dostižu 97,9 miliona. To 

znači da su u međuvremenu utrostručene. Prošlogodišnje po

većanje nije znatno, jer je »Srbija«, u vezi sa već spomenu

tom teškom konkurentskom borbom, nastojala jedino da 

održi svoj portfelj. Opadanje osiguranih glavnica kod »po

žara« je znatno usporeno. Smanjenje u prošloj godini iznosi 

samo 3,6 mil. prema 41 mil. u 1936 godini i 60 mil. u 1935. 

Najveći porast pokazivale su u toku prošle godine »uzgredne 

grane« i osiguranje protiv nesrečnih slučajeva.

Račun gubitka j dobitka u neto-ciframa, dakle po od

bitku udela reosigurača, ovako izgleda:

Račun gubitka i dobitka

Prihodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara
Prenos dobiti 18 60 40 88
Rez. i pren. premije 19.105 20.459 21.825 23.567
Rezervisane štete 610 607 776 968
Premije neto 4.573 4.993 5.497 5.597
Dažbine 938 966 950 1.020
Kamata 1.783 1.879 1.962 2.077
Od nepokretnosti 1.622 1.683 1.676 1.672
Razni prihodi 40 30 24 10
Kursna razlika •586 — — —

Rashodi

Isplaćene štete 562 834 724 1.294

Ispi. doživ. osiguranja 387 436 613 785

Otkupljene polise 607 441 413 545

Vraćene premije 4 6 5 11

Kamata 122 109 116 13Ö

Režijski troškovi 4.307 3.921 3.971 4.295

Otpisi 9 146 173 140

Vatrogasna taksa 60 — 60 60

Rez. i pren. prem. 20.459 21.809 23,567 24.630

Rezervisane štete 607 776 968 880

Opštem rez. fondu 278 150 — —

Čista dobit 1.874 2.049 ' 2.140 2.228

Zbir prih. i rash. 29.276 30.677 32.751 35.000

Ukupni prihodi »Srbije« pokazuju stalnu tendenciju 

porasta. U 1937 oni su iznosili ravno 35 miliona prema 29,27 

mil. din. u 1934 i 25 mil. u 1929. Najveći porast imamo kod 

rezervnih i prenosnih premija, koje se krajem svake godine 

javljaju kao rashod, a početkom godine kao prihod. Sa ciglo 

10 miliona početkom 1929 ova pozicija je porasla na 24,63 

mil. krajem 1937. Prihodi od premija bili su najniži u 1933 

godini sa 4,3 mil. Posle toga stalno rastu i u 1937 iznose 5,6 

mil. Na ime dažbina naplaćeno je u prošloj godini 1,02 mil., 

za 70 hilj. više nego u 1936. Nepokretnosti donose vrlo lepu 

rentu — oko 20°/o od njihove bilansne vrednosti. Inače, kod 

prihoda od nepokretnosti nije bilo većih promena, a prihodi 

od kamata posle 1933 pokazuju tendenciju porasta. Prošle go-



dine su bili i režijski troškovi sa 4,29 m il za 324 hilj.. veći 

nego u 1936, uglavnom zbog povećanja javnih, dažbina. Za 

Stete u 1937 isplaćeno je 1.29 mil., za 570 hilj. više nego u 

prethodnoj godini. Uprkos tom ogromnom povećanju, proce- 

nat šteta je još uvek znatno ispod tehnički dozvoljenog. To je 

posledica rigoroznog zaključivanja poslova i doslednog pre

čišćavanja svih portfelja.

Kretanje premija i šteta kod pojedinih gr a osigu

ranja vidi se iz sledeće tablice, u kojoj nalazimo novi dokaz 

za veliku obazrivost uprave prilikom zaključivanja poslova 

(po odbitku uđela reosigurača — u hiljadama dinara).

5л
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Premije — neto 1S32 1934 1936 1937

Život 2.429 2.739 3.626 3.593

Požar 1.905 1.617 1.429 1.443

Ostale grane 379 217 442 561

Ukupno 4.713 4.573 5.497 5.597

Štete — neto

Život 430 300 470 570

Požar 633 208 195 482

Ostale grane 71 54 59 242

Ukupno 1.134 562 724 1.294

Štete н %  premija

Život 17,7 11,0 13,0 15,8

Požar 33,2 12,8 13,6 33,4

Ostale grane 18,7 24,8 13,4 43,1

Na ime premija života naplaćeno je u 1937 godini neto 

3,59 mil., a štete su iznosile 570 hilj. odnosno 15,8%. Iako je 

ovaj .procenat u odnosu na prethodnu godinu nešto porastao, 

on je neobično povoljan i još je daleko ispod matematski do

zvoljenog procenta. Povećanje šteta u grani »požar« je znat

no. Posle 1932 odnosni procenat nije bio nikada veći od 20,3%. 

U 1937 godini dostigao je 33,4°/o. I to je još uvek povoljno, 

jer se kod osiguranja protiv požara tek procenat od 40% 

može smatrati kao normalan. Jedino je kod raznih sporednih 

vrsta osiguranja prošlogodišnji procenat šteta bio nepovo

ljan. Međutim, sporedne grane osiguranja, u poređenju sa 

»životom« i »požarom«, igraju samo neznatnu ulogu u po

slovanju »Srbije«, tako da rezultat ukupnog poslovanja pot

puno zadovoljava. Isto tako je bio zadovoljavajući i efekat 

reosiguranja, što znači da »Srbija« ima vrlo povoljne ugovo

re sa reosiguravajućim društvima. Inače, udeo reosigurača 

je nešto povećan. To je novi dokaz za obazrivost kojom »Sr

bija« vodi svoje poslove.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 263 334 321 330

Tek. računi i ulozi 28.479 30.098 31.926 32.716

Nepokretnosti 8.347 8.246 8.115 7.990

Hartije od vrednosti 2.288 3.620 4.012 4.538

Zajmovi na polise 2.062 2.166 2.526 2.807

Inkaso i centrala 1.319 1.405 1.956 2.202

Nameštaj 42 38 55 50

Depo rez. i pren. prem. 1.494 1.561 1.678 1.369

Osig. i reosig. dr. — tek. r. —• — — 1.318

Razna imovina 2.314 2.082 1.682 1.737

Kaucije, garantije itd. 13.892 13.075 9.244 9.091

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Fondovi razni 7.646 7.996 8.208 8.423

Kursna razlika efekata 200 460 679 1.206

Premijske rezerve:

život 19,342 20.908 23.011 24.502
požar 4.198 4.118 4.114 4.126

transport 62Ö 653 715 746.

nesrečni sluč. 102 153 113 112

uzgredne grane 186 201 197 195

razne rez. života 273 277 257 260

Ukupno (24.731) (26.270) (28.408) (29.941).

Rezervisane štete 607 776 968 880

Tek. rač. osig. i reosig. 2.031 1.548 1.352 1.871

Razna pasiva 830 673 752 760

Tantijema 501 537 567 578

Dobit za podelu 1.060 1.290 1.338 1.400'
Polagači kaucija 13.892 13.075 9.244 9.091

Zbir bilansa 61.499 62.625 61.516 64.150
Obrtni kapital 47.607 49.550 52.272 55.059'

Neobično je interesantan i račun izravnanja »Srbije«.. 

Obrtni kapital stalno se povećava i krajem 1937 dostigao je 

visinu od 55 miliona. Povećanje prema 1936 iznosi 2,8 mili

ona. Poznato je da su kod osiguravajućih društava sopstve

na sredstva u poređenju sa tuđim sredstvima i premijskim 

rezervama obično sasvim neznatna. Ako se izuzmu rezervne 

premije, vidi se da »Srbija« u stvari nema ni tuđih sred

stava ni poverilaca, dok su joj sopstvena sredstva srazmerno 

vrlo znatna. Glavnica iznosi 10 mil., a razni fondovi i kursna 

razlika efekata dostigli su visinu od 9,63 mi!. To znači đa 

se više od jedne trećine obrtnog kapitala sastoji iz sopstve

nih sredstava. Celokupne premijske rezerve sa rezervisanim 

štetama iznose 30,82 miliona, dok pasivni tekući računi i »ra

zna pasiva« zajedno jedva prelaze dva i po miliona. Kao što 

se vidi. »Srbija« je finansijski odlično fundirana.

Oko tri petine obrtnog kapitala, naime 33,05 miliona, 

otpadaju na raspoloživu gotovinu i likvidna potraživanja kod 

raznih novčanih zavoda. U prvoklasne hartije od vrednosti, 

gotovo isključivo državne ili one za koje garantuje država,, 

plasirano je 4,5 miliona, u zajmove na polise 2,8 miliona, a u 

nepokretnosti 8 mil. din. Depo rezervnih i prenosnih premija 

iznosi 1,37 miliona, »inkaso« 2,2 miliona, a razna imovina 1,73 

mil. din. Teško je danas i zamisliti bolji i sigurniji plasman 

raspoloživih sredstava. Inače, sredstva rezervne premije ži

vota, koje iznose 23,6 mil. ovako su plasirana: u nepokretnosti. 

7,63 mil., u zajmove po polisama 2,8 mil., u državne hartije 

od vrednosti 719 hilj., u uloge na knjižice i tekuće račune

11.23 mil. i kao depo kod drugih društava 1,23 mil. din.

Posle pokrića potrebnih otpisa i svih rashoda završena 

je računska 1937 godina sa dobitkom od 2 mil. 228 hilj. pre

ma 2,14- mil. u 1936. Tome treba dodati i dobitak na kursnoj. 

razlici efekata od 527 hiljada, koji je iznos unet neposredno 

u odgovarajući fond. Na taj način ukupni dobitak za prošlu, 

godinu dostigao je 2 mil. 755 hilj. odnosno 27,55% od glav

nice. Iskazani čisti dobitak ovako je podeljen: 214 hilj. spe

cijalnom rezervnom fondu, 578 hilj. za tantijemu, 36 hilj. za. 

dividendu osiguranicima i 1,25 mil. za 12‘/з% dividendu ak

cionarima, dok se ostatak od 150 hilj. prenosi na novi ra

čun. Od 1929 do 1931 dividenda je iznosila po 15% godišnje, 

od 1932 do 1934 po 10%, a u toku poslednje tri godine po 

12!/г% godišnje, jednako kao i za 1928 g., u kojoj je glav

nica »Srbije« bila povišena sa 5 na 10 mil. dinara.

U upravi se nalaze gospoda: Miloš Savčić (pretsednik),, 

Vasa U. Jovanovič (potpretsednik), Krsta Lj. Miletič, Alek

sandar Acović, Dušan Milijević, Košta L. Timotijević, Vlade- 

ta M. Savčić, Milorad M. Radojlović, Žika Jankovič, Milan 

Lujanović, Svetozar M. Savčić i Jovan M. Jovanovič.. 

U nadzornom odboru se nalaze gospođa: Stevan V. Gajič 

(pretsednik), Milan O. Maksimovič (potpretsednik), Milivoje 

Obradović, Ljubomir Bojović, Mihailo Ž. Jankovič i Milenko 

M: Savčić. Generalni direktor je g. Stevan M. Milovanovič.
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Sadržaj:
Прва хрватска штедионица —  Загреб

Opšte lugoslovensko bankarsko društvo a. d. Beograd

ПРВА ХРВАТСКА ШТЕДИОНИЦА — ЗАГРЕБ

Уноређење биланса Прве хрватске штедиоинце за 

1937 са цифрама из завршних рачуна за неколико прет- 

кодних година показује нам да ce и ова наша најстарија 

и-најразвијеннја приватна депозитна установа опоравља мно- 

го" бржим темпом него што ce то до цедавна очекивало 

Њено ново пословање показује огрома« и врло видан на- 

предак. Збир једне билансне сгране новог пословања до- 

стигао je већ висину од 431,5 милиона динара, док je пре 

три године, крајем 1934-, износио само 100 милиона. Kao 

iöTö .će види, нагло ce изграђује једна нова велика штеди- 

оница, која треба да буде исто тако снажна, као што je 

била и стара. Поверење улагача опет je оптимално. Што ce 

тиче старог пословања, са нарочнтим задовољством исти- 

чемо да ce код Прве хрватске штедионице прилике и у 

том 'гшгледу необично брзо сређују. Ha кулминационој 

тачци свога развитка, у првој половини 1931 годкне, Прва 

хрватска штедионица имала je:

милијарде милиона динара 

улон<ака 2 174

поверилаца — 643

или укупно 2 817

Крајети 1937 њени улози и повериоци из старог по- 

еловања износили су 1 милијарду 208 милиона. To значи 

да je она о-д почетка банкарске кризе до краја прошле 

године исплатила својим улагачкма и повериоцима, не ра- 

чунајући камагу, преко 1 милијарду 600 милиона, односно 

57,l°/s поверених joj средстава. Када ce узме у обзир да 

je највећи део тог износа Штедионица исплатила сопстве- 

ном снагом, и гто'у периоду опште привредне депрееије, 

застоја у пословима, заштите земљорадника и монетарне 

дефлације, онда ce мора признати да je то успех који не 

указује само на велику 'животну снагу Прве хрватске шт'е- 

дионице, него :i на релативно врло високи бонитет њеног 

старог пословања.

Ha даље мобилизовање активе из старог пословања 

аовољно’ ће утицати и побољшање коњунктуре. Али ce 

ЈЈредвиђају и извесне тешкоће. Пре свега ce долази доста 

споро до наплате утужених потраживања, јер je врло спор 

И поступак извршних власти. Штедионица долази исто та- 

ко врло спаро и до наплате сво.јих потраживања у вези са 

решењем аграрне реформе (4°/о Аграрне обвезнице). За- 

тим joj ce комасациони дугови имају платити тек у року 

ОД-12 година, a још вије решено ни питање напл.ате потра- 

живања од Водних, задруга, док ce о питању предратних 

државиих папира бивше Аустро-Угарске није дб сада уоп- 

ште решавало. Што ce тиче ликвидације земљорадничких 

дугова, ми смо већ приликом анализе биланса Прве' хр- 

ватске штедионице за претпрошлу годину“ коветатовали, 

:0 : je она од својих- земљсирадничких потражив?гн>а уступ- 

љених Аграрној банци морала да отпише 20,5 милиона ди-

нара на име 25% губитка, док за остатак треба да прими 

3%-т,не 20игод.ишње облигације, односно конто-коренто по- 

траживање према Аграрној банци. У свом последњем из- 

вештају управа Штедионице наломиње да joj je Народна 

банка, одобрила посебан кредит уз 3% и то до пуне ви- 

сине поменутог контокорентног потраживања према Аграр- 

ној банци. Благодарећи томе, као и готовини која je при- 

купљена ликвидадијом остаде активе, Штедионица ће уско- 

ро исплатити све старе улоге до 10 хиљ. дин.

Ранијих година Првој хрватској штедионици je за- 

давало извесну бригу и стање њених индустрија. Међутим, 

већ од почетка 1935 готово све те индустрије раде са пот- 

пуно задовољавајућим успехом. За прошлу годину многе 

између њих су исплатиле и лепу дивиденду. Паробродар- 

ска друштва, код којих je Прва хрватска штедионица ан- 

гажована, исплаћују и повишену дивиденду. Повољно су 

радила и индустријска предузећа која Штедионица води у 

сопственој режији, и то како циглане, тако и творница ко- 

жа v Карловцу. Треба нарочито подвући да je у 1937 био 

врло интензиван рад предузећа „Уљаник", петролеумско 

д.д., Загреб. Продаја земног плина, стално расте. У току 

прошле године „Уљаник” je закључио и један уговор са 

друштвом „Метан” д.д. у погледу прераде земног плина 

у чађ. Друштво „Метан” подигло je према том споразуму 

две фабрике, и то једну у Бујавици са 4 пећи, a једну у 

Кутини са 12 пећи. Пословање млинске индустрије, која 

ce одавна налгазила у кризи, било je прошле године тако- 

ђе активно, али резултати рада још не задовољавају у 

потпуности. Најглавнији узроци за то су немогућности из- 

воза брашна, неповољна железничка тарифа, порез на по- 

словни промет, који у погпуности плаћају само велики 

млинови, док га мали на разне начкне избегавају,

Развитак старог пословања за четири лоследње го- 

дине видимо из следећег упоређеша:

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара . * V .

Благајна и банке 17.498 32.828 31.814 33.741

Бонови Мин. финансија 866 866 866 866

Хартије од вредности 268.001 335.840 224.598 235.203

Сопствене заложниде 47.070 47.070 47.070 47.070

Менице 465.268 410.933 319.418 291.749

Ломбард и репор 36.014 35.932 25.616 24.347

Дужници 739.177 708.530 680.565 596.727

Општннски зајмови 74.610 70.850 55.849 54.955

Хипотекарни зајмови 72.492 66.454 62.974 51.643

Кокзорциј. послови 139.226 138.202 137.986 137.808

Непокретности 243.327 241.731 216.386 184.823

Разна актива 48.856 50.873 59.806 25.987
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Паснва

Приор. главнижа — — 20.000 20.000

Главница 75.000 75.000 75.000 75.000

Резерве 77.858 71.378 68.767 68.010

Пенз. фонд 26.406 26.538 28.464 —

Улози 1,270.432 1,204.431 1,101.958 970.597

Повериоди . 304.374 282.365 231.542 237.274

Реесконт 296.429 267.528 242.582 228.340

Заложнице и ком. обв. 96.102 91.042 87.960 78.768

Добитак 5.805 11.827 6.675 6.926

Збир старог послов. 2,152.407 2,030.109 1,862.950 1,684.919

Збир новог послов. 99.886 184.612 263.572 431.506

Збир биланса 2,252.293 2,214.721 2,126.522 2,116.425

У активи видимо да су прошле године дужници no 

текућем рачуну и разни дужници редуцирани за 83,8 ми- 

лиона, на 596,7 мил. дин. Менични портфељ je такође сма- 

њен за 27,7 мил., на 291,7 мил. Код ломбарда и репора сма- 

њење износи 1,27 мил. Смањењем ова три пласмана до- 

бивено je укупно 113 милиона. Даљих 31,5 милиона гото- 

вине прикупљено je продајом непокретности. Парделација 

банчиних земљишта на Трешњевки у Загребу лепо на- 

предује. У току последње три године ту je продато око 

145 парцела, a изграђено je више од 50 зграда за стано- 

вање. Зајмови општина и хипотекарни зајмови смањени су 

у односу на претходну годину за 12,2 мил., на 106,6 мил. 

Конзорцијални послови показују само незиатно смањење 

и износе 137,8 мил. Смањење разне активе je знатно са 59,8 

мил. у 1936 на око 26 мил. крајем 1937. Међутим, ова по- 

следња промена je делом формалне природе, као што je 

то случај и са повећањем портфеља хартија од вредности 

за 10,6 на 235,2 мил. дин. Наиме, до краја 1936 под разном 

активом je било књижење и вредности пензионог фонда. 

У току 1937 извесни делови имовине пензионог фонда су 

трампљени a сам фонд и његова целокупна имовина пре- 

нети су са „старог” на „ново” пословање.

Укупно смањење активе у 1937 износи пер салдо 178 

мил. (према 167 мил. у претходној и 122,3 мил. у 1935). Ме- 

ђутим, крајем 1937 благајна и краткорочна потраживања 

код банака износе 33,7 мил., односно за 1,9 мил. дин. више 

него у 1936. Затим су, као што je већ споменуто, пензио- 

ни фонд и његова имовина пренети на рачун „новог” по- 

словања. Према томе би на смањење старих обавеза у 

прошлој години отпадао износ од 148 мил. дин. Међутим, 

повериоци показују један пораст од 6,7 мил., на 237,7 мил. 

дин. To значи да су остале обавезе смањене у ствари за 

око 155 мил. дин. Улагачима je исплаћено 131,36 мил., при- 

ликом наплате „старих” потраживања. Крајем 1937 улози 

су износили још 970,6 мил. Прошле године je и банчина 

обавеза no реесконту смањена за 14,24 мил. (на 228,3 мил.), 

a из промета1 je повучено и за 9,2 мил. заложница и кому- 

налних обвезница, које су после тога билансиране са 78,8 

мил. Укупне обавезе штедионице на рачуну „старог” по- 

словања износе још 1 милијарду 515 мил. дин., a сопствена 

средства, не рачунајући прошлогодишњи добитак, износе 

163 мил., од чега отпада 75 мил. на „стару", 20 мил. на 

„нову приоритетну’' главницу и 68 мил. на разне фондове. 

Ako томе додамо резерве „новог” пословања и износе који 

су дотирани фондовима на последњој главној скупштини 

Штедионице, видимо да њена укупна сопствена средства 

достижу висину од 180,4 мил.

Успех Штедионице у погледу изграђивања „новог” 

посла, нарочито онај од 1937 године, био je управо сјајан. 

To нам потврђује и следеће упоређење:

Ново пословање

Актива 1934. 1935. 1936:. Ш7. 

у хиљадама динара

Готовина 38.776 66.565 75.930 96.695

Записи Народне банке 8.500 14.000 -- _ —

Бонови Мин. финансија — 1.030 15.616 3.891

Држ. харт. од вредн. -- 16.577 27.743 37.948

Менице 6.525 9.121 11.470 19.989

Кјраткорочне позајмице 41.823 71.510 130.160 221.282

Разни дужници 4.262 5.808 2.663 8.951

Вредн. власт. фондова — -- -- 12.786

Вредности пенз. фонда -- -- ---- 29.964

Пасива

Резерве властите 500 1.237 3.800 12.786

Пензиони фонд —— -- — 29.964

Улози 89.763 164.044 232.678 358.681

Повериоци 9.623 19.330 27.094 27.325

Реесконт -- — -- 2.750

Укупно: 99.886 184.611 263.572 431.506

Улози су у односу на претходну годину повећани за 

преко 54°/о односно за 126 мил. на 358,68 мил. дин. Крајем

1932 нови улози износили су само 45,5 мил. што значи да 

су у току последњих 5 година више него уседмероструче- 

ни. Ту више није потребан никакав коментар, јер je очи: 

гледно да су најзад и улагачи увидели да je њихова na- 

ника из 1931 и 1932 била неоправдана. С обзиром на вели- 

ки прилив „нових” улога „нови’' повериоци нису знатни. 

Они износе 27,3 мил. према 27,1 мил. у претходној и 19,3 

мил. у 1935 г. Реесконт износи свега 2,75 мил. дин. Сва 

нова средства употребљавају се, у смислу Уредбе, само за 

сасвим сигурне и потпуно ликвидне пласмане. Ha готовину, 

бонове главне благајне Министарства финансија и држав- 

не хартије од вредности отпада 138,5 мил., што значи да je 

око 32°/о свих нових средстава покривено готовим новцем 

и хартијама које се могу сваког тренутка претворити у 

новац. Вредности фондова, сопствених и пензионог, изно- 

се 42,75 мил. Према томе на њих отпада око 10°/о активе. 

Ha краткорочне позајмице, менице и разне дужнике отпа- 

да 58°/о целокупне „нове” активе односно 250 мил. ггрема 

144 мил. у претходној и 86 мил. дин крајем 1935 год. Kao 

што се види, кредити које Прва хрватска штедионица у 

новом пословању ставља на расположење нашој привреди 

показују такође снажну тенденцију пораста.

Повољни развитак пословања није остао без утица- 

ја ни на банчин добитак. Рачун губитка и добитка за 1937 

и три претходне године овако изгледа:

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

- У милионима динара

Пословни трошкови 94,60 56,70 53,43 55,81

Лични и стварни издаци —— 23,00 24,22 25,74

Пор. и прирези 4,60 4,60 5,07 5,80

Отписи 9,90 6,00 17,87 7,32

Резерве старог послоиања -- (0,19) -- - ' —

Резерве новог пословања (0,50) (0,73) (0,50) (0,50)

Чисти добитак 5,80 11,82 6,67 6,92

Приходм

Пренос добитка --- 5,80 --- —

Приход од кућа --- 3,92 3,81
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Течајни добици ---  ——• 5,82 7,83

Разни приходи 114,90 96,40 97,53 89,96

Збир прих.-<расх. 114,90 102,20 107,27 101,60

УкуПни приходи износе 101,6 мил. и ман>и су за 5,67 

мил. него у 1936- У ствари, сви редовни приходи показива- 

ли су и прошле године тенденцију пораста. Када би „ра- 

зни приходи” били специфицирани, јасно би се видело да 

je Штедионица у 1936 имала један ванредан приход, који 

црипада само незнатним делом тој пословној години. To 

je активна камата на потраживање ггрема сељацима, која 

je обрачуната тек приликом њихове предаје Аграрној бан- 

ци. У 1937 тога прихода, сасвим природно, више нема, али 

срећом више неће бити ии отписа сељачких дугова.. Вла- 

годарећи томе чисти добитак у 1937 je за 250 хиљ. већи 

него у претходној години. To се мора тим пре подвући, 

што je прошле године отписан на терет редовних прихо- 

да остатак губитка на сељачким дуговима од 3,02 мил. дин. 

С друге стране су, у вези са знатним проширењем новог 

пословања, и расходи у 1937 били за 4,6 мил. већи него у 

претходној години.

Чисти добитак за 1937 исказан je после извршених 

отписа и дотације од 500 хиљ. дин. резерви новог посло- 

вања са 6 мил. 926 хил>. дин. Он je овако подељен: 800 

хиљ. за исплату 4% дивиденде на првенствене акције, 1 

мил. дин. пензионом фонду, 500 хиљ. за делимично покри- 

ће доприноса Штедионице за пензионо осигурање службе- 

ника, 1 мил. резерви новог пословања и 3 мил. 626 хиљ. 

резерви старог пословања.

У управном одбору била су г.г.: Мирослав лроф Кул- 

мер (претседник), д-р Стјепан Посиловић, и поч. д-р Ро- 

берт Зибенштајн (потпретседници), д-р Бранко Пливерић 

(главни равнатељ), Ђуро Бачић, Јурај Безук, Александар 

Динић, дЈр Отон Франгеш, ИванГалић, ЉудевитГерерсдор- 

фер, Милан Гмизовић, д-р Јосип Хацин, д-р Халидбег Хра- 

сница, д-р Милан Ившић, д-р Људевит пл. Јосиповић, д-р 

Филип Јурчић, д-р Владимир Леустек, Љубомир Милијћ, 

Светозар Милинов, Миховил Николић, маг. фарм. Јосип 

Салопек, д-р Егон Старе, д-р Никола Талер, Анте Топић и 

Драган витез Трнски. У надзорном одбору су г.г.: д-р 

Бранко Шеноа (прочелник), д-р Винко Мандекић (заменик 

прочелника), Мавро Акселрад, инж. Ђуро Стипетић, Слав- 

ко Турковић и Вељко Васић.

OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A. D.

BEOGRAD

Sa prošlom godinom Opšte jugoslovensko bankarsko 

društvo je završilo prvu desetogodišnjicu svog rada. Banka 

je osnovana 1928 godine, kada su zagrebačka i beogradska 

filijala Wiener Bank-Vereina uz učešće domaćih i oslonom 

na neobično moćne strane kapitaliste (u prvom redu Banque 

Beige pour FEtranger) pretvorene u samostalno akcionarsko 

društvo sa glavnicom od 100 miliona i rezervama od 25 mi

liona dinara. Kao što je poznato, od ovih deset godina bile 

su u stvari samo prve dve sasvim normalne, jer su se već u 

toku 1930 primećivali prvi znaci depresije, a u 1931 je došlo 

i do uzbune ulagača, posle koje je kod nas izbila neobično 

teška bankarska kriza. Prema tome opšte prilike nisu bile 

nimalo povoljne. Međutim, Opšte jugoslovensko bankarsko 

društvo može, uprkos tome, sa ponosom da gleda na svoj 

rad i na razvitak za poslednjih 10 godina. Bančin obrtni ka

pital iznosio je u milionima dinara: ...........

krajem 1928 421,68 krajem Ш З 352,02

» 1929 495,07 » 1934 318,14

» 1930 459,28 » 1935 340,00

» 1931 406,88 > 1936 355,67

» 1932 344,93 » 1937 373,53

Povoljni izgledi koji su postojali prilikom osnivanja

banke našli su konkretan izraz i u razvitku njenih poslova 

u toku 1928 i 1929 godine: krajem 1928 bančin obrtni kapital 

iznosio je 421,7 miliona, a u 1929 bio je porastao na nešto 

ispod pola milijarde dinara. Međutim, 1929 bila je gotovo 

najsjajnija, ali nažalost i poslednja sasvim dobra godina pre 

izbijanja opšte privredne krize. Doduše, i u toku 1930 priliv 

tuđih sredstava je bio znatan. Međutim, pošto ih bančina 

uprava nije mogla bez opasnosti da plasira u celosti u zemlji, 

ona je neplasirani višak upotrebila za delimičnu isplatu stra

nih poverilaca, tako da je krajem 1930 bančin obrtni kapital 

za 35,8 miliona dinara manji nego u prethodnoj godini.

Panika ulagača iz 1931/32 godine bila je opšta, pa se 

morala osetiti i na ulozima Opšteg jugoslavenskog bankar

skog društva. Naime, zbog nenormalnog psihološkog stanja 

u kome su se u ono vreme nalazili, ulagači nisu bili u stanju 

da razlikuju jedan zavod od drugog, makar za to postojali 

i najtipičniji elementi, za razlikovanje. Zbog toga su ulozi 

i ovde bili pali sa 163 miliona u 1930 na 67 miliona dinara 

krajem 1932, a ukupni obrtni kapital je u istom vremenskom 

razdoblju smanjen sa 459 na 345 miliona dinara. Međutim, 

moramo priznati da je ovde neopravdana panika ulagača ipak 

srazmerno vrlo brzo suzbijena, blagodareći odluci bančine 

uprave da ulagačima, ne obzirući se na otkazne rokove, od

mah isplaćuje svaki zatraženi iznos. Na taj način su i širi 

krugovi brzo došli do saznanja o solidnosti zavoda, o nje

govom jakom zaleđu i o ogromnom likviditetu njegovih 

plasmana.

Već u toku 1933 ulozi su pokazivali opet neobično zna

tan porast i krajem te godine bili su sa 156 miliona (prema 67 

miliona u 1932) gotovo dva i po puta veći nego u prethodnoj 

godini. Uprava Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva 

nije se zanela lakoćom kojom je, kao što je pomenuto, do

sta rano suzbila neopravdanu uzbunu ulagača. Naprotiv, ne 

žaleći žrtve, banka je stalno povećavala svoj likviditet, a iz

vršila je i neobično rigorozno pročišćavanje aktive. Sva i 

malo sumnjiva potraživanja bez ikakvog predomišljanja su 

otpisivana. U toku poslednjih 7 godina otpisano je na ime 

gubitaka na kursnoj razlici i sumnjivih potraživanja ukupno 

62,84 mil., i to 31,94 mil. iz redovnih prihoda, 12,57 mil. iz 

rezervnog fonda, 13 mil. iz specijalne rezerve i 5,33 mil. iz 

latentne rezerve. Kad se radilo o tome da se banka dovede u 

što normalnije stanje i da se pojača njena snaga, ni njezini 

akcionari nisu žalili nikakve žrtve. Veliki strani akcionari po

klonili su banci 1934 godine sasvim dobrovoljno 40 miliona 

dinara oličenih u 200 hiljada akcija k 200 dinara. U vezi s tim 

glavnica je te godine snižena od 100 na 60 miliona. Od dobi

vene razlike od 40 miliona. upotrebljeno je u 1934 godini 13 

miliona za otpise, a ostatak od 27 miliona nije unet u bilans, 

već je dat u ruke upravi u vidu interne specijalne rezerve 

za pokriće eventualnih budućih gubitaka. Najzad, prema 

odluci glavne skupštine od 31 jula 1937, u toku prošle godi

ne stvorena je još jedna nova interna specijalna rezerva, ta

kođe od 27 miliona. Ova druga rezerva je obrazovana novim 

uplatama akcionara, koje su iznosile po 90 dinara na svaku 

akciju. To je novi potpuno dobrovoljni poklon akcionara nji

hovoj banci. To je istovremeno nov dokaz njihove volje da 

banku osposobe za dalju ekspanziju i da je sačuvaju od sva

kog iznenađenja. Inače, ova činjenica nam pokazuje koliko je 

korisno po banku da ima jake patronizirajuće zavode na 
strani. ,
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Sledeča tablica može dobro da nam, posluži za ocenu

bančinog poslovanja u 1937 i razvitka u toku nekoliko po-

slednjih godina.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina i zapisi 72.516 86.408 86.800 98.930

Menice 49.405 38.463 33.452 29.032

Dužnici po tek. rač. 168.302 174.742 190.797 200.046

Hart, od vrednosti 6.673 18.934 23.603 24.802

Nepokretnosti 20.896 20.811 20.660 20.313

Prelazni račun 349 630 363 411

Gar., akreditivi itd. 65.760 60.497 92.105 94.388

Pasiva

Glavnica 60.000 60.000 60.000 60.000

Red. rez. fond 15.000 15.000 15.000 15.000

Ulozi na knjižice 54.273 71.426 72.478 82.457

Ulozi po tek. rač. 116.518 139.533 155.682 190.319

Poverioci 71.578 53.212 51.291 20.458

Gar., akreditivi itd. 65.760 60.497 92.105 94.388

Prenos dobiti iz ran. god. (638) (770) ' (817) (1.223)

Döbit tek. god. (4.424) (3.659) (3.825) (4.077)

Ost. dobiti posle otpisa 770 817 1.223 5.300

Zbir bilansa 383.901 400.485 447.780 467.922

Obrtni kapital 318.14,1 .339.988 355.675 373,534

Nikakve smetnje nisu . mogle da spreče ni uspore poste

peni uspon koji je naišao odmah posle 1932 godine. Proces 

povećanja tuđih sredstava, koji je u 1931 i 1932 bio privre

meno prekinut, posle toga se stalno nastavlja. U 1934 godini, 

istina, nije bilo povećavanja obrtnog kapitala, odnosno zbira 

bilansa, • ali to dolazi otuda što je glavnica, kao što je već 

spomenuto, bila reducirana sa 100 na 60 miliona dinara. Po

vršnom posmatraču može izgledati da ni u prošloj godini 

bančina ekspanzija nije bila znatna, jer je obrtni kapital kra

jem 1937 samo za 18 miliona odnosno samo za 5°/o veći nego 

u prethodnoj godini. Međutim, treba imati u vidu da je iz 

bilansa idzvojen iznos od 27 miliona. Toliko su bančini akci- 

onari, koji su istovremeno i njeni glavni poverioci, poklonili 

banci za stvaranje već spomenute interne specijalne rezerve.

Interesantno je kretanje uloga, na knjižice i po te

kućim računima. Krajem poslednjih 6 godina oni su iznosili 

(u miiionima dinara)

1932 1933 1934 1935 1936 1937

66,83 156,19 170,79 210,96 228,16 272,77

Krajem 1937 ulozi su u odnosu na prethodnu godinu 

za 20®/o veći, a prema 1932 oni su više nego učetverostručeni, 

dok su u odnosu na 1930 godinu, u kojoj su pre izbijanja 

bankarske krize bili najyeći, povećani za oko 110 miliona od

nosno za 68*/o. To je neobično markantan znak povećanog 

i učvršćenog poverenja. Što se tiče poverilica, oni su u 1930, 

1931, i 1932 ostali gotovo nepromenjeni, a iznosili su oko 160 

, miliona. Kako je od početka 1933, kao što smo videli, priliv 

uloga bio vrlo znatan, »poverioci« su reducirani sa 150 rni- 

liona u 1932 na 51,3 miliona krajem 1936. Prošle godine su 

smanjeni za daljih 30 miliona, na 20,4 mil. din., uglavnom 

. zbog toga što je veći deo potraživanja bančinih patronatskih 

zavoda upotrebljen za stvaranje već spomenute interne spe

cijalne rezerve od 27 miliona.

Na aktivnoj strani bilansa vidimo da dnevno raspolo

živa sredstva krajem 1937 iznose 98,93 miliona. Ukupna tuđa 

i sredstva,- koja iznose 293 miliona, pokrivena su sa preko 

33W  gđtevinorh, potraživanjima po ž-irorraeunirha i blagaj

ničkim zapisima. To je ogroman likviditet. Imali smo, uosta

lom, već priliku da pođvučemo dar je kod Opšteg jugosloven-? 

skog bankarskog društva održavanje vrlo velikog stepena lik

vidnosti već tradicionalno. Kod podeljivanja kredita finansi

ranja sa dužim rokovima se potpuno izbegavaju.

Bančino poslovanje u 1937 bilo je znatno življe. Naj- 

glavniji plasman bio je najveći u 1931 godini sa 59 miliona: 

Posle toga on se postepeno, ali stalno smanjuje i krajem 

1937 iznosi 29 miliona. Uprava objašnjava ovo smanjenjivanje 

time što se u našoj zemlji još uvek oseća nestašica trgo

vačkog eskontnog materijala. Hartije od vrednosti kretale su 

se od 1930 do kraja 1934 između 5 i 7 miliona dinara. U

1935 su povećane za 12,26 mil., delom zbog povećanja ban- 

činog plasmana u državnim hartijama od vrednosti, a po

glavito zbog preuzimanja jednog dela akcija nove emisijć 

»Slaveks«-a d. d. za šumsku industriju. U 1936 kod hartija od 

vrednosti imali smo dalje povećanje od 4,67 mil., od čega je 

veći deo nastao usled aranžmana sa jednim dužnikom. Pro

šlogodišnje povećanje hartija od vrednosti iznosi 1,2 mil. di

nara, a potiče u prvom redu od porasta kurseva.

Posle 1929, u kojoj je dividenda iznosila 5«/o, dobit nije 

deljena. Za 1937, u kojoj više nema nikakvih otpisa sum

njivih potraživanja, dividenda iznosi 4®/o.

Račan gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Kamate 10.817 9.761 9.290 9.199

Plate i troškovi 10.660 10.548 10.362 11.455

Porezi 1.393 1.1,95 2.070 2.729

Otpis nenapl. potraž. 16.422 3.613 3.419 —

Otpis kurs. razlika 869 — —

Višak, kao dobit 770 817 1.223 5.300

Prihodi

Prenos dobiti 638 770 817 1.223
Kamata 19.934 18.288 16.965 18.303

Provizije i razni 6 672 6.186 7.780 8.342

Od nepokretnosti 688 690 802 815

Prenos iz spec. rez. 13.000 — _— __
Zbir prih. ili rashoda 40.933 25.934 26.364 28.683

Račun gubitka :i dobitka za 1937 godinu pokazuje,
pored uvećanih izdataka za poreze i troškove, ponovno sni

ženje plaćenih kamata. Opadanje aktivne kamate je zaustav

ljeno, uprkos održavanju visokog stanja likvidnih sredstava. 

Prihodi od kamate u 1937 su za 1,34 miliona veći nego u 

prethodnoj godini. Porasli su i -prihodi od provizije i ostali 

bančini prihodi, blagodareći stalnom povećanju bančinog po

slovanja. Ukupno povišenje prihoda iznosi oko 2 miliona, a 

povišenje rashoda per saldo oko 1,75 miliona. Sa prenosom 

iz. prethodne godine poslovni višak iznosi 5,3 mil. Od toga je 

upotrebljeno za isplate 4°/o dividende 2,4 mil., za dotaciju re

zervnom fondu 204 hilj., za tantijemu 147 hilj., za penzioni 

fond 27 hilj., za stvaranje rezerve za amortizaciju nepokret- 

nosti 1 milion dinara, a ostatak od 1 mil. 522 hilj. prenet je 
na novi račun.

U upravi su gospoda: Paul Ramlot (pot-pretsednik)j d-r 

Ivo Benković, Nikola Berković, Oto Freund, Robert Gheude, 

Edmonđ Goldschmidt, d-r Vasilije 1. Jovanovič, d-r Milan M.a- 

rić, d-r Emil Müller, Oskar Polak, d-r Ivan Ribar i Alfred 

Schwartz. U nadzornom odboru se nalaze gospoda: Pavle V- 

Mijatovie (pretsednik), d-r Adolf Kanitz, Jovan D. Krsmano- 

vić, Nikola Najman i Georg Tengler.
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Дубровачка паробродска пловидба a. д., Дубровник

Југославенски Лојд a. д., Сплит

ХРВАТСКА СВЕОПЋА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Хрватска свеопћа кредитва банка долази у ред оних 

наших водећих новчаних завода који су без компликација 

и без нарочитих напора прошли кроз све тешкоће изазване 

паником улагача и банкарском кризом. Она je увек сраз- 

мерно у много већој мери него други заводи знатне изно- 

се држала у благајни, иа жиро-рачунима и код иноземних 

банака, иако je то било скопчано са знатним жртвама у 

камати. Овде je и селекција клијентеле вршена увек нај- 

брижљивије. Банка je, поред тога, имала ту срећу да je 

пред крај 1928 уз помоћ својих пријатеља у иностранству 

иззршила реогранизацију свог пословања и радикално npo- 

чишћење свог биланса, тако да ју je општа паника улага- 

ча из 1931 затекла у сваком погледу сасвим спремну и пот- 

пуно ликвидну'.

У току 1931 исплатила je Хрватска свеопћа кредитна 

банка својим улагачима и повериодима готово без икаквих 

напора схоро 100 милиона динара. Крајем 1931 њена одмах 

расположива средства кпак су износила још увек преко 40 

милиона, односно око 28% од износа свих улога. У току

1932 банка je исплатила даљих 70 милиона, али су joj a 

крајем те године одмах расположива средства опет врло 

велика. Несумњива сигу.рност пласмана, стално одржавање 

огромног ликвидета и исплаћивање сваке затражене суме 

нису могли остатити без утицаја ни на расположење ула- 

гача. Због тога су многи између њих банци већ у току

1932 иудили да прими назад њихове улоге. Међутим, она 

je те понуде одбијала, како у 1932, тако и у току следеће две 

године, јер je за кредитирање својих старих пословних 

пријатеља имала на расположењу довољно средстава, a с 

обзиром на тадашњи нејасни развитак прилика није хтела 

да одмах приступи поновном проширењу свог пословног 

волумена.

Развитак банчиних послова у току неколико послед- 

њих година показује нам следећа таблица:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Г отовина 36.622 56.881 59.330 51.269

Банке 6.709 9.446 16.539 20.521

Валуте 1.087 484 344 497

Харт. од вредн. држ. — 6.641 7.410 9.734

Харт. од вредн. остале 6.897 3.058 3.457 3.452

Менице 29.154 24.066 24.511 31.313

Дужници 118.726 129.953 141.661 168.806

Непокретности 11.276 11.276 11.742 11.742

Инвентар 1 дин 1 дин 1 дин 1 дин

Разна актива 496 1.254 486 2.041

Прелазне ставке — 343 108 —

Пасива

Глазница 40.000 40.000 40.000 40.000

Резервни фонд 6.007 6.009 6.013 6.013

Посебна резерва 1 (§ 27) 3.144 3.144 3.135 3.052

Посебна резерва 11 (§ 83) — 1.212 3.322 4.978

Пеизиови фонд 6.058 6.417 6.873 7.681

Улози на књижице 52.908 61.295 64.586 78.648

Улози no тек. рач. 57.933 94.084 91.682 107.942

Повериоци 37.871 25.530 43.437 43.355

Реесконт 2.890 378 276 487

Неисплаћ. купони 5 3 85 7

Разна пасива — 41 8 59

Прелазне ставке 102 — — 522

Јамства 7.932 7.269 14.863 19.180

Добит 4,048 5.289 6.172 6.632

Збир биланса 218.900 250.672 280.451 318.556

Обртни капитал 210.968 243.403 265.588 299.376

У 1932, 1933 и 1934 банчин обртни капитал остао je

ротово непромењен и кретао се око 210 милиона динара.

Поновном проширењу пословног волумена приступило се 

тек у току 1935, када се јасно видело да je и општа при- 

вредна криза на издисају. У току последње три године био je 

и прилив туђих средстава знатан, тако да je банчин обрт- 

ни капитал у 1935 порастао за 33 милиона, у 1936 за даља 

22 милиона, a у прошлој години за 34 милиона динара. 

Тиме je он достигао висину од 299,4 мшшона .̂ Од тога 

отпада 230 милиона на улоге и повериоце, пензиони фонд 

износи око 7,7 милиона, a сопствена средства, урачунавши 

и чисти добитак, достижу висину од 60,7 милиона.

Банчина сопствеиа средства су за време банкарске 

кризе чак и повећана. Главница je остала непромењена са 

40 милиона, a тако исто и резервии фонд са 6 милиона. 

Међутим, почевши од 1933 у банчином билансу се јављају 

И посебне резерве (латентна и за дубиозе), које крајем 

1937 достижу висину од 8,03 милиона. Поред тога се и 

анатан део добити стално преноси на нови рачун, према 

одлуци последње главне скупштине преко 4 милиона динара.

Улози на књижиде, који су били пали на 39,9 мили- 

она у 1933, порасли су на 78,65 милиона у 1937. To значи 

да су у току последњих 5 година равно удвостручени. Они 

no текућим рачунима били су најмањи крајем 1932 године 

са 50,97 милиона, после чега су показивали готово сталан
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пораст и крајем 1937 износе 107,94 милиона. Повериоци, 

који су били пали са 93,3 милиона у 1930 на 25,5 милиона 

у 1935, порасли су у 1936 за 18 милиона, на 43,4 милиона, 

колико износе и крајем прошле године. Реесконт je гото- 

во сасвим ишчезао. Kao што се може утврдити прегледом 

пасиве, прошлогодишње повећање банчиног обртног ка- 

питала je готово искључиво последица прилива улога.

Благајна износи 51,27 милиона, a потраживање код 

банака je исказано са 20,52 милиона. Ако томе додамо ва- 

луте, које износе скоро пола милиона динара, и државне 

хартије од вредности које су биланисиране са 9,73 мили- 

она, видимо да укупна одмах расположива средства изно- 

се 82 милиона, no прилици исто колико и крајем 1936. Тиме 

би се одмах могло исплатити око 4-4% свих улога.

Постоје четири врсте пласмана: непокретности, хар- 

тије од вредности, менице и дужници. Непокретности изно- 

се 11,74 милиона и не показују већих промена према ра- 

нијим годинама. Kao што je већ споменуто, државне хар- 

тије од вредности износе 9,73 милиона, a „остале” су би- 

ланскране са 3,45 милиона. Најважнији пласман претстав- 

љали су овде увек „дужници no текућим рачунима”, a за- 

тим „менице’'. Први износе 168,8 милиона према 141,66 ми- 

лиона у претходној и 118,1 милиона у 1933, у којој су били 

најмањи. „Менице” су све до претпрошле године покази- 

вале тенденцију опадања: са 64,5 милиона у 1930 на 2* 

милиона у 1935. У току 1936 стање им je повећано за пола 

милиона, a у 1937 за даљих 6,8 милиона. Укупна банчина 

потраживања према заштићеним земљорадницима износе 

само 2,6 милиона односно само 1,3% банчиних целокупних 

пласмана.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Камати 7.353 8.316 7.988 8.294

Плате 4.621 4.635 4.311 4.683

Управни трошкови 2.107 1.676 1.972 2.355

Порези 1.087 925 1.245 1.357

Отпис ненапл. потраж. 586 523 209 333

Дотација пос. резерви — 1.212 2.165 2.221

Пренос добити 3.016 3.848 3.889 4.072

Добит тек. год. 1.032 1.441 2.283 2.560

Приходи

Пренос добити 3.016 3.848 3.889 4.072

Камате 12.315 13.674 12.795 —

Провизија и друго 3.449 3.972 6.274 —

Камате, провиз. итд. — — — 20.565

Од непокретности 1.022 1.082 1.104 1.239

Збир прих. или расх. 19.802 • 22.576 24.062 25.876

Приходи од камате и провизија, који су били највећи 

у 1931 години са 23,63 милиона, били су пали на 15,76 ми- 

лиона у 1934, после чега стално расту и у прошлој години 

достижу висину од 20,56 милиона. Кретање ових прихода 

нам показује да се банка У току последње три године на- 

гло опоравља. Приходи од некретнина не показују већих 

промена. Ha страни расхода дошло je до изражаја насто- 

јање банчине управе да прилагоди режијске трошкове про- 

мењеним приликама. Међутим, због појачаног пословања 

банчиног, даље смањивање режије није било више могуће. 

Плате су прошле године повећане за 360 хиљада, a угтрав- 

ни трошкова за 380 хиљада. Тенденцију пораста показују 

ни трошкови за 380 хиљада. Тенденцију пораста показују 

тивих потраживања могли да буду и прошле године сасвим 
екромни.

Вишак прихода над расходима износи 5,11 милиона 

(према 4,66 милиона у 1936 и 3,17 милиона у 1935 години). 

Од тога je употребљено на отпис ненаплативих потражи- 

вања 333 хиљ., на дотацију посебној резерви 2,22 милиона, 

a остатак од 2,56 милиона претставља чисту добит. Са пре- 

иосом добити од 4,07 милиона из 1936 последња главна 

скупштина имала je на расположењу износ од 6 мил. 632 

хиљ. Акционарима се плаћа дивиденда од 4%, као и за 

гфетходну годину (према 3% за 1935), тј. 1,6 милиона, 500 

хиљ. je дотирано чиновничком пензионом фонду, 500 хиљ. 

одвојено je за једнократни допринос банчиним намеште- 

нидима, a остатак од 4 мил. 32 хиљ. опет je пренет на нови 
рачун.

Имали смо већ прилику да констатујемо да je Банка 

недавно претрпела необично тежак губитак смрћу свог ду- 

гогодишњег претседника г. д-ра Анте Павелића. Чланови 

управе су господа: Албер де Боасје, д-р Адолф Цувај, Мар- 

сел де Фросар, Рудолф пл. Калај, Павао барун Корнфелд, 

д-р Артур Марић, Еуген Радован, д-р Рудолф Роданић, Јо- 

сип Теодор Саламон и Еуге« Шварц. У надзорном одбору 

налазе се г. г.: Мишо Бергер, Карло Коронели, д-р Иван 

Кодиан, Бела Шомло и Зигфрид Волф.

ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДСКА ПЛОВИДБА A. Д.,- 

ДУБРОВНИК

Дубровачка пловидба поклања велику пажњу како 

дугој, тако и обалној пловидби. У дугој пловидби ради

10 њених пароброда са укупно .43.678 бруто регистарских 

тона. У обалној пловидби ангажовано je 14 пароброда са 

укупно 6934 бруто-тоне. Међу њима je и „Краљ Алексан- 

дар Први”, који je понос наше обалне пловидбе. To je пра- 

ви пливајући хотел, најмодерније уређен и снабдевен сви- 

ме што je потребно за савремени конфор, угодан боравак 

и разоноду путника. Крајем ггрошле године друштво je на- 

бав.ило један нови пароб.род, који je већ био на градњи 

на бродоградилишту у Глазгову. To je „Дубровник” који 

носи 9200 тона. Брод претставља последњу реч технике 

бродоградње, тако да he нас, као што je то случај и с дру- 

гим паробродима Дубровачке пловидбе, моћи достојно 

претстављати у страним пристаништима и страним земља- 

ма. Куповину овог новог модерног пароброда управа Ду- 

бровачке пловидбе објашњава потребом постепеног обнав- 

.љања друштвеног бродовља, у циљу обезбеђења будућно- 

сти друштва и његова оспособљења за рационалан рад у 

светској поморској утакмици.

Иначе куповина „Дубровника” je олакшана управо 

сјајним и сасвим изузетним резултатом прошлогодишњег 

пословања. О том пословању Управа Дубровачке пловидбе 

вели између осталога: „Година 1937 остаће дуго у успоме- 

ни као сјајан период у индустрији слободног бродарства, 

толико у погледу обима послова колико у погледу висине 

превозних ставова”. Благодарећи утакмици у наоружању и 

огромном повећању производње у тешкој и и д у с т р и ј и , тра- 

жња за бродским простором знатно je пред!ашала понуду, 

тако да су не само сви бродови способни за дугу пловид- 

бу били стално запослени, него су и превозни ставови по- 

казивали огроман пораст. Дубровачка пловидба a. д. je 

успела да ове ванредне прилике у слободној пловидби v 

потпуности искористи, тако да се и резултат њезиног про- 

шлогодишњег пословања битно разликује од оног из пре- 

ђашњих година.

Што се тиче обалне пловидбе, Дубровачка пловидба

a. д. постигла je заиста врхунац у погледу организације и 

извођења односне службе, која je у стању да задовољи за- 

хтеве и најпретенциозније публике, тако да наилази на on-
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ште призиање у земљи и вав ње. Са задовољством исти- 

чемо да je Дубровачка пловидба у том погледу учинила 

знатно више, него што то одговара њеним обавезама из 

уговора са државом. Својим радом она je доказала да др- 

жавне субвенције нису поклон. Она и друга наша паро- 

бродска друштва вратили су их народу у обилвој мери. 

Иваче,' с финансијским ефектом код обалне пловидбе Ду- 

бровачка пловидба не може се похвалити на исти начин.

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937 

у хиљадама диаара

Пароброди 61.094 54.894 54.894 54.676

Пароброд у градњи — — — 17.908

Матер.-складиште 1.662 1.085 1.794 1.857

Благајва 450 695 766 415

Намештај 69 62 — —

хМатер.-складиште 450 695 766 415

Дужници и банке (салдо) —■ — 1.569 18.659

Аконт. дввид. 1935 — 2.580 — —

Пасива

Главиица 32.250 32.250 32.250 32.250

Резервни фонд 5.000 2.000 2.208 7.237

Фовд осигурања 4.871 5.591 7.395 10.108

Фонд амортиз. - — 3.500 26.500

Повериоци (салдо) 18.910 10.764 — —

Добитак 2.993 9.386 13.770 17.520

Збир билавса 64.025 

Рачун губитка

59.991 

и добитка

59.123 93.615

Расходи

Преаое губвтка 6.678 — — —

Управни трошкови 856 948 981 1.254

Ам,ортизација 3.250 3.200 3.500 23.000

Фонд осигурања 2.600 2.500 3.500 4.500

Отгшс вам. и вепокр 91 82 636 —

Добитак у тек. г. (9.671) (6.393) (12.521) (16.169)

Чнсти добитак с прен. 2.993 9.386 13.770 17.520

Приходи

Пренос добитка — 2.993 1.248 1.351

Од пословања 16.468 13.124 21.139 44.923

Збир прихода-расхода 14.468 16.117 22.387 46.274

Прошлогодишњи приход укупног пословања износио 

je 44,9 милиона према 21.1 милиона у претходној и 13,1 ми- 

лиона у 1935 години. Благодарећи томе, друштво je могло 

врло обилно да дотира своје фондове. Док су од 1932 до 

краја 1936 пароброди Дубровачке пловидбе били аморти- 

зовани са укупно 20 милиона, дотле je последња једвого- 

дишња дотација овом фонду достигла висину од 23 мили- 

она. У фонд осигурања унет je такође извос од 4,5 мили- 

она. После тако обилних дотација фондовима, остао je још 

чисти добитак од 17,5 милиона. Од тога je одвојен извог 

од 4 милиона за резервви фонд, 483 хиљ. износи тавти- 

јема, a 11,61 мил. дин. дивиденда (према 9,03 милиона у 

1936).

Збир биланса je порастао са 59,1 милиона у 1936 на

93,6 милиона крајем прошле године. У пасиви нема других 

промена, осим повећања фондова. Kao што je већ споме- 

нуто, у фонд амортизације унет je износ од 23 милиона, 

услед чега je он порастао на 26,5 милиона. Из фонда за

осигурање извађен je у току прошле године износ од 1,78 

милиона за плаћене премије осигурања бродова, али му 

je из вишка пословања дотиран износ од 4,5 мил., тако 

да овај фонд сада износи 10,1 мил. Најзад, и резервни 

фонд показује према 1936 годиви повећање од 5 милиона. 

Од тога отпадају 3 милиона иа дотацију из добити за 1936, 

a даљи износ од 2 милиона претставља разлику између би- 

лансне и продајне вредности пароброда „Працат” који je 

као најстарија пловва јединица Дубровачке пловидбе у 

току прошле године продат. У циљу постепене замене ста- 

ријих јединиц,а дуге пловидбе, управа намерава да прода 

још два своја најстарија пароброда.

Финансијско стање Дубровачке пловидбе je одлично. 

Крајем 1937 друштвени пловни парк je билансиран са

64,67 милиона, односно за 218 хиљада динара мање него 

у 1936. Толико je износила билансна вредност продатог 

пароброда „Працат”. Код својих пароброда Дубровачка 

пловидба има знатну тиху резерву. Билан.сна вредност па- 

роброда, no одбитку фонда амортизације, извоси око 28 

милиона. Сам пароброд „Краљ Александар Први”, који je 

саграђен 1932 године, коштао je око 35 милиона. Вредност 

новог пароброда „Дубровник” није исказава ва рачуву 

„пароброди”, јер je брод вреузет тек вочетком 1938. Сума 

која je исвлаћена бродоградилишту до краја 1937 извоси

17,9 милиова, a води се у активв ва рачуну „вароброд у 

градњи’'. Тачан износ дужвика и воверилаца вије вам по- 

зват, јер друштво исказује само њихов салдо. Крајем 1937 

овај je исказан у активи са 18,6* мвлиова. To звачи да су 

дужвици и потраживања код бавака зватво већа од оба- 
веза. A то je скроз повољно.

У управи су г. г.: Федерико Главић (вретседвик), 

Јевдо кап. Чижек, Томо Главић, д-р Стијево Квежевић, 

Лазар Лађевић, Јосип Ловрић и Иво кап. Папи. У вадзор- 

вом одбору се налазе г. г.: Паско Колић, д-р Паво Мати- 

јевић и Петар Перић. Замевици су господа Гашо Далеоре 

и Јосип Уцовић.

ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЛОЈД A. Д., СПЛИТ

И за Југославевски Лојд прошла годива je била зиат- 

во боља од вретходве, у којој je пословни резултат био 

сразмерво такође задовољавајући. Нашим je читаоцима 

позвато да су прилике у поморству од 1929 до краја 1933 

биле управо катастрофалне. Не само да се тада вије могла 

делити дивидевда, аего су се за покриће губитака морали 

утрошити резервви фовдови и свижавати главвица. Тако 

су и акциовари Југославевског Лојда, ва збору одржаном 

24- јула 1934-, одлучили да се друштвева главвица, свази са 

15 милиова златних дивара ва 7,5 милиона, и то смањењем 

вомивале акција од 25 ва 12,5 златввх дивара. Да би се 

докрили сви губици, ови су морали пристати и на даље 

жртве. Вавредви збор одржав 25 марта 1935 решво je, да 

се већ свижева главвица од 7,5 милиова златвих дивара 

прерачува на 60 милиона законске динарске валуте. Како 

je за ово претварање главнице узета релација између злат- 

ног и давашњег дивара од 1 према 8, док je ова према 

фактичвом стању готово као 1 према 16, fo треба и ову 

меру схватити као даљи делимичви отпис главвице.

Са варочитим задовољством истичемо да je врошлз 

годива заиста довела дуго очекиваву прилику да се ван- 

редво повољним резултатом вадокваде равије жртве. Про- 

шлогодишњи бруто-првход пословања Југословевског Лој- 

да je готово три вута већи од о.вог из 1935 и више вего 

два пута већи од оног из претходне годиве. Благодарећи 

овом изузетно повољном резултату, друштво je било у ста-
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њу да својим акционарима да правичну накнаду за раније 

претрпљеие губитке, a тако исто да знатно учврсти своје 

финансијско стање. Пре него што пређемо на детаљну ана- 

лизу завршних рачуна морамо са похвалом истакнути да 

je друштвена управа желела да и њени намештеници осете 

побољшање прилика на поморском тржишту. Већ у току

1936 она им je била повећала плате за око 20%. Првог јула 

прошле године приступило ce и даљем побољшању плата, 

гако да су оне после тога просечно за 34% веће од плата 

које су важиле 1936 године. Истовремено je проширена оба- 

веза пензионог осигурања на све чланове посаде, док je 

раније била огранинена само на капетане и машинисте. 

Пр.и томе je друштво добровољно пристало да ce пристој- 

ба за ту врсту осигурања повиси на двоструко од нормал- 

но прописаног износа, што значи да ce поморцима обез- 

беђује и већа пензија.

Југославенски Лојд бави ce у првом реду слободном 

пловидбом. Према уговору са државом друштво подржа- 

ва и редовне месечне линије за Јужну Америку. Ова пру- 

га je највише допринела отварању аргентинског тржишта 

за наше дрво, a у току прошле године њоме je превезено

60.000 м3 дрва и 15.000 тона разног терета, уз врло умере- 

не превозне ставове. Иначе, путнички пароброд „Краљица 

Марија” и „Принцеза Олга” и прошле су године задржали 

и повећали свој добар глас. Треба нагласити да ова два 

луксузна брода успешно популаризују туризам код нас и 

да врше необично ефикасну пропаганду за иашу земљу no 
Средоземном мору.

Рачун изравнања

Актнва ' 1934 1935 1936 1937

у хиљ. у хиљадама

зл. дии. папирних динара

Пароброди 12.004 126.916 124,826 124.826

Инвестиције 931 6.694 15.931 26.145

Непокретиости 229 850 850 850

Намештај 17 133 126 112

Банке и благајна 490 4.403 3.364 11.148

Дужници разни 4.174 17.363 20.106 7.721

Пасвва

Г лавница 7.500 60.000 60.000 60.СОО

Резервни фонд 900 684 1.280 3.053

Фонд за осигурање — — — 240

Амортизациони фонд — 18.522 27.884 43.494

Повериоци 8.716 68.433 60.795 24.675

Добитак 692 3.719 15.244 39.340

Збир биланса 17.845 156.359 165.204 170.802

Рачун губитка и добитка

Расходи

Поправци за класу 257 1.147 3.097 2.243

Управни трошкови 179 2.039 2.181 2.585

Фонд за осигурање — — — 240

Амортизациони фонд 900 9.519 9.362 15.610

Резервни фонд 36 320 596 1.773

Отпис курс. разл. 10 —• — —

Чисти добитак 692 8.719 15.244 39.340

Приходи

Пренос добити — 2.636 3.919 5.659
Приход пословања 2.075 19.109 26.560 56.132
Збир прихода 2.075 21.745 30.479 61.791

A k o  ce најпре задржимо код пасиве, видимо да соп- 

ствена средства заједно с фондом амортизације износе

108,8 милиона. Томе треба додати и неподељени добитак 

који ce преноси на нови ра,чун, a који износи 18,88 мили- 

она. Укупна сопствена средства износе Ha тај начин преко 

125 милиона. Насупрот томе стоје повериоци од 24,6 ми~ 

лиока, што значи, да су еопствен-а средства no прилици пет 

пута већа од туђих. Крајем 1936 сопствена средства према 

туђима стајала су као 60 црема 40, a крајем 1934 као 50 

према 50. To значи да ce структура пасиве осетно попра- 

вила и да ce доста брзо ликвидира дуг који. je био закљу- 

чен ради набавке нових јединица.

Пароброди су билансирани са 124,8 милиона, једнако 

као и крајем 1936. Kao што ce види, они су у целости по- 

кривени сопственим средствима. Иначе, њихова укупна ку- 

повна цена инзосила je скоро 200 милиона динара. Југо- 

словенски Лојд има данас поред „Краљице Марије” и 

„Принцезе Олге”, још 17 лађа од којих свака носи про- 

сечво no 8.500 енглеских тона терета, затим луксузну јахту 

„Тиха” и теглач „Орјен”. Сви друштвени пароброди кла- 

сифицирани су у највишем разреду Лојдовог регистра. Од 

осталих позиција у активи треба споменути: инвестиције, 

готовину и разне дужнике. „Инвестиције” износе 26 мил. 

према 15,9 мил. у претходној и 6,7 мил. дин. у 1935 годи- 

ни. Преко овог рачуна књижено je и учешће Јулославен- 

ског Лојда у „Прекоморској пловидби д. д.”, док ce преко 

рачуна „разни дужници” књижи и субвенција коју Југо- 

словенски Лојд потражује од државе.

Приход пословања у 1937 достигао je, упркос осет- 

ном повишењу трошкова, по.словања, 56 мил. 132 хиљ. дин. 

Управни грошкови и издаци за поправке износили 

су свега 4,83 мил., тако да je укупни прошлогодишњи при- 

ход no одбитку свих трошкова износио 51,3 мил. Ако ce 

томе дода и пренос добити из 1936 од 5,63 милиона, види 

ce да je последња скупштина имала на расположењу извос 

од 56,96 милиона. Од тога je употребљено 15,6 мил. за по- 

већање амортизационог фонда, 24-0 хиљ. за фонд осигура- 

ња, 1,77 милиона за резервни фонд, 515 хиљ. за тантијему, 

20 милиона за дивиденду (30 динара no акцији нето), a 

остатак од 18,8 милиона пренет je на нови рачун.

У управном одбору су г. г.: Пашко Бабурица (прет- 

седник), Божо Банац (генерални директор), д-р Андро Ги- 

лић, д-р Мише Колин, Франо Петриновић и д-р Јозо По- 

дује. У надзорном одбору ce калазе г. г.: д-р Нико Илић, 

инж. Дане Матошић и Сава Миљановић.

DRESDNER Ш М К

Berlin W  56, Behreastrasse 35/39 

Preho 300 filijala i 

depozitnih blagajni 

Stojimo Vam na raspoloženju 

za Vaše poslove u Nemačfeoj

Obaveštenja daje:

K U R T  D U B R Ä U
Beograd, Obilićev Venac 36.

T e l e f o n  30-903.
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Кредитии завод за трговино ин индустријо, ЈБубљана 

»Jelica« a d. — čačak 

C. X. Гутман д. д., Белишће

КРЕДИТНИ ЗАВОД ЗА ТРГОВИНО ИН ИНДУСТРИЈО, 

ЉУБЉАНА

Главница Кредитног завода за трговину и индустрију, 

Љубљана, износи само 12,5 милиона динара. Важну улогу 

коју овај угледни завод игра у нашој привреди нећемо до- 

вољно обележити ни онда, када додамо да његови фондови, 

са дотацијама из прошлогодишње добити, достижу висину 

од 21,6 милиова. Правилнију слику о снази кредитног заво- 

да показују нам, међутим, подаци о његовом промету. Укуп- 

ни промет износио je овде прошле године 8 милијарди 91 

милиои динара према 6,19 милијарди у претходној, 5,66 ми- 

лијарди у 1935 и 4,9 милијарди динара у 1933 години. Бан- 

чин обртни капитал крајем 1937 износио je 308,9 милиона. 

Већ на освову ових података није тешко закључити да je 

промет врло жив и брз. Кредитни завод je банка пословног 

света, трговине и индустрије, и то оне најбоље и најснажни- 

је. Док остале љубљанске велике банке подржавају фили- 

јале и ван Словеније, дотле je Кредитни завод кснцентрисао 

своје пословање искључиво на Словенију. Ha тај начин до- 

лази и његов обртни капитал јаче до изражаја.

Кредитни завод за трговину и индустрију плаћа све 

од 1822 својим акционарима непромењену 10% дивиденду. 

Само једанпут, у 1932 години, учињен je изузетак, али je 

дивиденда и за ту годину износила 9%. После ове напомене 

не би требал-о ни спомињати да je Кредитни завод сјајно 

пребродио нашу банкарску кризу, која je у прво време била 

можда најтежа управо у Словеначкој. Паника улагача из 

1931/32 била je општа, na je разумљиво да се она морала 

осетити и на улошцима Кредитног завода. Одлив туђих сред- 

става у 1931 и 1932 износио je овде 189 мил. дин., од чега 

отпада 25,4 милиона на смањење улога и 163,6 милиона на 
смањење поверилаца.

Kao што се види, смањење улога и није било знатно. 

To долази отуда, што кредитни завод није имао велики 

број ситних улагача. Његово преимућство било je у томе, 

да je. он имао ограничен број великих улагача са којима су 

одржаване пријатељске везе. Смањење повериладд било je 

овде око 6 и no пута веће од пада улога на штедњу. To има 

свој посебни разлог. Наиме, Кредитни завод био je рани.је 

филијала бечког Кредитаншталта, a 1920 je претворен у са- 

мосталну банку, али je око 90% његових акција и даље 

остало у рукама Кредитаншталта. Од своје матице Кредит- 

ни завод добијао je и највећи део средстава с којима je 

располагао. Када су се у мају 1931 код бечког Кредитан- 

аншталта јавиле тешкоће, Кредитни завод из Љубљане je 

национализован. Том приликом je образован један конзор- 

цијум који je од Кредитаншталта преузео све акције Кре- 

дитног завода. Кредитаншталту су тада враћени и сви кре- 

дити које je он био ставио на расположење својој љубљан- 

ској афилијацији. У овој ситуацији треба тражити објашње- 

ње за пад поверилаца Кредитног завода са 363,7 милиона у 

1930 на 200,1 милиона крајем 1932. Због прекида веза са беч-

ким Кредитаншталтом пословни волумен би се морао сма- 

њити без обзира на општу привредну депресију и нашу ло- 

калну банкарску кризу.

Биланс Кредитног завода за 1932 јасно je показивао да 

je национализација за њ врло успешно извршена, a из би- 

ланса за 1933 се видело да je он савладао и кризу повере- 

ња. После те године сталео расту како обртни капитал, тако 

и промет. О раду завода у 1937 његова управа вели између 

осталога: „Упоредо с оживљењем трговине, занатства и ин- 

дустрије, развија се и баичин промет. Посвећивали смо на- 

рочиту пажњу мобилности заводских средстава. Зато смо 

стање благајне одржавали на ранијој висини”.

Ево главних билансних позиција за последње 4 године:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

v хиљадама динара

Благајна 35.032 36.038 38,867 33.945

Харт. од вредности 16.182 12.046 10.845 9.169

Менице 44.561 41.715 59.310 60.381

Дужници тек. рач. 147.457 181.356 178.280 195.863

Конзорд. послови 9.193 9.101 9.199 9.420

Непокретности 140 136 132 128

Пасива

Г лавница 12.500 12.500 12.500 12.500

Резервни фондови 18.100 18.250 18.400 18.997

Резерва сумњ. потр. — — 660 1.360

Акцепти — 35 33 33

Улози и благ. призн. 41.317 51.508 53.753 73.175

Повериоци 178.336 195.903 208.923 199.912

Неиспл. дивиденда — 1 2 3

Чисти добитак 2.276 2.195 2.362 2.926

Збир биланса 252.566 280.392 296.633 308.906

Рачун губитка н добитка

Расходи

Плате 2.259 2.287 2.279 2.294

Трошкови . 1.987 1.894 1.880 2.077

Отпис непокрет. 4 4 4 4

Порези 696 1.113 1.166 883

Отпис дубиоза 947 204 — —

Чисти добитак 2.276 2.194 2.362 2.926

Приходи

Пренос добитка 594 588 567 560

Камате и провиз. 4.354 4,858 4.861 5.160

Ефекти и девизе 3.219 2.251 2.263 2.465

Збир прихода 8.167 7.697 7.691 8.185

Збир биланса je и прошле године порастао, на 308,9

милиона. Улози на књижице износе 73 милиона и већи су за 

20 милиона него у претходној години. To je повећање зд 

око 40°/о. Повериоци су крајем 1937 износили 199,9 милиона 

и били су за 9 милиона мањи него у 1936. Управа напо-
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миње у свом извештају да су и повериоци у 1937 стварно 

за око 8 милиона већи него у претходној години. To се, 

међутим, из биланса не види, јер je крајем 1936 међу по- 

вериоцима била књижена и једна прелазна позиција која 

je ликвидирана већ 2 јануара 1937. Због дотација фондо- 

вима сопствена средства су такође нешто повећана.

Ha страни активе налазимо само једну важнију про- 

меиу, и то повећање дужника no тек. рач. са 178,28 мил. у

1936 на 195,86 мил. дин. крајем 1937. У вези са побољша- 

њем коњунктуре порасла je и потреба привреде за кре- 

дитима. Управа напомиње да je и код те врсте кредита у 

првом реду обраћала пажњу на то да они буду не само 

сигурни него такође краткорочни и мобилни. Менични 

портфељ који се знатним делом састоји из трговачких ме- 

ница способних за реесконт билансиран je ca 60,38 мили- 

она и већи je за 1 мил. него у 1936. Ha дужнике no тек. 

рач. и менице отпада око 83°/о банчине активе. Готовина 

■лзноси 33,94 мил. према 38,86 милиона у 1936. Хартије од 

вредности су исказане са 9,17 милиона, a конзорцијални 

послови са 9,42 готово једнако као и у 1936.

Приходи од камате и провизије износе 5,16 милиона, 

sa 300 хиљ. више него у претходној години. За око 200 

хиљ., на 2,46 мил., повећани су и приходи од ефеката и де- 

виза. Ha страни расхода видимо да су и трошкови за око 

200 хиљ. већи него у претходној години. Међутим, издаци 

за порезе били су у 1937 за 283 хиљ. дин. мањи него у 

1936. У вези са овим променама порастао je и чисти доби- 

гак са 2,36 мил. у 1936 на 2,92 мил. у прошлој години. Од 

тога je употребљено за исплату 10%> дивиденде 1,25 мил., 

за тантијему 226 хиљ., за дотацију пензионом фонду 100 

хиљ., за општекорисне сврхе 50 хиљ., за повећање резервног 

фонда за дубиозе 250 хиљ., за дотацију грађевинском фон- 

ду, из којег треба да се покрију трошкови за проширење 

банчиних пословних просторија, 400 хиљ. дин, a остатак 

од 650 хил>. пренет je на нови рачун. Из добитка за прошлу 

годину резервисано je још пре закључка књига 700 хиљ 

за отписе сумњивих потраживања и 346 хиљада за евен- 

туалне губитке на курсној разлици. Укупни прошлогоди- 

шњи добитак, без преноса из 1936, износи 3,4 милиона од- 

носно 27,1% од главнице односно око 10% од укупних 

сопствених средстава. To je сасвим задовољавајући ре- 

зултат.

У упоави су г. г.: Андреј Шарабон (претседник), Јо- 

сип Лукман и д-р Владимир Равнихар (потпретседници), д-р 

Карл барон Борн, д-р Мирко Божић, д-р Јосип Камушић, 

д-р Павел Пестотник, Адолф Рибникар, д-р Јулиј Скоберне, 

Август Тости, Август Вестен и д-р Фран Виндишер. У над- 

зорном одбору налазе се господа: Mar. фарм. Рикард Су- 

шник (претседник), Јанко Блајвајс-Трстенишки, Карел Чеч, 

Рајко Турк, Франц Урбанц и Албин Зајец. Директор je г. 

Август Тости.

»JELICA« A. D. — ČAČAK

»Jelica« akcionarsko društvo za električna i industrij

ska pređuzeća u čačku ima vrlo interesantnu istoriju. Osno

vana je početkom 1921 godine od domaćih ljudi i sa doma

ćim kapitalom, i to kao malo čisto lokalno preduzeće, koje 

je trebalo da uvede električno osvetljenje u čačku. Prvobitna 

glavnica iznosila je samo pola miliona dinara. Već u toku 

1922 ona je povišena na 1 milion, u 1923 godini na 1 i po mi

lion, a u 1924 na 2 miliona. Međutim, i to se pokazalo kao 

nedovoljno, pa je preduzeće ponuđeno stranom kapitalu. Sa 

prelaskom u ruke stranaca »Jelica« je izgubila i karakter 

pređuzeća lokalnog značaja. Naime, glavni povod angažova- 

nju stranog kapitala bio je izvođenje planske elektrifikacije 

čitave šumadijske oblasti. U vezi s tim u 1929 godini došlo 

je do ponovnog povišenja glavnice na 5 miliona dinara. Stran

ci su, osim toga, preduzeću bili stavili na raspoloženje preko 

30 miliona dinara kredita.

Rad »Jelice« počeo je s uvođenjem električnog osvet- 

ljenja u čačku. U toku 1927 godine preuzeta je i kalorična 

centrala u Kragujevcu, a sredinom 1933 uzeta je pod tri

desetogodišnji zakup i električna centrala u Jagodini. Na 

taj način »Jelica« a. d. raspolagala je trima kaloričnim cen

tralama. Međutim, one su bile i tehnički i komercijalno ne

dorasle da racionalno elektrificiraju ugovorenu teritoriju. 

Zbog toga je izrađen plan o podizanju velikih hidrocentrala 

u Ovčar-Kablarskoj klisuri i na reci Studenici. Dobivene su 

i potrebne dozvole, ali su se javile i razne teškoće. Što je 

najvažnije, to je činjenica da se zbog deviznih ograničenja i 

drugih smetnji nisu mogla nabaviti potrebna novčana sred

stva. Tako su veliki projekti stranog kapitala ostali samo 

projekti, a »Jelica« je zbog ogromne režije, skupih proiz

vodnih troškova i ograničenog kapaciteta postojećih kalo

ričnih centrala sve više nazadovala. Ne samo da su akcionari 

kroz dugi niz godina bili lišeni dividende, nego su se i po

verioci godinama morali odricati kamata na svoja ogromna 

potraživanja od oko 30 miliona dinara. Bruto prihodi pre- 

duzeća jedva su pokrivali čisto pogonske troškove, a amor- 

tizacioni fondovi ostajali su nepopunjeni, iako su neke inve
sticije bile dotrajale.

U razvitku »Jelice« a. d. pretstavlja prošla godina 

važnu prekretnicu. Preduzeće opet dolazi u domaće ruke, 

pošto se je strani kapital povukao sa ogromnim gubicima 

od preko 30 miliona dinara. Novi vlasnik »Jelice« je Trgo- 

vačko-inđustrijska banka iz Beograda odnosno naše poznato 

električno društvo »Elektro-Makiš a. d.«, koje je na taj na

čin uspelo da znatno proširi svoj uticaj. U stvari Trgovačko- 

industrijska banka je sada najvažniji i gotovo jedini faktor 

u električnoj privredi Šumadije. Posle preuzimanja »Jelice« 

Banka ima elektrifikacionu domenu u prečniku od 250 km, 

što znači da ona poseduje najprostraniju teritoriju napajanja 

elektricitetom u čitavoj državi. Našim čitaocima su poznate 

sposobnosti i energija ljudi koji vode Elektro-Makiš i Trgo- 

vačko-industrijsku banku iz Beograda. S obzirom na to mi

slimo da ne treba ni naglašavati da je dolazak novih vlasnika 

i za »Jelicu« a. d. identičan sa prelazom iz dugogodišnje stag

nacije u fazu snažnog poleta.

Novi vlasnici pristupili su, pre svega, povišenju glav

nice sa 5 na 25 miliona. Drugu meru u cilju sanacije pređu

zeća pretstavlja i zaustavljanje nerentabilnih i slabih centrala 

u čačku, Kragujevcu i. Jagodini. Čitavo područje »Jelice« 

treba da se veže za neiscrpne pogonske izvore Elektro-Makiša, 

odnosno za novu veliku centralu Elektro-Makiša u Vreocima, 

u Lazarevačkom srezu. Imali smo već prilike da naglasimo 

da je kapacitet kalorične centrale u Vreocima nekoliko puta 

veći od onog Makiške centrale kod Beograda, a pogon se 

obavlja uz neobično povoljne uslove, jer se zasniva na po

trošnji tamošnjih bogatih naslaga lignita. Oslonom na Elek

tro-Makiš a. d. »Jelici« se pruža mogućnost povoljnog snab- 

devanja velike i male industrije u njenom području, što do 

sada nije bilo moguće. Time se stvara i jedan od najvažnijih 

uslova za industrijski napredak Šumadije. Spajanje čačka i 

Kragujevca električnim dalekovodom je već izvedeno, a ne

davno je Elektro-Makiš pristupio i izgradnji dalekovoda od 

Kragujevca do Jagodine i od Kragujevca do Makiške cen

trale. Ovi radovi treba da budu završeni već u junu ove go

dine. Uporedo s tim priprema se i dalekosežna reorganiza

cija čitavog poslovanja »Jelice«.

Razume se da novi duh u »Jelici« a. d. nije mogao da 

dođe potpuno do izražaja već u njenom bilansu za prošlu 

godinu, jer je njeni novi vlasnici vode tek od početka drugog 

polgođa 1937. Završni računi za 1938, a naročito račun gubitka 

i dobitka, pokazivače sigurno mnogo prijatniju sliku.



Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 

u hiljadama dinara

1937

Hidrocentrale 14.762 14.815 14.754 14.689

Centrala čačak 7.113 7.380 7.478 7.547

Centrala Jagodina 3.609 3.676 3.730 4.350

Centrala Kragujevac 2.606 2.606 2.606 1.888

Dalekovod čačak Krag. 5.804 5.662 5.709 6.425

Materijal 1.373 1.079 1.098 908

Duž. za struju, instal. 1.655 2.459 2.668 2.337

Drž. hart, od vredn. 168 168 187 213

Gotovina 90 147 145 63

Kaucije i garancije 1.950 1.950 1.952 12.450

Gubitak 68 71 73 —

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 25.000

Rezervni fondovi 652 665 677 712

Amortizac. fondovi 648 1.003 1.705 2.020

Poverioci 30.950 31.397 31.068 —

Trg.-ind. banka — — — 188

Razni komitenti — — — 10.420

Kaucije za struju — — — 80

Kaucije i garanc. 1.950 1.950 1.952 12.450

Zbir bilansa 39.200 40.015 40.402 50.871

Krajem 1937 zbir bilansa »Jelice« iznosio je 50,87 mi-

lionä i bio je za oko 10 miliona veći nego u prethodnoj go-

dini. To je u prvom redu posledica povečanja računa kaucija 

i garancija. Prema tome obrtni kapital u 1937 ne pokazuje 

većih promena prema onom iz 1936. Međutim, zbog već spo

menutog povišenja glavnice sa 5 na 25 miliona neobično se 

je popravio odnos između sopstvenih i tuđih sredstava. Dok 

su krajem 1936 tuđa sredstva bila preko četiri puta veća od 

sopstvenih, dotle su u 1937 sopstvena sredstva sa amortiza- 

cionim fondovima skoro tri puta veća od tuđih. Poverioci iz

nose ukupno 10,6 miliona, a sopstvena sredstva dostižu 27,73 

miliona dinara. Đosadanja amortizacija nije bila dovoljna. 

Blagodareći reorganizaciji poslovanja i kolaboraciji sa Elek- 

tro-Makišem »Jelica« će sigurno uspeti da se dosta brzo sa

nira i da uspostavi ravnotežu u svom bilansu. Za njeno ozdrav

ljenje stvoreni su već svi preduslovi.

Ako razgledamo aktivu, vidimo da je oko 90°/o obrtnog 

kapitala odnosno 34,9 miliona dinara uloženo u investicije. 

Ove se sastoje iz investicija hidrocentrala u Ovčar-Kablarskoj 

klisuri i na reci Studenici, zatim iz postrojenja, zgrada i 

zemljišta kaloričnih centrala u čačku, Jagodini i Kragujevcu. 

Prema 1936 povećane su investicije kod centrale Jagodina za 

preko 600 hilj. din., što je posledica priključivanja tamošnje 

velike industrije. Ovde moramo spomenuti da je krajem 1937 

isticala koncesija '»Jelice« o elektrifikaciji grada Kragujevca. 

Na licitaciji koja je u vezi s tim održana, »Jelica« je kao naj

povoljniji ponuđač dobila koncesiju za daljih 15 godina. Ona 

je tom prilikom postojeću dizelsku centralu besplatno ustu

pila Opštini kragujevačkoj. Od ostalih pozicija u aktivi naj

važniji su dužnici za struju i instalacije, koji su iskazani sa

2,3 miliona. Prema prošloj godini stanje dužnika je smanjeno

za preko 300 hilj. din., što znači da je inkaso bio nešto po-

voljniji, ali ne zadovoljava još u potpunosti.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Prenos gubitka 54 68 71 73

Proizv., razvod, i napi. 3.104 3.328 3.005 3.276

Porezi — — — 169

Kamate 47 9 3 137

Otpisi za centr. čačak 252 233 370 —

Otpisi za Jagodinu 98 45 98 —

Otpisi za Kragujevac — 77 234 316

Prihodi

Prodaja struje 3.392 3.515 3.553 3.811

Strujomeri i priklj. 21 58 32 160

Razni prihodi 74 116 123 —

Gubitak 68 71 73 —

Zbir prihoda 3.555 3.761 3.781 3.971

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje da su bru

to prihodi od prodaje električne energije prema prošloj go

dini povećani za oko 250 hilj. din. Inače, cena struje za osvet- 

lenje u čačku je opet snižena. Rashodi na kamatu su povećani 

za 134 hilj. Povećani su i rashodi za proizvodnju struje i 

poreze za oko 450 hilj. Kada se područje »Jelice« priključi 

za pogonske izvore Elektro-Makiša, što će biti u najskorijem 

vremenu, »Jelica« će nabavljati energiju znatno jevtinije. Za 

amortizaciju investicija u 1937 ostao je iznos od ciglo 316 

hiljada dinara. Ta cifra je više nego skromna, pošto bi za

konske besporezno dozvoljene godišnje amortizacije ovde 

mogle iznositi preko 2 miliona dinara.

U upravi »Jelice« a. d. za 1937 bila su g. g.: Vaso T. 

Knežević (pretsednik), Aleksandar Pavlovič, Aleksandar T. Ta

dič, poč. Dragič R. Pavlovič, Miloje Ž. Radošević i inž. Kon

stantin Tanasijević (direktor). U nadzornom odboru su g. g.: 

Petar M. Milenkovič (pretsednik), Andrija Tošić, Božidar 

Živković, Košta Mijatović i Sveta J. Stankovič.

C. X. ГУТМАН Д. Д. БЕЛИШЋЕ

C. X. Гутман д. д. свакако je једно од наших нај- 

старијих индустријских предузећа. Оно je основано пре 

равно 90 година, 1848, a 1918 je претворено у деоничар- 

ско друштво. Главница износи 40 милиона динара, a ре- 

зерве — без фонда амортизације, пензионог фонда и не- 

подељеног остатка добити —  55,8 милиона..

Поред знатних шумских поседа и гсилане у Бе- 

дишћу која има 11 гатера, постоје и четири мање пилане. 

већи број разних радионица, међу осталима и за оправку 

докомотива и вагона,затим фабрика танина која производи 

око 400 вагона екстракта годишње. С друге стране C. X. Гут- 

ман д. д. има и једну од највећих и најмодернијих твор- 

ница за суву дестилацију дрвета са 5 великих реторта 

и 5 генератора. Ту ce поред сирћетне киселине произ- 

воде и готово сви остали артикли суве дестилације дрва. 

Осим тога постоји модерна фабрика паркета са производ- 

ним капацитетом од око 200.000 кв. метара годишње, за- 

гим фабрика бачава која годишње израђује 30.000 комада. 

Друштву припадају и велики каменоломи у Ораховици 

и Воћину, рибњак површине 1000 јутара у Грудњаку, као 

и шумска жељезница од 150 км. Моторна енергија свих 

погона C. X. Гутман д. д. износи преко 2000 коњских 

снага, a број упослених радника око 4000. Ha основу ових 

података није тешко оценити важност тога гигантског пре- 

дузећа у нашој индустријској продукцији.

У годинама привредне кризе, од 1930/31 до 1935/36, 

код Гутмана, д. д. није ce плаћала никаква дивиденда, док 

je она у 1928/29 и 1929/30 износила no 6% годишње. Ме- 

ђутим, ни под погоршаном коњунктуром за дрвну инду- 

стрију положај C. X. Гутман д. д, није био тако лош. 

Благодарећи знатним резервама као и чињеници да пре- 

дузеће производи ipasne споредне продукте оно није ни 

тада било приморано да исказује губитке. Једино je амор- 

тизација вршена «ешто споријим темпом. Знатније побољ- 

шање општих привредних прилика, које ce јавило у другој 

половини 1936 године, у билансу за 1935/36 није још могло 

доћи потпуно до изражаја. У последњем извештају управе
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ce напомиње да je то побољшање потрајало и у току целе 

протекле (1936/37) године, тако да je предузеће било у мо- 

гућности да у поређењу с претходном пословном годи- 

ном знатно повиси свој укупни. промет. Иако продаја још 

није достигла висину, која одговара производном капа- 

цитету предузећа, ипак je оно благодарећи поменутом по- 

бољшању коњунктуре уопело да повиси дотацију фонду 

амортизације ca 1 мил. дин. у 1935/36 на 4 милиона 1936/37. 

Дело.м су спроведени и отписи које je требало извршити 

у вези са експропријацијом друштвених шума. Најзад, за 

прошлу годину ce, после дуге паузе, опет дели и дивиденда. 

Она износи само 2V2e/o. To није много, али нам показује 

да управа с оправданим оптимизмом гледа у будућност.

Структура и пословање предузећа C. X. Гутман д. д. 

виде ce из следеће таблице, у којој смо упоредили нај- 

главеије билансне позиције за последње четири године. 

Напомињемо да пословна година овде траје од 1 октобра 

до 30 сеитембра, a последња главна скупштина одржана 

je 29 марта о. г.

Рачун изравнања

Актива 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37

Г отовина 34 42 2 697

Хартије од вредности 3.216 3.198 3.164 3.084

Харт. вредн. пенз. фонда 814 814 814 814

Дужници 22.528 27.383 27.496 29.813

Творнице, инд. жел. пре-

возна средства, рибња-

ци итд. 78.859 80.070 80.615 80.687

Шуме 29.524 29.585 28.486 21.832

Залихе 20.051 19.844 22.281 21.609

Пасива

Глвница 40.000 40.000 40.000 40.000

Редовни рез. фонд 2.850 2.950 3.0.50 3.150

Ванредни рез. фонд 12.650 12.650 12.650 12.650

Поебни 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 9.500 10.500 15.500

Збир сопств. средстава 104.000 105.100 106.200 111.300

Пензиони фонд 4.162 4.114 4.050 3.967

Карт. вредн. пенз. фонда 814 814 814 814

Повериоци 43.480 49.256 50.029 40.432

Пренос добити 1.266 1.470 554 667

Добит тек. године ■1.305 183 1.213 1.357

Збир биланса 155.027 160.937 162.860 158.537

Рачун губитка и добитка

Расходи

Порези 2.156 2.536 2.849 3.439

Осигурање 1.151 813 566 975

Режије 7.265 8.505 11.775 11.896

Амортизације --- --- -- 4.000

Добитак за прен. 2.571 1.653 1.767 2.024

Приходи

Пренос добитка 1.266 1.470 554 667

Неиоплаћена дивиденда 5 5 5 14

Од производње 11.872 12.032 16,398 21.653

Збир прихода 13.143 13.508 16.957 22.334

Збир биланса који je истоветан с обртним капита-

лом предузећа износи 158,5 милиона и у односу на неко- 

лико претходних година не показује значајнијих промена. 

Структура пасиве je потпуно здрава, јер су сопствена 

средства no прилици два и no пута већа од туђих. По- 

вериоци износе 40,43 милиона према 50,03 милиона у прет- 

ходној години. Поред тога постоји и пензиони фонд од 

4,78 милиона. Других туђих средстава уопште нема.

Фабрике, односно погони, индустријска железница, пре- 

возна средства, рибњаци итд. билансирани су са 80,6 ми- 

лиона, што значи да je у њих пласирано no прилици једна 

половина укупног обртног капитала. Код ове позиције од 

1927/28 до 1932/33 није било готово никаквих промена; у 

1932/33 je повећана за 4,7 милиона, у 1934/35 за 1,2 мили- 

она и у 1935/36 за даљих 545 хиљада дин. Шуме су прошле 

године смањене за 6,65 милиона, на 21,83 милиона динара. 

Према 1932/33 — када су биле највеће —  шуме су сма- 

њене за око 9 милиона. Иначе, у току 1932/33 купљени су 

велики комплекси шума уз повољне услове, тако да je у 

вези с тим у тој години ова позициЈа била повећана са

11 на 31 милион динара.

Дужници износе 29,8 милиона. Према претходној го- 

дини повећани су за 2,3 милиона, a према 1933/34 већи су 

за 7,3 мил. Залихе ce већ читав низ година крећу око 20 

милиона. Пре кизе су понекад биле готово два пута веће. 

Залихе и дужници укупно износе нешто више од 50 ми-

лиона, a у годинама пре кризе кретали су ce између 80

и 100 милиона. Сада ce мање кредитира него раније, али 

ни укупни промет није још могао достићи ранију висину. 

У активи имамо још само једну важнију позицију — „хар- 

гије од вредности”, које су исказане са 3,08 милиона, го- 

тово једнако као и у току неколико претходних година. 

Преко овог рачуна књижи ce, лоред осталог, и учешће 

C. X. Гутмана д. д. код Славонске подравске железниде (184 

км. —  спаја Подравину са Осијеком), код Ацетик д. д., 

Танин д. д. у Загребу и код Тварнице покућства и др- 

вене робе д. д. у Белишћу.

Приход од производње у 1936/37 износио je 21,65 

милиона и био je за око 5,25 милиона већи него у прет- 

ходној години. Режије су само незнатно веће него у 

1935/36, a према 1933/34 — у којој су са 7,26 ми-

лиона биле најмаше —  повећане су за 4,6 милиона. Из-

даци за порез последњих година показују такође чврсту 

тенденцију пораста. Од 1933-34 плаћено je 60°/о више у 

име лореза. Вишак прихода над расходима дости- 

гао je прошле године висину од 5,35 милиона. Од тога су 

дотирана фонду амортизације 4 милиона, тако да je чисти 

добитак исказан са 1,35 милиона. Са преносом из претходие 

године последња главна скупштина имала je на располо- 

жењу износ од 2 милиона 24 хиљаде. Од тога je употреб- 

љено за дотацију резервном фонду 100 хиљада, за 2V2a/o 

дивиденду 1 милион, a 761 хиљада пренета je на нов рачун.

У управи су г.г. барон Ернест Гутман д-р барон Ка- 

рол Најман, инж. барон Виктор Гутман, Алфред Чучка и 

инж. Хенрик Херц, инж. Војко Копривник, д-р Јован Бо- 

жић, д-р Цветко Грегорић, Роберт Вилхајм и д-р Влади- 

мир Хавличек. Чланови вадзорног одбора су господа: Дра- 

гутин Јурковић, д-р барув Антун Адамовић, д-р Павао Фи- 

шер и Ернест Паниан.

■ ■ ■ П
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СРПСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕВ

Имали смо већ прилику да нагласимо да je Српска 

банка прибегла заштити искључиво због законодавних ме- 

ра о земљорадничким дуговима. Јавност je знала да je то 

један од наших најопрезнијих завода, na су све до априла

1932 и њени улагачи и повериоци били потлуно мирни. У 

току 1931 улози су овде покавивали чак и цриличан пораст, 

У вези с тим и банчин обртни капитал био je порастао са 

671,3 мил. дин. у 1930 на 714,7 милиона крајем 1931. У про- 

леће 1932, када je изгледало да he банкарска криза сасвим 

мимоићи Српску банку, ситуација се нагло изменила, јер 

je законодавац једним потезом пера имобилизирао стотине 

милиона динара, који су се до тога момента пуним правом 

сматрали потпуно ликвидним.

Закон о заштити земљорадника од аирила 1932 за- 

бринуо je и до тада мирне улагаче Орпске банке, na je 

сасвим природно да je и код ње одлив улога постао не- 

избежан. Од априла до децембра 1932 она je својим улага- 

чима исплатила преко 170 милиона. Али су и њихови захте- 

ви постајали све већи. Међутим, реализација пласмана није 

се могла вршити истим темпом, јер се није могло ништа 

предузети према највећем делу дужника, упркос чињеници 

да су били потпуно солвентни и да су банчина потражива- 

ња била обезбеђена хипотекарним и другим покрићима. 

Крајем 1932 затражена je заштита, али Српска банка и по- 

сле тога исплаћује огромне износе улагачима, и то готово 

искључиво сопственом снагом. Од априла 1932 до краја

1937 она je исплатила својим улагачима преко 325 милиона 

динара, не рачунајући камату. Тиме je на најочигледнији 

начин показала. каквом необичвом гаажњом и великом опрез- 

ношћу je њена управа увек поступала приликом подељи- 

вања кредита.

Kao доказ за ту опрезност може да послужи и чиње- 

ница да овде ни отписи ненаплативих потраживања нису 

морали да буду нарочито велики. Српска банка je све от- 

писе од неземљорадничких потраживања могла да изврши 

на терет текућих прихода. У вези са пречишћавањем би- 

ланса не само да се није дирало у главницу и у банчине 

фондове, него су и заводске непокретности билансиране 

још увек знатно ниже него што одговара њиховој промет- 

ној вредности. Beh je отписан и целокупни губитак на зе- 

мљорадничким меницама уступљеним Аграрној банци, иако 

Уредба допушта постепено отписивање у року од 14 годи- 

на. Овај последњи отпис који je износио 27,1 милиона, из- 

вршен je у завршним рачунима за 1936, a покривен je јед- 

ним делом ненаплаћеном a no Уредби признатом каматом, 

која ранијих година није уношена међу приходе, другим 

делом — из текућих прихода у 1936 као и из преноса до-

битка из 1935 г.; остатак од 11,5 милиона покривен je пре- 

носом са засебног резервног фонда. Отписи од потражи- 

вања против земљорадника накнадно у 1937 предатих 

Аграрној банци износе 295 хиљ., a отписи од потражива- 

ња против земљорадника, с којима je сачињен споразум — 

665 хиљ. дин. Извесан део потраживања против земљорад- 

ника још није предат Аграрној банци, јер прописана про- 

цедура није завршена. Међутим, отписи no тим потражива- 

њима неће више износити знатнију своту.

Пре него што пређемо на детаљну анализу биланс- 

них података морамо нагласити да je ликвидација старог 

пословања знатно напредовала. Почетком 1937 ослобођени 

су сви стари улози no књижицама до 4.000 дин.; a no те- 

кућим и осталим рачунима до 8 хиљ. Од првог јануара

1938 Српска банка je ослободила и све старе улоге no књи- 

жицама до 12.500 дин., a улагачима no текућим рачуншла 

и осталим повериоцима исплаћују се сва њихова потражи- 

вања која не прелазе 25.000 динара. Банка je у 1937, осим 

тога, као и ранијих година, тачно исплаћивала сву доспелу 

камату, a приличан износ je исплатила улагачима и за со- 

цијалне потребе према Уредби. Процес деблокирања ста- 

рих обавеза и успоставе поверења улагача, у заводе под 

заштитом био би знатно убрзан, кад би државне и приви- 

леговане државне установе путем нових кредита омогу- 

ћиле да се мобилишу потраживања предата Аграрној банци.

Биланси српске банке за последње четири године из- 

гледају овако:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 

у хиљадама динара

1037.

Готовина 18.166 29.560 29.206 26.873

Благајнички записи --- --------- •--------- 4.833

Валуте и девизе 5.435 5.098 3.501 4.093

Хартије од вредности 31.180 44.747 44.181 47.023
Харт. јамч. фонда зал. 756 811 891 967

Вредност пенз. фонда 11.567 10.957 10.782 10.993

Менице 306.721 279.476 260.663 149.682

Дужници 98.278 83.641 84.346 182.988
Зајмови на обвезн. 15.454 14696 5210 5.629

Конзорц. и разни посл. 1.833 1.302 1621 1.976

Непокретности 27970 29.225 28.638 29.089

Инвентар 1,5 1,5 1,5 1,5
Разна актива 4.545 2.778 2.571 838

Пасива

Главница 40.500 40.500 40.500 40.500

Резервни фонд ред. 14.250 14.250 14.250 14.250

Специјални рез. фонд 15.000 15.000 3.500 3.500
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Фонд валоризације 1.599 1.599 1.599 1.599

Јамчевни фонд зал. 750 750 750 750

Фонд курс. разл. еф. -- --- 3.432 4.677

Пензиони фонд 12.298 12.658 13/053 13.622

Улози (стари) 271.268 245.447 230.833 209.768

Улози (нови) 19.387 34.199 43.902 58.589
Реесконт 107.466 98.312 93.010 88.899

Остали повериоци 29.109 31.961 21.284 22.829

Преносни рачуни 1.849 1.725 909 794
Неподигн. дивиденде 257 245 243 215

Остала пасива 7.438 3.876 3.910 2.733

Чисти добитак 753 1.772 435 2.259

Збир биланса 521.907 502.295 471.611 464.985

Банчии обртни капитал, који je био пао са 714,7 ми-

лиона у 1931 на 471,6 милиона крајем 1936, прошле године 

je смањен само за 6,6 мил. Стварно смањење банчиних ста- 

рих обавеза у 1937 износило je преко 25 мил. (од чега от- 

пада 21 мил. на смањење улога на књижице и no текућим 

рачушша и 4 милиона на смањење искоришћеног реесконт- 

ног нредита). Међутим, са задовољством можемо констато- 

вати да je прошле године забележен и даљи пораст нових 

улога. Нова средства инзосе укупно 70,32 милиона према 

53,17 милиона крајем 1936.

У пасиви видимо да банчина солствена средства, без 

чистог добитка, износе 65,3 милиона, од чега отпада на 

главницу 40,5 милиона. Пензиони фонд се стално повећава 

и достигао je висину од 13,6 милиона. Остала туђа сред- 

ства билансирана су са 383,8 милиона,. Од тога отпада на 

„старе” улоге 209,77 милиона према 230,8 мил. у 1936, на 

реесконт 88,9 милиона (према 93 мил. у 1936) и- на „старе” 

повериоце 16,47 милиона динара (према 21,3 мил. у 1936).

Готовина у старом и новом послу крајем 1937 изно- 

сила je 26,87 милиона и мања je за 2,33 милиона него у

1936. Међутам, у току прошле године Банка je набавнла 

за 4,83 милиона динара благајничких записа Министарства 

финансија, To значи да су одмах расположива средства 

чак и већа него у претходној години. Стање валута и де- 

виза било je крајем 1937 такође за око 600 хиљ. дин. веће 

него у 1936, a повећан je скоро за 3 милиона, на 47,02 ми- 

лиона, и портфељ хартија од вредности, делом услед до- 

битка на курсној разлици. Банчини кредитни послови из 

„старог” иословања смањили су се у току прошле године 

услед отплата за 27,12 милиона, тако да њена стара потра- 

живања no меницама, текућим и разним рачунима и зајмо- 

вима на обвезнице крајем 1937 износе још укупно 297,1 

мил. Према претходној години у 1937 менични портфељ no- 

казује знатно смањење. To долази углавном отуда, што су 

земљорадничке менице, предате Аграрној банци, no извр- 

шеном отпису, пренете са рачуна меница на позицију „Ду- 

жници no текућим и разним рачунима”, која из истог раз- 

лога показује знатно повећање. Билансна вредност непо- 

кретности показивала je последњих година само незнатне 

про.мене. ■ Прошле године она показује у односу на прет- 

ходну повећање од 450 хиљ. дин. Неколико објеката je 

продато са зарадом, али су и извесне нове непокретности 

преузете од дужника.

Ако из главног биланса издвојимо податке о новим

пословима, добијамо следећу слику (у хиљ. дин.)

Актива 31-XII-1937 Пасива

Готовина 14.844 Фонд курсне разл. 207

Благ. записи 4.833 Пензиони фонд 4.060

Валуте и девизе 4.093 Улози на књиж. 31.404

Харт. од вредн. 3.479 Улози no тек. рач. 27.185

Вредн. пенз. фонда 1.431 Повериоци 6.359
Менице 12.258 Преносни рач. 156

Дужници no тек. рач. 28.561 Остала пасива 951

зајмови на обвезн. 383 Збир у 1937 г. 70.322
Остала актива 440 (Збир у 1936 г. 53.168)

Нови улози порасли су у прошлој години за 14,68 ми- 

лиона и крајем 1937 достигли су висину од 58,6 мил. Око 

59k нових средстава иласирано je у менице и текуће ра- 

чуне, 7% у хартије од вредности и 6% у валуте и девизе, 

a око 28®/о налази се у благајни у виду готовине и Благај- 

ничких записа Министарства финансија. Прошлогодишње 

пословање са девизама и валутама било je врло живо, a 

тако исто и п'ромет са хартијама од вредности. Иначе, по- 

дељени кредити су краткорочног карактера и добро оси- 

гурани. Услед пораста пласмана у новом послу порасли су 

у 1937 у знатнијој мери и приходи из новог посла.

Банчин рачун губитка и добитка овако изгледа:

Расходи 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара
Камата 19.128 14.189 13.454 12.201
Трошкови 9.943 9.758 9.432 9.631
Порези 1.821 1.440 1.842 1.772
Отписи 4.797 3.947 29.119 2.011
Дотација пенз. фонду 250 350 350 350
Чисти добитак 753 1.772 435 2.259

Прнходи

Пренос добитка 329 753 1.772 435
Пренос из зас. рез ф. -- --- 11.500
Камате 30.673 23.839 33.696 20.396
Провизија 1.072 606 915 940

Од непокретности 2.261 2.173 2.060 1.952
Разни приходи 2.053 3.771 4.374 3.911
Напл. отпис. потр. 349 314 315 590
Збир прих. или расх. 36.692 31.456 54.632 28.224

Активна камата у 1937 износи 20,4 милиона према 33,7 

мил. у претходној години. Разлог овом знатном смањењу 

je у томе, што je у 1936 у активну камату била унета и сва 

ианаплаћена камата из претходних година која je Уредбом

о ликвидацији земљорадничких дугова Банци призната. У

1937 овакве камате није више било. Пасивна камата износи

12,2 милиона и мања je за 1,25 милиона него у 1936. Тро- 

шкови су 'у одиосу на 1936 нешто повећани. To je углавном 

у вези са издацима око предаје земљорадничких меница 

Аграрној банци и с трошковима побијања земљорадничких 

уверења. Ови трошкови ће у 1938 отпасти, али he порасти 

издаци за пензионо осигурање заводског персонала. Отпи- 

си износе 2 мил. динара,. Од тога отпада 960 хиљ. на от- 

писе потраживања од земљорадника и 974 хиљ. динара на 

отписе потраживања од неземљорадника.

Прошлогодишњи чисти добитак износи 2 мил. 259 

хиљ. Од тога иде 250 хиљ. у пензиони фонд, a остатак се 

преноси на нови рачун.

Поред централе у Загребу, Српска банка има и 10 

филијала, и то у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Петров- 

граду, Панчеву, Вршцу, Сремској Митровици, у Дубровни- 

ку, Сплиту и Книну. Kao што се види, филијале Српске 

банке концентрисане су у Војводини, у Срему и Далмаци- 

'ји. По томе она би no свом територијалном пространству 

била у неку руку једна војвођанско-далматинска банка са 

централом у Загребу. Међутим, она je заступљена и у дру- 

гим деловима државе и то путем својих афилијадија. У Бео- 

граду и у Србији je заступа Јадранско-подунавска банка. 

Због банка!рске кризе сјајни развитак Српске банке je без 

ккакве њене кривице, успорен. Међутим, захваљујући сво- 

јој здравој структури и оцрезном вођењу послова, она je 

ипак највећи део тешкоћа, готово искључиво сопственом 

снагом, већ савладала, Због тога се и поверење банчиних 

улагача и осталих комитената опет прилично брзим темпом 

враћа.

У управи Српске банке су г. г.: д-р Светислав Шу- 

мановић (претседник), Лазар Лађевић (потпретседник), Јо- 

ван Бачић, Јово Бердовић, Иван Берић, Луко Бона, Илија
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Вурдеља, д-ip Драгутин Грчић, д-р Гедеон Дунђерски, д-р 

Ђорђе Ивковић, Стеван Калембер, д-р Јован Манојловић, 

Орета ii.i.• Милекић, Коста П. Миросављевић, Никола Пе- 

тровић, д-р Коста Поповић и Стеван Тубић. У надзорном 

одбору налазе се г. г.: Перо Бекић, Илија Дракулић, Сава 

Миљановић, Павле Ћук, Павле Хаџи и Миленко Чавић.

DUNAVSKA BANKA, BEOGRAD

Dunavska banka koja je održala svoju tridesetu go

dišnju skupštinu, i koja je prema tome jedan od starijih 

beogradskih novčanih zavoda, svršila je poslovnu godinu sa 

povoljnim rezultatom.

Donje tablice pokazuju račune izravnanja i gubitka 

i dobitka za poslednje četiri godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina 4.929 10.906 11.236 5.362

Menice 3.945 3.887 3.770 3.994

Dužnici 67.061 71.274 60.329 73.863

Nepokretnosti 618 1.252 2.021 2.476

Hartije od vrednosti 10.890 9.636 1.771 726

Vrednosti rez. fonda -- -- -- 928

Inventar 98 88 81 73

Kaucije itd. 67.168 46.885 57.782 54.453

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Fondovi 8.779 12.779 16.500 18.987

Poverioci 19.620 41.569 27.885 34.123

Ulozi 35.863 18.740 11.228 10.408

Prenosne kamate 14 29 19 21

Nepodignuta dividenda 5 9 7 7

Kaucije, ostave gar. 67.168 46.885 57.718 54.453

Tantijema 343 343 343 343

Dividenda 1.500 1.600 1.600 2.000

Prenos dobiti 117 474 434 1.530

Zbir bilansa 154.721 143.929 136.990 141.874

Obrtni kapital 87.553 97.044 79.209 83.518

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Kamate 1.664 867 659 418

Troškovi 2.493 1.807 3.328 3.546,5

Otpisi 234 10 10 451

Fond kursne razlike 199 41 i--
Amort. nepokr. —— ,-- 220 --
Čista dobit 4.037 5.690 5.777 4.873

Prihodi

Prenos dobitka - 82 117 474 434

Kamate i provizije 8.182 7.703 8.434 8.690

Od hartija od vredn. 36 22 28 66

Od nepokretnosti 129 115 121 133

Napi. otpis. potr. --- 473 698 ---

Kursna razlika ---- 141 306 *---

Zbir prihoda — rashoda .8.428 8.571 10.061 9.323

Obrtni kapital iznosio je 83,5 mil. prema 79,21 mil. u

1936 g., 97 mil. u 1935 g. i 87,5 mil. u 1934. Od toga na 

sopstvena sredstva otpada 39 mil. din. prema 37 mil., 33 mil. 

i 29 mil. Zbir poverilaca i uloga na štednju iznosi 44 mil. 

prema 39 mil., 60 mil, i 55 mil. Porast obrtnog' kapitala banka

je iskoristila za davanje kredita. Dužnici su dostigli najveći 

iznos za poslednje četiri godine, i to 73,8 mil. din., za 13,5 

mil. više nego prethodne godine. Zato je i gotovina sma

njena sa 11,2 mil. u 1936 g. na 5,3 mil. din. Menični portfelj 

je stabilan. Od hartija od vrednosti otpisano je 115.454.75 

din. Vrednost njihova u bilansu za 1937 g. smanjila se za 

taj iznos.

Najveći deo prihoda otpada na kamate i provizije, u

1937 g. 8,7 mil. din. prema 8,4 mil., 7,7 mil. i 8,2 mil. Prihodi 

od nepokretnosti (133.000 prema 121.000) i od hartija od 

vrednosti (66.000 prema 28.000) su neznatni prema kamatama 

i proviziji. Banka je za kamate po ulozima isplatila 418.301 

din. prema 659.000 u 1936 g. Upravni i drugi troškovi bili 

su neznatno veći nego u prethodnoj godini i iznosili su 3,5 

mil. din. prema 3,3 mil. U 1937 g. banka je otpisala 450.979 

din. prema 10.000. Otpisano je 25°/» od zemljoradničkih me

nica u iznosu 235.497 din., od hartija od vrednosti 115.454, 

na ime sumnjivih potraživanja 66.810, 10°/o od inventara 8.149, 

zatim gubitak po potraživanjima u inostranstvu 22.728 i gu

bitak na prodatim nepokretnostima 2.340.

Čista dobit je nešto manja nego u prethodnoj godini 

i iznosi 4,9 mil. din. prema 5,8 mil. Iz nje su dotirani: fond 

za amortizaciju nepokretnosti, fond za sumnjiva potraživanja 

po 250.000 din. i fond za građenje sa 500.000 din. Na ime tan

tijeme isplaćeno je 343.000 din., a akcionarima stavljena je 

na raspoloženje dividenda u ukupnom iznosu od 2 mil. din. 

Za 1938 g. preneseno je 1,5 mil. din.

U upravnom odboru su g.g.: Dimitrije Vojvodić, pret

sednik; Branko J. Staić, potpretsednik; d-r Oskar Plautz; 

d-r Albert Riha i Živan Bogojević. Članovi nadzornog odbora 

su g.g.: Josif K. Stojanovič; Mihailo Cocić i Srećko Tomić.

»ROSIJA-FONSIJER« DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I REOSI

GURANJE U BEOGRADU

I Uprava »Rosije-Fonsijer« konstatuje u svom posled

njem poslovnom izveštaju da je slom osiguravajućeg društva 

»Feniks« ostao bez štetnih posledica za ideju osiguranja. In

teresenti su brzo uvideli da je taj slučaj sasvim usamljen i 

da nema nikakvog razloga za nepoverenje prema ostalim do

bro vođenim osiguravajućim društvima. Za naša osiguravaju

ća društva bila je 1937 godina i inače povoljnija od nekoliko 

prethodnih, blagodareći poboljšanju opštih privrednih prilika 

i povoljnom dejstvu Tarifnog sporazuma u granama požara, 

provalne krađe i stakla (koji je stupio na snagu 1 marta 

1936). U granama obuhvaćenim pomenutim Tarifnim sporazu

mom konkurentska borba je svedena u normalne granice, tako 

da je došlo do osetnog smanjenja neproduktivnih troškova. 

S druge strane je bolje ekonomsko stanje osiguranicima omo

gućilo da postojeća osiguranja povise i da u većoj meri za

ključuju nova. Sredinom aprila o. g. stupio je na snagu i 

Tarifni sporazum u pogledu auto-rizika, što će imati za po- 

sledicu ozdravljenje prilika i u toj grani.

Poslovanje »Rosije-Fonsijer« bilo je prošle godine tako

đe znatno življe. Njena sigurnost i likviditet bili su uvek na 

potrebnoj visini, tako da je poverenje osiguranika potpuno 

razumljivo. Glavni podaci iz računa gubitka i dobitka »Rosije- 

Fonsijer« za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Prihodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Život 77.066 83.379 85,822 66.041

Požar 10.651 10.376 10.320 10.445

Elementar 2.981 3.896 4.416 4.957
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Opšti prihodi:

Prenos dobiti 370 536 278 429

Kamata 860 429 626 1.699

Od nepokretn. 566 1.413 1.715 1.704

Od kurs. razl. — — 1.728 623

Rashodi

Život 76.649 83.358 88.312 67.522

Požar 8.773 8.235 8.242 8.426

Elementar 2.672 3.095 3.547 4.004

Opšti rashodi:

Porezi 527 996 665 691

Admin. troškovi 3.051 2.947 3.125 3.192

Trošk. zgrade — 439 565 564

Otpisi 287 680 19 789

Dobitak 536 278 429 709

Zbir prihoda.-rashoda 92.496 100.028 104.905 85.898

Kao što se vidi, postoje tri poslovne grane: život, požar 

i ostali elementar. Globalne cifre iz ove tablice nisu dovoljne 

za donošenje zaključaka, jer sadrže i tako zvane tehničke po

zicije. Međutim, društvo objavljuje za svaku poslovnu granu 

,i detaljirane 'podate. Na njih ćemo se osvrnuti docnije. Ovde 

možemo razgledati pozicije koje su zajedničke svim poslov

nim granama, t. j. opšte prihode i opšte rashode. Administra

tivni troškovi iznose 3,19 miiiona i ostali su za poslednjih šest 

godina skoro stalni, dok su u 1930 i 1931 iznosili oko 3,5 mi

iiona godišnje. Porezi pokazuju gotovo stalnu tendenciju po

rasta i u 1937 iznose 691 hilj. Otpisi nisu bili nikada naročito 

veliki. U 1936 bili su sasvim neznatni (19 hilj.), a u prošloj go

dini iznosili su 189 hilj. Prihodi od društvenih nepokretnosti 

iznosili su u 1936 i 1937 po 1,7 mil. godišnje, što znači da su 

tri puta veći nego u 1934. Prihodi od kamate do 1934 godine 

su gotovo stalno rasli i bili su dostigli 860 hiljada; u 1935 pali 

su na 429 hilj., u 1936 su opet porasli na 626 hilj., a u 1937 

na 1,7 miiiona dinara. Zbir »opštih prihoda« pokazuje jasnu 

tendenciju porasta, što je svakako povoljan znak.

A. Osiguranje života. U ovoj grani podneto je Društvu 

u toku 1937 godine 2126 ponuda sa osiguranim kapitalom od 

51,46 miiiona. Po odbitku storna, iskupa i isplaćenih šteta, 

krajem 1937 ukupni portfelj života iznosio je 224,7 miiiona, za

21,6 miiiona dinara više nego u prethodnoj godini. Dakle, port

felj života povećan je u 1937 za oko 10°/o. To je vrlo lep 

uspeh. Evo glavnih podataka o osiguranju života iz računa 

gubitka i dobitka:

Prihodi 1934 1935 1936 1937

Rez. prem., pren. prem.

i rez. štete iz pr. g. 41.358 48.302 51.346 55.004

Premije-bruto 8.556 9.121 9.192 9.771

Dažbine 37 73 73 95

Rez. prem., pren. prem.

i rez. št. reos. kr. g. 24.717 25.883 25.211 1.171

Rashodi '■ - f

Rez prem., pren. prem.

i rez. št. reos. iz pr. g. 21.307 23.717 25.883 1.006

Premija reosiguranja 4.340 4.272 4.330 3.707

Štete po odbit, reosig. 696 1.097 1.890 1.868

Iskupi po odbit, reosig. 1.687 1.400 674 1.019

Dividende po odb. reos. 4 4 4 9

Provizije po odb. reos. 309 522 527 663

Rez. prem., pren. prem.

i rez. štete kraj g. 48.302 51.346 55.004 59.250

Manjak odn. višak (+ 415) (+ 21) (— 2.490) (— 1.481)

Na strani prihoda vidimo da su krajem 1936 »rezervna 

premija, prenosna premija i rezervisane štete reosigurača«

bile bilansirane sa 25,2 miiiona. Na strani rashoda trebalo je 

početkom 1937 da se javi isti iznos. Umesto toga javio se iznos 

od samo 1 milion 6 hilj. din. To je posledica zavođenja novog 

sistema reosiguranja. Dok su ranije znatnim delom rezervne 

premije života upravljali reosigurači, dotle ona po novom si

stemu ostaje gotovo u celosti na raspolaganju »Rosija-Fon- 

sijer«. Zo ovu poslednju je novi sistem reosiguranja znatno 

povoljniji. Na jačanje »Rosije-Fonsijer« ukazuje i činjenica da 

je opet smanjen i deo rizika koji se ustupa reosiguraču. U 

vezi s tim smanjeni su, razume se, i izdaci za premije reosi

guranja. Prihodi od ukupnih premija života iznose 9,77 mi

iiona prema 9,19 miiiona u 1936. Dakle, veći su za oko 

6fl/o. Međutim, izdaci za premije reosiguranja u 1937 iznosili 

su samo 3,7 mil. prema 4,33 mil. u prethodnoj godini. To 

znači da su neto-premije t. j. one koje Rosija-Fonsijer na

plaćuje za svoj račun u 1937 bile za oko 25°/o veće nego u

1936 godini. Kao neobično povoljnu moramo podvući i či

njenicu da neto-štete u 1937, uprkos tome, nisu prema pret

hodnoj godini povećanje. Smrtni slučajevi bili su i u 1936 

manji nego što to odgovara očekivanom procentu smrtnosti. 

U 1937 imala je »Rosija-Fonsijer« još veću uštedu na smrtno

sti. Isplate dospelih osiguranih suma, koje su bile pale sa

1,4 mil. u 1935 na 674 hilj. u 1936, porasle su u 1937 g. na

1,02 mil. din.

Prošlogodišnje poslovanje u odeljenju života zaključeno 

je sa manjkom od 1,48 miiiona. Međutim, to i nije nepovo

ljan rezultat. Manjak u 1936 iznosio je 2,49 miiiona, što znači 

da je bio za 1 milion dinara veći nego u prošloj godini. 

S druge strane treba imati u vidu da bi se poslovnoj grani 

osiguranja života morao dodati i najveći deo prihoda od pla

smana (kirije i kamate), jer je i najglavniji izvor tih prihoda 

rezervna premija života. To znači da o nekom stvarnom manj

ku nema ni govora i da prošlogodišnji rezultat poslovanja 
zadovoljava u svakom pogledu.

B. Odeljenje požara pokazuje skoro redovno višak pri

hoda nad rashodima od preko 2 miiiona. Po proračunskom 

efektu ovo odeljenje je najaktivnije. Evo glavnih prihoda i 

rashoda u odeljenju požara:

Prihodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Rez. prem. iz pr. g. 1.327 1.587 1.337 1.389

Rez. štete iz pr. g. 635 884 597 519

Premije 7.523 6.792 7.232 7.276

Dažbine 1.166 1.114 1.154 1.260

Rashodi

Premije reosiguranja 3.556 3.489 3.665 3.894

Štete-neto 1.723 1.922 1.739 1.711

Provizije-neto 1.023 890 929 897

Rez. prem. krajem g. 1.587 1.336 1.389 1.353

Rez. štete krajem g. 884 597 519 571

Višak prihoda 1878 2.141 2.077 2.018

Zbir prihoda 10.651 10.376 10.319 10.444

Ukupna premija požara iznosila je 7.27 miiiona dinara 

prema 7,23 mil. u prethodnoj i 6,79 mil. din. u 1935 godini. 

Posle 1935 pokazuju i prihodi od dažbina jasnu tendenciju po

rasta. U 1937 iznosili su 1,26 mil. Procentualni udeo neto- 

šteta i provizije s jedne i neto-premija i dažbina s druge 

strane bio je sledeči za nekoliko poslednjih godina (u 

hilj. din.):

Godina Premije i dažbine Štete i proviz. u •/«

1930 6.774 4.022 59,4

1932 5.003 3.327 66,5

1934 5.133 2.746 53,8

1935 4.417 2.812 63,6

1936 4.721 2.668 56,5

1937 4.643 2.608 56,1
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Procentualni udeo šteta i provizija u neto-premijama i 

dažbinama u 1937 g. bio je 56,1. Ako izuzmemo 1934 godinu, 

to je najpovoljniji procenat za poslednjih desetak godina.

C. Ostale grane elementarnog osiguranja. To su osigu

ranja od provalne krađe, nesrečnih slučajeva, zakonske odgo

vornosti, kaska automobila, stakla, transporta i grada. U 

toku poslednje četiri godine prihodi od premija kod ove gru

pe poslova stalno rastu i u 1937 bili su za oko 600 hiljada 

din. veči nego u 1929 u kojoj su bili dostigli maksimalnu vi

sinu. Prihodi i rashodi iznosili su ovde:

Prihodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Rez. prem. i štete

iz prošle godine 602 884 750 833

Premije 2.103 2.671 3.254 3.660

Dažbine 276 340 412 464

Rashodi

Premija reosiguranja 1.135 1.448 1.713 2.021

Neto-štete 543 737 790 817

Neto-provizije 109 160 211 213

Rez. prem. i št. kr. g. 884 750 832 952

Višak prihoda 309 801 869 954

Zbir prihoda 2.981 3.896 4 416 4.957

Bruto-premije u 1937 iznose 3,66 miliona. Povećanje pre

ma prethodnoj godini bilo je 400 hilj. ili 12,5®/o. Ova grana 

osiguranja je izložena najvećem riziku. Zato je ovde i udeo 

reosiguranja najveći i iznosi stalno preko 55°/o. Za isplatu 

šteta i provizija upotrebljeno je u 1937 godini 49®/o od na

plaćenih premija i dažbina prema 51,2°/o u prethodnoj, 57,4°/o 

u 1935 i 54,3°/o u 1934 godini. I poslovanje ovog odeljenja za

ključuje se redovno sa računskim viškom. U prošloj godini 

ovaj je dostigao 954 hilj. prema 869 hilj. u 1936.

Račun izravnanja 

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina u blag. 617 577 744 721

Gotovina kod banaka 15.320 7.329 9 152 9.813

Nepokretnosti 12.419 22.847 22.847 22.847

Hartije od vrednosti 5.108 5 945 6.354 11.432

Kurs. razi. drž. papira 246 — — —

Hip. zajmovi 2.002 1.899 2 552 1.740

Zajmovi na polise živ. 7.954 8.166 8.914 9 243

Filijale i zastupstva 9.014 8.980 9.012 8 320

Tek. rač. osig. društ. 3 583 2.583 3.235 3.713

Depo osig. društava 1.190 1.370 1.478 1.317

Razni dužnici 1.645 1.734 1.063 1055

Inventar po otpisu 208 190 171 154

Kaucije 115 115 115 115

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rezervni fondovi 50 50 50 50

Rez. premije života 44.460 47.493 51.059 54.774

Prenos, prem. života 2.616 2.789 2.558 2.918

Rezerv, štete života 1.226 1.064 1.386 1.557

Rez. prem. požara 1.587 1.337 1.389 1.353

Rezerv, štete požara 884 597 519 572

Rez. premija elem. 348 434 481 535

Rezerv, štete elem. 535 316 351 417

Tek. rač. osig. društ. 346 461 412 438

Depoi osig. društava 1.633 1.666 1.762 1.904

Razni poverioci 106 106 121 128

Polagači kaucija 115 115 115 115
Dobitak 536 278 429 709
Zbir bilansa 59.443 61.734 65.638 70.470

Zbir bilansa koji je sa neznatnim korekturama iden

tičan sa obrtnim kapitalom dostigao je visinu od 70,47 mi

liona. Od toga otpada ravno 59,25 miliona (prema 55 mil. u 

1936) na rezervnu premiju, prenosne premije i rezervisane 

štete života, 2,88 miliona na rezervnu premiju rezervisane šte

te požara i ostalih grana elementara. Glavnica sa rezervnim 

fondom i nepodeljenim dobitkom iznosi 5,76 miliona, a sva 

ostala pasiva (tek. rač. osig. društava, depoi, razni poveri

oci i polagači kaucija) samo 2,58 miliona. U toku poslednjih 

nekoliko godina sve promene u pasivi bile su sasvim neznat

ne. Jedino je rezervna premija života neprekidno rasla, i to 

znatno brže nego što to odgovara porastu osiguranih glav

nica. To ukazuje na izvesne promene u kvalitetu portfelja, ali 

je to u još većoj meri znak neobičnog jačanja »Rosije- 
Fonsijer«.

Gotovina u blagajni i kod banaka iznosi 10;53 miliona. 

Hartije od vrednosti su bilansirane sa 11,43 mil. (prema 6,35 

mil. u 1936), a zajmovi na polise života sa 9,24 mil. Nepo

kretnosti iznose 22,84 miliona, dok su hipotekarni zajmovi 

iskazani sa 1,74 mil. prema 2,55 mil. u 1936. Dug filijala i za

stupstava je iskazan sa 8,32 miliona, a tekući računi osigura

vajućih društava sa 3,7 miliona. Na celu ostalu aktivu ne 

otpada više od 2,64 miliona. Kao Sto se vidi, plasman premij

skih rezervi i ostalih sredstava kojima upravlja Društvo poka

zuje da je Uprava strogo vodila računa o potrebnom likvidi- 

tetu aktive i o što većoj sigurnosti i podeli rizika. Tako je 

i interes osiguranika očuvan u najvećoj meri.

Posle dovoljnog dotiranja svih društvenih rezervi i ot

pisa naplativih potraživanja u iznosu od 772 hiljade prošla 

poslovna godina je zaključena sa dobitkom od 709 hilj. Di

videnda se ne deli ni za 1937, već je dobitak prenet na novi 
račun.

U upravi su g.g.: D-r Bogdan Markovič (pretsednik), A. 

Bilinin, Josip Janović, prof. d-r Leon Kojen, J. Poselt, d-r 

Friđesi di Ratalma, M. Antić, Sv. Gođevac, Tihomir Panić i 

Đura Paunković. U nadzornom odboru nalaze se g.g.: Gojko 

Đermanović, Karlo Kun i Velimir Ristić. Generalni direktor je 

g. Đura Paunković, a direktor je g. Milutin Tešić.

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

BEOGRAD

Za »Aeroput« kao i za jugoslovensku saobraćajnu avi

jaciju 1938 godina je jubilarna. Naime, pre 10 godina, 15 fe

bruara 1928, izvršen je prvi let »Aeroputa« u redovnom vaz- 

dušnom saobraćaju. To je bio istovremeno i prvi let jugo- 

slovenske saobraćajne avijacije. Iako je kod nas subvencija 

države u korist civilne avijacije bila i suviše mala i nedovoljna, 

ipak je »Aeroput« u prvoj deceniji svog rada postigao vrlo 

mnogo, naročito u pogledu organizacije unutrašnjeg vazdu- 

šnog saobraćaja.

Do kojeg je stepena »Aeroput« razvio svoju uspešnu 

aktivnost, možemo oceniti i na osnovu njegovog prošlogodi

šnjeg rada. Redovni vazdušni saobraćaj vršen je u 1937 već 

na 9 linija, i to: na liniji Beograd—Borovo—Zagreb svako

dnevno u oba pravca od 1-V do 16-Х; na liniji Beograd— 

Skoplje takođe svakodnevno u oba pravca i Beograd— 

Skoplje—Bitolj— Solun jedan put nedeljno u oba pravca od

1-V do 30-IX; Beograd—Sarajevo svakodnevno u oba pravca 

od 1-V do 11-IX; Sarajevo—Dubrovnik i Dubrovnik—Saraje

vo—Zagreb svakodnevno u oba pravca od 15-VI do 11-IX; Za

greb—Beč i Zagreb—Sušak—Ljubljana od 15-VI do 15-IX sva

kodnevno u oba pravca i najzad od 5-VIII do 11-IX takođe 

svakodnevno u oba pravca na direktnoj liniji Beograd—Du-
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brovnik. Za vreme Prvog Beogradskog sajma od 13 do 23-IX 

na liniji Beograd—Zagreb i Beograd—Sarajevo i obratno bio 

je uveden čak i dvostruki saobraćaj. Osim toga, u toku go

dine vršeni su razni taksi-letovi i vazdušna krštenja u cilju 

propagiranja vazduhoplovstva. Avioni »Aeroputa« u 1937 go

dini prešli su ukupno 528.110 km; broj prevezenih putnika bio 

je 6095, a broj časova letenja 2698.

Društvo uživa već sjajnu reputaciju i u inostranstvu. 

Ono raspolaže već bogatim iskustvom, ima prvoklasno leteće 

i ostalo tehničko osoblje i upravu koja radi s neobičnom lju

bavlju i požrtvovanjem na izgradnji naše civilne avijacije, a 

raspolaže i svim drugim elementima potrebnim za obavljanje 

delikatne vazduhoplovne službe. S obzirom na to možemo sa 

sigurnošću očekivati da će otsad napredak biti još bolji, po

gotovo ako se pravilno uredi pitanje državne subvencije, kao 

što je to u izgledu. Nacrt novog ugovora između države i 

Aeroputa je već izrađen i parafiran i u najkraćem roku treba 

da dođe i do definitivnog potpisivanja. Novim ugovorom treba 

da se između države i Aeroputa utvrde jasni odnosi za duži 

niz godina. Time će se našoj civilnoj avijaciji pružiti neop

hodno potrebni uslovi za programski rad i pravilan razvoj.

U novu leteću sezonu Aeroput ulazi već sa programom 

iz novog ugovora. Prvi put od svog osnivanja »Aeroput« u

1938 godini izlazi odlučno i preko državnih granica i ide je

dinim pravcem koji može odvesti punom uspehu, pravcem 

međunarodne saradnje na dugim linijama koje treba da ve

zuju našu državu sa ostalim zemljama. Predviđene nove va

zduhoplovne veze sa Italijom, čehoslovačkom, Rumunijom, Bu

garskom i Albanijom pretstavljaju i početak jedne nove i 

zdrave vazduhoplovne saobraćajne politike. Uspeh »Aeroputa« 

na ovom novom polju rada neće, sigurno, izostati. Garancija 

za to su njegov dosadašnji razvitak i sjajna reputacija koju 

je svojim radom, čak i pri nedovoljnoj državnoj subvenciji, 
stekao.

Evo nekoliko podataka koji nam pokazuju rad i frek

venciju »Aeroputa« u redovnom saobraćaju:

Godina 1933 1934 1935 1936 1937

Broj putnika 1.947 3.652 4.273 4.620 5.876

Prtljag u kg 14.687 29.603 36.431 33.917 55.552

Roba u kg 5.795 4.009 11.105 70.906 135.896

Pošta u kg 274 386 2.013 5.1C0 2.855

Već na prvi pogled možemo konstatovati stalno i 

ogromno povećavanje broja prevezenih putnika kao i pre- 

netog prtljaga i robe. U toku 1937 izvršeno je 2030 leto/a 

i pređeno je 457.470 km. prema 1916 letova i 321.277 km u 

prethodnoj godini:

Potrebna objašnjenja o finansijskim prilikama »Aero

puta« daje nam sledeće uporedenje:

Račun izravnanja

Pasiva

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 73 96 101 348

Novčani zavodi 4.714 794 1.476 115

Dužnici 2.169 6.445 5j614 6.043

Hartije od vrednosti 996 1.061 1.115 1.260

Avioni 1.934 2 241 1.960 5.667

Motori 1.606 1.666 1.989 1.550

Automobili 307 220 306 432

Alat i mašine 1.258 1.150 310 182

Instrumenti, rez. del. itd. — 263 914 1.153

Nepokretnosti — 59 59 59

Ostave i kaucije 814 412 377 320

Glavnica 9.000 9.000 9.000 9.000

Rezervni fond 1.132 1.317 1.496 1.665

Fond za osiguranje 2.189 2.687 2.273 2.873

Fond za dividendu 90 103 i 03 103

Fond kursne razlike 274 338 384 529
Fond usavr. let. mat. — 183 183 183

Poverioci — — —. 2.003

Polag. ostava i kaucije 814 412 377 320

Dobit 373 367 406 453

Zbir bilansa 13.872 14.408 14.222 17.129

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Koštanje eksploatacije 4.610 5.130 6.912 8.127
Administr. troškovi 1.314 1.167 1.438 1.095
Ostali troškovi — — • — 936
Amortizacija-Otpisi 1.798 2.306 2.581 6.651
Rez. fondu 93 244 45 50
Dobit 373 367 406 453
Ukupni prihodi 8.189 9.233 11.383 17.313

»Poverioci« su iskazani sa 2 mil. dinara. To i nisu po-

verioci u pravom smislu reči, već neobračunata potraživanja 

inostranih vazduhoplovnih društava sa kojima »Aeroput« sa- 

rađuje. Tako isto i pozicija »dužnici« u aktivi sadrži neobra

čunata dugovanja pomenutih stranih kompanija kao i iznose 

uplaćene za račun poručenih novih aviona. Društvo uopšte 

nema tuđih sredstava. Ono radi gotovo isključivo sopstvenim 

sredstvima, glavnicom i fondovima. Zbir bilansa iznosi 17 mil. 

prema 14 mil. u 1936. Glavnica je ostala nepromenjena sa 9 

miliona, a fondovi sa čistim dobitkom dostigli su visinu od 

6,1 mil. dinara. Fondovi rezervni i za osiguranje povećani su 

u 1937 za 770 hilj. din. Prošle godine je sav novi leteći ma

terijal bio osiguran od rizika loma kod osiguravajućih dru

štava, a fond za osiguranje služio je za pokriće rizika samo 

starih aviona.

Krajem 1936 celokupni društveni inventar bio je bilan- 

siran sa 14,9 miliona. U toku 1937 otpisom je sveden na 8,25 

miliona. Kupovna vrednost ovog inventara iznosila je oko 40 

miliona. Za društvenu eksploataciju pretstavlja ovaj inventar 

sigurno daleko veću vrednost od one koja je u bilansu iska

zana,jer se sastoji iz 13 aeroplana (4 tipa Lokid-Elektra, 2 

tipa Kodron, 1 tipa Dragon, 2 Spartana itd.), većeg broja mo

tora, 13 auto-omnibusa, 4 laka automobila, iz instalacija i na- 

meštaja, radionice u Zemunu, rezervnih delova, alata itd.

Ukupni prihodi u 1937 porasli su prema prethodnoj go

dini za 6 miliona, a u odnosu na 1934 ili 1935 oni su gotovo 

udvostručeni. S obzirom na jaču aktivnost, porasli su i tro

škovi, ali u manjoj meri. Blagodareći tome otpisi su poja

čani. U 1937 oni iznose 6,65 miliona prema 2,58 mil. din. u 

prethodnoj godini. Povećanje ovih otpisa je opravdano s ob

zirom na obnovu letećeg parka i nabavke savremenih aero

plana, koji su osetno skuplji od ranije nabavljenih.

Ostvarena dobit u 1937 iznosi 7 mil. 155 hilj. (prema 3 

mil. 32 hilj. u 1936). Od toga je upotrebljeno za otpise 6,65 

mil., za dotaciju rezervnom fondu 50 hilj., za 5% dividendu 

(prema 4®/о u 1936 g.) 450 hilj., a ostatak od 3 hilj. prenet 

je na novi račun. Uprava se opet odrekla tantijeme u korist 

pojačanja društvenih fondova.

U upravi Aeroputa za 1937 bila su g. g.: R. Pile (pret

sednik), Milorad Jefremović (potpretsednik), Inž. Tadija Son- 

dermajer (generalni direktor), Damjan Vlajić, Miodrag S. 

Paunovič, Svetislav N. Stajević, Vojislav Lj. Pavlovič, Lazar 

Sladeković, Inž. Miodrag Obrenović, d-r Ivan Ribar i Milivoje 

Čolak Antić. U nadzornom odboru su g. g.: Svetislav Jelić 

(pretsednik), Antonije Antić (potpretsednik), Inž. Stanojlo Ve- 

ličković, Radosav Bašić i Dimitrije Bogojević.
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Privilegovana agrarna banka a. d. Beograd

»Putnik«, društvo za saobraćaj putnika i turista н kraljevini Jugoslaviji, Beograd 

Чаковечко-међнмурска штедионица д. д., Чаковец

PRIVILEGOVAMA AGRARNA BANKA A. D. BEOGRAD

1) Bankarski posao

Potpretsednik Privilegovane agrarne banke, g. Andrija 

Radović, rekao je u svom govoru na godišnjoj skupštini ak- 

cionara, da je Privilegovana agrarna banka »seljačka banka«. 

On je imao potpuno pravo, ako je mislio na to da je Privi

legovana agrarna banka najvažniji posredni i neposredni kre

ditni izvor seljaka. Ona je u tom cilju i osnovana ,pre 8 go

dina, i taj zadatak je svojski i ispunila u granicama moguć

nosti. Nije bila njena krivica da su je ove sputavale i uputile 

na uže polje rada, nego što se u početku mislilo.

Ne bismo potpuno iscrpli ulogu i značaj Privilegovane 

agrarne banke, ako bismo ostali samo kod njene, iako naj

važnije, uloge poverioca seljaka. Ona raspolaže vrlo velikom 

glavnicom, kao najveća akcionarska banka u našoj državi i 

vrlo velikim iznosima kao rukovalac javnim fondovima. Privile- 

govanoj agrarnoj banci povereni su vrlo važni javni za

daci, koji bi inače pali u delokrug države, kao što je likvi

dacija zemljoradničkih dugova i finansijska likvidacija agrar

ne reforme na velikim posedima. Prema praksi i tradiciji 

»Analize Bilansa« u prvom redu će nas interesovati rad Pri

vilegovane agrarne banke kao akcionarske banke. Ali, na

ravno, nećemo moći zanemariti ni njenu javnu funkciju, po

što inače ne bi bila potpuna analiza bančinog poslovanja.

Bilansi i računi gubitka i dobitka daju sledeću sliku.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina 1.029 1.667 2.777 4.966

Žiro rač. kod Nar. banke 76 135 522 366

Ček. rač. kod P. šted. 1.108 1.305 1.730 5.261

Blagajnički zapisi 2.193 1.815 5.204 —

Tek. rač. filijala — — 549 —

Tek. rač. kod

Drž. hip. banke 49,312 26.998 24.025 30.316

Tek. računi kod banaka 470 429 96 -—

Duž. po hip. zajmov. 479.527 467.430 467.443 424.743

po dugoročnim zajmo >

vima vodn. zadruga 13.721 13.513 13.403 13.403

po zadružftim zajmovi

ma na obv. i men. 173.291 174.175 208.664 215.399

po zadr. tek. rač. 68.463 78.499 75.718 80.513

po lombardu zadr. obv. 983 956 715 738

po esk. menica zadru

gara i zadruga 1.483 1.492 1.388 6.170

,po lomb. hart, od vred. 285 290 537 1.546

Nenaplaćena kamata — 15.524 — -—

Akcionari 11.115 10.961 10.957 10.954

Osobeni fond za reg.

zemlj. dugova — — — 51.499

Vrednosti rez. fonda 21.184 26.498 25.011 . 23.745

Vredn. penz. fonda 3.121 5.512 8.289 9.161

Nepokretna imanja 3.626 4.201 10.233 13.158

Nameštaj 632 540 615 561

Razna aktiva 72 262 76 105

Duž. po garancijama — 36.000 46.000 20.000
Garancije — 54.000 284.000 320.000

Založne ostave 265.504 270.376 264.209 277.612
Proste ostave 746.021 743.222 713.838 712.688
Kaucije 1.953 1.048 1.098 908

Poslovi za rač. trećih 3.434 3.394 2.676 2.536

Pasiva

Glavnica 700.000 700.000 700.000 700.000
Fondovi: opšti rez. 34.621 35.951 37.106 38.244

za obezb. banč. založ. 1.247 1.323 1.408 1.501
za obezb. mel. obvez. 1.247 1.323 1.405 1.501
za obezb. zadr. obvez. 1.247 1.323 1.408 1.501
za kurs. razl. hart, od

vrednosti rez. fonda — 1.883 1.890 2.371
Penzioni fond 5.574 7.153 8.581 10.788
Ulozi na štednju 10.516 9.153 8.483 9.193
Ulozi po tek. rač. 4.267 5.608 9.095 21.416
Fondovi Min. poljopr.

i samoupr. ustanova 15.450 17.769 17.020 17.414
Tek. račun Dir. za likvid.

zemljorad. dugova — — 5.441
Ulog filijala —■ — 19.257 __

Nepodig. dividenda 4.168 5.035 3.990 2.674
Privremeni računi 10.750 5.594 16.370 48.114
Prenosni računi 3.831 2.050 710 2.240
Razna pasiva 12.956 3.650 11.157 12.098
Pov. po garancijama 55.000 90.000 330.000 320.000
Ostavljači ostava 1.011.525 1.013.560 978.047 990.300
Polagači kaucija 1.953 1.048 1.098 908
Pov. po poslovanju za

račun trećih 3.434 3.394 2.676 2.537
Zbir bilansa 1.903,613 1.940.242 2.167.776 2.226.300

Promet se iz bilansa ne vidi. Bančina uprava je u ne

obično iscrpnom i jasnom izveštaju navela novčani promet sa 

1,44 milijarde prema 690,2 mil. din. u 1936 g. Taj podatak naj

bolje pokazuje, da se poslovni volumen ogromno povećao, više 

nego udvostručio.

Zbir bilansa se nasuprot tome smanjio. Ako izdvojimo 

ostave, garancije i kaucije kao neutralne pozicije, zbir bilan

sa je u 1937 god. bio 912,6 mil. prema 1,185 mil., 922,2 mil. i

831,7 mil. Kao što vidimo, on je niži nego što je bio u pret

hodne dve godine, ali više nego u 1934 godini. Vrlo je inte-



78

resantna ta pojava da se obrt povećava pri jednovremenom 

smanjenju salda računa na kraju godine. To bi mogao biti 

neobično povoljan znak, da je popustila zamrzlost kredita i 

da je intenzivniji obrt po pojedinim računima. To, međutim, 

kao što ćemo docriife11 Videti, nije bio slučaj. Povećanje obrta 

je posledica većih javnih funkcija, koje je Privilegovana ag

rarna banka primila bez ikakvog izgleda na neku zaradu. U 

svakom slučaju pokazuje smanjenje zbira bilansa, da su raspo

loživa sredstva manja.

Glavnica i fondovi, osim penzionog, čine vlastita sred

stva. Njihov zbir iznosi u 1937 god. 743,6 mil. din. prema

743,2 mil., 741,8 i 738,6 mil., od čega u svakoj godini treba 

odbiti okruglo 11 mil. din., kao neuplaćeni deo glavnice. Vi

dimo apsolutno normalan porast za sve četiri godine. U tuđa 

sredstva padaju: ulozi, tekući računi i fondovi javnih usta

nova. Njihova visina je u 1937 god. bila 53,5 mil. prema 53,9 

mil., 36,2 mil. i 30,2 mil. Prema 1936 godini možemo da usta

novimo pad, a prema ranijim godinama porast. Vrlo intere

santan je odnos između sopstvenih i tuđih sredstava kod Pri- 

vilegovane agrarne banke. On je 92,9 : 6,9, 92,3 :6,7 i 96 :4. 

Odnos je baš suprotan, nego što je kod privatnih novčanih 

zavoda. Mi smo u br. 13 od o. g. ustanovili razmeru između 

sopstvenih i tuđih sredstava kod privatnih novčanih zavoda sa 

33,66 :66,34 u 1936 god. i 34,14 :66,86 u 1935 godini. Ako bi 

Se kod privatnih novčanih zavoda moglo reći, da imaju pre

više tuđih sredstava u srazmeri sa sopstvenim, kod Privilego- 

vane agrane banke je sigurno da ih ima premalo. Mi smo u 

prošlogodišnjoj analizi konstatovali, da je životno pitanje za 

nju povećanje raspoloživih sredstava, u konkretnom slučaju 

depozitnog posla. Iz gornjih podataka se vidi da su se u

1937 god. tuđa sredstva nešto povećala prema sopstvenim 

sredstvima. Najveći deo tuđih sredstava otpada na uloge na 

štednju i po tekućim računima. Oni su iznosili 30,6 mil. din. 

prema 17,5 mil., 14,7 mil. i 14,8 mil. Štedni ulozi privatnika bili 

su gotovo sasvim stabilni kroz poslednje četiri godine, ali je 

zato veliki porast uloga po tekućim računima. To naročito 

pada u oči za poslednje dve godine. Vrlo veliki je bio porast 

po tekućim računima, koji je iznosio 729,6 mil. prema 289,5 

mil., 208,5 mil. i 89,3 mil. din. Fondovi Ministarstva poljo

privrede i samoupravnih ustanova su po svojoj prirodi sta

bilni sa minimalnim prometom. Njihova visina se vidi iz bi

lansa. Prelazne pozicije u koje ubrajamo privremene i pre

nosne račune, kao i raznu pasivu i nepodignutu dividendu 

bile su: u 1937 god. 64,9 mil. prema 32,1 mil., 16,1 mil. i 20,8 

mil. Najveći udeo u svakoj godini otpada na privremene ra

čune, koji se sastoje iz otplata anuiteta koji još iz nekih raz

loga nisu konačno razvrstani. Razna pasiva sadrži l°/o pro

vizije zadrugama i savezima po Zakonu o zaštiti zemljo

radnika, primljene iznose čija svrha nije naznačena, zatim 

depozite bančinih bivših hipotekarnih dužnika na ime ku

povne cene imanja itd. U1 prenosnim računima su najzad samo 

prenosne kamate. Preostaju neutralne pozicije i to: penzioni 

fond činovnika i služitelja, garancije, ostave i kaucije i ko

misioni računi. Njihova ukupna visina prelazila je u 1937 god. 

zbir bilansa i bila u 1937 god., 1,323 mil. din. prema 990 mil.

1,025 mil. i 1,077 mil. Te pozicije su bez uticija na poslovni 

uspeh. One se uglavnom sastoje ođ ostave države i dužnika i 

garancija primljenih od države. Neutralne pozicije pojavljuju 

se pod istim nazivom i u istoj visini i u aktivi. Privilego

vana agrarna banka je najveći deo svojih sredstava plasirala 

u hipotekarne zajmove: 424,7 mil. u 1937 god. prema 467,4 mil.,

467,4 i 479,5 mil. din. Globalna cifra pokazuje smanjenje, po

što je banka otpisala 51 mil. din. po Uredbi o likvidaciji zem

ljoradničkih dugova. Nove zajmove banka je odobrila samo 

u izuzetnim slučajevima, kada se prodala zaloga bančinih 

dužnika novim licima i prilikom deobe postojećih zajmova na 

više novih zajmova. Što se naplate anuiteta tiče iz izveštaja 

-se vidi da je postala bolja. Nešto manji iznos, nego u hipo

tekarne, plasirano je u zadružne zajmove, i to: u 1937 god.

302,8 mil. prema 286,5 mil., 255 mil. i 244,2 mil. Kao što vi

dimo, ta vrsta posla se povećava. Poslovanje sa zadrugama 

je neobično raznovrsno. Najvažnije grane su zajmovi na za

družne obveznice i menice i zadružnim tekućim računima. 

Saldo prve vrste zajmova povećan je sa 208,6 mil. krajem

1936 god. na 215,4 mil., a druge sa 42 mil. na 52 mil. Vrlo je 

interesantan pregled u izveštaju Privilegovane agrarne banke, 

u koju svrhu su se zadruge koristile kreditom. Na prvo mesto 

dolazi: - otkup pšenice, zatim zadružna prodaja hrane, izvoz 

zaklanih i živih svinja, lombard masti itd. Velike kredite uži

vaju i zadruge po tekućim računima, i to u 1937 god. 80,5 

mil. prema 75,7 mil., 78,5 mil. i 68,5 mil. din. Oni se sastoje 

od tekućih računa preuzetih od bivše Direkcije za poljopri

vredni kredit od 32,4 mil. din. i od onih, koje je odobrila 

Privilegovana agrarna banka u toku njenoga postojanja, 

čija je visina dostigla 48,5 mil. krajem 1937 god. prema 43,3 

mil. godinu dana ranije. Tekući računi preuzeti od bivše 

Direkcije za poljoprivredni kredit nisu se skoro ništa menjali 

u toku godine. Tekući računi koje je odobrila Privilegovana 

agrarna banka nasuprot tome pokazuju porast. Veću pažnju 

je obratila Privilegovana agrarna banka meničnim kreditima, 

na osnovu individualnih menica zadrugara i pojedinih zem
ljoradnika. ✓

Vrlo veliki deo zadružnih zajmova potpada pod Ured

bu o likvidaciji zemljoradničkih dugova. Banka je izvršila pre

gled portfelja zadrugarskih obveznica i izdvojila one koje 

potpadaju pod Uredbu u iznosu od 208,2 mil. din., tj. 68,8°/o. 

Od drugih bančinih poslova treba pomenuti lombardni kredit 

koji je, istina, mali, ali u stalnom porastu. Banka je garanto- 

vala uz pokriće sa strane države žiro kredit kod Narodne 

banke Prizadu.

Da pređemo na likvidne pozicije aktive. Gotovina i od

mah raspoloživa potraživanja kod Poštanske štedionice, Dr

žavne hipotekarne banke i na žiro računu kod Narodne ban

ke iznosila su 40,7 mil. din. u 1937 god. prema 32,5 mil., 31,7 

mil. i 53,7 mil. Gotovina i odmah raspoloživa potraživanja 

prelaze visinu uloga po štednim knjižicama i tekućim raču

nima. U 1937 god. pojivo se u aktivi osobeni fond za regu- 

lisanje zemljoradničkih dugova, koji je obrazovan po Uredbi. 

Uredba predviđa redovnu dotaciju tog fonda iz državnog bu

džeta, a osim toga i dividenda na akcije države ide u njega. 

Kao logična posledica strukture bilansa najvažniju ulogu 

igraju prihodi od kamata, kao što se to vidi iz donje tablice.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 v 1936 

4 u hiljadama dinara

1937

Kamata 1.164 512 779 752

Troškovi 10.838 — • — —

Upravni troškovi —■ 786 656 762

Plate osoblja — 7.378 7.426 ~ 7.692

Troškovi rev. zadr. — —■ 344 378

Obavez. osig. osoblja — 779 839 974

Otpisi: po hip. zajm. 208 123 10 ' 4

po nepokr. imanjima — — 503 1.355

inventara 70 60 68 97

Čista dobit 36.576 34.386 18.071 18.106

Prihodi

Kamata 48.471 — . —. —

po hip. zajm. —• 17.639 20.262 19.404

po kratkoroč. zajmovima — 26.368 8.643 11.471

po hart, od vred. —• 61 146 132

Razni prihodi 349 566 464 527

Prenos dobitka 80 2 36 184

Zbir prih. ili rashoda 48.900 44.636 29.551 31.718

Prihodi su se uvećali prema prethodnoj godini, ali su
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se osetno smanjili prema prethodnim godinama. Prihodi od 

seljačkih dužnika bili su i ove godine manji. To je sasvim pri

rodna posledica onih velikih žrtava, koje je Privilegovana ag

rarna banka podnela u korist seljačkih dužnika. Ali znatno 

veći nego prethodne godine su prihodi od zadružnih i dru

gih kratkoročnih zajmova. Kod rashoda vidimo neznatan po

rast plata i troškova. Čista dobit je nešto veća nego u 1936 

god. i iznosi 18,1 mil. Njegova raspodela izvršena je kako 

sledi: 16,5 mil. određeno je za isplatu garantovane 3®/o divi

dende na glavnicu od 549 mil. din., sa 522,965 din. su do

tirani fondovi, 905.283 din. je isplaćeno u ime tantijeme čla

novima upravnog i nadzornog odbora, a 206.027 din. preneto 

je na novi račun.

2) Poslovanje Ođelenja za financijsku likvidaciju agrarne 

reforme

Krajem 1933 god. država je poverila banci sprovodenje 

finansijskog dela likvidacije agrarne reforme na velikim po- 

sedima. Ona to radi preko Odelenja za finansijsku likvida

ciju agrarne reforme. Poslovanje njegovo zavisi od broja 

primljenih ekspropriacionih odluka do kraja 1936 godine. Ode- 

lenje je primilo od Ministarstva poljoprivrede 48 odluka u 

iznosu od 16,4 mil. din., a u 1937 god. 187 odluka od 50,1 mil. 

dinara. Tek je u prošloj godini prema tome počeo inten

zivniji rad odelenja. Donja tablica daje preglednu sliku raz

vitka finansijske strane likvidacije agrarne reforme.

Bilans

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hilj. dinara
Gotovina:

kod P. a. b. 2.502 4.647 7.902 16.177
kod Pošt. šted. 2.888 388 208 403

Agrarni interesenti — — 6.250 39.785

Država:

za dobrovoljačku zemlju

kao agr. subjekata — — 10.701 28.648

za isplaćene obaveze —• — — 14

za službu po obav. — 2.032 34.423 49.632

za račun države — i — — 16.932

Osave kod P. a. b. 720.014 717.982 685.727 662.400

Nameštaj —- — 110 —

Interes, za obav. u opt. — 1.377 ' 4.019 —

Troškovi 661 1.220 1.999 —

Pasiva

Spec. ^ar. fond
/ — 3.530 3.927

Privremeni anuitet 1.254 2.847 5.431 7.449

Redovni anuitet 6 37 202 414

Veleposednici za eks-

propiranu zemlju — — 14.318 34.560

Država za eksprop zemlju — — — 16.203

Država za dopr. vel.

' pos. u kol. fond. — — 2.125 6.705

Obveznice u opticaju — 2.032 34.296 57.432

4°/o interes za službu obv. — — — 2.422

Dotacije Min. fin. za

službu obv. — — 5.000 16.648

Neisplaćeni kuponi — 190 703

4°/o državom garanto

vane obveznice 720.014 717.982 685.718 661.429

Vanredne otplate — 65 138 —

Neraspoređene sume 294 493 381 —

Privremeni računi 4 2 99 —

Zakupnina za agrar.

zemljišta 2.007 2.787 — —

Ostavljači ostava — — 9 972

Zbir bilansa 723.570 726.232 715.474 814.513

Odelenje je primilo od države obaveznice u ukupnom 

iznosu od 720 mil., od čega je bivšim sopstvenicima zemlje 

razdelilo u toku četiri godine 57,4 mil. Ono duguje veleposed- 

nicima 34,6 mil. din. prema 14 mil. u 1936 god. za onu zem

lju koja je već redovnim putem, nagodbe itd., prešla u posed 

agrarnih interesenata i za koju iz nekih razloga još nisu iz

date obveznice. Za primljenu zemlju duguju agrarni interesen

ti i država. Prvi 39,7 mil. prema 6,25 mil. u 1936 god., a dr

žava 28,6 mil. prema 10,7 mil., zatim državi za onu zemlju 

koja je eksproprisana u korist erara 16,2 mil., kao i za već 

ubrani doprinos od veleposednika na ime uloga u koloniza- 

cioni fond za zemlju dodeljenu dobrovoljcima i 49,6 mil. za 

neisplaćenu zakupninu za dobrovljačku zemlju.

Prošle godine obrazovan je specijalni garantni fond 

od 3,5 mil. din. koji je u 1937 god. porastao na 3,9 mil. Pri

hodi Odelenja se sastoje od uplata agrarnih interesenata: u

1937 god. 7,8 mil. prema 5,6 mil., 2,8 mil. i 1,5 mil. i dotacija 

Ministarstva finansija za službu obveznica od 16,6 mil. din. 

prema 5 mil. u 1935 god. Za službu obveznica je izdato 16,9 mil. 

din. U gotovom novcu odelenje raspolaže sa 16,5 mil. din. 

prema 8 mil., 4,9 mil. i 5,3 mil. Najveći deo gotovine je kod 

Privilegovane agrar, banke, a samo neznatan deo kod Poštan

ske štedionice. Ako agrarni interesent prodaje dodeljenu mu 

zemlju Privilegovana agrarna banka ima pravo prvokupa. Ode

lenje je u 1937 god. primilo 2753 ugovora i koristilo se prvo- 

kupom u 204 slučaja, a do kraja 1936 god. primila 3823 i 

prvokup vršila u 356 slučajeva. Prvi put je objavljen račun ras

hoda i prihoda samo odelenja. Prema njemu odelenje je izda

lo za lične izdatke od 1-IX-1933 do kraja 1937 god. 2,6 mil. 

din., a za materijalne 784.418. Izdaci su pokriveni prinosom od 

l°/o obaveze države i agrarnih interesenata u ukupnom izno

su od 2,9 mil. i specijalnim doprinosom države od 474.160 din.

3) Direkcija za likvidaciju zemljoradničkih dugova

Direkcija objavljuje vrlo često podatke o visini naplate 

dužnih anuiteta, o isplatama potraživanja bankama i izdavanju 

3°/o obveznica. Većina podataka u donjoj tablici objavljeno je 

već. I u o. g, nastavilo se objavljivanjem tih podataka, tako 

da već imamo mnogo novije od onih u donjoj tablici.

Ali pojedinačni podaci nikad ne mogu da daju potpunu 

sliku kao što je daje bilans.

Aktiva 1937

u hilj. din.

Gotovina 86.511

Tekući računi ustanova 806

Isplaćeni predujmovi ustanovama 33.289

Privremeni računi 604

Naplate od dužnika u 1937 143473

Poreske uprave za napi. anuiteta 317.510

Prenosni računi 0,2

Privremeni računi ustanova za 25°/o

manje (kvota obveznica) 133 331

3»/o obv. za likv. zemlj. dugova u depou 326.669

Emisija 3% obv. za likv. zemljorad dug. 133 331

Proste ostave 25.036

Privremena zaloga dužn. po Uredbi 84

Pasiva

Privremeni anuiteti 129.160

Privremeni račun ustanova 129.195

Neraspoređeni iznosi 2.060

Anuiteti u naplati kod poreskih uprava 317.510

Država za preuzete naplate 'i obaveze 806

Privremeni računi 922

Prenosni računi 49

3°/o obvez, za likv. zemlj. dug. u opticaju 133.331

Država za emitovane 3°/o obv. 460.000
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Višak primanja fonda 2.491

Ostavljači prošlih ostava 25.036

Polagači privrem. zaloga dužn. po uredbi 84

Zbir bilansa 1.200.239

Fond za isplatu zemljoradničkih dugova 

Izdavanja 1937

u hilj. din.

Prvi anuitet stavljen na raspolaganje

ustanovama

Troškovi

Višak primanja za prenos

Primanja

Izvršene naplate od dužnika 

Prihod od kamata 

Provizija 

Vanredni prihodi 

Zbir računa

129.133

15.397

2.491

143,474

3.433

102
12

147.029

Direkcija zaključuje godinu sa dva računa: bilansom i 

računom fonda za isplatu zemljoradničkih dugova. Vrlo jedno

stavan je račun fonda. Njemu su kreditirane naplate od du

žnika u iznosu od 143,5 mil. din., koje su upot.rebljene za ispla

tu anuiteta u iznosu od 129,1 mil. din. i troškova 15,4 mil. 

dok su 2,5 mil. din. preneta na novi račun. U bilansu se ve

ćina pozicija pojavljuje jednovremeno u aktivi i u pasivi. To 

zbog toga što Direkcija nema vlastitih sretstava, niti rukuje 

tuđim. Ona je zapravo Centrala preko koje se obavlja obra

čun između novčanih zavoda i zemljoradnika dužnika. Direk

cija je do kraja 1937 god. odobrila ustanovama ukupno 129.2 

mil. din. po računu privremenog anuiteta. Novčanim zavodima 

je stavljeno na raspoloženje u gotovom 129,1 mil. din. za 

privremeni prvi anuitet, a od toga je već isplaćeno 33,3 mil. 

u ime predujma za prvi anuitet i 133,3 mil. u 3°/a obveznicama 

za 25% otpisa na ime kvote za obveznice. Direkcija je krajem

1937 imala 86,5 mil. din. gotovine i 326,7 mil. 3% obveznica u 
depozitu.

Rad oko pregleda i sređivanja materijala ogroman je 

i nije mogao biti svršen do kraja godine. I u prkos toga, usta

novama je do 31. XII. 1937 stavljen na raspoloženje prvi anui

tet u punom iznosu i to u glavnom prema visini zemljoradnič

kog portfelja kako su ga ustanove prijavile. U izveštaju se 

kaže da će se u toku 1938 god. sređivati materijal. Posle toga 

će biti stavljen posao Direkcije na drugu osnovu. Ona je u

1937 g. uprkos svima teškoćama uložila mnogo truda, da 

likvidacija zemljoradničkih dugova bude što snošljivija za 

novčane zavode.

milion primeraka u 1937 g. prema 440.000 godinu dana ranije 

i svega nekoliko hiljada u 1924 god. Dejstvo štampane reči 

pojačano je fotografijama i filmskom propagandom. U 1937 g. 

izrađeno je u ateljeju društva 27.565 običnih fotografija 

prema 20.434, 16.033 i 9.424 u prethodnim trima godinama, 

15.897 uveličanih prema 11.013, 3.321 i 1.240 i 337 dužnih me

tara velikih fotografija od 1 do 2 metra prema 238, 50 i 10. 

Društvo je organizovalo i niz predavanja preko radia i na 

Narodnom univerzitetu, o prirodnim lepotama naše zemlje. 

Propagandni rad vrši se vrlo intenzivno i u inostranstvu. 

Njegova središta su turistički biroi u Parizu i Berlinu, kojima 

je Ministarstvo trgovine i industrije dalo titulu zvaničnih 

turističkih pretstavništava naše države. U anglo-saksonskim 

zemljama Putnik još nema svoje biroe. Da bi u tim zemljama 

stvorilo raspoloženje za posetu naše zemlje, društvo je sni

milo jedan film u boji, koji je isključivo namenjen propagandi 

u tim zemljama.

»Putnikova« propaganda u mnogome je doprinela da 

je naša zemlja ušla u red turističkih zemalja. Taj uspeh je 

tim veći što ni saobraćajni uslovi ni komfor u vrlo velikom 

delu naših banja i klimatskih mesta nisu pogodni i pre spu

tavaju nego što unapređuju turizam. U prošloj godini naš 

turistički promet pokazuje opadanje po broju posetilaca. 

Broj domaćih i stranih turista bio je 907.935 prema 944.916 

u 1936 g„ 1,009.728 u 1935 g., 946.380 u 1934 g. i 884.446 u

1933 g., dakle najmanji za poslednje četiri godine, a samo 

nešto veći nego u 1933 god. Ali zato je prošla godina re

kordna po broju probavljenih dana koji je iznosio 5.289 mil. 

prema 5.265 mil., 5.117 mil., 4.644 mil. i 4.389 mil. Interesantna 

je pojava da broj stranih turista raste u 1937 g. nasuprot do

maćim, ali broj probavljenih dana pada opet suprotno prema 

boravku domaćih turista. Interesovanje za naše krajeve u 

inostranstvu je veliko, ali ograničenja u dodelivanju deviza 

u zemljama sa deviznim režimom, primoravala su putnike 

da skrate svoj boravak. Domaći posetioci su duže vreme 

boravili u pojedinim turističkim mestima. To je nesumnjivo 

dokaz, da su pojedinci u mogućnosti više da troše u turi

stičke svrhe. Opadanje broja posetilaca pokazuje, međutim, 

da su naša turistička mesta još preskupa i nepristupačna za 

šire slojeve. Ni najbolja turistička propaganda ne može da 

koristi, ako su putnici izloženi troškovima, koji prelaze n ji

hovu platežnu moć. Turistička propaganda, koju obavlja Put

nik po sasvim modernim načelima, imaće puno uspeha tek 

onda, ako se ispune lokalni pređuslovi u pojedinim turistič

kim mestima.

Društvo je u 1937 g. potrošilo za propagandu 4 mil. 

din. prema 3 mil. u prethodnoj godini. Taj izdatak je naj- 

osetljiviji rashod društva, i ako nije najveći. Iz donje tablice 

se vidi da je najviše izdato za provizije i to 5,6 mil. din 

prema 4,7 mil.

»PUTNIK«, DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA 1 TURISTA 

U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, BEOGRAD

U 1937 god. »Putnik« je završio petnaestu godinu svoga 

rada. Za to vreme je ime »Putnik« postalo opšte poznato, 

ne samo kod onog malog broja imućnih ljudi koji često pu

tuju i posećuju banje i turistička mesta, nego i u širokim 

narodnim slojevima. »Putnik« je postao popularan. Ako se 

pitamo za uzroke tog nesumnjivog uspeha, koji je postignut 

za srazmerno kratko vreme, moramo se vratiti malo nazad i 

tražiti odgovor iz ranijih izveštaja društva, kao i analiza bi

lansa koji su objavljeni u dodatku »Narodnog blagostanja«. 

Iz njih ćemo videti da je u velikoj meri porastao propagandni 

rad društva. Propagandna izdanja dostigla su blizu jedan

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Lični izdaci 1.285 1.603 1.525 1.722

Materijalni izdaci 484 550 480 560

Porezi i takse 574 422 145 1.258,6

Otpis inventara 775 17 119 131

Otpis dubioznih potraživ. 1.984 101 202 129

Sudski i advokatski trošk . --- --- --------- 67

Izdaci za propagandu 2.736 4.081 3.139 4.018

Isplaćene provizije 4.304 4.253 4.721 5.636

Troškovi komer, jedinica 1.494 1.701 1.628 1.958,9

Dobitak 1.486 1.619 612 212,5
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Prihodi

Od prodaje karata 5.901 5.772 6.523 7.849

Prihodi komer, jedinica 8.904 8.395 5.429 7.474

Razni prihodi 282 180 261 278

Prenos dobiti 34 --- 359 92

Zbir prihoda i rashoda 15.124 14.348 12.573 15.694

Lični izdaci povećali su se nešto, sa 1,5 mil. na 1,7 mil.

din., tako isto i materijalni sa 480.000 na 560.000. Otpisi su 

iznosili 260.000 prema 321.000. Na ime poreze i takse plaćeno 

je srazmerno vrlo mnogo, 1,3 mil. din. prema 145.000 u 1936 g.

Komercijalne jedinice društva prouzrokovale su troš

kove od 1,9 mil. din. prema 1,6 mil. Prihodi dolaze iz dva 

važna izvora, od prodaje karata 7,8 mil. prema 6,5 mil. i od 

komercijalnih jedinica 7,5 mil. prema 5,4 mil. Razni prihodi 

su neznatni, i iznose svega 278.000 prema 261.000 din. Društvo, 

iako vrši važnu javnu funkciju na polju unapređenja turizma, 

ne prima državnu subvenciju. Ono nije oslobođeno ni poreza 

ni taksa. Velike izdatke oko propagande turizma i izdržavanja 

potrebne upravne i stručne organizacije društvo pokriva, pro

dajom željezničkih karata i prihodom komercijalnih jedi

nica. Ukupna prodaja voznih karata iznela je 161 mil. din. 

prema 136 mil. u 1936 g. Od toga na jugoslovenske željez

ničke karte otpada 117,6 mil. din. prema 101,4 mil. Provizija 

iznosila je 5,8 mil. što odgovara 4.9%, Komisionarima ispla

ćeno je 3,8 mil., 3,26%, tako da je neto provizija društva 

bila 1,9 mil. din., l,64°/o. Za prodaju stranih željezničkih ka

rata društvo je primilo 1,8 mil. din., 4,9%, komisionarima 

davalo 1,3 mil. 3,38%, i prema tome neto prihod imalo od 

567.466, 1,51%. Bruto provizija od prodaje avionskih, paro

brodskih i automobilskih karata bila je 244.681, u procentima 

4,21%. Posle isplate komisionara društvu je ostala čista pro

vizija od 120.818 din. 2,08% neto provizija od prodatih voz

nih karata bila je 2,2 mil., 1,37%.

Taj prihod sam ne bi bio dovoljan ni za propagandu, 

a kamoli za pokriće ostalih troškova. Najveći deo prihoda 

daju komercijalne jedinice. One su sastavni delovi Putnika 

i podeljene su na otseke: Najvažniji među njima je bankar- 

sko-devizni otsek. On obavlja devizne poslove, koji su u 

vezi sa turističkim prometom (izdavanje turističkih čekova, 

hotelskih bonova, kreditnih pisama itd.) kao i transferna 

potraživanja društva u inostranstvu, koja u glavnom potiču 

od prodatih voznih karata. Rad otseka, kaže se u izveštaju, 

bio je zadovoljavajući. Otsek za društvena i paušalna puto

vanja organizovao je putovanja u unutrašnjosti, iz zemlje u 

inostranstvo, a iz inostranstva u našu zemlju. Otsek za tu

rističku literaturu prodaje domaće i strane turističke publi

kacije, kao i legitimacije stranih sajmova. Rad otseka za 

železničku reklamu bio ie teži u 1937 g., kaže se u izve

štaju društva, pošto su privatna preduzeća smanjila reklamne 

budžete, a osim toga su visoke državne takse delovale ne

gativno. Znatan materijalan uspeh pokazali su glavni biroi 

u Beogradu i biro u Dubrovniku, dok su dva biroa u Beo

gradu i oni u inostranstvu imali samo propagandnu vred

nost. Čist prihod od svih komercijalnih jedinica bio je 5,5 

mil. din.

Račun izravnanja »Putnika« igra sporednu ulogu. Imo

vina društva nije u srazmeri sa obimom poslova koje ono 

obavlja. To je sasvim prirodno, pošto Putnik nije tečevinsko 

poduzeće privatnog ili javnog kapitala, nego javna organi

zacija za unapređenje turizma u zemlji. Komercijalna delat- 

nost društva je samo izvor za dobijanje sredstava za unapre

đenje turizma.

Račmi izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 

u hiljadama dinara

1937

Gotovina i banke 947 816 999 1.845

Devize i valute 741 2.867 4.753 2.862

Hartije od vrednosti 567 464 1.234 1.582,5

Zastupništva u zemlji 2.324 2.124 2.343 3.244,4

Dužnici u zemlji 1.223 3.344 4.389 3.784,2

Zastupništva u inostr. 9.550 3.297 7.333 4.960

Dužnici u inostranstvu 5.264 3.459 1.011 137

Roba 80 88 83 63,5

Nameštaj -- 156 100 100

Razna aktiva 1.931 1.405 1.487 1.739

Garancije i ostave -- -- --- 4.340

Pasiva

Glavnica . 600 600 600 600

Fondovi 2.769 7.211 8.124 7.514

Poverioci u zemlji 13.211 3.549 5.817 5.092

Poverioci u inostranstvu 2.913 2.708 5.910 4.455

Razna pasiva 1.653 2.329 2.579 2.443

Dobitak 1.486 1.619 612 612

Polagači garanc. i ostava --- -- -- 4.340

Zbir bilansa 22.632 18.017 23.732 20.317

Glavnica je svega 600.000 din. Ukupni iznos fondova je
7,5 mil. prema 8,1 mil. din. u 1936 g. Fond za osiguranje i
održavanje zastupništva u inostranstvu prepolovljen je i iz

nosi 1,4 mil. prema 2,7 mil. u 1936 g., što je prouzrokovalo 

smanjenje ukupnog iznosa. Ostali fondovi su porasli i to: 

rezervni sa 642.000 na 736.568, za propagandu i unapređenje 

turizma sa 2,43 mil. na 2,74 mil., potporni fond za osiguranje 

i pomaganje opšte korisnih turističkih društava sa 1,17 mil. na 

1,29 mil. i fond za nabavku kuće sa 272.000 na 282.718 din. 

Najveće pozicije u bilansu su obračunski računi sa komitentima 

i zastupnicima u zemlji i u inostranstvu i sa komisionarima 

u zemlji i u inostranstvu. »Putnik« drži veliku gotovinu 1,8 

mil. din. prema 1 mil. Stok deviza i valuta se smanjio sa

4,8 mil. na 2,9 mil. din. Hartije od vrednosti bilansirane su 

sa 1,6 mil. din. prema 1,2 mil. Vrednost nameštaja je u bilansu

100.000 din.Razna aktiva iznosi 1,7 mil. din. Njen najveći deo 

otpada na vrednost obavezne štednje osoblja u uložnim knji

žicama, zatim na kaucije u gotovom i najzad na prelazne 

račune. Isti sastav ima i razna pasiva. Društvo je u 1937 g. 

postiglo dobitak od 212.445 din., koji će se kao ranijih godina 

upotrebiti za opšte korisne ciljeve domaćeg turizma.

Na kraju treba još pomenuti da je Putnik u početku

1938 g. kupio kuću u Beogradu na uglu Kralja Milana i 

Brijanove ulice, koja će se preurediti za društveni dom. U 

tu kuću će se smestiti i glavna biletarnica. Na podizanje 

društvenog doma Putnik je bio obavezan ugovorom sa Ge

neralnom direkcijom državnih železnica.

Članovi upravnog odbora su g. g.: Dušan Miličevič,

pretsednik, Milan Milić, potpretsednik, Jaša Grgašević, Ni

kola Kusević, Dr. Ivo Tartalja, Đuro Ružić, Dr. Dušan Jefta- 

nović, Dr. Vladimir Belačić, Dragoljub Blagojević, ing. Dimi

trije Atanacković, Dr. Toma Milić, Dr. Milan Hristić, Dr. Fran 

Šter, Dr. Matija Vidojević, Vladan Bogdanovič. U nadzornom 

odboru su g. g.: ing. Stanoje Milivojević, pretsednik, Milan 

Jelinić, Dr. Stevan Milačić, Rudolf Đunio, Dr. Lovro Radi

čevič, Đorđe Popara, Ivo Šubić.

Шмрмте „ Н а р о д н о  Б л а г о с т а њ е "
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ЧАКОВЕЧКО-МЕЂИМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д.Д., 

ЧАКОВЕЦ

Чаковечко-Међимурска штедионица je мањи нов- 

чани завод са главницом од само 1,5 мил. дин. Међутим, 

она ипак данас важи као једна од најбољих провинцијских 

банака Савске бановине. Благодарећи поверењу које je 

ова сада већ преко 66 година стара штедионица умела да 
сачува, код ње je и у најтежој фази банкарске кризе одлив у- 

лога био оразмерно мален. Од 1930 до краја 1933 улози су joj 

били пали само за 20%. To није много. Поред тога ни тај од- 

лив улога није био изазван кризом поверења, већ општим по- 

горшањем привредних прилика. У току последње четири 

године улози показују опет задовољавајући пораст. Чако- 

вечко-Међимурска штедионица се није никако користи- 

ла заштитом. Додуше, и она je давала зајмове земљорад- 

ницима, али су joj с обзиром на укупне послове потражи- 

вања од земљораднка била, срећом, сразмерно незнатна, 

јер она највећим делом ради са трговцима, извозницима, 

индустрјалцима, занатлијама итд. Иначе, она игра врло ва- 

жну улогу код финансирања извоза производа важних за 

тај крај (кукуруз, пасуљ, коњи, говеда итд.).

Рачун изравнања

Актива 1334. 3935. 1936. 1937.

У хиљадама динара

Благајна 728 708 891 921

Валуте 28 15 47 32

Благ. записи 1.500 — 250 500

Нар. Банка и П. штед. 1.746 1.427 888 1.346

Осталн ноЕчани заводи 1.294 1.239 3.43] 5.949

Новч. зав. тек. рач. 514 91 127 118

Харт. од вредности 1,118 1.142 1.156 1.582

Менице 12.272 12.451 6.258 5.276

Агр. банка 50% --- 2.571 2.201

Држ. облиг. 25% --- -- 995 541

Разл. код сељ. дуг. --- 650 550

Дужници 6.052 8.747 9.872 9.429

Непокретности 741 900 692 557

Инвентар --- 65 50 50

Пасива

Главница 1.500 1.500 1.500 1.500

Рез. фондови 1.800 1.840 1.880 1.950

Латетнте резерве 4.573 4.573 4.573 4.573

Пензиони фонд 130 140 150 165

Улози на књиж. 12.721 12.579 12.870 13.516

Улози тек. рач. 4.795 5.183 6.338 6.739

Повериоци 1 25 28 25

Разна пасива 200 650 147 145

Добитак 272 294 399 438

Збир биланса 25.993 26.785 27.879 29.052

Од 1933 збир биланса постепено опет расте и до- 

стигао je ранију рекордну висину. Крајем 1937 он износи

29.05 мил. Од тога отпада преко 8 мил. дин. на сопствена 

средства. Kao што je већ споменуто, главница износи само

1.5 мил. дин. Међутим, резервни фондови са дотацијом из 

добитка за 1937 прелазе 2 милиона. Поред тога постоје и 

латентне резерве од 4,57 мил. Прошле године у пасиви су 

најјаче порасли улози на књижице (за 646 хиљ.), a затим 

они no тек. рач. (за 401 хиљ.). Ове врсте улога крајем 1937

износе 20,2 мил. према 17,5 мил. дин. крајем 1934. Повери- 

оци износе свега 25 хиљ. Реесконтом се Штедионица слу- 

жи само с времена на време, и то готово једино за време 

извозне сезоне.

У активи видимо да je ликвидитет Штедионице зна- 

тан. Готовина у благајни и потраживања no виђењу изно- 

се 8,75 мил. према 5,5 мил. у 1936 и 3,5 мил. дин. крајем

1935 г. Дужници no текућим рачунима билансирани су са 

9,4-3 мил. и не показују већих промена према 1936 или 1935, 

док су у односу на 1934 повећани за преко 50°/о. Менице 

износе 5,27 милиона, за 1 милион дин. мање него у прет- 

ходној години. Потраживање од Аг-рарне банке je за 370 

хиљ. мање и износи још 2,2 мил. Штедионица je од Аграр- 

не банке примила први ануитет, a тако исто половину при- 

падајућег joj износа 3% обвезница за ликвидацију земљо- 

радничких потраживања. Штедионица je ове обвезнице 

прикључила својој залихи хартија од вредности, која je на 

тај начин порасла са 1,15 мил. у 1936 на 1,58 мил. крајем

1937. Kao шго се види Штедионида je готово сва нова сред- 

ства употребила за појачање свог ликвидитета. Пословним 

пријатељима су стављени на расположење потребни им кре- 

дити, али су наплате биле ипак нешто веће од исплата, 

тако да je и стање кредита крајем 1937 било нешто мање 

од оног у 1936 години.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Плате 420 433 450 ,501

Трошкови 234 279 282 275

Порези 178 129 245 312

Камате 811 785 800 901

Отписи 213 188 488 201

Чисти добитак 272 294 399 438

Приходи

Пренос добити 16 28 28 65

Камате 1.462 1.539 1.773 1.724

Провизије 585 555 788 768

Од непкретности 66 63 71 70

Напл. отпис. потраж. --- 5 4 1

Збир прихода 2.129 2.190 2.664 2.629

Збир прихода износи 2,6 мил. и нешто je мањи него

у претходној годнни, али je ипак још увек за 400 хиљ. дин.

већи од оног из 1935 г. Ha страни расхода видимо да по-

рези и плате показују тенденцију пораста. Пасива камата

била je прошле године такође за lOO хил>. већа него у 1936.

Међутим, отписи износе само 201 према 488 хиљ. д. у 1936.

Чисти добитак за 1937, вез преноса, износи 373 хнљ. према

371 хиљ. у 1936. Укупни чисти добитак заједно са прено-

сом из претходне године износио je 438 хиљ. Он je: овако

подељен: резервном фонду 80 хиљ., пензионом фонду 25 

хиљ., за тантијему члановима оба одбора н чиновништву 

65 хиљада., за добротворне сврхе 5 хиљ., за отпис наме- 

штаја и иепокретности 12 хиљ., за 12°/о дивиденду (као. и 

у 1936 према 10% у току неколико претходних година) 180 

хиљ. дин. док се остатак од 71 хиљ. преноси на нови рачук.

У управном одбору су г.г.: Бела Бенедикт (претсед- 

ник), Иван Мозес (потпретседник), д^р Албин Блажић^ 

Алексаидар Божичковић, Антун Бродњак, Артур Гвоздано- 

вић, Алберт Мајдер, Геза Мозес, Људевит Нојфелд и Дио- 

низ Зор. Чланови надзорног одбора су господа: д-р Вилим 

Виола, Марко Лајтнер, Внлнм Нојман, Хинко Серб, Вилко 

Шен и Едо Стиглић. Директор je r. Бено Болгар.
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Садржај;
Francusko-srpska banka, Paris—Beograd 

Љубљанска кредитна банка у Љубљани

Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медводе д. д., Љубљана

FRANCUSKO-SRPSKA BANKA, PARIS—BEOGRAD

Francusko-srpska banka i njeni akcionari mogu biti 

potpuno zadovoljni sa 1937 godinom. Gotovo sve pozicije 

bančinog bilansa ukazuju na snažan poslovni progres. Razume 

se, da je to moralo doći do izražaja i kod zbira bilansa, koji 

je krajem 1937 dostigao visinu od 331,5 miliona francuskih 

franaka, dok je krajem prethodne godine iznosio samo 176,2 

miliona, a u 1935 godini 147,5 miliona franaka. To znači da 

je u toku prošle godine povećan za preko 88%, a prema 1935 

je više nego udvostručen. Poznato je da je pretežni deo po

slova Francusko-srpske banke koncentrisan na Jugoslaviju. 

On se, prema tome, obavlja u dinarima. Međutim, Francusko- 

srpska banka ima svoje pravno sedište u Parizu i, kao fran

cusko društvo, bilansira u francuskim francima po zvaničnom 

kursu. S obzirom na .to kao i na devalvaciju francuskog fran

ka, izvesan porast zbira bilansa mogao se je i očekivati. Ali 

je ipak stvarni porast znatno veći nego što to odgovara sma

njenju vrednosti franka.

Pre prve devalvacije francuskog franka, koja je izvr

šena u septembru 1936 godine, 100 francuskih franaka vre- 

delo je u Beogradu oko 288,50 dinara, krajem 1936 godine, 

pak, 202,90 dinara, a krajem prošle godine samo 146,80 di

nara. Ako francuske franke iz bančinog bilansa preračunamo 

u dinare po kursevima Beogradske berze, videćemo da zbir 

bilansa krajem 1937 iznosi oko 487 miliona dinara prema 

358 miliona dinara u 1936. Dakle, u toku prošle godine po

većan je i u dinarima za oko 36%. To nije više nikakva re

perkusija devalvacije franka, već je za toliko u toku prošle 

godine stvarno proširen i obim bančinih poslova.

Bančino beogradsko sedište bilo je i prošle godine 

centar njene aktivnosti. Uprava napominje u svom poslednjem 

izveštaju da su se bančini poslovi u Beogradu razvijali na 

zadovoljavajući način. Trgovini su stavljeni na raspoloženje 

robni, a industriji uglavnom samo sezonski krediti, pri čemu 

se uvek najstrožije vodilo računa kako o likvidnosti tako i

o sigurnosti plasmana. Potpuno zadovoljavajući bio je i rad 

bančinih agencija odnosno filijala u Beogradu na Savi, u 

Skoplju, Bitolju, Nišu i Kosovskoj Mitroviči. Pod povoljnim 

uslovima mogla su se u toku prošle godine plasirati i sred

stva bančinih agencija u Parizu i Londonu.

Glavne bilansne pozicije Francusko-srpske banke za po

slednje četiri godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hilj. franc, franaka

Blagajna i banke 34.009 39.403 31.362 61.624

Korespondenti i repor 6.913 1.381 10.169 87.780

Menice 27.928 20.039 24.342 40.303

Tekući računi 70.483 65.725 89.586 116.485

Hartije od vrednosti 1.249 3.477 2.758 2.910

Nepokretnosti i inventar 9.161 8.702 8.427 8.091

Garantije 7.497 7.754 9.147 14.778

Razna aktiva 988 1.067 435 520

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Zak. rezervni fond 277 311 341 411

Vanredni rez. fond 750 1.000 1.000 1.500

Specijalni rez. fond —> -— — 5.315
Čekovi 5.923' 4.215 2.182 2.552

Kuponi domicilirani 1.512 1.633 1.411 2.757
Tek. računi i ulozi 119.434 109.408 137.995 279.322
Garantije 7.497 7.754 9.147 14.778
Razna pasiva 1.647 1.719 2.279 1.984
Dobit 1.188 1.509 1.871 2.871
Dobit 1.188 1.509 1.871 2.871
Zbir bilansa 158.229 147.548 176.226 331.491

Dividenda

Podela dobiti

1.000 1.200
Dotacija zak. rez. fondu 34 30 70 78
Dotacija vanr. rez. fondu 250 — 500 1.000
Posebna rezerva —. 1.000 _ -

Tantijema — — — 74
Prenos dobiti na novi rač. 904 479 301 519
Ukupna čista dobit 1.188 1.509 1.871 2.871

Ako bacimo samo letimičan pogled na pasivu., uveri-

ćemo se da su ulozi na knjižice i po tekućim računima naj

važniji izvor tuđih sredstava. Na njih otpada 84,25°/» celokup- 

nog obrtnog kapitala (na sva ostala tuđa sredstva — samo 

6W/o, a na sopstvena sredstva zajedno sa čistom dobiti 

oko 9,l°/o).

U toku prošle godine desile su se u pasivi samo đve, 

ali neobično značajne promene. Na prvom mestu treba spo

menuti ogromno povećanje uloga na knjižice i po tekućim 

računima, koji su dostigli visinu od 279,3 miliona franaka 

prema 138 milona u 1936. Povećanje prema prethodnoj go

dini iznosi oko 103%, odnosno, ako ga preračunamo u di

nare, uzimajući u obzir i smanjenje vrednosti franka, oko 130 

miliona dinara ili 46,5%. To je posledica ogromnog i potpuno 

opravdanog poverenja koje Francusko-srpska banka uživa. 

Banka nema samo domaće, jugoslovenske uloge, već se ona 

tim poslom bavi i u svome sedištu u Parizu, kao i u filijali 

u Londonu. Zbog toga ne možemo kazati koliko od ovog 

porasta uloga otpada na one prikupljene u našoj zemlji. Ban- 

čin uspeh u pogledu prikupljanja uloga na knjižice i po te

kućim računima u našoj zemlji je tim značajniji, što je kod 

nas i u toku 1937 god. bila jaka tendencija da se uštede ulažu 

prvenstveno u privilegovane novčane zavode (u Državnu hi- 

potekarnu banku i Poštansku štedionicu). Zatim su štediše 

znatan deo raspoloživih kratkoročnih sredstava upotreblja

vale i za upis blagajničkih zapisa Ministarstva finansija.

Drugu promenu u pasivi pretstavlja povećanje sop- 

stvenih sredstava sa 21,34 mil. franaka u 1936 na 27,22 mil.
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u 1937 godini. Glavnica je od 1929 ostala nepromenjena ša 

20 miliona, a vanredni rezervni fond, posle dotacije iz dobitka 

za 1936, porastao je na 1,5 miliona franaka. Krajem 1937 jav

lja se i jedna nova pozicija sopstvenih sredstava, »specijalni 

rezervni fond«, kome je dotiran iznos od 5,3 mi!, fr. Izvesna 

stara bančina potraživanja, koja su prilikom reorganizacije 

Francusko-srpske banke u 1929 smatrana kao sasvim sum

njiva, naplaćena su i unesena u taj »specijalni rezervni fond«. 

Tako su akcionari dobili delimičnu naknadu za štetu koju su 

pretrpili u 1929, kada je u vezi sa rigoroznom procenom ak

tive i bančina glavnica morala da bude osetno reducirana.

Imamo i u aktivi nekoliko interesantnih promena. Ko- 

respondenti i repor su porasli sa 10,1 mil. u 1936 na 87,7 mil. 

fr. krajem 1937. Gotovina je takođe povećana sa 31,3 na 61,6 

mil. fr. Pomenute dve pozicije, koje pretštavljaju bančina 

odmah raspoloživa sredstva, iznose ukupno 148,5 mil. fr., što 

znači da je Banka u neobičnoj meri likvidna, jer su joj oba

veze pokrivene sa oko 50% gotovinom i apsolutno sigurnim 

potraživanjima po viđenju sa najkraćim rokom. U eskont me

tlica (prvenstveno robnih) i u kredite po tekućim računima, 

koji su takođe vrlo likvidni, plasirano je 156,8 miliona fr. 

prema 113,9 mil. u 1936 g. Bančina deiatnost bila je naročito 

uspešna kod finansiranja uvoza i trgovine raznim domaćim 

proizvodima lokalne potrošnje. Razume se da je tome mnogo 

doprinela njezina agencija na Savi, koja je specijalizovana za 
poslove robom.

Francuska akcionarska društva ne objavljuju račun gu

bitka i dobitka. To ne radi ni Francusko-srpska banka. Zbog 

toga ne možemo znati koliko iznosi bruto zarada, odnosno 

koliko iznose pojedine vrste prihoda i rashoda. Čista dobit 

za 1937 godinu iskazana je sa 2,87 mil. fr. prema 1,87 mil. za 

1936 i 1,5 mil. za 1935. Uprava napominje u svom izveštaju 

da je prošle godine vraćen među prihode iznos od 1 milion 

franaka, koji je prema odluci glavne skupštine od 27 aprila

1936 (za 1935 poslovnu godinu) bio stavljen na raspoloženje 

upravi, s tim da se upotrebi za eventualne otpise sumnjivih 

potraživanja. Odnosna potraživanja su naplaćena, tako da je 

postalo nepotrebno i vršenje predviđenih otpisa. Banka je 

od 1930 do 1933 uključivo delila nepromenjeno dividendu od 

5%. Za 1934 i 1935, iz predostrožnosti, dividenda nije deljena, 

u korist pojačanja fondova. Za 1936 ona je iznosila opet 5%, 

a za prošlu godinu 6%. Iz prošlogodišnje čiste dobiti unet je 

i 1 mil. u vanredni rezervni fond (koji se posle toga povećava 

na 2,5 mil.) i 78 hilj. u redovni rezervni fond, a iznos od 519 

hilj. franaka prenet je na novi račun.

U toku prošle godine pretrpela je Francusko-srpska 

banka i težak gubitak smrću g. Raoul-a Mallet, pretseđnika 

Banque Ottomane, koji je od 1929 bio i njen pretsednik, a 

član uprave od bančinog osnivanja. U upravi se nalaze sle- 

deća gospoda: Grof Fredćric Pillet-Will (član uprave Banque 

de Paris et des Pays-Bas i Banque Ottomane) kao pretsed

nik; Felix Bellet (direktor Banque Ottomane) kao pot

pretsednik; Arnold Naviile (pretsednik Societe Financi- 

žre d’Orient); Emile Dard, d-r Ferdinand Gramberg, Henry 

Burnier (iz Banque de Paris et des Pays-Bas), Charles 

de Cerjat i Jacques de Neufiize (iz Banque Ottomane). Sa- 

vetodavni odbor u Beogradu sačinjavaju g. g.: Raymond

Deltel, Ferdinand Gramberg, Jacques Mustelier i Rodolphe 

Pilts.

ЉУБЉАНСКА КРЕДИТНА БАНКА У ЉУБЉАНИ

Иако je Љубљанска кредитна банка новчани завод 

са изразито словеначким капиталом, ипак њена делатност 

није ограничена на саму Словенију. Она има филијале и 

у другим крајевима: у Загребу, Сплиту, Шибеиику, Новом 

Саду итд. По укупној суми билан.са, Љубљанска кредитна 

банка била je (пре банкарске кризе) на петом месту међу 

нашим приватним новчаним заводима, a no броју филија-

ла, ако не рачунамо Прву хрватску штедионицу, она се и 

данас налази на водећем месту. У току банкарске кризе 

неколико филијала je ликвидирано, али их она ипак има 

још десет. Иначе, банкарска криза оставила je овде, као и 

код већине осталих приватних вовчаних завода, врло ду- 

боке трагове. Довољно je напоменути да су пре банкарске 

кризе улози и повериоци код ње износили око 600 мили- 

?она, a крајем 1937 банчине укупне обавезе из старог по- 

словања једва прелазе износ од 180 милиона. Огромне ис- 

плате које je банка у међувремену извршила сведоче о 

њеном одличном ликвидитету у време кад je избила криза 

поверења.

Санација Љубљанске кредитне банке извршена je 

крајеи 1934 на следећи начин. Отписане су све интерне ре- 

зерве; koje' се не 'јављају у билансу; затим, јавне резерве 

у извосу од 11,8 милиона, даље, чисти добитак из 1932,

1933 и 1934 у укупном износу од 12,5 милиона и, најзад, 

главница je снижена са 50 на 20 милиона. Према улагачи- 

ма и повериоцима, Бакка je поступила необично кулантно. 

Иако je герема Уредби имала могућност да 40% својих ста- 

рих обавеза претвори у нову приоритетну главниду и спе- 

цијални резервни фонд, ипак се тим правом није користи- 

ла. Већи улагачи и повериоци уиисали су добровод»но нову 

приоритетну главницу од 10 милиона, a мали и оредњи ула- 

гачи остали су у целости поштеђени.

Ево главнкх билансних позиција ЈБубљанске кредит- 
не банке за последње четири године:

Рачун изравеања 

Актива 1934 1935 1936 1937

Ксво пословање у хиљадама динара

Благајна и жиро 20.317 26.378 30.384 29.289
Валуте 798 310 503 271
Менице 10.750 21.840 25.073 29.14G
Предујмови (ломб.) 1.594 1.527 1.206 17.181
Дужници 11.381 13.277 21.955 27.981

Старо пословање

Г отовина 1.193 1.995 4.843 2.764

Хартије од вредн. 14.245 13.842 14.722 16.061

Менице 39.805 33.575 27.996 24.267

Предујмови (ломб.) 2.695 635 225 120

Дужниди

банке 879 1.218 563 463

покрив. залогом 90.297 77.063 66.694 56.097

покр. бланко акц. 62.281 53.563 41.828 34.422

Конзорц. посл. и учешћа 48.089 47.916 49.859 49.974

Непокретности 34.412 30.933 30.783 30.291

Инвентар 903 949 833 723

Остала актива — 7.585 6.171 6.914

Пасива

Ново пословаше

Улози на књижице 14.724 16.656 22.861 37.563

Повериоци 30.116 46.676 56.260 65.926

Акцепти — — — 379

Ново посл. укупно: 44.840 63.332 79.121 103.868

Старо пословање

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Приоритетна главмица — 10.000 10.000 10.000

Резерве — 104 1.861 2.494

Улози 98.060 86.036 77.746 67.925

Повериоци 134.994 114.699 102.642 92.319

Реесконт 33.228 28.250 24.173 20.986

Сопствени акцепти 32 32 30 —

Разна пасива — 6.736 5.532 5.781

Добит 87 3.417 2.532 2.592

Старо посл. укупно: 301.732 269.275 244.517 222.098

Збир биланса 346.572 332.607 323.638 325.966

Са задовољством констатујемо да je прошле године
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престало опадање збира билавСа. Beh до Kpäja 1934, пре 

него што je приступила дефинитивном прочншћавању свог 

билавса, Љубљанска кредитва банка je успела да прикупи 

скоро 45 милиона вових Средстава. У току пбследше три 

године развој „вовог пбсловања” je знатнб убрзан, тако 

да су до краја 1937 нови улози и повериоци порасли на 

око 104 милиона динара. У првом тромесечју 1938’повећан« 

су за даљих 20 милиова, a у другом тромесечју 1938 пове- 

ћавају се rio прилици истим темпом, тако да има много из- 

гледа да ће у вајкраћем року достићи висиву од 150 ми- 

жиона динара. У току 1937 и 1938, већи део ослобођених 

„старих” улога Опет je уложен код Љубжанске кредитне 

банке на „нови рачув”. To указује на поновни иораст по- 

верења улагача према заводу. Крајем 1937 нова средства 

била су овако пласирана: готовина je износила 29,3: мили- 

она, што значи да се око 30e/o нових ередстава налазило 

у банчиним касама и на жиро-рачуву код Народве банке, 

Поштанске штедиониде и других завода; менице су би- 

лансиране са 29 милиона према 25 мил. дии. у 1936, a пре- 

дујмови (ломбард) износе 17,2 мил. према 1,2 мил. у прет- 

ходној години; дужници no текућим рачунима су за 6 мил: 

већи него у 1936 и износе скоро 28 мил. дин. Сва нова 

средства пласирана су у потпуно ликвидне и сигурне 

послове.

Упоредо са наглим развитком новог пословања по- 

стагнут je врло леп успех и у погледу редукције старих 

послова. Kao што je већ споменуто, пре банкарске кризе 

банчине укупне обавезе износиле су око 600 милиона ди- 

нара, a крајем 1937 оне су једва прелазиле извос од 180 

милиона. Beh у 1935, као првој пословној години после 

успешно проведене санације, били су ослобођени сви ста- 

ри улози до 2.000 динара; у току 1936 олсобођени су и 

они до! 4.000 дин., a у 1937 сви стари улози до 8.000 дин. 

Најзад, од 1 фебруара о. г. Банка исплаћује и све оне до

10.000 дин. Повериоцима и улагачима исплаћеви су, поред 

тога, и зватви изиоси за социјалне потребе као и сва доспе- 

ла камата. Све те исплате Банка je извршила искључиво 

сопствевом свагом. Крајем 1937 „стари” улози су извосили 

још. 67,9 мил. према 166,3 мил. у 1930, a „стари повериоци’ 

и реесковт били су исказави са 113,3 мил. према 401,05 

мил. дин. крајем! 1930.

Актива старог пословања билавсирана je крајем 1937 

године са 222 милиова дивара. Од тога отпада око 115 

милиона ва дужвике и ва мевице, 50 милиова ва конзорци- 

јалне послове и ва учешћа, око 30 милиова на непокрет- 

вости, 16 милиова ва хартије од вредвости, 2,7 милиова 

на готовиву и 6,9 милиова динара ва разну активу. Би- 

лансва нредвост банчивих хартија од вредности повећава 

je према претходној годиви за 1,3 милиона услед пораста 

курсева. Од укупвих хартија од вредвости отпада 13,5 

милиона ва државве и на акције Народве банке и само

2,5 милиова ва остале папире. У  погледу банчиких кон- 

зорцијалних послова и учешћа управа вапомиње у свом 

последњем извештају, да су сва банчива предузећа у току

1937 радила уз вовољве услове. Већи број ових предузећа 

повећао je свој промет и постигао je резултате, који омо- 

гућују исплату задовољавајуће дивидевде. Иваче, Љуб- 

љанска кредитна банка учествује код следећих предузећа: 

Здружеве папирнице Вевче, Горичане ин Медводе д. д., 

Љубљана; „Славија” југословевска осигуравајућа бавка У 

Љубљани, Творница шешира „Шешир” д. д. у Ш кофјој 

Лоци; Творвица ланаца д. д., Лесце код Бледа; Текста д. д. 

за текстилву производњу у Марибору; „Сладкор” д. з. о. з., 

Љубљава; „Мотвоз ин платно" д. д., Гросупље; „Папирлес” 

дружба з. о. з., Љубљана и Сплошва ставбева дружба д. д., 

Марибор. Сва ова предузећа била су у прошлој години ван- 

редно добро запослева.

Рачув губитка и добитка Љубљанске кредитне бан- 

ке за 1930 и три последње годиве овако изгледа:

Расходи 1930 1935 1936 1987

у хиљадама дивара

Камате- 35.883 11.307 10.330 10.591
Трошкови 13.186 2.419 2.201 2.225
ГЕлате и пензије — 6.726 6.450 7.108
Порези 392 896 715 . 888
Orinic вам. и вепокр. — 139 141 499
ОтпИс дубвоза 2.124 4.329 2.833 2.079
Добитак 5.421 3.417 2.532 2.592

Приходи

i јрснос добитка — 87 351 523
Од ефеката ■ — 1.251 ■ ■ 1 919
Камате 45.778 21.239 19.688 17.550
Од, кепокретности 1.424 886 788 1.299
Провизије итд. 9.851 5.770 4.376 5.692
Збир 57.053 29.233 25.203 25:983

Збир прихода, који je од 1930 до краја претпрошле

годиве показивао сталву тенденцију опадања, прошле го- 

диве био je за 780 хиљада динара већи вего у 1936. При- 

ходи од камате били су у 1937, додуше, опет мањи аего у 

претходној години. Међутим, приходи од провизија и од 

непокретности су порасли, они од провизија за преко 1,3 

милиона, a од вепокретности за преко пола милиова. дива- 

ра. Прошле годиве су се опет јавили и приходи од ефека- 

та. To je у вези са бољом завослевости бавчивих предузе- 

ha. Управки трошкови и плате кретали су се у 1937 при- 

ближво ва истој висиви као и у вретходној годдаи. Укуп- 

но повећање ве извоси више од 100 хиљ. див-., што je с 

обзиром на повећање укупвог промета са 15,55 милијарди 

У 1936 ва 16,35 милијарди дивара у 1937 везватва сума. И 

редовве певзије биле су у 1937 готово једваке као и у прет- 

ходној годиви. Међутим, прошле годиве je извршева до- 

плата на пензије из рааијих годива у износу од 547 хиљада, 

што je такође књижево ва терет текуће режије. Повећање 

према 1936 показују и издаци за порезе.

Чисти добитак за прошлу годиву исказав je ca 2,59 

милиона. Од тога je употребљево за 4°/о дивидевду ва ври- 

оритетау главвицу 400 хиљ., за повећање фонда курсве 

разлике хартија од в>редности 500 хиљ., за дотацију певзи- 

овом фовду 1 милиов, за дотацију редоввом резерввом 

фовду 103 хиљ., a остатак од 589 хиљ. дивара превет je ва 
нови рачув.

У управвом одбору Љубљанске кредитве бавке су 

г.г.: Алојзиј Водвик (претседвик), Иван Јелачив и д-р Ервест 

Рекар (потпретседвици), Вилим Бизјак, д-р Јервеј Демшар, 

инж. Оскар Драчар, Фрав Хмелак, Август Јенко, ивж. Томо 

Квез, д-р Алојзиј Кобал, Лео Соував, Херберт Вошваг и 

Јакоб Задравез. У вадзорвом одбору валазе će госвода: 

д-р Ивав Боле, Виктор Наглас, Милош Осет и Мирко Сте- 

пић. Главви двректор je г. Хавуш Крофта, замевик глав- 

вог директора je г. Рихард Швивгер, a директори су г.г.: 

Фран Паолив и Фрав Рус.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ, ГОРИЧАНЕ ИН 

МЕДВОДЕ Д. Д., ЉУБЉАНА

Пред крај 1936 почеле су зватвије да расту цеве хар- 

тије које су у току веколвко годива пре тога готово Стал- 

во падале. Повољвија коњувктура у тој грави ивдустрије 

трајала je и у току 1937 године. Међутим, приликом дово- 

шења закључака о прошлогодишњим пословвим резултати- 

ма ваших фабрика! хартије треба имати у виду да за по- 

раст цева хартије вије било од толиког звачаја вовећа- 

ње потрошње у земљи. Потрошња хартије ви у 1937 вије 

била зватво већа од ове у претходвој годиви, али je тра- 

жња за њом била ивак вовећава и убрзава, јер су купци, 

с обзиром ва растућу тевдевцију цева, вастојали да благо- 

времено повећају своје залихе. Прави узрок порасту цева 

хартије налази се у поскупљењу и несташици целулозе ва 

светским тржиштима, што je опет у вези са повећањем тра-
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жње цедулозе за потребе наоружања и за индустрију оде- 

he. За индустрију хартије je, према томе, знатан део ко- 

ристи од повећања цена њених производа ишчезао због 

поскупљења најважније сировине.

У том погледу je положај Здружених папирница 

Вевче, Горичане ин Медводе д. д. био незнатно повољнији, 

јер овај велики концерн има своју сопствену фабрику це- 

лулозе. Овде je затим у току прошле године дошла до вид- 

ног изражаја и с успехом проведена реорганизација про- 

нзводње. Последњих година су набављене и веома знатне 

нове инвестиције. У  току 1937 проширена je фабрика хар- 

тије у Вевчама, a у Горичану су извршене потребие пред- 

радње за постављање резервног агрегата за производњу 

целулозе. Данашњи капацитет „Здружених папирница” из- 

носи преко 2.000 вагона годишње, a стварна производња 

у току последњих 8 година била je следећа (у вагонима): 

Годнне 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

1937 903 550 193 1.646

Производња хартије у 1937 била je за око 5%

од оне у претходној години, док je производња целулозе 

и дрвовине, које се израђују углавном само за сопствене 

потребе, готово једнака као и у 1936. Предузеће има 51 

чиновника и мајстора и 606 радника. Од 14 децембра 1936 

до 3 марта 1937 радништво je водило штрајк који je нанео 

знатну штету „Здруженим папирницама”, пошто им je тиме 

било онемогућено да у потпуности искористе повољнију 

коњунктуру. Иначе, овде радништву за време кризе нису 

уопште смањиване наднице, и садашње спадају међу нај- 

веће које плаћа наша индустрија хартије.

Финансијско стање „Здружених папирница” je нео- 

бично повољно, као што нам то потврђује и доња таблица 

у којој смо упоредили главне билансне позиције за послед- 

ње четири гдине.

Рачун изравиања
Актива 1934. 1935. 1936. 1937

у хиљадама динара
Фабрике 15.919 23.517 22.031 20.676
Сиров. и полуфабрикати 9.227 9.849 7.602 7.497
Хартија 2.305 1.958 3.248 3.473
Дужниди за робу .26.146 17.807 15.513 21.460
Дев., улози и раз. дужн. 4.597 5.623 5.163 9.364
Хартије од вредности 5.414 3.480 3.990 4,024
Благајне 327 519 608 151

Пасива

Главница 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерве 12.588 12.665 11.165 13.518
Пензиони фонд 4.858 5.348 5.714 6.065
Неиспл. дивиденде 11 13 12 16
Депо валор. акција 3 3 3 3
Повериоци 19.945 18.106 14.591 19.294
Дрбитак 1.530 1.619 1.670 2.748
Збир биланса 63.935 62.754 58.155 66.645

Рачун губитка и добитка
Расходи

Управни трошкови 2.167 1.872 2.036 2.151
Порези 1.149 1.217 3.095 3.933
Камата 1.663 1.137 1.186 1.142
Отписи 4.620 5.170 3.037 3.438
Чисти добитак 1.530 1.619 1.670 2.748

Приходн

Пренос добити 4 45 122 47
Приходи ефеката 50 56 56 51
Од непокретности 132 148 112 57
Напл. отпис. потр. 7 154 -- --

Од про.изв. и прод. 10.936 10-611 10.734 13.258

Збнр прихода 11.129 11.015 11.025 13.413

Главница износи 25 мшгиона, a резерве 13,5 нилиона

динара, односно 54% од главнице. Прошле године су ре-

зерве предузећа повећане за 2,35 милиона динара, од чега 

отпада 800 хиљ. на повећање резерве за покриће евенту- 

алних сумњивих потраживања и 1,4 милиона на ново обра- 

зовану пореску резерву. У вези са повећањем промета про- 

шле године су порасли и повериоци за 4,7 милиона, са 14,59 

милиона у 1936 на 19,29 мил. крајем 1937. Однос између 

сопствених и туђих средстава je повољан, јер су сопствена 

na прилици два пута већа од туђих. Повољан je и однос 

између сопствених средстава и инвестиција, јер сопствена 

средства не покривају само целокупне инвестиције него и 

знатан део обртног капнтала у ужем смислу. Билансна 

вредност залиха и дужника je за око 16 милиона већа од 

збира поверилаца и пензионог фонда. To je необично по- 

вољно. Треба напоменути да се у пасиви биланса не иска- 

зује фонд амортизације, пошто се вредност ннвестиција 

смањује непосредним отписима на одговарајућим рачуни- 

ма у активи.

„Здружене папирнице” имају 6 фабрика и две само- 

с,талне електричне централе, и то три фабрике за произ- 

водњу дрвовине — у Вевчама и Медводама, једну фабри- 

ку целулозе у Горичану и велике хидроелектричне центра- 

ле у Фужинама код Љубљане на левој и десној обали Са- 

ве. Уређај фабрике са свим машинама, зградама и осталим 

покретностима билансиран je са 20,67 милиона динара 

према 22 милиона у 1936 години. Пошто прошлогодишња 

амортизација износи 3,33 милиона, излази да je у 1937 за 

нове инвестиције утрошено око 2 милиона динара. У току 

последње 4 године за нове инвестиције je утрошено преко

19.5 милиона динара. To значи да су старије ннвестиције 

већ готово у делости амортизоване. Сва фабричка постро- 

јења су потпуно модернизована.

Сировине и полуфабрикати билансирани су са 7,5 ми- 

лиона, и упркос убрзању промета и производње, не показу- 

ју готово никакво повећање у односу на 1936 годину. Међу- 

тим, дужници су ггорасли за 6 милиона, на 21,46 милиона 

динара. С обзиром на повољнију коњунктуру то je сасвим 

разумљиво. Потраживање од банака и осталих дужника у 

односу на претходну годину показује такође повећање од

4,2 милиона.
У рачуну губитка и добитка видимо да су приходи 

од производње и продаје у 1937 износили 13,26 милиона, за

2.5 милиона више него у нретходној години. Насупрот то- 

ме управни трошкови који у 1937 износе 2,1 милиона само 

су незнатно већи од оних у 1936. Издаци за порез износе

3,9 милиона према 3,1 милиона у претходној и 1,2 милиона 

у 1935 години. Kao што се види, порези показују осетан 

пораст. У буџетској години 1937/38 папирној индустрији су 

наметнути нови терети увођењем бановинске трошарине на 

папир и на колофонијум, затим завођењем пензионог оси- 

гурања и других социјалних терета.

Чисти добитак износи 2,75 милиона, за 1,1 милион ви- 

ше него у претходној години. To je видан изражај повољ- 

није коњунктуре. Од чистог добитка употребљено je за 

исплату 6°/о днвиденде (према 4% у 1936 годнни) 1,5 мили- 

она динара, за тантијему 290 хиљ., на име ремунерације чи- 

новништву, мајсторима и радницима 180 хиљ., за дотацију 

редовном резервном фонду 135 хиљ. и пензионом фонду 

250 хиљ., док се остатак од 393 хиљ. динара преноси на 

нови рачун.

У управи су г.г.: Алојзиј Водник (претседник), д-р 

Иван Боле (потпретседник), Иван Јелачин, Август Јенко, 

д-р Алојзиј Кобал, Хануш Крофта, д-р Алојзиј Кунст, Вик- 

тор Наглас, д-р Ернест Рекар, Рихард Швингер и Jleo Соу- 

ван. У надзорном одбору су г.г.: д-р Вјекослав Лавш, 

Матко Јанежић, д-р Албин Стеле и Владислав Турк. Чла- 

нови дирекције су г.г: д-р Цирил Павлин, Егон Сребре и 

Хенркк Јан.
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МЕСТНА ХРАНИЛНИЦА ЉУБЉАНСКА У ЉУБЉАНИ

. Местна хранилница je стара новчана установа, иду- 

he године ће ирославити педесетогодишњицу свога посто- 

јања. У њеној иеторији, као што то обично бива, било je 

и тешких часова. Свакако je једав од најтежих периода у 

њеној прошлости био онај под заштитом, на основу Урел,- 

бе о заштити новчаних завода. Иако строго узевши не 

спада у анализу прошлогодишњег пословања, ипак не мо- 

жемо да прећутимо, да ce Местна хранилница крајем мар- 

та 1938 год. одрекла заштите на коју je имала право још 

до 1940 год.

У нашој прошлогодишњој анализи подвукли смо 

огроман напредак Местне хранилнице. Она je свако побољ- 

шање својих прилика искористила, да повећа квоту испла- 

те «маоцима блокираних штедних улога. 1 децембра 1936 

год. она je учинила почетак и ослободила од ограничења 

све старе улоге до 5.000 дин. Брзо затим 1 марта 1937 год. 

ослобођење je проширено и на улоге до 10.000 дин., за три 

и no месеца 15 јула 1937 г. и на улоге до 20.000 дин. a нај- 

после 22 новембра и на оне до 40.000 дин. Крајем марта

1938 год. она ce, као што смо већ помен-ули, потпуно одре- 

кла заштите. Један тежак период je тиме закључен. У на- 

шој новијој привредној историји имали смо досада само 

један случај, Градске штедионице у Запребу, да новчани 

завод приступа пре истека заштите интегралном плаћању 

улога. Интересантно he бити на основу последњег изве- 

штаја управе испитати узроке, који су омогућили обуста- 

ву мораторијума. Пре него што пређемо ва анализу би- 

ланса и рачуна губитка и добитка потребно je да укажемо 

на главни разлог обуставе плаћања, замрзнулост кредита 

код Љубљанске општине. Чим je општина добила 30 мил. 

дин. зајма од Државне хипотекарне банке, који je требала 

да употреби за враћање дуга код Местне хранилнице, си- 

туација je лостала боља за улагаче Местне хранилнице. 

Расписивањем 6% општинског зајма, исто у циљу открав- 

љека улога, Љубљана je учинила даљи корак ка конеоли- 

довању прилика. Врло лојална према улагачима, Местна 

»ранилница je добивена средства одмах ставила на њихово 

расположење. A при томе ce десило нешто што je морало 

да изненади многе; највећи број улагача наиме није хтео 

иовац, који му ce нудио. У извештају Местне хранилнице 

имамо врло поучне податке о томе. Приликм ослобођења 

улога до 5.000 дин. подигнуто je свега 2,6 мил. дин. од 29 

мил., тј. 9°/о ослобођених улога. Исти сраамер био je опа- 

жен приликом ослобођења улога до 10.000 и 20.000 дин. 

Од 22 новембра до краја 1937 год., у времену када су ce 

већ слободно исплаћивалн улози до 40.000 дин., подигнуто 

je 23,9 мил. од 129,5 мил. (колико су износили ослобођени 

улози) или 17°/о. Поверење старих улагача ce, дакле, убед- 

љиво манифестовало. Али то још не би било довољно да

управа, која je необично предострожна, донесе одлуку о 

интегралном иеплаћивању старих улога, да ce није покази- 

вало поверење нових улагача, на исто тако убедљив на- 

чин. Нови улози на штедњу су порасли са 46,2 мил. 1 ја- 

нуара 1937 год. преко 62,1 мил. 1 априла 1937 год., 71 мил. 

1 јула 1937 год., 81 мил. 1 октобра 1937 год. на 95 мил. дин. 

У процентима ифажено нови улози на штедњу порасли су 

за годину дана за 117%. После обуставе заштите улози 

на штедњу још јаче расту. О том смо обавештавали наше 

читаоце у обавештајној служби „Народног благостања'’. 

Има још једна околност, коју треба истаћи. 1 априла 1937 

год. снижена je камата банчиним дужницима no хипоте- 

карним зај-мовима са 8 на 7%. Тражња кредита била je врло 

жива. Месина хранилница, иако je имала средства за то, 

није могла да даје дуго и средњорочне кредите, пошто би 

то било у супротности са уредбом о пословању заштићених 

новчаних завода. Ликвидна средства, као што ce види из 

доњих бројева, достигла су врло велике износе.

Рачун изравнања 

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Г отовина 1.235 2.035 52.027 57.361

Новчани заводи 16.397 21.827 26.808 17.432

Хартије од вредности 32.223 30.958 31.741 36.161

Менице 3.300 3.180 3.243 8.393

Хипотекарни зајмови 32.302 28.059 21.773 15.050

Општински зајмови 126.193 123.321 75.385 80.927

Текући рачуни 198.918 187.659 167.683 168.064

Кредитно друштво 6.614 6.875 7.434 7.868

Непокретности 10.388 10.467 10.450 10.570

Инвентар --- 173 116 80

Разна актива 1.107 1.315 4.885 1.124

Преносне камате 5.880 7.465 4.188 3.459

Преносни рачуни -- -- — 16

Пасива

Улози 407.497 392.727 372.022 379.004

Реесконт 8.982 8.732 8.732 3.050

Ломбард 1.636 686 1.150 --

Разни повериоци 1.452 1.669 1.925 1.000

Преносна камата 645 613 3.260 4.350

Резервни фонд 11.514 12.525 18.403 19.102

Пензиони фонд 2.100 5.100 5.355 -- -

Добитак 1.011 1.108 1.124 1.145

Збир биланса 434.837 423.161 405.617 406.507



Готовина и потраживања код новчаних завода изно- 

сили су 74.8 мил. дин. у 1937 г. и 78,8 мил. у 1936, према 

свега 23,8 мил. у 1935 год. и 17.6 мил. у 1934 год. У истом 

времену су улози пали са 407,5 мил. дин. у 1934 год„ на 

393 мил. у 1935 г., и 372 мил. у 1936 год. У 1937 год. но- 

тирају улози први пут за последње четири године пораст 

према претходној години на 379 мил. дин., али су ипак ма- 

к»и него у претходним годинама. Пок|риће улога готовим 

новцем и одмах расположивим потраживањима je услед то- 

га знатно порасло. У процентима изражено оно je износи- 

ло: у 1935 год. 4°/о, 1936 год. 6%, 1937 год. 21°/о и 1938 год. 

20°/о. Ликвидитет далеко прелази потребан степен. Ни 

укупни новчани промет, који je пао са 1.047 мил. на 862,3 

мнл. дин. не оправдава држање овакве велике готовине. 

Али местну хранилницу спутавала je уредба да повећа Kipe- 
дите. To je био вероватно један од главних разлога, да ce 

о-на одрекла заштите.

Највише je пао промет no текућим рачунима са 236 

мил. дин. на 147 мил. дин. Салдо текућих рачуна на крају 

године, међутим, само je незнатно мањ« и износи 243.4 мил. 

према 247.2 мил. Супротно je код улога на штедњу. Они су 

према 1936 г. порасли за онругло 10 мил. на 135.6 мил. дин. 

И промет no књижицама je ирастао са 58,7 мил. на 94 мил. 

у 1937 г. Пад улога no текућим рачунима и истовремени по- 

раст улога на штедњу необично je повољно no даљи раз- 

витак Местне хранилнице. Текући рачуни ce брзо мењаЈу. 

Улози no њима су са најкраћим роком. Насупрот томе су 

улози no штедњи стални. Ако ce тај процес буде наставио, 

Местна хранилница he моћи да прелази у јачој 1мери кре- 

дитирању на дужи рок. To би потпуно одговарало потреби, 

која ce показала у прошлој години. Краткорочни кредити, 

ако су ce лепо развијали, нису могли да апсорбују pacno- 

ложиву готовину. Промет no текућем рачуну дужника пове- 

ћао ce ca 92 мил. дин. иа 115 мил. Салдо je на крају го- 

дине износио 168 мил., за 380.000 дин. више него на крају

1936 г. Много већи je био пораст салда општинских зајмо- 

ва, за 5,6 мил. дин. на 80,9 мил. дин. Пошто су ти зајмови 

рредње и дугорочне природе обрт no том рачуну не »гра 

важну улогу. Од хипотекарних зајмова отплаћено je 6,7 

мил. дин., чиме je смањен и њихов салдо на крају 1937 год. 

на 15 мил. дин. Сразмерно велики je пораст меничних зај- 

мова за 5 мил. на 8,4 мил. дин. И хартије од вредности по- 

казују пораст ca 31,7 мил. дин. на 36,1 мил. Промене оста- 

лих позиција нису тако велике. Зајмови кредитном друштву 

порасли су са 7,4 мил. на 7,8 мил. дин., непокретности са

10,4 мил. на 10,6 мил. дин. Пала je разна актива са 4,9 мил. 

на 1,1 мил., преносна камата са 4,1 мил. на 3,5 мил. и ин- 

вентар са 116.000 на 80.000 дин.

У пасиви треба још да забележимо пад реесконта са

8,7 мил, на 3 мил. дин. што je последица великог ликвиди- 

тета, затим пад разних поверилаца са 1,9 на 1 мил. дин. 

Пасивна преносна камата порасла je за 1 мил. на 4,4 мил. 

дин. Узроке пораста резервног фонда најбоље ћемо виде- 

ти из рачуна губиша и добитка.
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Рачун губитка и добитка

У хиљадама динара

Губитак 1935. 1936. 1937.

Камата 16.112 15.725 14.773

Управни трошкови 2.618 2.544 2.618

Порези 700 681 656

Отписи 3.525 3.016 3.383

Дотације фондовима 3.500 3.770 6.123

• Добитак

Камата 27.617 25.316 23.513

Хартије од вредности — — 916 3.598

Цровизије 54 51 69

Приход некретнина 575 577 547

Збир прих. или расхода 28.246 26.860 27.727

Приходи од камата Местне хранилнице били су мањи 

него прошле године услед смањења каматне стопе и изно- 

сили су 23,5 мил. према 25,3 мил. дин. Знатно je, међутим, 

порастао приход од хартија од вредности са 916.000 на 3,6 

мил. дин. услед чега je бруто приход био већи претходне 

го.дине. Провизије и приход од .некретнина остали су не- 

промењени. Из повећаног прихода исплаћене су камате на 

зајмове у износу од 14,7 мил. дин. према 15,7 мил. у 1937 

год., управни трошкови 2,6 мил. према 2,5 мил. дин и по- 

рези 656.000 према 681.000 дин. Од отписа у укупном износу 

од 3,4 мил. према 3 мил. у 1936 г, највећи део, 2,9 мил. дин., 

отпада на отпис сумњивих потраживања, према 2,65 мил. 

У претходној години. Остатак отпада на редовне отписе 

банчиних покретних и непокретних добара. Вишак прихода 

над расходима je 6,1 мил. дин., према 3,8 мил., a он je упо- 

требљен за повећање фондова. To у целости не долази до 

изражаја у повећању фондова, пошто су у прошлој годстни 

на терет извесних фондова вршени отписи; тако земљорад- 

ничких потраживања на терет општег резервног фонда у 

износу од 397.593 дин. итд. Затим je пензиони фонд чинов- 

ника изузет из биланса, услед чега ce дотација не појав- 

љује истовремено и у билансу. Пораст фондова у билансу 

износи нешто преко 700.000 дин., a пензионог фонда 1,3 

мил. див. Сопствени фондови код Местне хранилнице изно- 

се 19,1 мил. што je уједно и сопствени капитал. Они су до- 

стигли знатан износ и у упоређењу са туђим капиталом, 

који je код јавних штедионица темељ пословне експан- 
зије.

У управом одбору су г.г.: д-р Камушић Јосип, прет- 

седник, Ројина Антон, потпретседник, Агнола Антон, Баб- 

ник Антон, Баловец Јосип, Борштнар Франц, Чер;не Франц, 

Јован Јанко, д-р Клинар Томаж, д-р Корун Милун, Краљ 

Иван, Новак Франц, Стојец Рајко, Зајец Албин и д-р Жит- 

ко Станислав. Чланови извршног одбора су г.г.: д-р Ка- 

мушић Јосип, Ројина Антун, д-р Клинар Томаш, д-р Житко 

Станислав и Зајец Албин. Директор je г. д-р Черне Фран.

GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE GRADA SARAJEVA 

U SARAJEVU

Analizirajući bilans sarajevske Gradske štedionice za

1936 godine konstatovali smo da ona može da ukaže s oprav

danim ponosom (na svoj 15-godišnji rad. Od 1922, u kojoj 

je osnovana, do kraja 1936 ona je uspela da snažno poveća 

i razvije obim svojih poslova. Njezinom snažnom poletu nisu 

mogle naškoditi ni privredna kriza ni kriza našeg bankar

stva, tako da je ona danas, posle zagrebačke Gradske šte

dionice i Ljubljanske mestne hranilnice, naša najveća opštin- 

ska štedionica. U toku 1937 sarajevska Gradska štedionica 

pokazala je opet osetan i vidan napredak u svima granama 

svog obimnog štedioničkog i komunalno-privrednog poslo

vanja. Ni jedna druga novčana ustanova u Sarajevu nema 

tešnjeg i češćeg kontakta sa najširim slojevima sarajevskog 

stanovništva. Na sve jači porast zavodskog poslovanja uka

zuje i veliko povećanje ukupnog prometa Štedionice, koji je 

u 1937 izneo 1 milijardu 728 miliona dinara prema 1,49 mili

jardi u prethodnoj godini.

Sarajevska Gradska štedionica prilikom svog osnivanja, 

umesto glavnice u gotovu, primila je od Opštine njena pri

vredna preduzeća, električnu centralu, tramvaj, vodovod i 

plinaru, i to u defektnom i skoro iscrpljenom stanju. U toku
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poslednjih 16 godina Štedionica je za njihovu obnovu i proši

renje izdala oko 78 miiiona dinara. Time im je znatno po

digla i vrednost i rentabilnost. Znatni su bili i izdaci Šte

dionice za bolje snabdevanje grada javnom rasvetom i javnim 

česmama. Svojoj opštini ona je olakšala rad i osnivanjem 

asfaltne fabrike, a imajući u vidu potrebe sarajevske privre

de ona je preuzela i jedno transportno i otpremničko predu- 

zeće »Špediciju d. d.«. U svom bankarskom poslovanju Šte

dionica je uspela da privuče ogroman broj građana. Znatni 

su i neposredni doprinosi Štedionice svojoj opštini. Tako joj 

je, na primer, u prošloj godini isplatila 4 miiiona za isko- 

rišćavanje puteva i trgova za vodovodne, električne i plinske 

vodove i za upotrebu cesta za tramvaj. Tome treba dodati 

izdatke Štedionice za javnu rasvetu i javne česme od 4,08 

miiiona, učešće Opštine u čistom dobitku Štedionice, zatim 

opštinski prirez, razne takse, doprinos za održavanje zgrada 

itd. U 1937 Opština je primila ukupno od svoje Štedionice 

oko 9 miiiona dinara. Time se pokriva opštinski godišnji bu

džet sa preko 25%.

Evo nekoliko podataka o poslovanju bankarskog ode- 

ljenja i o štedioničnim komunalno-privrednim preduzećima:

Električna centrala ima 4.700 k. v. raspoložive snage, 

i to dva moderna kalorična turboagregata sa ukupnom sna

gom od 4.200 k. v. i jednim rezervnim vodnim agrega

tom od 500—600 k. v. u hidrocentrali na Hridu. Ukupna du

žina mreže iznosila je krajem 1937 godine 666.930 m prema

589.500 m u prethodnoj i 562.900 m u 1935 godini. U toku 

prošle godine priključene su 284 nove instalacije, broj kon

zumenata je porastao na preko 15.000, a ukupna proizvodnja 

energije porasla je za 13,11%, sa 7,3808.000 kvč u 1936 na

8.357.000 kvč u 1937 Još u 1935 godini snižene su cene indu

strijske energije za 35%. Početkom 1936 pušten je u pogon 

ekonomajzer, koji je omogućio da se već u toj godini ostvari 

ušteda na uglju od oko 20% po kilovatčasu. U teku prošle 

godine centrala je s uspehom nastavila sa naporima da po

veća ekonomiju proizvodnje.

Tramvaj. Dužina pruge iznosi 7.081,5 km, kao i krajem

1936 godine. Vozni park sastoji se iz 14 osobnih motornih 

kola, 12 prikolica i 3 teretna motorna kola. Broj prevalje

nih kilometara kod motornih osobnih kola iznosio je u pro

šloj godini 601.377 km, kod prikolica 4-36.132 km, a kod teret

nih motornih kola 21.382 km, ili ukupno 1,058.891 km, što 

pretstavlja povećanje prema prethodnoj godini za 17.784 km, 

a prema 1935 za 143.615 km. Frekvencija porasla je u prošloj 

godini za 4,96% na 4,274.00 putnika. Osetan porast pokazuju 

i prihodi ovog preduzeća.

Vodovod ima 158.696 m cevi, od čega 35.836 m na vanj

skoj pruzi i 112.860 m u gradskoj mreži. Na toj mreži ima 

220 javnih česama, 289 hidranata i 5.002 kućne instalacije. U 

toku 1937 izvršen je čitav niz radova u cilju boljeg iskorišća- 

vanja vrela i održavanja vodovoda. Na Soukbunaru i Mošća- 

nici postavljeni su aparati za kloriranje vode, a vrelo Ber- 

kuša je radi nehigijenske okoline isključeno iz upotrebe. Pro

šle godine je dovršena i gradnja vodovoda Sedrenik. Po na

činu izgradnje vodovoda Sedrenik prestavlja tehnički ra

ritet, jer se kaptaža i rezervoar sadržine 200 ms nalaze du

boko pod zemljom. Sva vrela dala su u 1937 godini 7 miiiona 

m3 vode, od kojih je prodato 3,9 mil. m3, a ostatak otpada na 

besplatne dotacije i pretoke.

Plinara. I poslovanje plinare bilo je u 1937 povoljnije. 

Prodaja plina bila je za 36.000 m3 veća od one u 1936 i izno

sila je 790.000 m3 prema 754.000 m3 u 1936 i 707.000 m3 u 

1935 godini. Pored toga je proizvedeno 340.000 kg koksa i

51.000 kg katrana. Iako su cene uglja pokazivale znatniji po

rast u odnosu na prethodnu godinu, ipak proizvodni troško

vi plina nisu povećani, blagodareći povećanju proizvodnje i 

uštedama ostvarenim putem racionalnijeg podgrejavanja re- 

tortnih peći.

Asfaltna industrija osnovana je 1928 godine. Preduzeće 

ima prvenstveno za cilj da vrši asfaltne i betonske radove za 

opštinu. U prošloj godini takvih radova nije bilo mnogo. 

Betonskih radova na osnovi 10 cm debljine izrađeno je u

1937 godini ukupno 1.270 m2 prema 7.180 m2 u 1936, a na 

osnovi 2 cm debljine asfaltirano je ukupno 7.870 m2 prema 

9.650 m2 u 1936. Međutim, prodaja raznih asfaltnih proizvo

da pokazuje znatan porast, sa 18.050 kg u 1935 na 64.110 kg 

u 1936 i na 332.000 kg u 1937 godini.

Bankarsko odeljenje radilo je u 1937, kao i ranije, po

voljno. Svoja raspoloživa sredstva Štedionica je vrlo oprezno 

plasirala, nastojeći da pruži kredite u prvom redu manjim 

i srednjim privrednicima, ali da pri tome ne zanemari i duž

nost održavanja svoje pune likvidnosti. Poverenje ulagača 

nije bilo nikad poljuljano, blagodareći neobično opreznom 

poslovanju, znatnim rezervama i jamstvu opštine za uloge. 

Ulozi na knjižice porasli su prošle godine za 6,56 miiiona, na

34,26 miiiona dinara; a oni po tekućim računima za 4,13 mi

iiona, na 49,24 mil. dinara. Štedionica je preko cele godine 

raspolagala dovoljnim novčanim sredstvima, tako da je mo

gla ne samo da osigura svoju potpunu likvidnost, nego ta

kođe da proširi kreditno poslovanje i da stavi veće iznose 

na raspoloženje svojim preduzećima za nova proširenja i in
stalacije.

Sam bilans sarajevske Gradske štedionice za poslednje 

četiri godine pruža sledeću vrlo interesantnu sliku.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937 

u hiljadama dinara

Blagajna i banke 9.130 6.499 5.436 6.144

Blagajnički zapisi 1.000

Devize 55

Hartije od vrednosti 4.244 4.302 4,64-5 6.884

Menice 3.859 5.136 6.209 6.355

Zajmovi na zaloge 1.648 2.101 2.106 2.392

Dužnici'po tek. i dr. rač. 45.458 51.461 55.886 61.515

Dužnici za struju itd. 5.546 5.811 5.200 6.374

Materijal 5.777 4.934 3.901 4.239

Invent. i teta. postroj. 63.058 65.041 66.750 68.180

Nepokretnosti 16.393 16.533 16.844 16.994

Investicije 1.714 1.004 2.659 5.412

Kaucije i garantije 9.843 7.365 11.705 9.850

Ostave 52.434 62.294 73.675 79.853

Pasiva

Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073

Rezervni fond

Fond za amort. invent. i tehn

5.904 6.261 6.754 7.354

postrojenja 33.177 39.031 43.036 47.126

Fond za amort. nepokr. 1.735 2.133 2.531 2.929

Penzioni fond 1.254 1.558 1.913 2.305

Opskrbni fond 276 456 694 974

Ulozi na štednju 31.209 30.945 27.701 34.265

Poverioci 42.022 41.199 45.108 49.245

Reeskont 415 124 527 580

Prenosne stavke 48 55 98 92

Kaucije i garant. 9.843 7.365 11.705 9.850

Ostavljači ostava 52.435 62.294 73.675 79.853

Dobit 714 987 1.200 601

Zbir bilansa 219.105 232.481 255.017 175.248

Obrtni kapital 156.779 162.822 169.637 185.545
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Zbir biiansa iznosi 275 miliona, za 20 miliona dinara 

više nego krajem 1936. Doduše, zbir biiansa obuhvata ka

ucije, garancije i ostave. Međutim, obrtni kapital Štedionice 

je takođe za 16 miliona dinara veći nego u 1936 i iznosi 185,5 

miliona. Od toga otpada na glavnicu i rezervni fond 47,43 

miliona, na amortizacione fondove 50,05 miliona, na penzioni 

i opskrbni fond 3,28 miliona, a na uloge i poverioce 84,09 mi

liona. Na sopstvena sredstva, uračunavši i fondove amortiza

cije, otpada 55% obrtnog kapitala, a na tuda 45%. U odnosu 

na .prethodnu godinu tuđa sredstva su povećana za 11 mi

liona, a sopstvena za 5 miliona dinara. Povećanje sopstvenih 

sredstava je posledica porasta vrednosti fondova, u prvom 

redu amortizacionih fondova. Inače, amortizacija je vrlo in

tenzivna. Nepokretnosti su već amortizovane sa 17,3%, a in

ventar i tehnička postrojenja sa 69,1%.

Aktiva nam pokazuje da su sve investicije pokrivene 

sopstvenim sredstvima. Inače, inventar i tehnička postrojenja 

bilansirana su za 68,18 miliona (prema 66,75 mil. u 1936), a 

nepokretnosti iznose okruglo 17 miliona dinara. »Inventar i 

tehnička postrojenja«, pokazuju stalni porast, što znači da se 

preduzeća održavaju na potrebnoj tehničkoj visini. »Investi

cije«, preko kojih su knjiženi nedovršeni radovi kod pojedinih 

komunalno-privrednih preduzeća, a koji će docnije preći na 

račun nepokretnosti odnosno na »inventar i tehnička postro

jenja«, iznose 5,4 miliona prema 2,66 miliona u prethodnoj i 

1 milion u 1935 godini. Kod poslova bankarskog odeljenja ima 

takođe nekoliko promena. Dužnici po tekućim i drugim ra

čunima pokazuju u prošloj godini porast od oko 7 mil., na 

67,89 mil. dinara. To nam pokazuje da se širi krug privred

nika, koji se sa svojim kreditnim zahtevima obraćaju na svoj 

gradski zavod. Među dužnicima nalaze se i oni za struju, plin 

i vodu sa iznosom od 6,37 miliona. Ovaj iznos pretstavlja ta

kođe odmah raspoloživa sredstva, jer je naplata brza i pot

puno sigurna. Krajem 1936 menični portfelj iznosio je 6,2 mi- 

iiona. U toku prošle godine eskontovano je novih menica za 

29,73 miliona, a naplaćeno je za 29,58 miliona, tako da kra

jem 1937 menice iznose 6,35 mil. din. Zajmovi na zaloge da

vani su kao i ranijih godina uz naplatu kamate koja je 

znatno niža od dekretirane maksimalne. U 1937 ovi zajmovi 

iznose 2,39 mil. prema 2,1 mil. u 1936. Hartije od vrednosti 

povećane su u 1937 za 2,29 mil., na 6,88 mil. Ovo povećanje 

je u prvom redu posledica nabavke 5% obveznica za finan- 

sijsku likvidaciju javnih radova.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama. dinara

Opšti i pog. troškovi 18.660 19.377 20.379 21.214

Troškovi rasvete i česmi 3.842 3.869 3.994 4.080

Upotr. puteva i trgova 2.500 3.625 4.000 4.000

Kamate 3.366 2.871 2.909 3.039

Otp. inv. i tehn. postr. 6.306 5.854 4.005 4.091

Otpis nepokretnosti 394 398 398 398

Čista dobit 714 986 1.200 601

Prihodi

Kamate i proviz. 5.122 5.612 5.492 5.711

Prihodi preduzeća 30.456 31.320 31.362 31.473

Kurs. razl. papira 204 48 31 239

Zbir prih. ili rashoda 35.782 36.980 36.885 37.423

Zbir prihoda iznosi 37,4 miliona i veći je za 538 hi-

ljada nego u prethodnoj godini. Povećanje i nije naročito 

veliko, ali je tim karakterističnije što je Štedionica i u toku 

prošle godine izvesnim kategorijama potrošača snizila ta

rifu za električnu struju i plin. To znači da je, blagodareći 

povećanom konzumu, manjak prihoda izostao. Gotovo sve 

grupe rashoda pokazuju povećanje prema prethodnoj godini. 

U vezi s tim čista dobit iznosi samo 601 hilj. din. prema 1,2

mil. u 1936. Ovaj rezultat, ipak, potpuno zadovoljava, po

gotovo ako se uzme u obzir da su sve javne dažbine kao i 

doprinosi Gradskoj opštini znatno povećani. Uprava napo

minje u svom izveštaju da je u preduzećima Štedionice i prošle 

godine bilo namešteno više lica nego što to iziskuje poslovna 

potreba. Kao opštinski zavod Štedionica se je u svojoj perso

nalnoj politici rukovodila ne samo poslovnim, nego i soci

jalnim i humanim obzirima.

U upravi su g.g.: Edhem Bičakčić (pretsednik), Uzeir

H. Hasanović (potpretsednik), Fehim Agušević, Husein Alić, 

d-r Josip Baruh, Marko Bilbija, Luka Brkić, Edhem Đuliza- 

rević, Hasan Hasanbegović, Abduselambeg Hrasnica, Salih Na- 

nić, Nikola Prnjatović, Branko Rebić, Albert Romano, Mihajlo 

Trebić, Jovan Vukotić, Muhamed Zlatar, d-r Samuel Pinto i 

Ahmed Furda. Članovi nadzornog odbora su g. g.: Miloš 

Ljeskovac (pretsednik), d-r Hivzija Gavran-Kapetanović (pot

pretsednik), H. Alija Aganović, Nezir Krečo, Slavko Kalu- 

džerčić, Albert H. Mošo Altarac, prof. Kantardžić i Damjan 

Nikolič. Poslovni direktor je g. d-r Vita Kajon.

UJEDINJENO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO A. D. »VARDAR

—HERCEG BOSNA—TRIGLAV« U BEOGRADU

Zahvaljujući poboljšanju opštih privrednih prilika u 

zemlji i povoljnom dejstvu Tarifnog sporazuma za elementar

na osiguranja od 1 marta 1936 prošlogodišnje poslovanje Uje

dinjenog osiguravajućeg a. d. razvijalo se je takođe vrlo po

voljno. Dok je zbir prihoda od premija i dažbina do kraja

1935 pokazivao tendenciju opadanja, a u 1936 je bio samo za 

300 hilj. din. veći nego u prethodnoj godini, dotle prošlo

godišnje povećanje ovih prihoda iznosi ravno 3 miliona. Ne

obično je važna činjenica da je ovo znatno povećanje prihoda, 

sa 33,2 mil. u 1936 na 36,2 mil. din. u 1937, ostvareno gotovo 

bez ikakvog povećanja troškova. To znači da je postotak ko

štanja poslova s’manjen. U 1937 se je popravio i procenat šteta 

u svim poslovnim granama, osim u grani osiguranja automo

bila. Kao dokaz za osetno poboljšanje prilika u 1937 može da 

posluži i činjenica da se za prošlu godinu plaća i dividenda, 

prvi put otkada Društvo postoji u svom sadašnjem obliku.

Inače, našim čitaocima je poznato već iz naših ranijih 

analiza biiansa da je Ujedinjeno osiguravajuće a. d. nastalo 

krajem 1933 fuzijom triju naših vrlo prospernih osiguravajućih 

društava, od kojih su dva imala svoje sedište u Beogradu 

(Vardar a. d. i Herceg-Bosna a. d.), a jedno u Zagrebu (Tri

glav a. đ.). Ta su društva i pre fuzije kroz čitav niz go

dina održavala uske međusobne poslovne veze. Njihovom fu

zijom stvoreno je jedno preduzeće koje prema poslovnom 

volumenu i visini garantnih sredstava dolazi među najveća 

domaća osiguravajuća društva. Fuzijom su, razume se, usled

racionalizacije poslovanja ostvarene i znatne uštede u t roško-
vima.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hilj. dinara
Štete elementara 4.695 3.133 3.636 3.261
Štete života 1.022 2.050 2.409 2.351
Otkupi pol. života 2.611 2.081 . 2.400 3.533
Provizije i troškovi 12.428 10.787 10.361 10.952
Premije reos. elem. 12.641 12.350 12.254 12.958
Premije reos. života 2.760 2.927 2.520 2.519
Otpisi 1.824 2.111 930 701
Rez. premija element. 2.492 2.044 2.042 2.144
Rez. premija života 35.687 36.056 43.099 45.656
Prenosne premije 1.032 1.181 1.656 1.931
Rezerv, štete elem. 3.170 2.901 2.380 1.952
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Rezerv, štete života 475 341 575 655

Dobitak 461 310 315 443

Prihodi

Prenos dobiti 437 461 245 248

Prenos rez. prem. elem. 3.534 2.304 2.044 2.042

Prenos rez. prem. života 34.351 35.687 36.959 43.099

Preuzeta rez. prem. života — — 3.954 ' —

Prenos rez. šteta elem. 3.373 3.170 2.901 2.380

Prenos rez. šteta života 327 475 341 575

Prenosne premije 1.032 1.181 1.181 1.656

Prem. elem. (bruto) 21.074 17.564 17.598 18.580

Prem. života (bruto) 9.753 10.631 10.876 12.405

Dažbine elem. i života 4.882 4.655 4.630 5.064

Prihodi od kapitala 3.562 3.194 2.852 3.007

Zbir prih ili rashoda 81.299 79.173 83.579 89.057

Premije eiementara koje su u 1933 godini iznosile

29,78 miliona dinara bile su pale na 17,56 mil. dinara u 1935.

To je uglavnom posledica naročite poslovne politike uprave

Ujedinjenog osiguravajućeg a. d. Naime, raniji indirektni po

sao kojim se bavilo društvo »Triglav« u velikom obimu, na

pušten je već u 1934 delom, a u toku 1935 godine u celosti, 

radi nerentabilnosti i tadašnjih deviznih teškoća i ograničenja. 

Prihodi od premija u direktnom poslu u našoj zemlji povišeni 

su u 1936, u odnosu na prethodnu godinu, za 34 hilj. din., 

a u toku 1937 za 1 milion.

Bruto-premije u pojedinim granama eiementara ovako

su se kretale (u hilj. dinara):

Godina 1934 1935 1936 1937

Požar i šomaž 13.505 10.456 10.205 10.446

Provalna krađa 919 655 685 686

Staklo 164 156 172 166

Nezgode, jamstvo itd. 3.455 2.315 2.662 3.000

Transport 2.615 3.494 3.240 3.539

Grad (tuča) 415 488 633 743

Ukupno: 21.074 17.564 17.598 18.580

Najvažnija grana u elementaru je osiguranje požara', 

na koju u 1937 otpada 56% bruto-premija eiementara (prema 

58% u prethodnoj i 60% u 1935 g.). Na drugom mestu je 

transportno osiguranje sa 3,54 miliona dinara odnosno 19% 

od ukupnih premija eiementara. »Nezgode, jamstvo, auto i 

lom mašina« dolaze na treće mesto. Značaj ove grupe po

slova raste. U 1937 ona je donela 16,2% od ukupnih premija 

eiementara prema 15,1% u prethodnoj i 13% u 1935 godini. 

Na sve ostale grane elementarnog osiguranja (provalna krađa, 

staklo i grad) otpada 1,6 miliona odnosno 8,5% od ukupnih 

bruto-premija eiementara.

Štete eiementara u procentima neto-premija i dažbina 

ovako izgledaju (u hilj. din.):

Godina Premije i dažbine Neto-štete u <

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

1937 10.485 3.261 31,1

Procenat šteta u 1937 iznosi 31,1% i manji je nego

ma kojoj od četiri prethodne godine. Pored toga treba imati 

u vidu da su krajem 1937 i prijavljene a neobračunate štete 

(rezervisane štete) za 428 hilj. din. manje nego krajem 1936 

odnosno za 1 mil. din. manje od onih u 1935. To ukazuje 

na veliku opreznost uprave prilikom zaključivanja novih 

poslova.

Neobično zadovoljavajući su i podaci o životnom osi

guranju. To nam pokazuje i sledeča tablica:

Poslovi životnog osiguranja

God. Nove Nova pro Otkupi, is Osig. kapi Bruto

polise dukcija tek i storno tal kr. god. premije

u mil. u mil. u hilj. din.

1933 — — — 212,5 9.399

1934 2.415 52,0 51,0 213,5 9.753

1935 3.399 69,5 44,0 238,9 10.631

1936 2.948 68,2 47,6 259,5 10.876

1937 2.951 68,9 48,4 280,0 12.405

Društvo »Triglav« nije se uopšte bavilo životnim osigu

ranjem, a kod »Herceg-Bosne« i »Vardara« krajem 1932 bilo 

je na snazi 6936 polisa sa osiguranom glavnicom od 222,6 

mil. din. Krajem 1933 kod Ujedinjenog osiguravajućeg a. d. 

osigurana glavnica iznosi 212,5 mil., odnosno za 10 mil. manje, 

jer su otkupi, istek i storna bila veća od nove produkcije. 

Međutim, već u toku 1934 ukupna osigurana glavnica poka

zuje mali porast. U toku sledeće tri godine porast je vrlo 

osetan, tako da osigurana glavnica krajem 1937 dostiže vi

sinu od 280 miliona dinara. Ogroman i stalan porast poka

zuju i prihodi od premija, koji u 1937 iznose 12,4 mil. prema

9,4 mil. u 1933. Moramo podvući da je i smrtnost bila stalno 

ispod matematski predviđene visine.

Ukupna rezervna premija života porasla je prošle go

dine za preko 2,5 miliona, u odnosu na 1933 ona je više nego 

udvostručena i krajem 1937 iznosi 45,65 mil. din. prema 20,74 

miliona u 1933. Ovaj ogromni porast rezervne premije života 

izazvan je s jedne strane povećanjem produkcije i porastom 

ukupnih osiguranja glavnice, a s druge strane je posledica 

izmene ugovora o reosiguranju. Reosiguraču se sada ustupa 

manji deo preuzetog rizika i, razume se, manji deo naplaćenih 

premija. U vezi s tim smanjenjuje se i rezervna premija re- 

osigurača, a povećava se ona Ujedinjenog osig. a. d.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hilj. dinara

Blagajna 4.623 6.066 5.720 3.895
Novčani zavodi 7.515 8.672 7.454 12.073
Hartije od vrednosti 14.835 12.892 14.332 14.879
Kurs. razl. drž. hartija 1.354 — — —

Nepokretnosti 21.642 21.382 21.029 23.049
Zajmovi pol. života 10.436 10.738 12.465 11.678
Hipotekarni zajmovi 7.644 6.520 5.677 4.280
Osiguravajuća društva 3.427 2.726 3.319 2.918
Filijale 9.975 10.415 9.657 8.383
Inventar 509 451 350 300
Razno — 170 76 —

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000

Rezervni fond 1.596 1.658 1.809 1.959

Penzioni fond 3.587 3.740 3.880 4.052

Rez. i pren. premije 39.212 40.181 46.797 49.731

Depo prem. rez. reos. 16.327 17.679 13.720 13.930

Rezerva šteta 3.645 3.242 2.955 2.607

Osig. i reosig. društva 9.408 7.223 4.603 2.265

Razno 370 — — 468

Čista dobit 461 310 315 443

Zbir bilansa 80.607 80.032 80.080 81.455

Zbir bilansa, koji je krajem 1936 i krajem 1935 iznosio 

ravno 80 miliona, porastao je u 1937 godini na 81,45 mil. din., 

u prvom redu zbog povećanja rezervnih i prenosnih premija, 

sa 46,79 mil. u 1936 na 49,73 mil. u 1937. Potraživanje osigu

ravajućih i reosiguravajućih društava je opet smanjeno i kra

jem 1937 iznosi samo 2,26 mil. prema 9,4 mil. din. u 1934. 

Inače, pasiva nam pokazuje da Društvo uopšte nema poveri

laca. Pored sopstvenih sredstava postoje samo premijske re

zerve, prenosne premije i rezervisane štete.
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U aktivi vidimo da su rezervne premije kao i obrtni 

kapital kojim Društvo upravlja plasirani sigurno. Najrigo- 

roznije se vodi računa o podeli rizika i o likviditetu. Najveću 

poziciju u aktivi čine »nepokretnosti«, u koje je društvo pla

siralo 28,3% svog ukupnog obrtnog kapitala. Pored dveju 

palata u Beogradu i dveju u Zagrebu, Ujedinjeno osigura

vajuće a. d. ima po jednu reprezentativnu palatu i u Ljubljani 

i Novom Sadu. Drugi plasman po veličini su hartije od vred

nosti, na koje otpada 18,3°/o obrtnog kapitala. To su mahom 

naše državne i samoupravne obligacije. Na gotovinu kod 

novčanih zavoda otpada 14,8% obrtnog kapitala, na onu u 

blagajni 4,8°/o, na zajmove na polise života 14,3‘°/o, na hipo

tekarne zajmove 5,2%, na potraživanje prema osiguravajućim

i reosiguravajućim društvima 3,60/0, na ono prema sopstvenim 

filijalama 10,3% i na nameštaj 0,4%.

Posle pravilnog dotiranja svih tehničkih rezervi i ot

pisa od 332 hilj. na dubiozama, 315 hilj. na nepokretnostima

i inventaru i 53 hilj. na računu kursne razlike ostao je čisti 

dobitak od 443 hilj. dinara. Od toga je upotrebljeno za ispla

tu 4% dividende 240 hilj., za povećanje rezervnog fonda 93 

hilj., a ostatak od 109 hilj. din. prenet je na novi račun.

U upravi su g. g.: D-r Božidar Čerović (pretsednik), 

Jos. Lukman (potpretseđnik), Emerih Balaban, d-r Milan Božić, 

Teodor Gergelj, Ernst Hope, Ivan Hribar, Mih. Lukarević, 

Gustav Matfeld, Oskar Maurer i đ-r Vladimir Spevec. U nad

zornom odboru nalaze se gospoda: Rista Ognjanovič (pret

sednik), Eugen Balog, Marko Bauer, Manojlo ćelović, Franc 

Knebl i Vitomir Konstantinović.

ОПШТА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д. У ПЕТРОВГРАДУ

Општа привредна банка, Петровград, основана je још 

1902 год., што значи даона постоји већ преко 35 год. Иако 

банка има релативно малу главницу (1 милион динара), ипак 

она долази у ред наших најважнијих новчаних завода у 

Војводини. Иначе, приликом оснивања главница joj je изно- 

сила 200 хиљ. круна, a до 1914 била je повишена на 800 хиљ. 

предратних круна, што би одговарало износу од преко 10 

милиона данашњих динара. Крајем 1921 године, дакле већ 

после рата, главница je повишена на 4 милиона круна, на- 

кон чега je у 1922 претворена у динаре, и то на 1 милион, 

колико и данас износи.

Благодарећи одличним банкарским везама у Загребу и 

Београду и поверењу које je Банка увек уживала код петров- 

градског становништва, њој je пошло за руком да необично 

јако разграна своје послове. Пре банкарске кризе, крајем 

1930, она je управљала улозима од преко 30 милиона, дакле 

износом који je за 30 пута већи од њене главнице. To je 

за Банку било свакако једно велико преимућство, али je оно 

са друге стране претстављало и велику опасност, нарочито 

у приликама које смо проживљавали последњих година. 

Па ипак, банчини улагачи нису претрпели никакву штету, 

што je последица необичне предострожности с којом je 

веома способна банчина управа увек обављала све посло- 

ве. Благодарећи тој предострожности од 1931 до 1933 ула- 

гачима je готово без икаквих потешкоћа исплаћено преко

13 милиона. После тога су се и они углавном примирили, 

уверивши се да je с обзиром на сигурност и мобилност 

банчиних пласмана и њихов страх био потпуно неоправ- 

дан.

Биланси за неколико последњих лодина овако из- 
гледају:

Рачун изравнања

Актива 1930. 1933. 1935. 1936.

у хиљадама динара

Благајна 988 643 400 482

Потраж. код банака 5.003 203 87 80

Валуте 162 17 7 8

Хартије од вредности 1.064 832 626 550
Менице 21.693 13.317 13.094 13.053
Дужници 3.567 4.527 4.428 4.293
Хипотекарни зајмови 806 800 798 798
Банчина зграда 31 31 31 31

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фондови 971 1.106 1.121 1.121
Латентна резерва -- -- 337 337
Улози 30.251 16.980 16.135 15.942
Цедиране хипотеке 749 749 749 749
Разна пасива 143 459 82 76
Кауције и депозити 237 215 215 215
Чисти добитак 200 76 46 69
Збир биланса 33.552 20.586 19.687 19.510

Рачун губитка и добитка
Приходи

Камати 2.788 1.223 676 652
Плате и трошкови 409 449 331 340
Порези 97 56 59 76
Отписи 83 172 —■— 70
Чисти добитак 200 76 46 69

Приходи

Пренос добитка 1 1 23 46
Камате и провизије 3.488 1.975 925 1.004

Од непокретности 88 —— 165 156
Збир прих. и расх. 3.577 1.976 1.113 1.207

Дивиденда 16% 0%. —— ----
Kao што je већ споменуто, до краја 1933 улози су 

смањени за преко 13 милиона, са 30,25 милиона у 1930 на 

16,98 милиона дин. у 1933. У току следеће три године даље 

су опали само за 1 мил. дин., што нам доказује да се 

овде доста. брзо вратило поверење које je било поколе- 

бано паником улагача у септембру 1931 и доцнијим мера- 

ма о заштити земљорадника. Укупна сопствена средства 

крајем 1936 године износила су 2,53 милиона. Иначе, од

1933 до краја 1936 промене су биле сасвим незнатне, како 

у пасиви, тако и у активи.

По прилици две трећине банчиног обртвог капитала 

пласирано je у менице, које су крајем 1936 билансиранс са

13.05 милиона према 13,3 мил. у 1933 г. и 21,69 мил. крајем 

1930. Дужници су били порасли за 3,5 мил. дин. у 1930 на

4.5 мил. у 1933. После тога су незнатно опали и крајем 1936 

извосе 4,29 мил. Највећи део хипотекарних зајмова, који 

износе 798 хиљ., даље je цедиран. Само je незнатан про- 

ценат меничних кредита и дужника замрзнут, тако да бан- 

ци не прети уопште никаква опасност. Напротив, постоје 

сви услови за даљи успешан развитак овог угледног нов- 

чаног завода. Kao доказ велике банчине ликвидности пре 

банкарске кризе може да послужи и чињеница, да je 

крајем 1930 њена готовина у благајни и иод других нов- 

чаних завода износила преко 6 милиона. Крајем 1936 од- 

мах расположива средства била су 570 хиљ. дин.

У рачуну губитка и добитка дошли су до изражаја 

прописи о максимирању каматних стопа, као и смањива- 

ње пословног волумена. Приходи од камате и провизије 

у 1936 били су за близу 100 хиљ. већд него у претходноЈ 

год., али ипак нису достигли ни 30% оних из 1930. Про- 

центуално, издаци на име пасивне камате су последњих 

година још више редуцирани, али смањивање осталих из- 

датака није могло да се врши упоредо с опадањем прихо- 

да упркос најрипорознијој штедњи. Због тога je и рента- 

билитет пословања осетно смањен. Међутим, биланси су 

ипак закључени без губитака.

У управи су г.г.: Мајер Аурел, генерални директор, 

д-р Варади Имре, д-р Ердељавов Пера и д-р Нојман Ју- 

лије, a у надзорном одбору г.г.: Грунчић Душан, д-р Кар- 

тал Арпад и д-р Хајдушка Стеван.
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Садржај:
Прво хрватско-славонско дионичко друштво за икдустрију шећера, Осијек 

Velikobečkerečka fabrika šećera a. d., Petrovgrad 

Fabrika šećera a. đ. »Bačka«, Novi Vrbas

ПРВО ХРВАТСКО-СЛАВОНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО 

ЗА ИНДУСТРИЈУ ШЕЋЕРА, ОСИЈЕК

Хиперпродукција шећера, о којој смо после 1929 че- 

шће писали, код нас више не постоји. Залихе домаћих фа- 

брика на дан 1 јуна о. г. износиле су свега 2.400 вагона, 

од којих je отпадало 50% на кристал. Цени ce да ће до- 

iftaha потрошња шећера у јуну, јулу и августу, износити

1.900 до 2.000 вагона. To значи да ћемо у нову кампању 

ући са сразмерно незнатном резервом од 400 до 500 B a 

rona. Када бисмо кризу наше шећерне индустрије посма- 

трали и овог пута само у виду хиперпродукције, морали 

бисмо констатовати да je та криза срећно ликвидирана. 

Међутим, наш проблем шећера, који ce повлачи већ десе- 

так година, тиме није ипак још решен. Ми имамо 9 фабри- 

ка шећера, од којих су њих 8 у погону. Укупни капаци- 

тет ових фабрика, које спадају у *ред наших технички иај- 

боље опремљених предузећа, износи скоро 20.000 вагона 

годишње, a стварна производња шећера у 1936, која ce 

убраја међу боље године, достигла je само 8.660 вагона. 

Прошлогодишња производња била je још мања, пошто je 

износила цигло 3.300 вагона.

Kao што ce види, хиперпродукција je отстрањена пу- 

тем огромног ограничавања производње. Иначе, прошле го- 

дине ни природа није била издашна. Док je пре девет ro- 

дина пов|ршина засејана репом достизала 60.000 хектара, 

прошлогодишња засејана површина износила je свега око

14.500 хектара. Док ce не омогући повећање потрошњеше- 

hepa, мораће ce и у будуће рачунати с производњом од 

око 8.000 вагона шећера годишње и засејаном површином 

од највише 25.000 хектара. To значи даље да наше фабри- 

ке шећера ни у будуће неће моћи искоришћавати више од 

50% свог капацитета. С оваквим стањем незадовољни су и 

пољопривредници, који raje шећерну репу, и индустријал- 

ци, који производе шећер. Незадовољни су исто тако и 

конзументи, који га троше, и трговци, који га продају. Су- 

штина нашег шећерног питања je у томе, да наша земља 

у погледу потрошње шећера и даље стоји на врло ниском 

ступњу. Код нас ce шећер још увек сматра као луксуз, јер 

му je цена тако висока да je он неприступачан широким 

слојевима народа. Узрок за то треба тражити у првом реду 

у необично високој трошарини на шећер.

Највећа потрошња шећера у нашој земљи била je

1929 године са 8,7 кг. no становнику годишње. Када je 

због привредне депресије потрошња почела да опада, др- 

жава je хтела повећаном трошаринском стопом да одржи 

приход трошарине на ранијој висини. Законом од 1931 др- 

жавна трошарива je повишена најпре са 5 динара no кг. на

6,25 дина.ра за кристални и 6,55 динара за остале врсте ше, 

ћера. Непуну годину дана после тога она je опет пови- 

шена, и то на 7,50 динара за кристални и на 8,05 динара 

no кг. за остале врсте. Поред тога, шећер je оптерећен

и са 8,7% пореза на пословни промет као и општанским 

трошаринама. Уместо да ce снижењем јавних дажбина no- 

кушало зауставити опадање потрошње, које je било иза- 

звано смањењем куповне снаге поцрошача услед депре- 

сије, код нас je њиховим сталним повећавањем опадање 

потрошње још и убрзано, тако да ни држава није »икако 

могла да о ожи приход од трошарине на ранијој висини. 

Сувише bhcv 1 трошарина осетно погађа и земљораднике, 

произвођаче и.ећерне pene. Најзад, огромну штету трпе и 

наше фабрике шећера, које су већ 6 година приморане да 

раде само са једним делом свог капацитета. О некој наро- 

читој заради овде. нема ни говора. Док су готово све оста- 

ле наше индустријске гране, нарочито у 1936 и 1937 годи- 

ни, показивале задовољавајуће пословне резултате, дотле 

индустрија шећера није учинила ни један корак напред.

Огромне тешкоће с којима ce наша шећерна инду- 

стрија морала борити долазе сасвим јасно до изражаја и 

у билансима Осијечке фабрике шећера, која je и прошлу 

пословну годину морала закључити са губитком од преко

4 милиона динара. Прошла година, због претеране влаге, 

није била повољна за шећерну репу. „Пона-јвише ce je ка- 

сно посејало, вели управа у свом извештају a за кратко- 

трајне вегетације владало je кишовито време и харала 

c e r c o s p o r a  b e t i c o 1 a, те je и приход био лош и no 

количини и no каквоћи. Од 4.090 вагона плаћене шећерне 

репе, која je прерађена од 5 октобра до 1 новембра 1937, 

при чему ce je од 12 до 16 октобра морао и кочити погон 

ради несташице репе, произведено je само 403,68 вагона 

. шећера”. Kao што ce види, садржина шећера у репи није 

достигла ни 10% према 11,77% у претходној години. Фа- 

брика je имала већином репу, која je садржавала чак и 

знатно мању количину шећера него што ce према Уредби

о откупним денама сматра минимумом. Прерађена количи- 

на репе била je такође знатно мања него у току неколико 

претходних година, као што нам то показује и следеће 

упоређење (у квинталима):

Година Прерађена pena Израђени шећер

1934/35 719.750 73.472

1935/36 642.355 81.818

1936/37 921.520 109.364

1937/38 409.000 40.368

Томе треба додати да ce Осијечка шећерана налази у ве- 

ћем индустријском центру. Због тога су код н>е и наднице 

сразмерно врло високе. Све ове чињенице имале су врло 

неповољан утицај на производне трошкове, тако да je 

1937/38 година закључена са губитком од 4,03 милиона 

динара. Иначе, за прошлу годину није ce могла вр- 

шити ни амортизација инвестиција. Да je то учињено, 

укупни губитак би премашио износ од 7 милиона динара.

Изгледи за будућност нису такође повољни. Пољо- 

привредници не показују више много воље да сеју репу,
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jep je она изгубила глас најрентабилније културе, какав 

je раније уживала. Они ce радије одају гајењу шиенице, 

кукуруза, уљане репице и разних других индустријских 

биљака, из простог разлога, што цене овим производима 

показују тенденцију пораста, док ce код садашње цене 

шећера и садашње трошарине, цене репи не могу повећа- 

ти. Да би ce за текућу годину осигурала довољна количи- 

на репе, Осијечка шећерана ce je обавезала да ће проду- 

центима репе платити извесну минималну цену, независну 

од садржине шећера у репи. Потешкоће код овогодишњег 

контрахирање репе, и то не само у Осијеку него и код дру- 

гих шећерана, указују још једном на потребу да цену pe

ne и шећера треба поставити ва другу базу. Ако ce пови- 

си дена репе, мораће ce направити и други корак, или по- 

висити продајна цена шећера или смањити трошарина. По- 

висити цену шећера — значило би сужавати и даље по- 

трошњу. Taj пут не ваља, jep je шећер код лримитивне 

исхране иашег народа још увек луксуз, и постаје луксуз- 

нији што je скупљи. Остаје само да ce снизи трошарина.

Осетније смањивање трошарине на шећер имало би 

за последицу зиатније повећање потрошње, a у вези с тим 

не би ce смањио ни укупни приход од трошарине. Када би 

ce трошаринска стопа смањила на половину од данашње, 

знатно би ce повећала површина под репом, a порасла 

би и куповна снага земљорадника, Сматрамо да je већ 

крајње време да ce приступи решавању овог важног пи- 

тања. Уколико ce садашња ситуација не измени, треба ce 

бојати да ће ce сасвим убити интерес за производњу репе. 

Уместо досадашње хиперпродукције, могли бисмо лако 

остати без сопствене производн>е шећера, и то код 8 сјај- 

но опремљених фабрика, које су у стању не само да по- 

крију целокупну домаћу потрошњу, него и да баце знатие 

количине шећера и на светско тржиште.

Виланси Осијечке фабрике шећера за последње че- 

тири годиие овако изгледају:

Актива

Рачун изравнања

1934-35 1935-36 1936-37 1937-38

у хиљадама динара

Инвестиције • 61.712 61.717 62.496 64.959

Инвентар 2.719 2.700 2.669 2.672

Задиха робе 44.077 38.685 47.559 17.864

Материјал 2.265 2.464 2.157 2.892

Семе шећ. репе 1.452 755 470 918

Дужници 17.773 39.291 36.722 49.750

Г отовина 689 501 409

Ефекти 7.510 7.510 8.586 7.431

Губитак-салдо 3.039 6.735 — 3.042

Пасива

Главнида 30.800 30.800 30.800 30.800

Резервни фонд 47.246 47.246 40.511 40.511

Фонд курсне разлике 7.304 7.304 7.304 7.304

Фонд амортизације 28.246 31.050 33.890 33.890

Повериоци 27.389 44.145 47.667 37.432

Добитак --- -— ■ 988 --
Збир биланса 141.051 160.545 161.160 149.937

Рачун губитка и добитка

Расходи

Производња шећера 28.962 28.945 36.858 17.361

Пословни трошкови 5.268 5.296 5.763 5.759

Губитак на ефектима 872 --- —

Отпис дубиоза --- ----- 1.734 126

Порези 907 1.076 672 497

Амортизација 2.805 2.804 2.840 --

Пренос губитка —  3.039 -- --
Добитак _ _ --- 988 --- -

Приходи

Од производње 

Прекос добнти 

Г убитак-салдо 

Збир прих.-расх.

19.713

988

3.042

23.743

35.015 34.426 48.855
759 ---  ---

3.039 6.735 --- -

38.814 41.161 48.885

Осијечка шећерана билансира сваке године на дан 

31 марта. Збир биланса крајем прошле године износио je 

округло 150 милиона динара, за 11 милиона мање него кра- 

јем претходне године. У пасиви видимо да су сопствева 

средства фабрике, која износе 112,5 милиона, остала пот- 

пуио непромењена. Једино треба споменути да ce, уместо 

добитка од 988 хиљада који je крајем 1936/37 био пренет 

на нови рачун, ове године јавља опет салдо губитка у ак- 

тиви од 3,04 милиона. Према одлуци последње главие скуп- 

штине овај губитак треба да ce отпише на терет резерв- 

ног фонда. Сопствена средства фабрике, урачунавши и 

фонд амортизације, износиће после тога 109,46 милиона. 

Насуггрот томе стоје повериоци са износом од 37,43 мили- 

она. У односу на претходну годину повериоци су смање- 

ни за преко 10 милиона. To je повољна чињеница, a омогу- 

ћена je смањењем залиха робе са 47,5 милиона динара у 

1936/37 на 17,8 мидиона у прошлој години.

С обзнром на с.чањење залиха за око 30 милиона, 

могло ce je очекнвати и јаче смањење обавеза предузећа. 

До тога није дошло, jep су повећане и готово све позиције 

у активи. Пре свега треба споменути пораст дужника са 

36,7 милнона у 1936/37 на 49,7 милнона у прошлој години. 

To je у вези са појачањем продаје шећера. Инвестиције 

показују такође пораст, са 62,50 милиона у претходној на 

64,96 милиона у прошлој пословној години. Учињене су 

извесне нове инвестиције, које омогућују снижење стал- 

них режија. У истом циљу врше ce и разне реконструкције, 

за које ce употребљавају и неке добро одржане машине и 

направе преузете од усорске шећеране. И залиха семења 

показује повећање од око 450 хиљ. дин., a рачун матери- 

јала од 635 хиљада. Једино je рачун ефеката смањен, са

8,58 милиона у 1936/37 на 7,43 милиона у прошлој години.

У рачуну губитка и добитка, због мале количине 

прерађене репе, испољили су ce у појачаној мери сви не- 

повољни моменти који су утицал^ на пословање фабрике. 

Приходи од производње у прошлој години износили су 

свега 19,71 милона према 48,85 милиона динара у 1936/37, 

дакле за преко 29 милиона динара мање. Трошкови произ- 

водње шећера опали су само за 19,5 милиона a пословни 

трошкови не показују знатнијих промена. Природно je да 

ce код овако слабог пословног резултата морало одустати 

од амортизације инвестиција, која je последњих година из- 

носила око 2,8 милиона динара годишње. Отпис дубиоза 

износи у 1937/38 години 126 хиљада према 1,73 милиона 

динара у 1936/37.Као што видимо, пословни резултат je ка- 

тастрофалан.

У управи су господа: Антун пл. Михаловић (прет- 

седник), Антонин Тиле и днр Никола Костренчић (потпрет- 

седници), инж. Владимир Храховина, Франтишек Хрушка, 

Отон Кноблох Вучански, Лазар Лађевић, Фране Паулић, 

Антон Шалек и Јосип Ф. Шмид. Чланови надзорног одбо- 

ра су гспода: инж. Будислав Цвијановић, Антун Хржић, 

Фрањо Павличек, Рихард Пискачек и Анте Шкарда.

VELIKOBEČKERECKA FABRIKA ŠEĆERA A. D., 

PETROVGRAD

Zbog velikih stokova neprodatog šećera, koji su pre

lazili iz godine u godinu i vezali ogromne kapitale, i Veliko- 

bečkerečka fabrika šećera bila je primorana da za 1937 po

godi manju površinu za setvu šećerne repe. Tu nije bilo dru

gog leka, jer su svi predloži u pogledu smanjivanja troša-
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rine bili odbačeni. Imali smo već priliku da napomenemo da 

je prošle godine i prinos repe bio vrlo slab. Zbog toga je 

Velikobečkerečka fabrika šećera koja je naša daleko najveća 

šećerana, mogla da otkupi i preradi svega 446,5 hilj. kvin- 

tala repe prema 1146.140 kv. u prethodnoj godini. Iz ove ko

ličine proizvedeno je samo 46.339 kv. šećera (prema 155.687 

kv. u 1936), 24.300 kv. melase i 24.137 kv. suvih rezanaca. 

Kako je prošlogodišnja repa sadržavala vrlo malo šećera, 

opao je i procenat iskorišćenja sa 13,8% u 1936 godini na 

10,4% u 1937.

Uprkos srozavanju proizvodnje i preteranom trošarin- 

skom opterećenju, Velikobečkerečka fabrika šećera uspela je 

da zaključi i prošlu poslovnu godinu sa dobitkom. To je posle

dica prodaje velikog dela starih zaliha. Kad bi u završnim ra

čunima imao biti odlučujući samo efekat prošlogodišnje pro

izvodnje, onda bi i ova fabrika morala iskazivati gubitak. 

Čisti dobitak za 1937 iskazan je sa 10,66 miliona (sa prenosom 

iz 1936 godine —- 11,26 miliona dinara), dok je godišnja za

rada pre krize iznosila redovno preko 100% više. Posma- 

traocima kojima prilike nisu poznate (a takvih kod nas nema 

malo) mogla bi i prošlogodišnja zarada izgledati ogromna, 

jer glavnica fabrike iznosi 36 miliona. Međutim, ova zarada 

je više nego umerena. Naime, treba imati u vidu da je u fa

briku prilikom njenog osnivanja uloženo oko 1,3 miliona en

gleskih funti; a to kod današnjeg kursa iznosi okruglo 300 

miliona dinara. To znači da prošlogodišnji dobitak odgovara 

ukamaćenju uloženih sredstava od oko 3‘/2%.

Vrlo povoljno imovinsko stanje Velikobečkerečke fa

brike šećera potvrđuje nam i donja tablica, u kojoj donosimo 

.glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

Investicije 51.373 51.082 51.790 51.972

Dužn. i pover.-saldo 5.132 884 788 7.911

Efekti 17.104 17.146 16.877 19.877

Roba 43.963 45.438 49.917 38.636

Blagajna 720 845 964 1.088

Pasiva

Glavnica 36.000 36.000 36.000 36.000

Red. rez. fond 9.506 1.048 10.695 11.195

Fond za pov. glavn. 3.360 3.360 3.360 3.360

Fond valorizacije 9.136 9.136 9.136 9.136

Fond amortizacije 39.071 39.071 39.573 40.080

Eond poreske rezerve 6.000 4.500 5.100 7.800

’Neispl. dividenda 2.926 5.305 654

Čisti dobitak 10.304 10.354 11.166 11.259

Zbir biiansa 118.294 115.395 120.336 119.484

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi i plate 3.422 2.701 2.729 2.872

Porezi 8.047 4.256 2.110 3 730

Dubiozna potr. — — 436 —

Poreska rezerva — — 600 2.700

Amortizacija 3.254 — 502 507

Dobitak sa prenosom 10.304 10.354 11.166 11.259

Prihodi

Prenos dobitka — 410 459 596

Bruto prihodi 24 662 16.901 17.084 20.472

Zbir prih.-rash. 24.662 17.311 17.543 21.068

Pošto su dužnici i poverioci kompenzirani, a njihov 

saldo je iskazan u aktivi, ovde je zbir biiansa, koji iznosi 119,5 

miliona, identičan sa sopstvenim sredstvima preduzeća. Od 

ovih sredstava plasirano je oko 52 miliona u investicije. Fond 

amortizacije dostigao je visinu od 40 miliona. Ako ovaj fond 

odbijemo od iskazanog iznosa investicija, videćemo da su 

ukupne investicije biiansirane per saldo sa 12 miliona dinara, 

a nesumnjivo je da one stvarno pretstavljaju višestruku vred

nost. Zbog toga je poslednjih godina i amortizacija mogla da 

bude vrlo umerena; za prošlu godinu iznosila je samo pola 

miliona dinara.

Saldo dužnika i poverilaca, koji se već čitav niz godina 

iskazuje stalno u aktivi, iznosi 7,9 miliona prema 788 hilj. u 

1936. S obzirom na povoljnu finansijsku strukturu preduzeća 

poverioci sigurno ne zauzimaju veće dimenzije, a tako isto 

ni dužnici, jer se najveći deo transakcija obavlja za gotovo. 

Porast pomenutog salda je, prema tome, izazvan povećanjem 

sopstvenih nezaposlenih sredstava, plasiranih kod novčanih za

voda, a povećanje ovih sredstava je u prvom redu posledica 

smanjenja zaliha robe, sa 49,9 mil. din. u 1936 na 38,6 mil. 

krajem 1937. Račun efekata je takođe povećan za ravno 3 

mil., na 19,87 mil. din., delom zbog dobitka na kursnoj 

razlici.

Brutoprihodi iznose 20,47 miliona i veći su za 3,4 mil. 

nego u 1936. Na strani rashoda vidimo da su plate i troškovi 

ostali gotovo nepromenjeni, dok su izdaci za poreze povećani 

sa 2,11 mil. u 1936 na 3,73 mil. u 1937. Povećana je i dotacija 

poreskoj rezervi sa 600 hilj. din. u prethodnoj na 2,7 mil. 

dinara u prošloj godini. Od čiste dobiti upotrebljeno je 9 mil. 

za isplatu dividende, .1 mil. 66 hilj. za tantijemu, 500 hilj. za 

povećanje rezervnog fonda, a ostatak od 692 hiljade prenet 

je na novi račun.

U upravi su g. g.: D-r Dragoljub Aranđelović, Hajnrih 

Blas, Josif Bun, Grof Aleksandar Čekonić, Hugo Elbogen, Ru

dolf Elbogen, Emil Frajnđ, d-r Oton Frangeš, Milutin Laza

revič, Artur Lederer, Đorđe Lederer, Baron d-r Marsel Mada- 

rasi-Bek, Šari Torman. Članovi nadzornog odbora su g. g.: 

d-r Miša Matič, Andor Marton, Edmund Poper, Robert Trajš 

i d-r Slavko Županski.

FABRIKA ŠEĆERA A. D. »BAČKA«, NOVI VRBAS

Sa 1937 završila je Fabrika šećera a. d. »Bačka« svoju 

25-tu poslovnu godinu. Fabrika je osnovana 1911 sa glavnicom 

od 5 miliona kruna. Godine 1917 povišena je glavnica na 8 

miliona kruna, a krajem 1920, posle nacionalizacije; glavnica 

je iznosila 5 miliona dinara. U toku 1922 ona se povišuje na 

15, a u 1923 na 25 miliona dinara. Na tom nivou ostala je 

sve do godine 1928, kad je provedena valorizacija investicija 

i glavnica povišena na 50 miliona dinara. Tom prilikom je bio 

formiran i poseban fond valorizacije u iznosu od skoro 9 

miliona dinara.

Odmah posle osnivanja fabrika je morala da se bori 

sa teškom krizom, koja se upravo u to vreme pojavila na svet- 

skoj pijaci šećera i koja je ovo novo preduzeće već u samom 

početku teško gušila. Čim je ova kriza nešto popustila, na

išao je i svetski rat, koji je doneo nove teškoće. Posle rata 

izvršena je agrarna reforma. Nije teško razumeti šta je ona 

značila za fabriku šećera »Bačka« koja se je u pogledu snab- 

devanja repom oslanjala na veliki posed. Kada su prestale ne

daće u pogledu snabdevanja repom, došlo je do smanjenja potro

šnje šećera i povećanja trošarinskih stopa, a u vezi s tim i do 

hiperprodukcije šećera. Kao što se vidi, 25-godišnja delat 

nost fabrike bila je gotovo u celosti ispunjena borbom i teško

ćama.

Međutim, treba konstatovati da je fabrika ipak uspela, 

blagodareći smišljenom radu i neobičnoj obazrivosti, da svla
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da sve teškoće, koje su bile još uvećane poraslim obavezama 

prema državi i nastojanjima oko zbrinjavanja njenih službe

nika. Isto tako moramo naglasiti da je fabrika stalno odr

žavana na potrebnoj tehničkoj visini. Ona se stalno proši

ruje i modernizuje, tako da se njene instalacije mogu me

riti i sa onima najmodernijih fabrika šećera. Inače, jedino za

1933 akcionarima nije podeljena nikakva dividenda.

U pogledu rada u prošloj godini uprava napominje u 

svom izveštaju da je blagodareći povoljnom prolećnom vre

menu sejanje repe započelo već 5 marta, a završeno je 5 apri

la. Međutim, 1937 bila je od poslednjih 12 godina sa 820 mm 

kiše najkišnija. Usled toga stvaranje šećera u repi nije mo

glo da napreduje, tako da joj je kvalitet ostao veoma rđav, 

a podbacio je i prinos. U 1937 prerađeno je u ovoj fabrici 

od 3 oktobra do 5 novembra svega 595.637 kvintala repe pre

ma 1,060.623 kvintala u prethodnoj godini. Prerađena mala 

količina repe, a naročito krajnje niska sadržina šećera u repi, 

uticale su nepovoljno na poslovni rezultat. Nasuprot tome 

povoljno utiče činjenica da će se do nove kampanje gotovo 

u celosti prodati rezerve šećera koje su se bile nagomilale iz 

proizvodnje ranijih godina. Udeo fabrike »Bačka« u snabde- 

vanju zemlje šećerom povećao se je u toku prošle godine, 

pri povećanju ukupne zemaljske potrošnje. Na to povećanje 

uticalo je nekoliko činjenica. U prvom redu nešto jači priliv 

novca kod potrošnih slojeva, a zatim je bilo i dosta slučajeva 

izuzetne potrošnje šećera. Između ostalog, veće količine še

ćera utrošene su za slađenje vinske šire, jer je prošle godine 

i kvalitet grožđa bio prilično slab. Potrošene su i veće ko

ličine šećera u denaturisanom stanju za dohranjivanje pčela. 

Blagodareći ovim izuzetnim okolnostima, kod nas više nema 

hiperprodukcije šećera. Međutim, kao što smo naglasili pri

likom analize bilansa Osiječke šećerane, to ne znači da je 

kod nas time definitivno rešeno i pitanje šećera koje se po

vlači već toliko godina.

Evo glavnih bilansnih pozicija Fabrike šećera »Bačka« 

za poslednje četiri godine:

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Nepokretnosti 4.450 4.680 4.500 4.500

Zgrade i investicije 29.142 29.142 29.593 30.608

Mašine i uređaj 30.756 30.756 36.581 38.330

Industrijska pruga 2.349 2.349 2.349 2.349

Zalihe 39.945 34.775 48.801 25.825

Dužnici i ulozi 31.596 36.614 34.244 54.243

Hartije od vrednosti 3.483 4.622 4.276 4.276

Blagajna 152 192 213 272

Razna aktiva 3.220 3.220 — —

Pasiva

Glavnica 50.000 50.000 50.000 50.000

Rezervni fond 8.500 8.750 9.250 9.750

Fond valorizacije 8.789 8.789 8.789 8.789

Fond za pov. glav. 1.369 1.369 1.369 1.369

Fond amortizacije 29.853 33.951 38.318 42.981

Fond za sumnj. potraž. — 151 — 2.165

Fond kursne razlike — — — 717

30.715 28.023

18.145 6,720

56 1.864

3.915 8.024

160.558 160.403

Rashodi

Porezi i pristojbe 676 215 2.970 2.435

Otpis —- amortizacija 3.112 4.098 4.367 4.663.

Sumnjiva potraživanja 51 151 — 2.165

Kursna razlika — — — 717

Dobitak sa prenosom 3.485 3.825 3.915 8.024

Prihodi

Prenos dobiti — 387 481 572.

Od efekata 108 89 118 81

Od nepokretnosti 15 7 13 25

Od proizvodnje 7.202 7.807 10.640 17.326

Zbir prih. — rashoda 7.325 8.290 11.252 18.004

Zbir bilansa koji je identičan sa obrtnim kapitalom fa

brike iznosi 160 miliona i ostao je u odnosu na prethodnu, 

godinu gotovo nepromenjen. Tuđa sredstva iznose samo 6,72. 

miliona prema 18,14 miliona krajem 1936. To znači da sop

stvena sredstva, uračunavši u to i čisti dobitak i fond amorti

zacije, iznose preko 150 miliona dinara. Fabrika je, dakle, fi- 

nansijski odlično fundirana. Ona ne mora da zarađuje kamatu, 

za poverioce. To je glavna činjenica koja joj je omogućila da 

iskazuje dobitke i u teškim godinama krize.

Kao i kod drugih šećerana, tako su i ovde zalihe sma

njene, sa 48,8 miliona krajem 1936 na 25,8 miliona krajem pro

šle godine. Dužnici i ulozi kod banaka su povećani sa 34 mi

liona u prethodnoj na 54 miliona u prošloj godini. Zgrade i 

investicije pokazuju povećanje od 1 miliona dinara, a mašine 

i uređaj od 1,75 miliona. Kao što se vidi, fabrika je u toku. 

prošle godine izvršila neke investicije. Naročito treba spo

menuti da je izrađena jedna nova sušara, koja će omogućiti 

povećanje proizvodnje rezanaca i poboljšanje njihovog kva

liteta.

Bruto-dobit iznosi 17,32 miliona prema 10,64 miliona u 

pretdhodnoj godini. Amortizacija je za 300 hiljada veća nego 

u 1936 i iznosi 4,66 miliona. Posle dotacije od 2,16 miliona 

fondu za sumnjiva potraživanja i 717 hiljada fondu kursne 

razlike ostao je čisti dobitak od 7,45 miliona, odnosno sa pre

nosom iz 1936 godine —  8 miliona 24 hiljade dinara. Od toga 

je upotrebljeno za dividendu 6,25 miliona, za povećanje re

zervnog fonda 500 hiljada, za tantijemu 745 hiljada, a ostatak 

od 529 hiljada prenet je na novi račun. Dividenda iznosi 12,5% 

prema -5% u 1936. To nije mnogo, jer su ukupna sopstvena 

sredstva po prilici tri puta veća od glavnice, tako da njihovo 

ukamaćenje jedva prelazi 4%.

U upravi su gospoda: D-r Gedeon Dunđerski (pretsed

nik), Filip Vajs (potprestednik), A. Acel, d-r Marko Čutić, 

Edmund Hološ, d-r Stevan Klajn, Josif Najman, Radiša Niko

lič, Makso Openhajm, Lazar Prodanovič, Evgen Švare i Đorđe 

barun Ulman. U nadzornom odboru nalaze se gospoda: Mirko 

Jakobčić, Mileta Leskovac, Karlo Acel, Geza Štuks-Ribar, 

Evgen Kemendi, Oskar Hameršlag, d-r Franjo Kiš, Josip Piliš.

Zasebno opor. rezer. 36.454 28.995

Poverioci 6.641 10.519

Neispl. dividenda — —

Čisti dobitak 3.485 3.825

Zbir bilansa 145.092 146.349

■ в е а

Читајте наше „Анализе Биланса“
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Sadržaj s

Državna fabrika šećera na Čukarici 

Rudnik »Kostolac« Dorde Vajfert a. d., Kostolac 

Gradištansko električno i industrijsko a. d. Veliko Gradište

DRŽAVNA FABRIKA ŠEĆERA NA ČUKARICI

U analizama bilansa šećerana u Osijeku, Petrovgradu i 

Novom Vrbasu, koje smo objavili u broju 27 od 2 jula o. g., 

već smo ukazali na nezavidni položaj u kome se još uvek 

nalaze naša industrija šećera i proizvođači šećerne repe. Zbog 

toga se ovom prilikom nećemo na tome zadržavati. Što se tiče 

rada Državne fabrike, šećera na Čukarici, moramo napome

nuti da je i ona prošle godine mogla da iskoristi samo ne

znatan deo svog kapaciteta. U prošloj kampanji ona je pre

radila samo 2.806 vagona repe prema 9.012 vagona u pret

hodnoj godini. Repa je bila slabijeg kvaliteta i otkupljena je 

po ceni od 17,53 dinara po kvintalu (prema 19,56 din. u 1936), 

a njen procenat iskorišćenja bio je samo 10,68°/o (12,04% u 

1936). Fabrika je iz prerađene repe dobila 31.890 kvintala še

ćera prema 106.438 kvintala u prethodnoj godini. Kao što se 

vidi, prošlogodišnja proizvodnja šećera ovde je jedva dostigla 

30% one iz 1936, a ni u toj godini fabrika nije bila iskoristila 

ni cele 213 svog proizvodnog kapaciteta.

Efekat poslovanja pokazuje nam donja tablica u kojoj 

smo uporedili glavne pozicije; računa gubitka i dobitka za 

poslednje četiri godine:

Rashodi 1934/35 1935/36 1936/37 

u hiljadama dinara

1937/38

Održanje fabr., plate,

nadnice i ostalo 5.709 7.287 4.881 5.469

Porez i prirez 4.674 3.862 2.318 2.049

Otpisi 914 912 2.063 982

Ukupno 11.297 10.061 9.262 8.500

Podela čiste dobiti:

rez. fondu 516 233 769 803

fondu za obnovu 1.032 465 769 803

nagrada upravi 103 37 154 236

nagrada osoblju 206 74 231 241

penz. fondu 100 200 400 400

ost. dob. Min. fin, 8.362 3.642 5.367 5.548

Čista dobit 10.319 4.651 7.690 8.031

Prihodi

Šećer, melasa i rezanci 19.935 13.306 15.851 13.368

Kamata i vanr. pr. 1.681 1.407 1.101 3.163

Zbir prihoda 21.616 14.713 16.952 16.531

S obzirom na to da proizvodnja u 1937/38 nije dostigla

ni jednu trećinu one iz prethodne kampanje, prošlogodišnji 

rezultat poslovanja možemo označiti kao neobično zadovo

ljavajući. Čista dobit za prošlu godinu je čak i nešto veća 

ođ one iz 1936/37 i iznosi 8,03 mil. din. Blagodareći osetnom 

smanjenju zaliha, koje su se bile nagomilale iz proizvodnje 

ranijih godina, prihodi od prodaje šećera, melase i rezanaca 

iznose 13,36 miliona i samo su za 2,5 miliona manji nego u

prethodnoj godini. S druge strane je i ovo smanjenje go

tovo u celosti nadoknađeno porastom prihoda od kamate i 

vanrednih prihoda, koji iznose 3,16 mil. prema 1,10 mil. din. 

u 1936/37. U vezi s tim zbir ukupnih prihoda u 1937/38 iz

nosio je 16,53 mil: samo za 240 hilj. din. manje nego u 1936/37.

Na strani rashoda vidimo da su izdaci za održanje fa

brike, plate, nadnice i ostali režijski troškovi za 588 hilj. din. 

veći nego u prethodnoj godini. Uprava je i prošle godine pri- 

menjivala najrigorozniju štednju, ali se — uprkos smanjenju 

proizvodnje — ovo povećanje troškova nije moglo izbeći, jer 

su, kako nadnice, tako i sve ostale cene pokazivale izrazitu 

tendenciju porasta. Zatim je uporedo sa povećanjem vanred

nih prihoda bilo i vanrednih izdataka. Izdaci za porez i prirez 

iznose 2,05 miliona i manji su za 270 hilj. nego u prethod

noj godini. Ovde treba naglasiti da fabrika, iako je državno 

preduzeće, ne uživa nikakve specijalne privilegije. Ona plaća 

poreze i prireze i izložena je slobodnoj konkurenciji kao i sve 

ostale fabrike šećera u zemlji. U odnosu na prethodnu godinu 

otpisi su smanjeni na polovinu, ali se samo neznatno razli

kuju od onih iz 1934/35 i 1935/36 godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

u hiljadama dinara

Gotovina:

u blagajni 30 67 149 129
žiro-rač. 4.841 4.800 4.727 30.398

Ukupno 4.871 4.867 4.876 30.527

Dužnici'

tekući računi 9.309 4.481 5.784 4.052
fabrični ekonomi 397 649 321

predujmovi 2.625 1.316 792 2.654

doznake na putu — — 416 389
prenosne pozic. 30 25 —■ ■ 142
fabrične filijale — — — 3.027

Ukupno 12.361 6.865 7.343 10.264

Fabrikati 46.529 41.539 45.067 15.846

Nepokretnosti

zemljište i zgrade 9.329 9.150 8.992 8.786

celokup. maš/ uređaj 6.635 6.310 5.710 5.363

Ukupno 15.964 15.460 14.702 14.149

Razna aktiva

pokretnosti i mater. 1.746 1.541 1.387 2.624

vrednost rez. fonda 4.086 4.351 3.912 3.912

ulozi penz. fonda 369 533 831 1.374

evidenc, računi 19.284 16.790 22.024 23.802

Ukupno 25.467 23.215 28.154 31.712

Pasiva

Sopstvena sredstva 

obrtni kapital 43.301 43.301 43.301 43.301
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rezervni fond 11.035 11.268 12.037 12.840

fond za obnovu 13.696 13.825 13.595 13.296

penzioni fond 462 733 1.231 1.774

Ukupno 68.493 69.154 70.164 71.211

Poverioci

Min. fin. ostat. dob. 8.362 3.642 5.367 5.548

tantijeme 310 111 385 477

poverioci tek. rač. 7.804 1.420 1.435 1.453

prenosni poverioci 919 743 684 —

neispl. repa i razno 20 87 55 12

Ukupno 17.415 6.003 7.926 7.490

Evidencioni računi 19.284 16.790 22.024 23.802

Zbir bilansa 105.192 91.947 100.114 102.503

Zbir bilansa iznosi 102,5 mil. din. Ako malo bolje po-

gledamo sastav pasive, videćemo da fabrika uopšte nema po-

verilaca u uobičajenom smislu te reči. Među poveriocima iska

zano je na prvom mestu Ministarstvo finansija sa 5,54 mi

liona dinara za čistu dobit fabrike, koja je preostala posle 

odvajanja za fondove i nagrade upravi i osoblju. Poverioci 

po tekućim računima iznose svega 1,45 miliona, gotovo jed

nako kao i krajem prethodne godine. Za tantijemu upravi i 

osoblju izdvojen je iznos od 477 hilj. dinara. Razni evidencioni 

računi, preko kojih se knjiže garancije, kaucije, ostave itd., 

iskazani su sa 23,8 miliona, a ukupna sopstvena sredstva iz

nose 71,2 miliona. Kao državno preduzeće, fabrika nema sop- 

stvene glavnice. Pozicija »Obrtni kapital«, koja ovde zame

njuje glavnicu, formirana je iz čiste dobiti, najvećim delom 

u 1926/27 i 1927/28 godini. Ova pozicija, koja je iskazana sa 

43,3 miliona dinara, ne pretstavlja sav obrtni kapital fabrike. 

Fondovi (za obnovu i rezervni) iznose preko 26 miliona, a 

poverioci su, kao što smo videli, sasvim neznatni.

U aktivi pada u oči ogromni iznos gotovine. Krajem 

prošle poslovne godine (31 marta 1938) fabrika je imala u 

blagajni samo 129 hiljada dinara, ali se je na žiro-računima 

nalazio iznos od 30,4 miliona prema 4,7 miliona krajem pret

hodne poslovne godine. Ovo veliko povećanje gotovine je 

posledica smanjenja zaliha gotove robe sa 45,07 miliona u 

1936/37 na 15,85 miliona dinara krajem 1937/38. Ukupni iznos 

dužnika izkazan je sa 10,26 miliona prema 7,34 miliona u pret

hodnoj godini. Samo mali deo tog iznosa otpada na dužnike 

za šećer, jer se poslovi obavljaju uglavnom samo za gotovo. 

Dužnici po tekućim računima iznose 4,05 miliona, potraživanja 

od fabričnih filijala 3,02 miliona a predujmovi 2,65 mil. dinara. 

U odnosu na prethodnu godinu predujmovi su povećani za 

skoro 2 miliona. To je u vezi sa povećanjem površine zasa

đene repom u tekućoj kampanji. Vrednost celokupnog ma- 

šinskog uređaja i nepokretnosti iskazana je sa ciglo 14 mili

ona dinara. Stvarna vrednost investicija je nekoliko puta veća. 

Fabrika je osnovana pre 40 godina, ali su stare, dotrajale, ne

ekonomične i sa malim kapacitetom mašine i aparati zamenjeni 

pre nekoliko godina najmodernijim i vrlo ekonomičnim ma

šinama i aparatima, koji imaju veći proizvodni kapacitet. Fa

brika može danas sa lakoćom da preradi godišnje oko 15.000 

vagona repe i da izradi oko 1.600 vagona šećera, radeći 4 me

seca u godini, tj. za vreme koje se smatra kao normalno za 

naše klimatske prilike.

Pre izvesnog vremena doneto je rešenje o proširenju 

poslovanja fabrike i na proizvodnju špiritusa i kvasca. Te

hnički usiovi za to postoje. Fabrika proizvodi godišnje neko

liko . stotina vagona melase, za koju se uvek ne mogu lako 

naći kupci. Dakle, postoje sirovine za obe grane industrije. 

Fabrika ima i dovoljno sopstvenog kapitala za nabavku po

trebnih investicija, tako, da ne bi morala plaćati kamate. Naj

zad, ona ima i svog neiskorišćenog zemljišta za podizanje po

trebnih zgrada, magacina i postrojenja. Građevinski objekti 

potrebni za smeštaj novih proizvodnih grana fabrike-treba 

da budu izgrađeni još u toku ove godine.

Pretsednik Upravnog veća fabrike je g. Dragutin Priča, 

'а članovi su g. g.: Đukan Spasojevič i Toplica Pešić. Direktor 

je g. Velimir Đurđić.

RUDNIK »KOSTOLAC« ĐORĐE VAJFERT A. D., KOSTOLAC

lako se u firmi podvlači da je »Kostolac« rudarsko 

(ugljenokopno) preduzeće, ipak treba napomenuti da ovde 

imamo u stvari jedan mali trest. Pored ugljenokopa tu je 

još i rečno brodarstvo, parni mlin, kamenolom i velika eko

nomija. Brodarstvo, koje igra veoma važnu ulogu u bilansu, 

pošto je iskazano sa skoro 19 miliona u aktivi, ne pretstavlja 

samostalnu granu privređivanja. Ono služi uglavnom samo 

za prenos uglja, od mesta proizvodnje do Beograda i Pan

čeva, gde je koncentrisana glavna potrošnja. Značaj parnog 

mlina, kamenoloma i ekonomije nije znatniji, tako da je ug

ljenokop stvarno ipak najglavnija grana privređivanja u pre- 

duzeću. To nam pokazuje i račun gubitka i dobitka.

Ugalj koji proizvodi »Kostolac« je lignit vrlo dobrog 

kvaliteta sa prosečno 3500 kalorija, a dobiva se gotovo ne

posredno na obali Dunava, odmah ispod ušća Morave. Pri

vredna kriza je u svoje vreme prouzrokovala smanjenje po

trošnje uglja. Poslednjih godina od toga je trpeo i Rudnik 

»Kostolac«. Poboljšanjč opštih prilika dobro je došlo i ovom 

preduzeću. Ipak treba primetiti da ni naša ukupna proizvod

nja lignita ni proizvodnja »Kostolca« nisu još ni iz daleka 

dostigle onu od pre krize, iako je poslednjih godina otvoreno 

čak i nekoliko novih rudnika lignita. Ni cene lignita nisu se 

oporavile u dovoljnoj meri. Poznato je da su rudnici lignita 

dosta zapostavljeni od strane državnih železnica. S obzirom 

na to, njihovi izgledi zavise od porudžbina industrije i pri

vatnika. Da bi se postojeći rudnici lignita racionalnije eksplo- 

atisali, trebalo bi ograničiti otvaranje novih.

U svom poslovnom izveštaju za prošlu godinu uprava 

»Kostolca« napominje, između ostaloga, da je preduzeće »i 

pored teških prilika i rudarskog štrajka od skoro 25 dana, 

postiglo zadovoljavajući poslovni rezultat«. Čista dobit po 

svima granama poslovanja iznosi samo 100 hilj. din. Međutim, 

preduzeće je uspelo da izvrši amortizaciju od 1 mil. 38 Hilj. 

din. na instalacijama, inventaru i plovnom parku, kao i ot

pis od vrednosti poplavom odnesenog kamena sa stovarišta u 

Brnjicama u iznosu od 75 hilj. dinara.

Bilansi za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara
Gotovina 483 457 513 321
Hartije od vrednosti — — 598 601

Nepokretnosti 2.564 2.573 2.521 2.471

Koncesija »Kostolac« 5.500 5.500 5.500 5.500

Mašinerije ‘ 520 468 421 379
Zeleznička postrojenja 1.590 1.431 1.288 1.259
Mlin. instalacija 180 162 138 117

Pokretni inventar 420 344 287 300

Plovni objekti 19.560 19.170 18.595 18.037

Inventar plov. obj. 1.240 880 630 '535

Novi potkop — 212 201 180

Istražni radovi 223 — — -

Ugalj i materijal 499 954 750 636

Dužnici 5.038 7.393 6.193 6.408

Razna aktiva 329 .74 76 . . 82

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Rezervni fond 53 56 57 58

Dobr. fond Đ. Vajfert —- — — 109

8°/o obveznice 4.500 4.500 4.500 - 4.500

Menice 9.915 9.070 8.739 8.025
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Poverioci 12.574 14.343 13.223 12.866

Lombard — 204 148 207

Razna pasiva 660 941 1.007 926

Kaucije, gar., ostave 11.260 25.093 23.017 22.997

Dobit 443 504 36 136

Zbir bilansa 49.406 64.711 60.728 59.824

■Obrtni kapital 38.146 39.618 37.711 36.827

Iz gornje tablice vidimo da Rudnik nikada nema većih

zaliha uglja. Ova pozicija varira između pola i jedan milion 

dinara. Krajem 1937 iskazana je sa 636 hilj. Dužnici iznose 

6,4 miliona prema 6,2 mil. u prethodnoj i 7,4 mil. u 1935 god. 

Ukupne investicije bilansirane su sa 28,7 mil., od čega otpada

18,6 mil. din. na brodarstvo i 10,1 miliona na rudnik. Zbir 

bilansa iznosi nešto manje od 60 miliona. Ako se od toga 

oduzmu kaucije, garancije i ostave, kao neutralne pozicije 

koje su iskazane sa istim iznosima u aktivi i pasivi, vidi se 

>da obrtni kapital pređuzeća iznosi ravno 36,8 miliona. To zna

či da su skoro četiri petine sredstava s kojima preduzeće 

radi uložene u investicije. Sopstvena sredstva nisu dovoljna 

za pokriće svih investicija. Zbog toga se preduzeće služi i 

dugoročnim kreditima. Inače, glavnica iznosi 10 mil., a ukup

na tuđa sredstva (obveznice, menice, poverioci i lombard) oko

26,5 miliona dinara. U toku poslednje tri godine menice i po

verioci pokazivali su tendenciju postepenog opadanja, dok se 

.stanje obveznica nije menjalo. Lombardni dug pređuzeća je 

neznatan.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 

u hiljadama dinara

1937

Ađmin. i opšti troš. 4.742 3.983 4.142 4.867

Amortizacija 407 309 323 410

Otpis sumnj. potraž. — — 527 —

Kamenolom — 152 — —

Ekonomija 15 — — 5

Dobit

Prihodi

443 504 36 136

Prenos dobiti 315 440 503 36

Rudnik 5.275 4.436 4.502 5.308

Brodarstvo 13 34 10 12

.Mlin 4 7 7 10

Ekonomija — 30 6 —

Razni prihodi — — — 12

Zbir prihoda 5.607 4.947 5.029 5.418

Prihod rudnika u 1937 bio je za 800 hilj. din. veći nego

u prethodnoj godini i iznosi 5,3 miliona. Prihodi ostalih grana 

su neznatni. Prošle godine je jedino rad ekonomije završen 

sa gubitkom. I režijski troškovi pokazuju tendenciju porasta. 

’U računu rashoda amortizacija je pokazana sa 410 hilj. Me

đutim, jedan deo otpisa je izvršen pre zaključka knjiga, tako 

da je ukupna amortizacija u 1937 iznosila 1,08 miliona pre

ma 1,2 miliona u prethodnoj godini.

Ukupan čisti dobitak sa prenosom iz 1936 iznosi 136 

hilj. din. Od toga je upotrebljeno za dotaciju Dobrotvornom 

fondu poč. Đorđa Vajferta 27 hilj. din., za povećanje rezerv

nog fonda 2 hilj., a ostatak od 107 hiljada prenet je na novi 

račun.

U upravi su g. g.: D-r Dragutin K. Protić, (pretsednik), 

d-r Ferdinand Gramberg, žorž Faj, Herman Gramberg i Oto 

Vajfert. Članovi nadzornog odbora bili su g. g.: Rudolf Pile 

'{pretsednik), d-r Gustav Kerpel i poč. Milan Parivodić.

GRADIŠTANSKO ELEKTRIČNO I INDUSTRIJSKO A. D-, 

VELIKO GRADIŠTE

Celokupna spoljna trgovina Kraljevine. Srbije pre iz- 

Egrađnje železnicaT imala je tri glavne probojne tačke: Veliko

Gradište, Smederevo i Šabac. V. Gradište imalo je Stig za 

pozadinu, kao Šabac Mačvu i Smederevo Jasenicu. Paralelno 

sa tim ogromnim volumenom trgovačkog prometa robe raz

vijalo je V. Gradište i proizvođačku delatnost. Ono je bilo 

u drugoj polovini XIX veka isto tako jedno od najvećih iz

voznih mesta za debele svinje. Dok nije Mađarska sagradila 

železnice prema Dunavu, Srbija je izvozila poluugojene svinje, 

takozvane kočinare za meso. S izgradnjom železničke pruge 

do Bazjaša, koji leži zapadno od V. Gradšta, preorijentisalo 

se V. Gradište od trgovca u proizvođača debelih svinja. To 

je imalo za posledicu da je Stig znatno proširio kulturu ku

kuruza i tim dvojstvom proizvodnje: pšenice i kukuruza, znat

no se osigurao protiv atmosferskih nepogoda.

V. Gradište se paralelno s ekonomskim snaženjem ra

zvijalo i kulturno. Još pre 50 godina, kada je 95e/o naroda u 

Srbiji bilo nepismeno, Gradištanci su slali svoje sinove na ško

lovanje u Mađarsku, u Slovenačku (Ljubljanu), pa čak i u 

Švajcarsku (Vintertur). Gradištanci su bili toliko komercija

lizirani u svome mentalitetu, da su se smatrali višim od osta

lih redova, pa čak i činovništva. Obično sirotinja i činovništvo 

školovali su decu za činovnike. Patricije su slale decu u 
stručne škole.

Požarevački okrug uopšte (u čije područje spada i V. 

Gradište) liferovao je vrlo malo političara, koji se regrutuju 

iz činovnika. Ali je dao velike privrednike.

Veliko Gradište imalo je poslednjih decenija zlu sud

binu. Najviši udar mu je zadala železnica, kojom je Poža- 

revac vezan sa Dunavom (a docnije sa unutrašnjošću do Pet

rovca). Pre te pruge celokupna proizvodnja poljoprivrednih 

proizvoda morala je doći u V. Gradište, jer je požarevački 

trgovac plaćao nižu cenu za iznos podvoza kolima od Poža- 

revca do Dubravice. Gradištu je ostala njegova najbliža oko

lina, koja mu je i danas verna, ali se trgovački promet sma

njio za 60—70°/e. Istovremeno je propao i izvoz debelih svinja. 

Carinski rat s Austrijom je zadao smrtni udar ovoj veoma 

rentabilnoj privrednoj grani. Ni trgovinski ugovor od 1907 

god. nije doneo oživljenje zbog kontingentiranja izvoza na

50.000 komada svinja (a ranije 150.000). Jedna brojka je do

voljna, da nam pokaže svu tragediju najnaprednijeg mesta 

predratne Srbije: broj stanovnika V. Gradišta je iznosio pre 

50 god. 2.000, a danas iznosi 3.000. Za ovo vreme i sela i va

roši su se udvostručili, a poneka i udeseterostručila.

Još je fatalniji postao njegov geografski položaj, stvara

njem Jugoslavije. S onu stranu Dunava došla je Rumunija, sa 

kojom se nije imalo i ni danas se nema gotovo nikakvih eko
nomskih veza.

Gradište se otimalo od zle sudbine svom svojom sna

gom. Najsjajniji pothvat preorijentacije prestavlja Gradištan- 

sko električno i industrijsko društvo a. d. Požarevački okrug 

sem mlinova nije imao iskustva u industrijskoj delatnosti. I 

baš na tom polju za poslednjih dvadeset i nekoliko godina 

pokazali su oni uspeh, koji je gotovo besprimeran kod nas 

a koji pokazuje, koliko je jak komercijalni duh u atmosferi 

Gradišta.

Sa bogatom žitnicom u pozadini a ležeći na Dunavu i 

Peku Gradište je imalo razvijeno mlinarstvo. Na jarugama 

Peka bile su dve vodenice potočare: gornja i donja. Za ne

kada bogato Gradište one su bile letnja kupatila prvoga reda. 

Na mestu gde. je stajala gornja vodenica nalazi se danas 

šest industrijskih preduzeća.Ona imaju zajedničku bazu u ja- 

rugi na kojoj je bila vodenica, a koja je pretvorena u elek

tričnu centralu. Ona liferuje osvetljenje Gradištu. To se je

dino imalo u vidu pre rata, kad je podignuta centrala. Danas 

su na tom istom mestu povezana pogonskom snagom i prav

no u jedno akcionarsko društvo fabrika leda, vunara, cedište 

zejtina i fabrika kartona. Koliki je napor bio potreban pa da 

se bez ikakve industrijske tradicije prelazi s- jedne na drugu 

industriju. Teško je reći koje je preduzeće prospernije, i koje
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od njih više služi privrednim interesima mesta i okoline. Mlin 

spada u red najboljih u zemlji, liferuje brašno za Beograd 

za najuglednije potrošače. Fabrika leda zadovoljava vrlo jev- 

tino domaću potrebu, a vunara potrebu seljaka. Što se tiče 

fabrike zejtina, njene su zasluge za okolinu neizmerne. Ona je 

podignuta s obzirom na okolnost, da se u Stigu u velikom 

obimu neguje, pored kukuruza, bundeva za hranu stoke. Oce

nilo se, da u tom kraju ima dovoljno semena od bundeve za 

rentabilnost zaposlenja cedišta zejtina. Međutim, kad je na

stala poljoprivredna kriza, uprava ovoga preduzeća pomogla 

je svom snagom preorijentaciju stiškog seljaka za jedan deo 

proizvodnje ka suncokretu, tako da je danas fabrika puno 

zaposlena cedenjem suncokretovog semena. I što je najinte

resantnije, ta cednica radi na ujam (ušur). Seljaci donose svo

je seme, kao pšenicu radi mlevenja. Suncokret je do pre 

izvesnog vremena u Stigu bio samo jedan cvet, danas je to 

unosna poljoprivredna kultura. Kao vrhunac, ali svakako ne 

kao poslednja etapa u aglomeriranju industrijskih preduća na 

mestu gornje vodenice, imamo da zabeležimo fabriku kartona. 

S obzirom na to da je ta industrija u Jugoslaviji uopšte mlada, 

mora se odati priznanje upravi za ovu inicijativu. Koliko je 

ona bila uspešna, najbolje ilustruje činjenica, da je prve go

dine celokupna proizvodnja kartona prodata unapred.

Prostor ne dopušta da uđemo detaljnije u analizu ovo

ga industrijskog emporija V. Gradišta. Čitava bi se knjiga

o tome mogla da napiše. Međutim, potrebno je da kažemo 

nekoliko reči o finansijskoj strani ovog preduzeća, pošto je 

to glavni zadatak naših analiza biiansa. To će se videti iz ovih 

tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1937 1936 

u hilj. dinara

1935

Blagajna 6 22,3 11,7
Poštanska štedionica 173,9 48,6 76,4

Električna centrala 53,5 56,8 63,1

Mlin 758 836,6 922,5

Fabrika leda 51 56,6 62,9
Jaz i jaruga 17 19,1 21,2
Vunara 31,3 33,6 34,8

Cedionica zejtina 60,6 ■62,4 52,1
Fabrika kartona 264,9 246,7 .—.

Materijal i mreža 30,7 20,3 30,2
Nameštaj i pribor — 3,6 4
Vrednost rezervnog fonda 279,8 247,3 235
Vrednost osoben. rez. fonda 66,2 21 —

Hrana 38,5 13,6 55,8
Hartija 76,1 — —

Gorivo i mazivo 33,1 41,8 35,7
Efektivni računi — — 17
Menični depo 480 480 600
Kaucije 18 18 18

Pasiva

Glavnica 400 400 400
Fondovi

rezervni 262,7 247 230,6

osobeni rezevni 322,4 238,2 151,6

za pokr. ev. štete 94,5 74,5 —

za obnovu mašina 226,3 196,3 171,3

za amort. mašina 215,7 185,7 160,7
za kursnu razliku 88,5 53,6 43

Narodna banka 250 250 300

Opšta trg. banka 0,5 0,2 —

Društveni akcepti 480 480 600

Polagači kaucija 18 18 18

Neisplaćena dividenda — 7 —

Akcionarima na raspoloženje 70 80 80

Zbir biiansa 2.438,7 2.230,9 2.224

Još mnogo sjajnije svedočanstvo upravi gornjeg pre

duzeća daje gornja statistika bilansnih cifara za poslednje tri. 

godine. Kao što se vidi iz pasive, ukupan obrtni kapital iz

nosi oko dva miliona dinara, od čega je samo 250.000 din. 

dug,' a sve ostalo sopstveni kapital. Od 1,700.000 sopstvenog 

kapitala, 400.000 dinara je glavnica, 1,200.000 rezerve, a 70.000- 

dobit za poslednju godinu. Na ovom se najbolje vidi oprezan 

rad i čuvanje svake pare.

Došlo je, prirodno, vreme da se najveći deo rezerve 

pretvori u glavnicu. U tome je pogledu učinjen predlog od, 

strane uprave zboru akcionara. Predlaže se, naime, da se: 

glavnica poveća na milion dinara, s tim da se izda akcionarima 

besplatno tri nove akcije na svake dve stare. Ova odluka nije; 

naišla u prvi mah na potrebno razumevanje od strane nad-' 

zorne vlasti, ali je u poslednje vreme stvar ipak dovedena u- 

red, jer opšti rezervni fond od 272.670 din. ostaje i dalje. Po 

sebi se razume, da akcionari imaju interes da se ova mera. 

srovede već i s obzirom na naš sistem društvenog poreza, po 

kome dopunski porez stoji u pravilnoj srazmeri sa visinom 

rezervi.

Sa 2 mil. din. gradištanci su podigli šest raznih indu

strijskih preduzeća! To zvoni kao bajka! Mlin koji obično ko

šta desetine miliona Gradištansko električno i industrijsko a. d. 

nije koštao ni milion dinara. Poslednjih godina se vodi u aktivi po > 

958.000. Električna centrala vodi se po 53.000 i čini samo jedan 

mali deo gotovine kod Poštanske štedionice (174.000 din!). 

Fabrika leda se knjiži sa 51.000 din. Vunara se vodi sa 51.000' 

din., Cedionica zejtina sa 60.000 a Fabrika kartona sa 265.000. 

Sav materijal i mreža sa 31.000 din. I to je sve! Ne bi čovek 

nikad mogao da veruje, da se sa ovako minimalnim su

mama mogu da podignu šest industrijskih preduzeća! Gradi

štanci u ovom pogledu mogu da posluže kao učitelji jugo- 

slovenskim malim kapitalistima. Gotovina iznosi polovinu, 

glavnice (200.000 din.), a vrednost rezervnog fonda oko 250.000 

din. Može li se zamisliti veća likvidnost kod industrijskog po

duzeća?

Račun dobitka i gubitka

Rashod 1937 1936 1935-

u hiljadama din.
Opšti i troškovi proizvodnje 727,5 626,2 675,4

10°/o otpis:

Centrale 5,9 6,3 7
Mlina 84,2 92,9 102,5
Fabrike leda 5,7 6,3 7
Jaza i jaruge 1,9 2,1 2,4
Vunare 3,5 3,9 3,7

Cedionice zejtina 6,7 6,9 5,8.

Fabrike kartona 29,4 27,4 —

Materijala i mreže 3,4 2,3 3,4

Nameštaja i pribora 3,6 0,4 0,4

Od čiste dobiti:

Osobenom rez. fondu 84,2 86,5 12

Fondu za obnovu maš. 30 25 12

Fondu za amort. maš. 30 25 12

Fondu za pokriće ev. štete 20 10 4,5;

Akc. na rasp. 70 80 80

Prihod

Bruto prihod . 1.106 1.001,3 928

Zbir prihoda ili rashoda 1.106 1.001,3 928

Prihodi u 1937 godini iznose polovinu obrtnog kapitala' 

(1.100.000 din.). Od toga su troškovi 727.000 din., otpisi 145.000 

din., dotacije fondovima 165.000 din., a 70.000 din. je stavljena« 

akcionarima na raspoloženje!

Najzad za stručnjake jedan lep zadatak: Šta može da. 

košta akcija ovog poduzeća u ®/o-svoječmaimalne vrednosti.- 

Svakako bi to bio najbolji papir na jugoslovenskim berzama..
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Садржај:
Trbovljansko ugljenokopno društvo, Trbovlje 

Električna centrala »Fala« a. d., Beograd 

„Унион” пивара д.д., Љубљана

TRBOVLJANSKO UGLJENOKOPNO DRUŠTVO, TRBOVLJE

Trbovljansko ugljenokopno društvo nije samo daleko 

najveći proizvođač uglja u našoj zemlji, nego spada istovre

meno među naša najveća industrijska preduzeća i najveća 

akcionarska društva. Sopstvena sredstva Trbovljanskog dru

štva, zajedno sa čistim dobitkom, iznose oko 300 miliona di

nara, a kretanje njegove proizvodnje u toku poslednjih go

dina pokazuje nam donja tablica. Da bi se mogao što pra

vilnije oceniti ogromni značaj »Trbovlja« za našu privredu, 

navodimo i podatke o celokupnoj jugoslovenskoj proizvodnji 

uglja, ne računajući i lignit (svi podaci —  u tonama):

Naša ukupna Proizvodnja »Trbovlja«

Godina 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 3,235.982 921.37« 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 3,521.075 977.429 58.511 14.441

1937 3,969.877 1,165.980 67.380 20.625

Kako kod »Trbovlja«, tako i u celoj zemlji proizvodnja 

uglja bila je najveća u 1929 godini. U toj godini na »Trbovlje« 

je otpadalo 43,2% naše celokupne proizvodnje uglja. U toku 

nekoliko sledečih godina, sve do kraja 1933, naglo opada i 

naša celokupna proizvodnja i proizvodnja »Trbovlja«. Među

tim, ova poslednja je opadala mnogo bržim tempom, tako da 

je u 1933 Trbovlje učestvovalo u našoj ukupnoj proizvodnji 

samo sa 28,5%. To dolazi otuda što se sve više forsirala pro

izvodnja državnih rudnika, iako ugalj iz državnih rudnika teško 

može konkurisati onome Trbovljanskog društva, kako u po

gledu kvaliteta tako i u pogledu racionalne eksploatacije. U 

toku 1934 dolazi opet do malog povećanja proizvodnje, ali 

se ono kod »Trbovlja« u 1935 i prvoj polovini 1936 godine 

ne nastavlja. Tek u drugoj polovini 1936 dolazi do povolj

nog preokreta, u prvom redu zbog pojačane tražnje za in

dustrijskim vrstama uglja. S obzirom na porast železničkog 

i rečnog saobraćaja, prošle godine bile su i državne porudž- 

bine veće. Iz gornjeg pregleda se vidi da je ukupna proizvod

nja uglja u državi u 1937 dostigla 87,5% one iz 1929, dok pro

izvodnja »Trbovlja« jedva dostiže 59,5% od normalne.

Prošlogodišnje poboljšanje kod Trbovlja bilo je ipak 

znatno. U poređenju prema 1936 proizvodnja uglja je ovde 

porasla za skoro 20%, odnosno za 188.560 tona. Cene su po

kazivale takođe tendenciju porasta. Zatim su u društvenim 

rudnicima došli do izražaja i napori uprave za smanjenje

proizvodnih troškova. Pokazale su se kao uspešne i mere pre- 

duzete poslednjih godina u pogledu koncentracije otkopa, 

popunjavanja tehničke opreme i uvođenja naučne organiza

cije rada. Potrošnja cementa u zemlji je takođe porasla. U 

vezi s tim povećala se je i proizvodnja cementne fabrike Tr

bovlja sa 58,511 tona u prethodnoj na 67.380 tona u 1937 go

dini. U poređenju sa najnižom proizvodnjom u 1934, prošlo

godišnja proizvodnja cementa u Trbovlju bila je više nego 

dvostruka i premašila je čak i dosadašnju rekordnu iz 1931 

godine. Društvo je sada pristupilo i znatnom povećanju svoje 

cementne fabrike. Izgrađeni su silosi za cement, a uskoro će 

biti postavljena i nova rotaciona peć. Proizvodnja kreča je 

dostigla rekordne cifre iz 1929 godine. Modernizacija kre- 

čana u Zagorju je omogućila ne samo povećanje njihovog ka

paciteta nego i osetno smanjenje proizvodnih troškova. Pre 

prelaza na detaljnu analizu bilansnih pozicija treba spomenuti 

da je društvo preuredilo i modernizovalo i električnu centralu 

u Trbovlju, tako da će ona moći da proizvodi celokupnu ko

ličinu energije potrebnu za pogon društvenih postrojenja. Za 

to će se upotrebljavati ugalj slabijeg kvaliteta.

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Montanski poseđ 45.064 43.985 42.905 41.826

Zemljište i šume 5.476 5.476 5.477 5.446

Zgrade 16.863 16.489 16.041 15.594

Mašine 30.758 28.048 29.783 40.513

Uređaj rudnika 36.059 34.210 35.095 31.450

Dnevni kopovi 7.970 6.109 4.248 2.387

Industr. preduzeća 13.559 12.034 10.874 14.283

Investicije ukupno 155.750 146.350 144.423 151.500

Nameštaj 12 10 8 5

Zalihe 18.330 18.188 17.182 17.940

Efekti 2.299 2.310 2.367 2.275

Dužnici 161.272 167.792 170.314 167.924

Kursna razl. obv. 1.919 1.786 1.662 1.533

Blagajna 4.614 3.733 2.645 2.490

Pasiva

Glavnica 200.000 200.000 200.000 200.000

Rezerve 79.10 77.009 77.355 78.018

Obligacije 4.433 4.230 4.018 3.798

Poverioci 45.650 38.806 35.590 33.757

Neispl. dividenda 1.885 2.532 2.418 2.558

Razna pasiva 3.133 3.355 3.459 3.657

Čista dobit 10.109 14.288 15.761 21.879

Zbir bilansa 344.200 340.170 338.602 343.667
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Rashodi

Troškovi i plate 6.084 6.053 6.255 6.625

Socijalni izdaci 11.080 10.383 10.230 10.789

Porezi i takse 7.166 6.701 9.758 11.906

Kamati 351 343 324 320

Amortizacija 16.633 14.695 15.259 16.460

Otpis sumnj. potr. 402 134 311 1.096

Čista dobit 10.109 14.288 15,761 21.879

Prihodi

Bruto prihodi 48.240 50.738 56.336 67.394

Prenos dobiti 3.587 1.859 1.562 1.681

Zbir prih. —  rashoda 51.827 52.597 57.898 69.075

Zbir bilansa, koji je sa 409 miliona u 1932 postepeno 

ali stalno opadao, prošle godine pokazuje povećanje od oko

5 milona, na 343,7 miliona dinara. U pasivi vidimo da kod 

poverilaca ni u toku 1937 tendencija opadanja nije prestala. 

Poverioci iznose samo 33,7 miliona i jedva prelaze 40% nji

hovog iznosa iz 1929 ili 1930 godine. Društvo ima u opticaju 

i za 3,8 miliona dinara obligacija. Sva tuđa sredstva ne iznose 

više od 43,77 miliona. To znači da na njih ne otpada ni 13% 

od ukupnih sredstava kojima društvo raspolaže. Finansijska 

snaga Trbovljanskog ugljenokopnog društva je ogromna, i to 

ne samo za naše, već i za evropske prilike. Glavnica iznosi 

200 miliona, a rezerva 78 mil. din., odnosno sa dotacijom iz 

dobiti za 1937 — ravno 80 mil. din. prema 70,7 miliona kra

jem 1929 godine. Od 1932 do kraja 1936 rezerve su se slabo 

menjale. To je i razumljivo s obzirom na neobično teške pri

like u kojima se kroz to vreme nalazila naša industrija uglja. 

Ovde treba napomenuti da se amortizacioni fondovi ne iska

zuju u pasivi, jer se amortizacija vrši neposredno smanjiva

njem bilansne vrednosti odnosnih investicija u aktivi.

Ukupne investicije su bilansirane sa 151,5 miliona pre

ma 144,4 miliona krajem 1936. Posle čitavog niza godina to je 

prvo povećanje ukupnog iznosa investicija. U nove investicije 

uloženo je u toku prošle godine ukupno 25.42 miliona prema

15,2 mil. u prethodnoj i 7,15 mil. din. u 1935 godini. Od 1929 

do kraja 1936 nove investicije su. iznosile oko 11 miliona go

dišnje. U 1937 bio je najjači porast kod pozicije »mašine«, 

koje su bilansirane sa 40,5 miliona prema 29,78 miliona u

1936 godini. Zatim dolaze industrijska preduzeća sa 14,28 mil. 

prema 10,87 mil. u prethodnoj godini. To je u prvom redu 

posledica već spomenutog preuređenja sopstvene kalorične 

centrale i proširenja fabrike cementa. Najveći otpisi izvršeni 

su i prošle godine kod uređaja rudnika i dnevnih kopova. 

Inače, amortizacija u 1937 iznosila je 16,46 miliona prema 15,26 

mil. u 1936 i prosečno oko 16 miliona godišnje od 1929 do

1935 godine.

Zalihe uglja, cementa, kreča i pogonskog materijala 

bilansirane su sa 17,94 mil. Od toga ne otpada ni punih 39 

hilj. din. na zalihe uglja, dok je materijal iskazan sa 16,4 

miliona, a cement i kreč sa 1,48 mil. Pozicija »dužnika«, preko 

koje se knjiže i nezaposlena sredstva uložena u banke, iska

zana je sa 167,9 mil. Ako uporedimo poziciju dužnika sa po

zicijom poverilaca, vidimo da ovi poslednji ne iznose više od 

jedne petine iznosa dužnika. I to je dokaz neobično povoljnog 

finansijskog stanja društva.

Uprkos povećanju nadnica i drugih izdataka koji po

skupljuju pogon, čista dobit se prošle godine takođe pove

ćala i iznosi, bez prenosa iz prethodne godine, 20,2 miliona 

prema 2 miliona u najslabijoj 1933 godini i 44 mil. din. u 

najboljoj 1929 godini. Bruto prihodi u 1937 iznose 67,4 mili

ona i veći su za 11 mil. nego u prethodnoj godini. Čista do

bit je povećana samo za 6 miliona, jer su porasli i izdaci: po

rezi i takse za 2,2 miliona, troškovi i plate za 400 hilj., so

cijalni izdaci za 560 hilj. Amortizacija je takođe za 1,2 miliona 

veća nego u 1936, џ otpisi dubioza za 785 hilj. dinara. Uprava 

napominje đa prošlogodišnji otpis za dubioze obuhvata pored 

neznatnih stvarno nenaplativih iznosa i jednu rezervu od 

skoro milion dinara za eventualne gubitke kod banaka pod 

zaštitom.

Od iskazane čiste dobiti upotrebljeno je 16 miliona za 

isplatu 8% dividende (prema 6Vf>% u prethodnoj, 6% u 1935, 

4% u 1934 i 17,5% u 1929 godini), zatim 2 miliona za pove

ćanje rezervnog fonda, 500 hilj. za povećanje penzionog fonda 

i 1,45 miliona za tantijemu, dok se ostatak od 1 milion 927 

hilj. prenosi na novi račun.

U upravno odboru su g. g.: Andre Luquet (pretsednik), 

d-r Bogdan Markovič (potpretsednik), Claude Aulagnon, đ-r 

Ivo Benkovič, Jean Baron de Bourgoing, Raymond Deltel, Emil 

Freund, d-r Ferdinand Gramberg, Fernand Grenard, inž. An

ton Klinar, Jacques May, Rene Monod, Adolf Münch, Ervin 

Philipp, d-r Alfred Porada, Henry Reuter, Rikard Skubec, Va

silije Nikolajevič Strandtman, Maurice Tremau, Henry Jahan 

i Ivan Avsenek. U nadzornom odboru su g. g.: Jules Benard, 

d-r Adolf Golia i Ivan Pless. Generalni direktor je g. Rihard 

Skubec, a njegov zamenik g. inž. Antoine Julliard. Direktori 

su g. g.: inž. Avgust Heinrich i d-r Vinko Vrhunec. Vladin 

komesar je g. d-r Vilko Pfeifer.

ELEKTRIČNA CENTRALA »FALA« A. D., BEOGRAD

»Fala« iskorišćuje vodenu snagu Drave, nedaleko od 

Maribora. Ona je najveća električna centrala u Dravskoj ba

novini, a u celoj našoj zemlji ispred nje se nalazi samo cen

trala društva »La Dalmatienne« u Kraljevcu na Cetini. »Fala« 

raspolaže vodenim turbinama od 50.000 konjskih snaga, a od 

početka svoga rada u 1938 godini do danas izgradila je preko 

400 kilometara dalekovoda visokog napona od 80.000, 35.000,

10.000 i 5.000 volta. Od celokupne električne energije koja 

se proizvodi u Jugoslaviji, na »Falu« otpada po prilici, jedna 

petina, a od one koja se proizvodi u Dravskoj banovini, u 

kojoj je, kao što je poznato, napredak elektrifikacije jači 

nego u ma kojem drugom delu naše države, na proizvodnju 

»Fale« otpadaju čitave dve trećine. To nam jasno pokazuje 

u kolikoj meri je ona doprinela ekonomskom prosperitetu 

Slovenije. Inače, »Fala« daje struju gotovo celom severnom 

delu Dravske banovine kao i mnogim mestima u severoza- 

padnom delu Savske banovine (Varaždin, Čakovec itd.).

U toku poslednjih 8 godina plasman električne energije, 

koju proizvodi »Fala«, ovako se kretao:

Priklj. vredn. Prihodi od

Plasirana stru- inst. potr. na- struje u mil.

Godina ja u mil. k. v. č. prava u hilj. k. v. dinara

1930 177,3 —— 29,8

1931 128,5 --- 25,9

1932 128,8 63,32 25,7

1933 128,7 64,73 26,3

1934 130,3 66,86 27.2

1935 157,3 68,27 30,1

1936 137,9 60,45 27,7

1937 175,5 63,21 30,8

Produkcija »Fale« bila je najveća u 1927 god. sa 180,5 

miliona kilovatčasova. Usled krize ona je posle toga opala na

128,5 miliona k. v. č. U 1931, 1932, 1933 i 1934 godini ukupni 

plasman ostao je stacionaran. U toku 1935 bilo je opet došlo 

do znatnijeg porasta celokupnog konzuma (za 20,6%), u pr

vom redu biagodareći povećanju potrošnje kod Tvornice du

šika Ruše. Proizvodnja energije u 1936 god. u odnosu na pret-

ч
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bodnu godinu zaostala je za 19,37 mil. k. v. č. Opšti konzum 

je, doduše, i u toj godini bio u porastu za 3,23 mil. k. v. č., 

ali je proizvodnja najglavnijeg konzumenta, Tvornice u Ru

šama, bila za 22,6 mil. k. v. č. manja nego u 1935 godini. 

Produkcija energije u 1937 god. približila se je onoj iz go

dina pre krize i iznosila je 175,5 mil. k. v. č., odnosno za 37,5 

mil. k. v. č. više nego u 1936 godini. Od ovog viška potrošila 

je Tvornica za dušik u Rušama, blagodareći svojoj povišenoj 

produkciji u prošloj godini, 27,92 mil. k. v. č., tako da je ukup

na potrošnja ove industrije u 1937 dostigla visinu od 98,26 

mil. k. v. č. U toku prošle godine povisila je svoju potrošnju 

i Trboveljska premogokopna družba (za 2,94 mil. k. v. č.), a 

u  odnosu na 1936 porastao je za 15,7% odnosno za 6,5 mil. 

k. v. č. i opšti konzum. Na razvoj opšteg konzuma vrlo 

štetno utiču državne i samoupravne trošarine na struju. U ni

jednoj zemlji ne nailazi se na slična opterećenja koja koče 

razvitak elektrifikacije. Kako u Slovenačkoj, pored »Fale«, ima 

i čitav niz drugih hidrocentrala, kao i znatan deo kaloričnih 

centrala, razumljivo je da dolazi na dodirnim tačkama kat- 

kođe da iznesemo i neka neobično interesantna zapažanja.

»Fali« se prebacuje i to da je strano preduzeće. Sasvim 

je tačno da je ona finansirana od strane švajcarskih banaka 

švajcarskim kapitalom. Ali je isto tako sasvim pogrešno mi

šljenje, koje smatra da su sva strana preduzeća štetna, a sva 

domaća korisna za našu narodnu privredu. Za napade pro

tiv stranog kapitala upravo je primer »Fale« vrlo rđavo iza

bran. U toku 15 godina svoga rada, od 1923 do 1938, ona nije 

uopšte mogla da deli dividendu, već je morala da zaključuje 

svoje završne račune čak i bez dovoljno otpisa.

Glavne bilansne pozicije Električne centrale »Fala« za 

poslednje četiri godine pružaju nam priliku ne samo da ispi

tamo finansijsku strukturu i poslovne uspehe ovog za elek

tričnu privredu Slovenije tako važnoga preduzeća, nego ta

kođe da iznesemo i neka neobično interesantna zapažanja.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Postrojenja*) 119.448 116.751 114.790 113.971

Pokretnosti 118 23 58 44

Alat 370 450 427 401

Roba 1.200 1.408 1.806 1.843

Blagajna 669 808 889 811

Banke 4.311 4.898 5.300 7.774

Efekti 50 635 635 5.635

Dužnici 4.903 4:080 3.822 3.831

Gubitak 440 427 469 494

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Poverioci 126.509 124.481 123.197 129.805

Zbir bilansa 131.509 129.481 128.197 134.805

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Prenos gubitka 307 440 427 469

Opšti troškovi 5.630 5.852 5.461 5.747

Kamata 11.579 12.214 10.716 11.075

Porezi i takse 1.226 4.718 4.372 6.306

Kursna razlika 5.189 4.289 4.163 4.666

Gub. na depou banaka 691 — — —

Amortizacija 3.000 3.000 3.000 3.000

*) Odgovara iznosu šv. fr. 30,80 mil., 30,55 mil. 30,32
mil. i 30,14 mil.

Prihodi

Primanja 27.182 30.086 27.669 30.770

Prenos gubitka 307 440 427 469

Gubitak tek. god. 133 — 42 25

Dobitak tek. god. — (-13) — —

Zbir prihoda ili rashoda 27.622 30.513 28.139 31.264

Zbir bilansa iznosi 134,8 miliona i veći je za 6,6 mil. 

nego u 1936 godini. U pasivi vidimo da su u toku prošle go

dine za toliki iznos povećani poverioci, koji su krajem 1937 

bilansirani sa 129,8 mil. dinara. »Fala« taj kredit uživa od nje

ne matice odnosno koncerna »Schweizerische Elektrizitäts und 

Verkehrsgesellschaft«. Račun poverilaca iznosi u stvari 31 

mil. 804 hilj. švajcarskih franaka, odnosno, ako to preraču

namo u dinare po današnjem kursu — oko 320 mil. din. Ra

zlika između bilansnog i stvarnog iznosa poverilaca »u di

narima« potiče otuda, što su švajcarski franci preračunavani 

u dinare u vreme kada su dobivani, a oni su, kao što je po

znato, od početka gradnje centrale do danas imali razne kur- 

seve. Preduzeće nema rezervnih fondova, a glavnica iznosi 

svega 5 mil. dinara.

Oko 85°/o ukupnih sredstava iskazanih u pasivi plasi

rano je u postrojenja, odnosno investicije, koje su bilansirane 

sa 30,14 miliona švajcarskih franaka ili, s obzirom na to da 

je obračun u dinare vršen takođe po raznim kursevima, sa 

113,97 mil. din. Krajem 1929 postrojenja su iznosila 101,7 mil. 

din. i bila su porasla do kraja 1933, zbog uvođenja novih in

vesticija, na 121,07 mil. din. U toku poslednje četiri godine 

ova se pozicija postepeno opet smanjuje zbog otpisa koji 

iznose po 3 mil. din. godišnje. Za 1931, 1932 i 1933 god. amor

tizacija nije se uopšte mogla vršiti. Ukupna amortizacija za 

poslednjih 7 godina iznosila je svega 12 mil. din. Znači da 

amortizaciona stopa ne dostiže ni l°/o godišnje, jer stvarna 

vrednost investicija po današnjem kursu švajcarskog franka 

iznosi preko 300 miliona dinara.

Interesantan je račun gubitka i dobitka. Prihodi od pro

date struje, koji su od 1932 do 1935 bili u porastu, u 1936 

Su opet nazadovali i sa 27,67 mil. bili su za oko 2,4 mil. 

manji nego u 1935 god. Prošle godine su prema onima iz

1936 pokazivali višak od 3,1 mil. U tome se ogleda pobolj

šanje opštih privrednih prilika kod nas. Prošle godine su po

kazivali tendenciju porasta i svi rashodi, a naročito izdaci za 

poreze i takse, koji iznose 6,3 mil. prema 4,37 mil. din. u 

prethodnoj godini i samo 1,22 mil. u 1932. Kao što se vidi, po- 

reski tereti su vrlo veliki. Na ime kamate »Fala« je isplatila u

1937 god. 11,07 mil. Kada se uzme u obzir da poverioci stvar

no iznose preko 320 mil. din., vidi se da kamata u prošloj 

poslovnoj godini nije prešla stopu od 3,4°/o. U 1936 ova ka

matna stopa iznosila je takođe 3,4, a u 1935 godini 3,5%. Čak 

ni u 1932, kada je na ime kamate isplaćeno 17,77 mil., ova 

kamatna stopa nije prelazila 5%. Za zemlju siromašnu ka

pitalom, kao što je Jugoslavija, kamatne stope kao što su ove 

koje »Fala« plaća stranom kapitalu ne pretstavljaju sigurno 

nikakvu nesreću.

Posle amortizacije od 3 mil., kao u toku tri prethodne 

godine, prošlogodišnje poslovanje je zaključeno sa gubitkom 

od 25 hilj. din. Sa prenosom iz ranijih godina, ukupni gubitak 

iznosi 494 hilj. dinara .

U upravi su gospođa: d-r Eduard Tiso (pretsednik), 

Franjo Babić, Pol Drejfus pl. Gincburg, inž. Maks Drošl, inž. 

Dušan Glišić, đ-r Janko Hacin, Franjo Latković, Pol Oberer, 

inž. Pol Peroše, đ-r Branko Pliverić i inž. Josip Roshendler.

Članovi nadzornog odbora su gospoda: Aćimović Sve- 

tislav, đ-r Viiim Krasting, Franjo Sabo i d-r Andre pl. Veid.
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„УНИОН” ПИВАРА Д. Д., ЉУБЉАНА

У свом пословном извештају за прошлу годину Упра- 

ва пиваре „Унион” напомиње, да je услед побољшања оп- 

штих привредних прилика продаја пива у 1937 била нешто 

већа него у претходној години. Међутим, данашња потро- 

шња пива ипак не износи више од једне трећине потро- 

шње из ранијих нормалних година. „Стварно повећање rio- 

трошње не може ce ни очекивати — вели управа — док ce 

знатно не снизе државне, бановинске и општинске троша- 

рине, које прекомерно поскупљују пиво”. Цена пива коју 

код нас плаћа потрошач je заиста врло висока. Пиваре су 

смањиле своје производне и режијске трошкове до најни- 

же границе, испод које ce не може даље ићи. Иначе, од 

продајне цене пива њима припада данас само no прилиц* 

једна трећина. Из тога удела морају ce подмирити издади 

за сировине, погонски материјал, наднице и плате, трошко- 

ви превоза, порези и прирези, разне таксе, камата, оправ- 

ке, амортизација итд.
До осетнијег снижења детаљне ггродајне цене, a с тим 

у вези и до повећања потрошње могло би доћи једшш 

када би ce смањило учешће гостионичара и државних и са- 

моуправних тела, којима данас припада 65— 70% продајне 

цене пива. После осетнијег смањења трошарине могла би 

ce због повећања потрошње и продаје смањити и парти- 

ципација гостионичара у продајној цени пива. При већоЈ 

производњи и потрошњи боље би били заштићени не само 

интереси пивара и гостионичара него и фискални интере- 

си. Искуством je доказано да претеране трошаринске сто- 

пе смањују не само потрошњу него и фискалне приходе.

To показују и подаци о трошарини коју je платила 

пивара „Унион”. Трошаринске стопе на пиво су повећава- 

не неколико пута, да би ce тим путем избегло смањивање 

фискалних прихода. Али je резултат увек био управо су- 

протан. Још у 1930/31 години пивара „Унион” je платила 

17 милиона на име државних, бановинских и општинских 

трошарина, a следећих година знатно мање, упркос опе- 

тованом повишењу трошаринских стопа, и то (у милионима

динара):

Године Мил. дин. Године Мил. дин.

1930/31 17,0 1935 8,0

1931/32 7,7 1936 10,0

1932/33 7,5 1937 11,4

1933/34 8,0

Ови подаци претстављају очигледан доказ о томе 

да су и држава и самоуправна тела имала велику штету 

од повећања трошаринских стопа. Они нам исто тако об- 

јашњавају зашто ce стање пиварске индустрије није ни 

издалека побољшало у истој сразмери у којој je то по- 

бољшање уследило код других привредних грана у земљи. 

Уз снижење трошаринских стопа фискусу би ce сигурно 

обезбедили исти, a можда и знатно већи приходи, него 

што их сада од пива има. С обзиром на то сматрамо да je 

већ крајње време да ce приступи измени наше трошарин- 

ске политике.

Биланси пиваре „Унион” за последње четири године 

овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1933/34 1935 1936 1937

У хиљадама динара

Зграде и земљишта 19.458 18.836 16.656 16.08b

Машине 6:960 6.411 5.429 4.729

Посуђе 967 790 570 351

Мобилијар 141 3 — —

Гостион., инвент., флаше

и подрум. инвент. 1.456 1.203 1.054 795

Инвент. и спрем. залихе 4.249 3.561 2.491 1.957

Кола и стока 12 26 35 61

Укупне инвестиције 33.243 » » Ј Ж _ ..26.235

Залихе 5.813 6.068 5.424 6.942

Дужници и гаранц. 7.232 10.488 15.596 17.184

Хартије од вредности 2.949 2.718 3.062 3.317

Благајна 8 11 60 101

Губитак 294 — — —

Пасива

Главница 24.000 24.000 24.000 24.000

Фондови 20.432 20.701 20.701 20.744

Повериоди 5.104 5.476 4.878 5.663

Добит —- 51 798 1.116

Збир биланса 49.539 50.228 50.377 51.523

Рачун губитка и добитка
Расходи

Сировине 7.810 5.600 6.624 7.212

Плаге и тропгкови 11.845 10.486 9.479 10.920

Дажбине и порези 561 367 529 1.079

Отписи и амортизације 2.335 2.686 2.669 2.629

Лренос губитка — 294 — —

Чиста добит — 51 ■ 798 1.116

Приходи

Пренос добити — — 51 38

Од продаје 22.259 19.448 19.974 22.765

Од кирије — 36 75 153

Губитак 294 — — —

Збир прихода-расхода 22.553 19.484 20.100 22.956

Пивара je раније закључивала своје рачуне крајем 

августа сваке године, jep ce пословна година поклапала са 

процесом производње односно пиварском годином. 1933/34 

закључена je крајем децембра 1934. После тога je послов- 

на година идентична са календарском, као што je то слу- 

чај и код претежног броја осталих акционарских друшта- 

ва. Збир биланса последњих година не показује знатнијих 

промена и креће ce око 50 милиона динара. У пасиви ви- 

димо да повериоци једва прелазе 5 милиона динара, што 

значи да je финансијско стање пиваре одлично, пошто не 

мора да одваја готово ништа за камату. Сопствена сред- 

ства према туђима стоје као 9 према 1. Главница je 24 ми- 

лиона, a фондови, који су од 1930/31 до 1932/33 износили

22,5 милиона, били су у 1933/34 смањени на 20,4 милион» 

због отписа губитка. После тога су показивали само не- 

знатан пораст и крајем 1937 билансирани су са 20,74 ми- 

лиона. Амортизационог фонда нема у пасиви, jep ce свн 

отписи инвестиција врше смањивањем билансне вредности 

односних позиција у активи.

Крајем 1937 укупне инвестиције су билансиране са не- 

пуних 24 милиона. Нових, већих инвестиција није било. 

Према томе, смањење одговара углавном извршеној амор- 

тизацији. У току 1936 неке непокретности биле су отуђе- 

не. Зато je те године у односу на претходну и смањење 

вредности укупних инвестиција било веће од нормалног. 

Прошле године су залихе и дужници нешто порасли. To je 

у вези са повећавањем производње и продаје за око 15%.

Приходи од продаје су такође за 2,8 милиона већи 

него у претходној години и износе 22,76 милиона. Међу- 

тим, на страни расхода видимо да су и сви издаци пока- 

зивали тенденцију пораста. Издади за дажбине и порезе 

су готово удвостручени, они за сировине су повећани за 

око 300 хиљ., a плате и трошкови за 1,5 милион динара. 

Ha тај начин je чисти добитак био само за 218 хиљ. дин. 

већи него у 1936. За исплату 4% дивиденде употребљено 

je 960 хиљ., за повећање резервног фонда 56 хиљ., a оста- 

так од 100 хиљ. дин. пренет je на нови рачун.
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Југославенска банка, д. Загреб 

„Сава” опће осигуравајуће д. д., Загреб

ЈУГОСЛАВЕНСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Југославенска банка заузима треће место међу на- 

шим водећим приватним новчаним заводима. По величини 

обртног капитала испред ње се налазе данас, као и пре 

банкарске кризе, само Прва хрватска штедионица и Југо- 

славенска удружена банка. Иначе, крајем 1937 обртни ка- 

Питал Југославенске банке износио je 488 милиона према 

1 милијарду 71 милиона динара у 1930 години. За време 

банкарске кризе одлив туђих средстава, губитци на курсе- 

вима ефеката и нагло смањивање пословног волумена били 

ćy код наших новчаних завода готово општа појава, na. 

нису могли мимоићи ни Југославенску банку.

Kao што je била једна од последњих великих банака 

које су прибегле заштити, тако je била и једна од првих 

које су извршиле радикалну санацију. Овде je пречишћени 

биланс био израђен већ за 1933 годину. Kao што je нашим 

читаоцима из ранијих анализа биланса већ познато, код 

Југославенске банке, санација je била проведена искључи- 

во сопственом снагом и уз помоћ Живностенеке банке у 

Прагу. За отпис губитака и свих иоле сумњивих потражи- 

вања употребљени су, пре свега, банчини резервни фондо- 

ви у износу од 30,5 милиона, затим je главница редуцираРа 

од 100 на 40 милиона. Живностенска банка je, поред тога, 

ставила на расположење у корист санације даљих 250 хи- 

љада акција или за 10 милиона динара номинале. Она je 

истовремено одобрила да се од њених потраживања из- 

двоје даљи износи од 25 милиона за образовање специјал- 

ног резервног фонда и 20 милиова за поновно ..повишење 

главнице са 30 на 50 милиона. Од улагача и поверилаца 

нису тражене никакве жртве.

У току неколико последњих година настојања бан- 

чине управе кретала су се углавном у три правца, и t u : 

1) да се реализује што више актива из старог пословањи, 

како би се што пре регулисале и све старе обавезе, 2) да 

се подигне и развије нови посао и 3) да се мобилитет бан- 

ке одржава на висини која ће je сачувати од сваког изне- 

нађења. Банчини завршни рачуни нам показују да čy у сва 

три правца постигнути врло повољни резултати.

Биланси Југославенске бавке за последње четири го- 

дине овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Благајна и банке 25.403 43.932 50.650 51.870

Девизе и валуте 1.945 2.356 1.059 1.564

Менице 60.816 58.477 50.015 39.449

Ломбард 4.738 3.166 8.908 13.807

Дужници 335.306 309.418 310.230 310.928

Конзорц. послови 7.837 4.399 4.399 2.433

Ефекти 17.419 16.799 17.625 18.771

Ефекти фонда заложн. 918 1.185 ^1.185 750

Сопствене заложнице 738 738 738 301

Хипотекарни зајмови 11.547 11.578 10.133 8.811

Заост. обр. хип. зајм. 493 346 107 26

Непокретности сопств. 34.670 34.670 34.670 34.670

Непокретн. пенз. фонда 3.S81 3.981 3.981 3.981

Прелазне ставке 234 636 785 713

Пасива

Главница 30.000 30.000 30.000 30.000

Приор. главница 20.000 20.000 20.000 20.СОО

Ред. рез. фонд --- — _ —— 500

Спец. рез. фонд 25.000 25.000 25.000 25.000

Фонд заложница 750 750 750 O
i

о

Пензиони фонд 2.674 2.738 2.550 2.477

Улози на књиж. 105.705 99.855 94.330 92.242

Улози на тек. рач. 45.282 61.869 84.088 100.403

Повериоци 263.615 238.326 223.125 204.111
Заложнице у промету 10.308 10.609 10.132 8.806

Аморт. фонд. заложн. 137 121 433 91

Фонд за испл, купона 203 136 89 72

Извуч. зал. у промету 27 25 25 21

Неиспл. купони зал. и акц. 57 51 41 38

Прелазне ставке 402 733 1.917 1.437

Добитак 712 1.468 2.026 2.126

Збир биланса 506.231 491.682 494.507 488.075

Последњих година збир биланса показује само мање 

промене. Није се знатније променила ни структура билан- 

са. Међутим, то још не значи да промене није било. На- 

против, промене су знатне, али наведене билансне позиције 

указују само делом на њих, углавном због тога што се 

„ново” и „старо” пословање не исказују одвојено. Док се 

ликвидацијом старих послова умањује висина односних 

билансних позиција, дотле се с друге стране те исте пози- 

ције у вези са све јачим новим пословањем повисују. Да 

би се могао донети правилнији закључак о кретању бан- 

чиних послова, као и о успеху настојања њене управе, 

одвојили смо банчине обавезе из „старог” пословања од 

„нових” туђих средстава и добијамо следећу слику (у ми- 

лионима динара):

Старо пословање Ново пословање

Година Улози Повериоци Реесконт Улози Повериоци

1934 112,79 87,15 128,36 38,19 48,10

1935 99,88 80,06 102,08 61,84 56,19

1936 83,37 66,97 90,33 95,04 65,82

1937 70,17 68;47 56,98 122,47 78,65

Са 932 милиона динара у 1930' укупна туђа средства 

су била пала на око 425 милиона у 1934. Од тога je отпа- 

дало 339 милиона на банчине обавезе из „старог” посло- 

вања и око 86 милиона на улоге и повериоце из „новог” 

пословања. После 1934 пословни обим се углавном више 

не сужава, али се старо пословање и даље редуцира доста 

брзим темпом. Са 112,79 милиона у 1934 „стари” улози се 

смањују на свега 70,17 милиона крајем 1937; реесконт опа- 

да још брже, са 128,36 милиона у 1934 на испод 57 милио- 

на краЈем прошле године; остали повериоци из старог по- 

словања такође падају, са 87,15 милиона крајем 1934 на
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68,74 милиона у прошлој години. Крајем 1937 банчине 

укупне обавезе из старог пословања износиле су још само 

200 милиона динара. За време банкарске кризе Југославен- 

ска банка исплатила je, дакле, својим улагачима и повери- 

оцима, не рачунајући камату, преко 700 милиона динара.

Банка je већ до краја прошле године била ослобо- 

дила у целости све улоге на књижице до 12,5 хиљ. и оне 

no текућим рачунима до 50 хиљ. дин., a од улога на књи- 

жице који су износили 12,5 до 20 хиљ. била je исплатила 

квоту од 20°/о, од оних који су ce кретали између 20 и 100 

хиљ. — 10%, и, најзад, од улога no текућим рачунима који 

су износили 50 до 100 хиљ. дин. —  квоту од 15%. У првом 

полгођу 1938 наплата старих потраживања je још и убрза- 

на, тако да je Банка ггрвог јула о. г. ослободила у цел~- 

сти и све улоге на књижице до 15 хиљ. дин., док ce на 

оне између 15 и 25 хиљ. исплаћује даља квота од 10%, a 

даља квота од 5% на оне између 20 и 100 хиљ., као и на 

све улоге no текућим рачунима који су износили 50 до 500 

хиљ. дин. Банка je, осим тога, исплатила и знатне износе 

из социјалних обзира као и сву доспелу камату.

ГТрилив нових средстава je такође потпуно задово- 

љавајући. Kao што je већ споменуто, крајем 1934 ова су 

износила око 86 милиона динара. Крајем 1937 премашила 

су износ од 200 милиона. Од тога отпада око 30,2 милиона 

на „нове” улоге на књижице, 92,3 милиона на улоге no те- 

кућим рачунима и 78,6 милиона на повериоце. Нарочито 

треба истакнути велики пораст улога no текућим рачуни- 

ма, јер нам он доказује да je Југославенској банци пошло 

за руком не само да задржн него и да прошири круг своје 

трговачке клијентеле.

Код сопствених средстава није било промена. Једи- 

но треба споменути да je из добити за 1936 дотирано 500 

хиљада банчином редовном резервном фонду. Са дотаци- 

јом из добити за прошлу годину овај фонд ce повећава на 

1 милион динара. Банчина обавеза no заложницама износи 

8,8 милиона према 10,13 милиона дииара у 1936. Иначе, 

амортизација заложница врши ce уредно. За јачи разви- 

так нових хипотекарних послова прилике нису још no- 

вољне.

У активи видимо да je готовина и у 1937 опет нешто 

порасла. Благајна, банке, девизе и валуте износе 53,43 ми- 

лиона, односно за 1,73 милиона више него крајем прет- 

ходне године. Порасли су и зајмови no ломбарду, са 3,16 

милиона У 1935 иа 8,9 милиона у 1936 и 13,8 милиона ди- 

нара у 1937. To je у вези са јачањем новог пословања. Мс- 

нични портфељ ce опет сузио и крајем 1937 износи 39,4 

милиона према 50 мил. дин. у претходној и 58,47 милиона 

крајем 1935. Ово смањење je углавном последица предаје 

земљорадничких меница Аграрној банци. Пласман нових 

средстава у есконт није још накнадио износ меница пре- 

датих Аграрној банци. У погледу 25%-тног губитка на зе- 

мљорадничким меницама треба приметити, да je он већ у 

целости отписан, делом на терет текућих прихода, a де- 

лом из резерве која je у ту сврху била већ раније образо- 

вана. Потраживање према Аграрној банци води ce на ра- 

чун дужника и крајем 1937 било je исказано са 18,97 мили- 

она. Према томе, остали дужници износе 291,95 мил.

У току 1937 Банка je на име свих нових кредита — 

без гаранција и рамбурса — одобрила 97,59 милиона (пре- 

ма 91,84 милиона у претходној и 51,67 милиона у 1935 ro- 

дини) оД чега je крајем године било искоришћено још 88,3 

милиона према 41,87 милиона крајем претходне године. To 

значи да су елокације из новог пословања у поређењу пре- 

ма претходној години више него удвостручене, односно 

порасле еу за 46,43 милиона.

Стање ефеката je према прошлој години повећаио 

за 1,15 милиоиа, на 18,77 мил. дин., a конзорцијални по- 

елови су смањени ća 4,4 мил. у 1936 на 2,43 мил. дин. кра- 

јем 1937. Банка je у току лрошле године продала своје ак-

ције „Титан д. д., Камник” Осјечкој љеваокици жељеза 

н творници стројева д.д., која такође припада њеном кон- 

церну. С друге стране je стање ефеката повишено преу- 

зимањем 3%-тних облигација за ликвидацију земљорад- 

ничких дугова. Готово код свих афилиација Југославенске 

банке пословање у прошлој години било je потпуно задо- 

вољавајуће. Осијечка љеваоница плаћа дивиденду од 12 

дин. no акцији према 9 дин. у 1936; Титан д.д., Камник 

плаћа 9% дивиденду према 8% у 1936; Ланена индустриЈа 

д.д., Осијек — 7% према 5% у претходној години. Текста 

д.д., Марибор, и „Зелени вир д.д., Скрад” завршили су про- 

шлу годину такође са повољнијим резултатом. Једино je 

Осјечка фабрика шећера радила с губитком.

Ево рачуна губитка и добитка Југославенске банке:

Расходи 1834. 1935. 1038. 1937.

у хиљадама динара

Камата 19.723 14.234 11.093 11.110

Плате 7.760 7.368 7.295 7.630

Управни трошкови 2.317 2.069 2.406 2.824

Порези и пристојбе 1.645 1.606 1.269 1.317

Кирија власт. ирост. --- 668 851 851

Дарови 32 50 42 68

Дотац. пеиз. фонду --- 600 600 600

Отписи сумњ. потраж. 20 256 , 3.343 1.182

Отпис инвентара -- -- -- - 44

Чисти добитак 712 1.468 2.026 2.126

Приходи

Пренос добитн 29 712 1.468 1.526

Камате 28.495 22.273 18.782 19.567

Провизије и разно 2.437 3.492 6.744 4.715

Приходи некретнина 1.248 1.174 1.080 1.092

Кирија власт. прост. 669 851 851

Збир прихода 32.209 28.320 28.926 27.751

Збир прихода у 1937 износи 27,75 милиона, за 1,2

мил. мање него у 1936. Приход од камате je за

800оaо

хиљ. већи него у претходној години, што je у вези са по- 

јачањем новог пословања и ликвидацијом делимично не- 

укамативих потраживања. Међутим, приход од провизија 

и добитака на комсионим пословима je за око 2 мил. дин. 

мањи него у 1936, иако ce je нормално пословање проши- 

рило и повећало. Разлог смањењу je у томе што у 1937 

није било ванредних добитака, као што je то био случај 

у претходној години. Плате и трошкови су повећани за 

око 800 хиљ. дин. Разлог повишењу личних издатака на- 

лази ce у новим социјалним теретима и у повишицама мла- 

ђим намештеницима, a пораст код управних трошкова je 

у вези са повећаним судским трошковима око наплате ста- 

рих потраживања, као и с већим издацима за поправке 

банчиних зграда. Отписи дубиоза износили су 1,17 мип., 

a односе ce у првом реду на сељачке менице, накнадно 

предате Аграрној банци. После покрића свих трошкова и 

отписа и дотације од 600 хиљ. пензионом фонду остао je 

чисти добитак од 600 хиљ., односно са преносом из 1936 

године —- 2 мил. 126 хиљ. дин. Тиме би ce без тешкоће мо- 

гла платити дивиденда на првенствене акције, али je Жив- 

ностенска банка, хоја je њихова власница, одустала од ди- 

виденде. Тиме je још једном на видан начин показала ко- 

лико joj je стало до унутрашњег јачања Југославенске бан- 

ке и до њеног даљег нормалног пословања.

Претседник управног одбора je г. д-р Фердинанд 

Грамберг, потпретседник je г. Антонин Тиле, a чланови су 

г.г.: Прокоп Чипера, инж. Јан Дворжачек, д-р Цветко Гре- 

горић, д-р Никола Костренчнћ, Антун пл. Михаловић, д-р 

Јулије Моган и Јосип Ф. Шмит. У надзорном одбору су

г.г.: Хинек Коварж, маг. фарм. Драгутин Перош, инж. Вје- 

кослав Пилпел и Јарослав Ржиха.
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„САВА”, ОПЋЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ Д. Д., ЗАГРЕБ

У свом пословном извештају за прошлу годину упра- 

ва „Саве”, опћег осигуравајућег друштва у Загребу, напо- 

миње да су се друштвени послови и у 1937 нормално раз- 

вијали и даље консолидовали. Приходи од премија су за 

8,2% односно за 2,55 мил. дин. већи него у претходној го- 

дини, a према 1935 повећа-ни су за око 22%. За прошлу го- 

дину друштво плаћа и нешто већу дивиденду (I0°/o према 

S% у 1936 и no 8°/о у току пет претходних година). Ha по- 

•бољшање прилика код наших осигуравајућих друштава по- 

вољно je утицао, поред запаженог сређивања општих прив- 

редних прилика, и „Тарифни споразум” у елементарним оси- 

гурањима, који je ступио на снагу још 1 марта 1936, али 

je тек у прошлој години могао да дође у потпунијој мери 

до изражаја.

„Сава” се не бави животним осигурањем, већ се je 

специјализврала на осигурање елементара, и то против по- 

жара, незгода и законске дужности јамства. Њени прихо- 

ди од премија, према појединим гранама, овако су се кре- 

тали (у хиљ. динара):

Грана 1936. 1937. 1936. 1937.

Бруто-премије Удео реосигурача

Пожар и стакло 21.695 22.671 (70,2%) 9.476 10.038

Провална крађа 1.714 1.750 (5,5%) 582 583

Град 116 188 (0,6%) 14 54

Транспорт 2.419 3.205 (9,9%) 1.879 2.559

Незгоде, јамство 3.792 4.465 (13,8%) 1.971 2.251

Укупно 29.737 32.287(100,0%) 13.922 15.485

Расходи 1934. 1933. 1936.

у хнљадама динара

Штете —  нето 4.687 5.457 5.018

Трошкови н провизије 7.582 7.718 8.372

Порези 979 1.323 1.173

Таксе, ватрогаснине, итд. 683 561 765

Колект. оснг. намешт. -- -- 250
Отписи 94 228 1.102 7
Премијске резерве 6.586 6.688 7.318 7.845
Рез. на нереш. штете 2.406 2.548 3.267 3.422
Резервни фондови 5.267 7.122 7.008 8.582
Чиста добит 1.397 1.429 1.687 i.707

5.067 5.607 7.465 7.377

5.789 6.521 6.520 7.27)
2.130 2.320 2.429 3.187

13.708 13.944 15.815 16.801

1.598 1.910 1.724 1784

1.651 2.773 1.757 3.285
29.931 33.075 35.710 39.706

Kao што се види, пословање „Саве” je врло разгра- 

нато. Пошто управа не објављује износе осигураних глав- 

ница, немамо потребних елемената за упоређење с другим 

друштвима, али можемо да дођемо до истог резултата и 

на основу прихода од премија и исплаћених штета осигу- 

раницима. Од 1921 године, када je „Сава”, основана, na до 

краја 1937 она je исплатила на име штета укупно 274,42 ми- 

лиона динара. Ta замашна сума претставља најлепши до- 

каз о великом значењу „Саве” за нашу привреду. И кре- 

тање прихода од премија нам потврђује да je она данас 

наше готово највеће осигуравајуће друштво у елементару. 

Код ње je осигуран и највећи број наших индустријских 

дредузећа.

Осигуравање противу пожара и лома стакла je и овде 

лалеко најважнија грана, што je и разумљиво са обзиром 

на релативно слабији развитак осигурања код нас. Прошло- 

годишњи приходи „тСаве” у грани пожара и стакла изно- 

сили су 22,67 милиона. To значи да je на њих отпадало 70,2°/» 

укупне цродукције према 73’°/о у претходној и 71,5°/о у 1935 

години. Иако je процентуално учешће ове гране у укупној 

продукцији прошле године нешто смашено, ипак су при- 

ходи од премија и овде за скоро 1 мил. дин односно за 

4,5°/о већи него у 1936. Међутим, највећи пораст показивале 

су ггрошле године премије у грани транспортних осигурања, 

које су износиле 3,2 мил. дин. према 2,4 мил. у претходној 

години. To je повећање од 33*/о. За скоро 18% у односу на 

претходну годину порасле су и премије у грани осигура- 

:н>а незгода и законске дужнрсти јамства. Огромни пораст 

прихода од премија код поменуте две гране изазван je не 

само побољшањем општих привредних прилика, него, мо- 

жда, у још већој мери бољом и обимиијом организацијом 

посла. У грани осигурања против провалне крађе нема бит- 

нијих промена, a значај осигурања против града je и даље 

минимадан.

Рачун губитка и добитка

Приходи

Пренос разних резерви 

Пренос прем. резерви 

Пренос нереш. штета 

Премије и дажбине нето 13.708 

Од уложених главница 

Разни приходи 

Збир прих. или расх.

Цифре у горњој таблици показују нам „нето” при- 

ходе и расходе т.ј. no одбитку удела реосигурача. Прихо- 

ди од „нето-премија” и дажбина у 1937 години су износили 

16,8 мил. дин., за 1 мил. више него у претходној и за скорс 

3 мил. више него у 1935 години. Тиме je код ове позиције 

знатно премаше-но рекордно стање из година пре кризе. 

Иако се „бруто-премије” нису још поправиле у истој мери, 

ипак je то свакако необично повољан знак, јер указује на 

јачање „Саве”. Приходи од уложених главница, углавном 

од камате, износе 1,78 мил. дин., за 60 хиљада више него 

у 1936. Разни приходи су у 1937 у односу на претходну го- 

дину готово удвостручени и износе 3,28 мил. To долази 

углавном отуда што je прошле године био врло велик и 

добитак на курсној разлици ефеката (1,5 мил. према 207 
хиљ. у 1936).

Ha страни расхода видимо да су прошле године и 

штете показивале знатнији пораст. One су износиле 6,44 

мил. према 5 мил. у 1936 и 5,45 мил. у 1935. To je било слу- 

чајно, али —• као што ћемо мало доцније видети —  проце- 

нат штета je још увек знатно нижи од технички дозвоље- 

ног. Иначе, треба напоменути да су штете у годинама де- 

пресије јаче опадале него приходи од премија. To je доказ 

необично предострожног пословања. С обзиром на знатнз 

појачање продукције као и на спровођење даље организа- 

ције посла разумљиво je и повећање трошкова са 8,37 кил. 

у 1936 на 9,35 мил. дин, у 1937.

Рентабилитет осигуравајућег посла као и дејство ре- 

осигурања могу се најбоље оцекити упоређивањем премија 

и штета. За целокупно елементарно пословање „Саве” то 

упоређење овако изгледа:

1937.

6.447

9.357

1.449

638

Бруто- Нето- Бруто- Нето-

Година 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 5.018

1937 32.287 16.801 12.925 6.447

Бруто Нето Нето Нето Уштеда

штете штете прем. у %  штете у %  путем

у %  бруто у %  нето укупних укупних реосигу-

Г одина прем. прем. ран>а

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 48,6 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
1937 40,0 38,4 52,0 49,9 2Д
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Штете су у 1936 години биле изузетно врло умерене, 

тако да се извесан пораст могао унапред очекивати. Про- 

шле године за исплату свих штета употребљено je 40°/о 

укупних премија према 35,9% у 1936. To je још увек врло 

повољан резултат. Иако се je дрошле године такође нешто 

погоршао, ипак je повољан и однос између нето-штета и 

нето-премија. Од сваких 100 динара премија наплаћенихза 

сопствени рачун употребљено je прошле године 38,4 дин. 

за исплату еасталих штета према 31,7 дин. у претходној и 

39,1 дин. у 1935 години. Кретање процентуалног односа из- 

међу „нето” и укупних премија показује нам да „Сава” 

уступа реосигурачу све~"мањи део преузетог ризика. Због 

тога расте и њено учешће у наплаћвним премијама, као и 

део штета који иде на њен рачун. Међутим пораст ових 

процената није сталан. Због тога се мења и проценат који 

нам показује колико je „Сава” уштедила средством реоси- 

гурања. Међутим, та уштеда била je увек знатна. Ефекат 

реосигурања je прошле године опет нешто погоршан, ^ли 

je такође још увек врло повољан, нарочито с обзирм на 

чињеницу да се од наплаћених дажбина реосигурачу не 

уступа' ништа.
Пошто je грана пожара и лома стакла најважнија, из- 

двојили смо je, као и ранијих година, и приказаћемо je за- 

себно. Главни подаци за ту грану изгледају овако:

Бруто- Нето- Бруто- Нет^

премије премије штете 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

1936 21.695 12.218 7.190 3.351

1937 22.671 12.633 8.580 4.626

Бруто Нето Нето Нето Уштеда

штете штете прем. у %  штете у %  путем

у %  бруто у %  нето укупник укупних реосигу-

Г одина прем. прем. рања

1932 51,8 40,0 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 52,2 42,1 13,1

1936 33,2 27,4 56,3 46,6 9,7

1937 37,8 36,6 55,7 53,9 1,8

Само у 1936 бруто-штете у %  укупних премија биле 

су мање него у прошлој години. Проценат штета које сноси 

сама „Сава” je знатно повећан, али je повољнији од оног 

из 1932, 1933 или 1935 године. Уштеда путем реосигурања 

била je прошле године такође Јмања. Међутим, коначни ре- 

зултат рада у овој ирани био je и у 1937 години потпуно 

задовољавајући:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

У хиљадама динара

Благајна 754 874 563 348

Готовина код банака 9.102 9.366 6.926 7.865

Харт. од вредности 15.099 17.323 16.525 16.907

Непокретнности 4.931 4.931 8.826 8.877

Хипотек. зајмови 91 71 570 649

Филијале и заступства 5.582 3.375 5,269 4.648

Разни дужници 417. 686 382 378

Реосигурач —■ тек. рач. 143 566 709 1.122

Реосигурач — полог. 980 1.291 1.832 2.076

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервни фонд 1.739 1.879 2.022 2.191

Пореска резерва 325 325 325 325

Фонд за ванр. случ. 200 400 600 600-

Фонд за непокр. --- 200 400 600

Фонд пр. зак. 18-11-1938 2.792 2.792 2.792 2.792

Фонд курс разл. 211 1.525 869 2.075

Збир сопств. сред. 15.267 17.122 17.008 18.583

Премијске резерве 6.586 6.688 7.317 7.845

Резервисане штете 2.406 2.548 3.267 3.423

Гар. полог реосигурача 4.642 4.217 4.712 5.054

Гарантна средства 28.901 30.575 32.304 34.905

Росигурач —  тек. рач. 4.189 3.184 3.182 2.252

Филијале и заступства 8 5 121 35

Разни повериоци 2.415 3.104 4.109 3.734

Чиста добит 1.586 1.615 1.885 1.944

Збир биланса 37.099 38.484 41.602 42.871

Гарантна средства „Саве” износе крајем 1937 године. 

34,9 мил. дин., a ca дотацијама из прошлогодишње добити 

она су достигла висину од 35,46 мил. дин. Од тога отпада. 

на сопствена средства 18,6 мил. и на техиичке резерве оси- 

гурања 16,3 милиона. Остатак пасива износи свега 6 мили- 

она динара. Kao што je већ споменуто, „Сава” се бави само 

елементарним, a не и животним осигурашима. Код елемен- 

тарних осигураша уговори су увек краткорочни, тако да би 

и гарантни фондови могли да буду оразмерно врло мали,, 

јер су текући приходи од премија и дажбина no правилу 

сасвим довољни за покриће режије и свих штета. Код „Са- 

ве” су гарантни фондови стварно врло велики и њихов 

збир стално расте. Према томе, интереси осигураника су У 

том погледу максимално обезбеђени.

Актива нам показује да су расположиви капитали 

пласирани потпуно сигурно. Управа je најригорозније во- 

дила рачуна о подели ризика. Потпуно довољна je и ли- 

квидност. Готовина у благајни и код банака износи преко 

8 мил. дин., a хартије од вредности —  углавном само Др- 

жавне, које се без тешкоћа могу претворити у новац — 

билансиране су са 16,9 милиона динара. Хартије од вред- 

ности су, иначе, најглавнији пласман, Ha другом месту су 

непокретности, које су исказане са 8,87 милиона према 

8,82 мил. у претходној години. Пласирањем средстава у хи- 

потекарне зајмове, „Сава” се бави само у мањој мери. 

Премијске и осгале техничке резерве покривене су, као 

што се види, са два и no пута већом вредношћу активе.. 

To je за осигуранике више него повољно и претставља јед- 

ну реткост у билансима осигуравајућих друштва.

Чиста добит за прошлу годину исказана je ca 1 мил.. 

707 хиљ. дин, a ca преносом из 1936 она достиже висину 

од 1 мил. 944 хиљ. Међутим, то још није цела добит. На- 

име, зарада на курсној разлици ефеката од 1 мил. 203 хиљ. 

унета je још пре закључка књига у одговарајући фонд,, 

тако да je укупна добит за прошлу годину износила 2,91 

мил. див. или 29°/о од главнице. Од тога употребљујемо: за 

10% дивиденду 1 мил. дин., за исплату поседницима оони- 

вачких признаница 224 хиљ., за тантијему управи, надзор- 

ном одбору и чиновништву 163 хиљ., за повећање резервног 

фонда 170 хиљ., за повећање фонда некретнина 200 хиљ.,. 

a дин. 186 хиљ. ггренето je на нови рачун.

У управи „Саве” су г.г.: д-р Светислав Шумановић 

(претседник), Кав. ди Гр. Kp. Едгарго Морпурго и д-р 

Станко Шверљуга (потпретседници), Максо Антић, д-р Ан- 

ђело Ара, Никола Берковић, Миливој Црнадак, д-р Гедеон 

Дунђер-ски, д-р Гвалтиеро де Фишел, Стеван Карамата, д-р 

Михајло Колин, д-р Стјепан Посиловић, Микеле Сулфина, 

Фрањо Сабо, Стеван Тубић и инж. Франтишек Зита. Чла- 

нови надзорног одбора су г.г.: Роберт Лајбенфрост, Ива.ч 

Берић, Љубомир Џиновски, Артур Коен и Артур Гвозда- 

новић. Директори су г-оспода Нико Гамулин и д-р Хинк» 

Волак.

■ В ■ ■
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Садржај:
Земаљска банка за Босну и Херцеговину, Сарајево 

Југославенска СолваЈ творница д. д., Лукавац 

Прва пучка далматинска банка у Сшгату

ЗЕМАЉСКА БАККА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ, 

САРАЈЕВО

Читаоцима наших анализа je познато да je Земаљска 

банка водећи завод Босне. У Сарајеву су, поред ње, још 

значајне Државна хипотекарна банка, Градска штедионица 

и филијале неких загребачких банака, a у провинцији Зе- 

маљска банка je готово све и сва. Поред централе у Сара- 

јеву, она има филијале у Бањој Луди, Бијељини, Брчком, 

Мостару, Тузли и Сплиту, и испоставе у Бихаћу, Дервеити, 

Добоју, Бос. Градишци, Ливну, Приједору, Босанском Шам- 

цу, Травнику, Вишеграду, Зеници, Зворнику и Метковићу. 

У Брчком je и њево продуктно одељење. Она има одличне 

везе и у иностранству, a ужива репутацију одлично орга- 

низоване и необично опрезно вођене банке, тако да je мо- 

рамо убројити у прве редове наших новчаних завода 

уопште.

Благодарећи познатој солидности и опрезном начину 

пословања, Земаљска банка за Босну и Херцеговину je 

управо сјајно прошла и кроз најтеже године наше баикар- 

ске кризе. Заштитним мерама се никако и никада није ко- 

ристила, јер joj заштита није била потребна. Овде су и 

отписи ненаплативих потраживања били готово сасвим бе- 

значајни, тако да je банка била у стању да плаћа одгова- 

рајућу дивиденду и у најтежим годинама: у 1931 години 

8°/о, у 1932 и 1933 no 6°/о, a за последње четири године no 

5%. Kao завод ca великих бројем филијала и испостава, и 

она je у знатној мери подмиривала кредитне потребе нашег 

земљорадника, na Уредба о ликвидацији земљорадничких 

дугова и њу погађа. Међутим, све потребне отписе она je 

могла да изврши употребом једног дела својих латентних 

резерви, које потичу из њених потпуно отписаних некрет- 

нина. Ha тај начин су остали сасвим интактни њен до 

своје највише границе попуњени редовни резервни фонд од 

10 милиона и ванредни резервни фонд од преко 5 милиона 

динара.

Интересантне информације о банчином пословању у 

прошлој години пружа нам доња таблица:

Актива 1934. 1935. 1936. 1837.

у хиљадама динара

Готовина 29.844 23.043 20.438 29.230

Менице 28.484 57.390 49.271 37.924

Дужници 125.753 119.916 135.312 165.173

Ефекти 10.534 12.083 12.955 11.426

Ефекти фонда зал. 416 416 416 416

Хигготек. зајмови 361 309 277 189

Комунални зајмови 688 656 621 582

Роба — Одељ. продук. 3.265 1.232 2.238 1.039

Некретнине 7.470 7.309 7.391 15.024

Паснва

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фондови 15.570 15.602 15.615 15.653

Резерва за отп. зем. мен. --- --- 7.800

Пензиони фонд 1.731 2.129 2.878 3.861

Заложн. и ком. обв. 730 700 671 625

Улошци на књижице 78.407 67.847 69.327 78.788

Текући рачуни 87.497 82.498 88.407 112.840

Реесконт -- 31.598 29.749 19.157

Неисплаћени купони 409 420 426 432

Чиста добит 1.573 1.560 1.846 1.846
Збир биланса 205.918 222.354 228.920 261.003

Дивиденда 5% 5°/о 5°/о 5%>

Збир биланса, који je у вези с општом паником ула- 

гача био пао са 318,5 мил. дин. у 1930 на 202,5 мил. кра- 

јем 1933, последњих година опет постепено, али стално ра- 

сте. Крајем 1937 он износи равно 261 мил. дин., за око 32 

мил. више него у претходној години. У пасиви видимо да 

je прошле године прилог улога и убрзан. Улози no теку- 

ћим рачунима достигли су висину од 112,84 мил., тако да 

су само незнатно мањи од њиховог стања крајем 1931. По- 

већање према претходној години износи 24,43 мил. односно 

27,6'°/». За 9,46 милиона, на око 78,8 мил. дин., порасли су 

прошле године и улози на књижице. Реесконт je опет сма- 

њен. и износи још 19 мил. према 29,75 мил. у претходној и

31,6 мил. рин. у 1935 години. У пасиви je исказана и једна 

нова позидија — резерва од 7,8 мил. дин. За Ур'едбом пред- 

виђени отпис губитка на потраживањима од земљорадника 

предатим Аграрној банци. Kao што je већ споменуто, ова 

резерва je створена путем делимичне валоризације банчи- 

них некретнина.

Најважнију позицију у активи претстављају „дужни- 

ци”, на које отпада око бЗ.З /̂о целе активе. Према поједи- 

ним групама дужници су овако подељени:

Дужници 1834. 1935. 1836. 1937.

у хиљадама динара
Хипот. покривени 69.361 72.848 81.359 55.643

Ha ефекте и робу 16.711 10.483 11.331 15.368

Уз мен. и др. јемства 36.449 33.480 39.004 53,083

Потраж. код банака 3.232 3.105 3.618 41.078

Укупно 125.753 119.916 135.312 165.173

Потраживање код банака прошле године je више него 

удесеторостручено. Оно износи 41 мил. дин. према 3,6 мил. 

крајем претходне годиие. Дакле, повећано je за око 37,5 

мил. дин. С друге стране су хипотекарно покривени дужни- 

ди смањени за 25,7 мил. дин., са 81,3 мил. у 1936 на 55,6 

мил. крајем 1937. Ове упадљиве промене, као и смањење 

банчиног меничног портфеља за 49,29 мил. у 1936 на, 37,92 

мил. дин. крајем прошле године, своде се углавном на пре- 

дају земљорадничких дугова Аграрној банци. Повећање 

кредита датих на основу залога ефеката и робе (за око 4 

мил., на 15,37 мил.), као и оних уз менична и друга јемства 

(за 14 мил., на 53,1 мил. дин.) указује на проширење по- 

сдовног волумена.

Готовина у касама, одмах расположива потраживања 

код банака и државне хартије од вредности износе преко
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45 мил. дин. Тиме би ce одмах могло исплатити преко 25% 

свих улога н а књижице и по' текућивд рачунима. Kao што 

ce види, банчина управа ce je у прошлој години, као и 

раније, старала да одржи ликвидитет завода, на примерној 

висини. Иако ce увек обраћала највећа пажња сигурности и 

ликвидитету пласмана, ипак су и одмах расположива сред- 

ства врло знатна. Сама готовина у каеама, која ce састоји 

из готовог новца, купона, валута и благајничких записа, 

повећана je прошле године за око 9 мил., на 29,23 мил. дин. 

Крајем 1937 ефекти износе 11,4 мил. и мањи су за 1,55 мил. 

него крајем претходне године. To смањење je последица 

продаје мањег дела банчиних државних папира. Банка je 

имала следеће ефекте:

Стање ефеката 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Државни папири 8.423 ,10.108 10.935 9.301

Акције банака 1.322 1.204 1.191 1.263

Остало 788 771 829 86 i

Укупно 10.553 12.083 12.955 11.426

Ha акције банака, индустријских, бродарских, осигу- 

равајућих и осталих иредузећа отпада само 2,12 мил. дин. 

Сарајевска пивара, код које je Земаљска банка заинтересо- 

вана, имала je прошле године нешто више прође и била je 

у стању да приступи рашчишћавању својих дебитора. Зе- 

маљска банка има у свом портфељу и један пакет акција 

осигуравајућег друштва „Сава”, које je и у 1937 постигло 

задовољавајуће резултате. Добро je радила и агенција овог 

друштва, коју води Земаљска банка. Банчини интереси у 

дрварској индустрији, која je прошле године радила знатно 

боље него у 1936, остали су непромењени. Иначе, банка и 

даље финансира неколико јачих предузећа дрварске инду- 

стрије, али не учествује у њима као акционар.

Филијале Земаљске банке остале су у прошлој годи- 

ни no свом броју непромењене, a радиле су са капиталом 

од 65 милиона према 102 мил. дин. у претходној и 95 мил. 

у 1935 години. Прошлогодишње снижавање обртног капи- 

тала филијала je такође последица предаје стока земљо- 

радничких дугова Аграрној банци. Улози прикупљени од 

стране филијала и испостава повисили су ce прошле године 

за 8,5 мил. дин., на око 65 милиона. Иначе, на рентабилност 

рада филијала и прошле године су неповољно утицале 

уредбе о максимирању камате и декретовано снижење ка- 

мате на сељачке дугове. Рад банчиног експортног одеље- 

ња у Брчком био je слабији због прошлогодишње нероди- 

це шљива, али je остварена бруто-добит ипак омогућила 

да ce покрије прилично знатна режија тог банчиног огранка.

Хипотекарни посао je и даље у застоју. Комунални 

и хипотекарни зајмови билансирани су са 771 хиљ. дии., a 

у оптицају има још извучених, али још непрезентованих 

комуналних обвезница и хипотекарних заложница за 625 

хиљ. Земаљска банка имала je раније одлучујући утицај на 

хипотекарном тржишту Босне и Херцеговине.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Плате 4.890 4.874 4.776 4.732

Трошкови и порези 5.434 4.898 4.324 4.324

Пренос добити 257 424 468 683

Добит тек. године 1.316 1.136 1.377 1.163

Приходи

Бруто приход 11.641 10.908 10.478 10.219

Пренос добити 257 424 468 683

Збир прих. или расх. 11.898 11.332 10,946 10 902

Бруто-приход ce и даље смањује, прошле године пре- 

ма претпрошлој за 260 хиљ. дин. To je последица обарања 

каматне стопе на сел?ачке дугове (са 4ЧаР/о на цигло 3%) и 

слабије издашности каматног посла уопште, који je још 

увек под притиском званичног максимирања каматних сто- 

па. Расходи су такође нешто смањени, иако je пословање

у 1937 било живље него у 1936 и неколико претходних го- 

дина. Ha име 5% дивиденде банка цсплаћује 1 мил. дин., 

за тантијему 32 хиљ,, за добротворне сврхе 50 хиљ., док ce 

резервном фонду дотира 12 хиљ., a 752 хиљ. су пренетг на 

нови рачун.

У управи су господа: Перо Стокановић (претседник), 

Никола Берковић, Франо Петриновић и Владимир Сушић 

(потпретседници), Мехага Ахметашевић, Асимбег Алибего- 

вић, д-р Никола Андријашевић, д-р Мустафа Денишлић, д-р 

Душан Јефтановић, д-р Љубо Леонтић, Исметага Мерхемић, 

д-р Емил Милер, д-р Милан Нешковић, Пол Рамло и д-р 

Цвјетан Спужевић. У надзорном одбору су г.г: Мујага Ша- 

хинагић (претседник), Вуко Ђукић, Лудвиг Мерио, ПетаР 

Јуришић, Стево Прњатовић и д-р Јулиус Роткопф. Чланови 

пословодне дирекције су гг.: Александар Пољанић, Реља 

Петровић и д-р Никола Кузмани.

ЈУГОСЛАВЕНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д , ЛУКАВАЦ

Солвајева творница соде je једино предузеће ове вр- 

сте у нашој земљи. Иначе, она спада у ред наших највећих 

и финансијски најбоље фундираних индустријских преду- 

зећа. Основана je још пре 45 година од стране богате по- 

родице Солвај у Брислу. Постројења су најмодернија и 

стално ce обнављају и допуњују. Данас фабрика ради no 

прилици са пола свог капацитета и подмирује не само це- 

локупну потрошњу наше земље, него извози своје произ- 

воде и у Мађарску, и остале државе Југоисточне Европе. 

У предузећу je запослено преко 100 мајстора и чиновника 

и око 500 радника, за које ce уз фабрику налази читаво 

насеље са врло удобним и најхигијенскије уређеним ста- 

новима, са посебном основном школом, соколаном, амбу- 

лантом, читаоиицом итд. За своју производњу фабрика 

троши искључиво домаће сировине и погонски материјад, 

те и на тај начин користи земљи.

Фабрика je у годинама кризе била приморана да ce 

бори с огромним тешкоћама. Потрошња соде je нагло опа- 

дала, не само код нас, него и у другим земљама. Извоз je 

био ометан и девизним тешкоћама, тако да je наш извоз 

соде последњих година износио једва једну четвртину 

онога из 1929 године. To нам потврђују и подаци које об- 

јављује Народна банка. Наш извоз амонијачне и каустич- 

не соде je. износио:

Године хиљ. тона мил. дин.

1929 27,70 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

1937 6,13 15,73

До краја 1934 опадање извоза било je управо рапид- 

но. После тога ce прилике нешто поправљају, али ce још 

ни из далека није достигло стање од пре кризе. Од 1935 

постепено су расле и потрошња и продаја содних произ- 

вода у земљи. Међутим, ни то повећање није ишло темпом 

који ce je могао очекивати с обзиром на знатни развитак 

индустрије, која треба соду. Узрок за то треба тражити у 

несразмерно великом оптерећењу содних производа бано- 

винском трошарином. У погледу наплаге извесне робе по- 

вољно je утицало уређење платног промета са суседним 

земљама које долазе у обзир као увознице соде, али су ce 

прилике на светском тржишту погоршале, тако да je и 

извоз фабрике у Лукавцу прошле године опет назадовао.

Добитак од фабрикације у прошлој години je зао- 

стао иза оног у 1936. Међутим, коначни резултат прошло- 

годишњег пословања, ипак, морамо означити као потпуно 

задовољавајући, нарочито ако узмемо у обзир тешкоће на
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које je продаја и прошле године наилазила. Главне биланс 

не позиције за последње четири године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

Непокретности 51.376 15.484 17.538 17.087

Машине и апарати 20.065 18.666 17.694 15.993

Транспортна средства 729 532 335 154

Покретности 198 202 282 334

Сировине и готова роба 8.397 9.186 12.183 12.260

Дужници 66.676 66.692 65.456 57.390

Благајна 706 874 1.128 668

Хартије од вредности 54 54 1.754 10.053

Преносне позиције --- - 445 363 521

Пасива

Главница 80.000 80.000 80.000 80.000

Резерве 16.349 16.913 17.768 18.962

Повериоци 9.962 6.250 6.792 3.784

Преносие позиције 366 378 188 186

Добит 5.910 8.593 11.985 11.527

Збир биланса 112.587 112.135 116.733 114.460

Рачун губитка и добитка

Расходи

Амортизација 5.743 5.955 6.426 5.802

Добит 5.910 8.593 11.985 11.527

Приходи

Пренос добити 267 45 39 541

Бруто добит фабрик. 11.157 14.022 17.928 15.696

Камате 228 481 444 1.092

Збир прих, или расх. 11.652 14.548 18.411 17.329

Већ на основу летимичног прегледа пасиве можемо

констатовати да je предузеће необично снажно фундира-

но. Код нас има врло мало других фабрика које би ce у 

том погледу могле ставити у исти ред са Солвајевом фа- 

бриком соде. Готово цео обртаи капитал састоји ce само 

из сопствених средстава. Главница износи 80 милиона, ре- 

зерве — без фоеда амортизације — скоро 19 милиона, чи- 

ста добит 11,5 милиона, a повериоци су исказани са цигло 

3,78 милиона динара. To значи да на сопствена средства 

отпада 96,5°/о целокупног обртног капитала фабрике. У 

односу на претходну годину резерве су повећане за 1,2 

мил., a повериоци су смањени за 3 мил. дин. Склони смо 

претпоставци да фабрика и нема поверилаца у правом 

смислу. Износи који су закључени преко рачуна повери- 

лаца претстављају вероватно неисплаћену дивиденду, ра- 

.зне депое и слично. Преимућство Солвајеве творнице и ле- 

жи у томе да она не ради са туђим ередствима. Уосталом, 

тиме ce може објаснити и чињеница да je она и у година- 

ма опште производње била у сташу да своје пословање 

увек закључује с одговарајућим чистим добитком.

У активи видимо да су укупне инвестиције, no од- 

битку амортизације, билансиране са 33,57 милиона. Фабри- 

ка има ту сигурно знатне тихе резерве. Њена постројења 

и машине су најмодерније и најсавршеније и вреде у стиа- 

ри знатно више. У току последњих 7—8 година обиовље- 

не су готово све инвестиције. Од 1930 до краја 1937 било 

je нових инвестиција за око 45 милиона динара. Ha име 

амортизације отписано je у истом раздобљу око 40 мили- 

она динара, У току прошле године за норе инвестиције je 

издато око 3,5 милиона, a амортизација je износила 5,8 мил. 

динара.

Залиха сировина и робе износи 12 милиона, готово 

једнако као и крајем претходне године. Хартије од вред- 

ности су билансиране са 10,05 мил. према 1,75 мил. у 1936. 

Дакле, повећане су за око 8,3 мил. По прилици за исто то- 

лико су смањени дужници који износе 57,4 мил. према 65,4 

мил. у 1936. Преко рачуна дужника књиже ce и незапосле- 

на средства предузећа, која ce налазе као улог у банкама.

Ha то указује и позиција „камате”, која ce налази међу 

приходима.

Бруто-добит од фабрикадије износи 15,7 мил., за 2,2 

мил. маше него у 1936. To je последица смањења извоза и 

поскупљења производње (услед пораста надница и већих 

цена за сировине).Приходи од камате износе 1,09 милиона 

и већи су за 650 хиљ него у претходној години. Благодаре- 

ћи томе као и чињеници да je прошле године пре- 

нос добити био за око пола милиона већи него у 

1936, прошлогодишња укупна чиста добит ce не разлику- 

је много од оне из 1936. Она износи 11 мил. 527 хиљ., 

према 11 мил. 985 хиљ. у претходној години, и овако je 

подељена: за 12°/о дивиденду (према 12°/о у 1936, 9% у

1935 и 6 %  у 1934) 9,6 мил., резервном фонду 1 мил. 98 х и .ђ ., 

за тантијему 650 хиљ. и пренос на «ови рачун 179 хиљ. дин.

У управи су г. г.: Ернест-Џон Солвај (претседник), 

Јозеф Бенеш (потпретседник), Едор Лефевр, Рене Боел, 

Баров Робер Жандебјен, д-р Цветко Грегорић, Жорж 

Анре, Вјекослав Јелавић, д-р Василије Ј. Јовановић, Ma

rnja Поповић, Перо Стокановић, д-р Станко Шверљуга, 

Осмаи Виловић. Чланови надзорног одбора су господа: Ми- 

лан Баран, Пол Масон и д-р Стево Милчић.

ПРВА ПУЧКА ДАЛМАТИНСКА БАНКА У СПЛИТУ

Прва пучка далматинска банка основана je још 1871 

године, na je не само најстарија банка у Далмацији, негз 

и једна од наших најстаријих банака уопште. Она je некад 

играла знатну улогу и у политичком животу и била je сна- 

жан бедем хрватског елемента у борби против аутономи- 

ста, који су у оно време у својим рукама имали претежни 

део привредне делатности у далматинским градовима. Мо- 

рамо нагласити да банка ипак никада није искоришћавана 

за страначке сврхе. Ради тога није ни имала никаквих по- 

треса.

Све до конца светског рата банчина главница je из- 

носила 480.000 круна. Повишење до 10 милиона динара из- 

вршено je постепено, делом новим уплатама, a делом из- 

давањем гратис-акција. Тако су и 1927 године, када ce 

главница повисила са 6 на 10 милиона, за 2 милиона ди- 

нара биле издате бесплатне акције. Конзервативност je јед- 

на од главних одлика Прве пучке далм.атинске банке. Због 

тога она никада није хтела да зна за филијале, иако je 

с обзиром на свој реноме могла лако да ce пласира no чи- 

тавој Далмацији. Банчин делокруг je на тај начин огра- 

ничен скоро на сам Сплит и његову најужу околину. Упр- 

кос томе она je успела да постане највећим новчаним за- 

водом Далмације. Позната je и велика ригорозност бан- 

чина код подељивања кредита или есконта меница. Она 

ce с правом убраја у ред наших најопрезнијих и најсолид- 

нијих новчаних завода.

Банчина огромна опрезност и солидност дошле су 

јасно до изражаја и за време последње банкарске кризе. 

Криза поверења, која je избила у јесен 1931 г., била je 

општа, na ју je осетила и Прва пучка далматинска банка. 

Међутим, она je увек могла да удовољава захтевима сво- 

јих улагача износима које je добила од својих дужника. 

Заштитом ce никада није морала користити, a није ce мо- 

рала ослањати ни на треће заводе, na ни на Народну баи- 

ку. Од јул,а 1931, када су њени улошци били рекордни, дс 

краја 1932 она je својим улагачима искључиво сопственом 

снагом била исплатила преко 36 милиона динара, одно- 

сно око 2/з њихових целокупних потраживања. Банчина 

одмах расположива средства била су и после тога врл.:) 

знатна a и остала њена иктива била je толико сигурна и 

ликвидна, да ce унапред могло знати да банци не може 

више ништа нашкодити. Банчина потраживања од земљо- 

радника нису била знатна, тако да je и у том погледу био 

искључен сваки потрес. С обзиром на то вратило ce доста 

брзо и поверење улагача. Већ у току 1933 одлив улога je



114

готово сасвим заустављен, a последњих година прилив но- 

вих туђих средстава био je потпуно задовољавајући упр- 

кос максимирању каматних стопа.

За време банкарске кризе био je сасвим задовоља- 

вајући и рентабилитет банчиног пословања, тако да се ни- 

када није морало престати с исплатом дивиденде. Ова je 

износила:

1930 год. 14% 1934 год. 6%

1931 год. 10°/о 1935 год. 7%

1932 год. 8°/о 1936 год. 8°/о

1933 год. 8% 1937 год. 10%

Најзад, треба да споменемо да су крајем 1937 и бан-

чини фондови били за око 2 мил. динара већи него пре 

почетка банкарске кризе и достигли су висину од 6,35 ми- 

лиона. Код нас нема много новчаних завода који би могли 

указати на сличан развитак у току последњих година.

Ево банчиног биланса за 1937 и три претходне го-

дине:

Актива 1934. 1S35. 1936. 1937.

Благајна
У

2.635

хиљадама динара 

3.287 1.277 7.066
Пошт. штед. и Нар банка 3.033 1.032 310 2,755

Остали новчани заводи 43 992 1.716 1.240
Благајнич. записи —— --- 2.000 2.408
Валуте и девизе 45 150 126 72
Држ. харт. од вредн. 4.982 4.275 5.171 6.093
Остале харт. од вредн. 3.476 2.586 2.485 2.754
Менице 6.188 4.818 4.680 5.859
Дужн.-тек. рач. 22.239 28.229 27.222 20.409
Некретнине 3.838 3.838 3.838 5.358
Инвентар 9 -- --
Прелазне ставке 102 85 354 8
Г аранције 3.566 1.837 1.876 475

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Ред. рез. фонд 3.524 3.574 3.624 4.124

Фонд валоризадије 1.576 1.576 1.576 1.576

Фонд за дубиозе ---- --- 1.000 150

Фонд аморт. непокр. --- --- — 500

Пензиони фонд 27 29 30 31

Улози књиж и тек. р. 25.563 24.240 27.219 31.268

Повериоци 2.092 7.666 3.392 5.157

Реесконт 2.500 825 ---- --
Неиспл. дивиденда 29 22 26 23

Прелазне ставке 82 138 827 44

Гаранције 3.566 1.837 1.876 475

Пренос добити 445 514 443 119
Добит тек. год. 751 708 1.043 1.033
Збир биланса 50.156 51.131 51.056 54.500

Обртни капитал 46.590 49.294 49.180 54.025

Огромна je и ликвидност банчина, Одмах располо- 

жива средства, међу која убрајамо готовину у благајни, 

потраживања no виђењу код банака, благајничке записе и 

државне хартије од вредности, износе 19,6 мил. према 10,6 

мил. крајем претходне и 9,74 мил. крајем 1935 године. Ти- 

ме би се могло одмах исплатити око 55°/о туђих средстава. 

Поред државних папира банка има у свом портфељу и 

других ефеката (за 2,75 мил. дин.). Банчин менични порт- 

фељ je прошле године повећан за 1,2 мил., на 5,86 мил. У  

Далмацији меница нема оног значења, које има у север- 

ним крајевима наше државе. Због тога су и код Прве пуч- 

ке далматинске банке дужници no текућим рачунима ре- 

довно око 4 пута већи од меничних дужника. Крајем про- 

шле године они су исказани са 20,4 мил. према 27,2 мил. 

у 1936. У току прошле године банка je наплатила нека 

стара потраживања, делом путем преузимања некретнина- 

од дужника. У вези с тим порастао je и рачун некретнина 

са 3,8 на 5,3 мил. дин. Иначе, банка je и у 1937 задржала 

све своје добре старе комнтенте, a излазила je у сусрет 

са краткорочним кредитима и новим најригорозније про- 

браним комитентима,

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937..

У хиљадама динара

Камате 1.046 820 815 879

Управни трошкови 315 403 341 340

Плате 552 569 563 580

Порези и таксе 321 327 313 543

Отпис инвентара 2 10 1 2

Отпис ефеката 187 -- ---

Отпис дубиоза 1.331 1.782 62 348

Фонду за дубиозе -- -- 1.000 100

Фонду амортизације —— — — -- 500

Чисти добитак 1.196 1.222 1.486 1.152

Приходи

Пренос добитка 445 514 443 119

Камате 2.628 3.054 2.681 2.714

Од некретнина 772 716 716 766

Провизије и разно 1.105 848 741 847

Збир прихода 4.949 5.133 4.581 4.446

Подела добити

Дивиденда 600 7.000 8.000 1.000
Резервнном фонду 43 45 496 47

Тантијема 39 34 71 69

Ha нови рачун 514 443 119 36

Укупно 1.196 1.222 1.486 1.152

Обртни капитал банчин, који je био пао са рекорд- 

ног стања од 85 милиона динара крајем 1930 на 46,6 мил. 

дин. у 1934, опет постепено расте и крајем 1937 достиже 

висину од 54 мил. Од тога отпада 16,35 мил. на главницу 

и фондове 1,15 мил. на чисти добитак, 31,27 мил. на улоге,

5,15 мил. на повериоце и 100 хиљ. на осталу пасиву. Тућа 

средства према сопственим стоје као 2 према 1. Kao што 

се види,_однос je врло повољан. У току 1936 улози су би- 

ли порасли за 3 мил., a у прошлој години за 4 мил. одно- 

сно за око 15%. Карактеристична je за дух који у банци 

влада и чињеница, да je она врошле године снизила кама- 

ту на нове улоге. Док смо у извештајима знатног броја 

других банака читали жалбе против максимирања камат- 

не стопе на улоге, и конкуренције државних новчаних за- 

вода, дотле Управа Прве пучке^ далматинске банке вели 

„Били смо присиљени снизити каматну стопу за нове уло- 

шке, да запријечимо јачи прилив...” После овога сасвим je 

сувишно говорити о огромном поверењу које Прва пучка 

далматинска банка ужива.

Промене на страни прихода су незнатне. Збир при- 

хода, без преноса добити из прошле године, износи 4,33 

мил. у 1936. Од тога отпада 62,7% на активну камату, 17,7%- 

на приходе од непокретности и 19,6% на разне шриходе 

(провизије и добици на трансакцијама са девизама, валу- 

тама и ефектима). Режија je врло штедљива. Управни тро- 

шкови износе свега 340 хиљ. дин., a плате су исказане са 

580 хиљ. Порези и таксе показују знатан пораст и износе 

543 хиљ. према 313 хиљ. у претходној години. У току по- 

следње четири годиее отписан je износ од око 4,5 мил.. 

дин. на име ненаплативих потраживања, што je у првом 

реду у вези са губитком на потраживањима од земљорад- 

ника. Иначе, од 1929 до краја 1933 укупни отписи дубиоза: 

износили су само 132 хиљ. дин. To указује на велику си- 

гурност банчиних пласмана.

У управи су господа: д^р Едуард Гргић (претседник),, 

д-р Иво Сталио (потпретседник), Љубомир Мирковић (ди- 

ректор), д-р Нико Дубравчић, Флорио Каталинић, Вјеко- 

слав Рисмондо, Паве Шимета и Хамлет Вио. Чланови над- 

зорног одбора су г.г.: ДушаЈн Мангер, инж. Миховил Но- 

вак и Сергије Урукало.
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ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА Д.Д., ЉУБЉАНА

Често ce појављује мишљење да je Задружна госпо- 

дарска банка матица словеначког задругарства. To није са- 

свим тачно. Претежна већина словеначких задруга оргаии- 

зована je и учлањена у „Задружној звези”, која je њихова 

права матица. Задружна господарска банка je благајна од- 

иосно новчана централа задруга учлањених у „Задружној 

звези”. Ова последња ју je 1920 г. и основала. Поједине за- 

друге које не могу пласирати вишкове прикупљених уло- 

га међу властите задругаре полажу их ва текући рачун 

Задружној господарској банци. A оне задруге чије су по- 

требе за капиталом веће од прилива улога траже и у нор- 

малним приликама добијају кредит код ње.

Задружна господарска банка има знатан број no- 

словних пријатеља и изван задругарских организација, у 

свим привредним редовима. Даље треба приметити да она 

није ограничила своју делатност само на Словеначку, већ 

има своје филијале и у другим крајевима —  у Новом Саду 

и Сплиту, поред оних на Бледу, у Крању и Марибору. За 

време банкарске кризе укинуте су филијале у Сомбору, 

Ђакову, Шибенику, Цељу и Кочевљу. Све до банкарске 

кризе извозила je Словеначка знатне капитале у друге 

крајеве државе, добијајући за њих далеко повољније ука- 

маћење него што ce могло постићи у самој Словеначкој. 

У том погледу играле су врло важну улогу и поменуте фи- 

лијале Задружне господарске банке.

До избијања банкарске кризе развитак Задружне 

господарске банке био je управо сјајан. Иако са малом 

главницом (12 милиона динара), ипак je она била успела 

да закључи десету годину свог постојања — 1930 — са 

Обртним капиталом од скоро 550 милиона динара. После 

су наишле тешкоће сличне онима с којима су ce морали 

борити и готово сви остали наши новчани заводи. После 

избијања банкарске кризе задруге, — пословни пријатељи 

Задружне господарске банке — повукле су своје вишкове 

који су им требали за удовољење сопствених улагача. За- 

дружна господарска банка je без икакве заштите одолева- 

ла скоро три године свима тешкоћама и исплатила je за 

fo време својим улагачима и повериоцима, урачунавши и 

камату, око 265 милиона динара. Тиме je пружила леп до- 

каз о својој мобилности и о високом ликвидитету њене 

активе.
За 1934 годину Банка je дала биланс који показује 

њено пречишћено стање после извршене реконструкције. 

Сама санација извршена je на следећи начин: 40% старих 

улога и потраживања поверилаца претворено je у специ- 

јални фонд који je тиме достигао висину од 92,5 милиона; 

90% старе главнице je отписано, a „Задружна звеза” je 

преузела нове приоритетне акције у износу од 18,8 мили- 

оиа; за покриће сумњивих потраживања употребљени су, 

поред банчиних резервних фондова од 6,22 милиона и го- 

дишњег добитка, књиговодствени добици који су настали 

смањењем главнице (10,8 милиона) и валоризацијом непо- 

кретности ( o k o  5 милиона). Биланси за 1935, 1936 и прошлу 

годину показују нам да je санација наишла на разумевање

код банчиних улагача и поверилаца. Велико поверење које 

je Задружна господарска банка раније уживала остало je 

неокрњено. Иако ce ликвидација старог пословања врши 

прилично брзим темпом, ипак je већ од 1935 прилив „но- 

вих” средстава јачи од одлива „старих”. Збир биланса по- 

степено опет расте, a повећавају ce и приходи.

До краја 1936 Банка je у смислу Уредбе исплаћивала 

само аконтације на старе улоге, за оправдане нужне по- 

требе улагача, a већи износи су употребљени за исплату 

реесконта и других обавеза на које ce je морала плаћати 

већа каматна стопа. Банка je с крајњом обзирношћу по- 

ступала и према својим дужницима. У току прошле године 

она je ипак успела да реализује и неколико кредитних ве- 

ћих ангажмана, тако да je могла да повећа исплате ула- 

гачима и повериоцима. У погледу отплата дужника поло- 

жај ce и иначе поправља. Благодарећи побољшању општих 

привредних прилика постала су наплатива и нека потра- 

живања која су у своје време отписана као сасвим сумњи- 

ва. С обзиром на то Банка je почетком марта о. г. ослобо- 

дила све старе улоге на књижице и no текућим рачунима 

до 10 хиљ. дин., a свима улагачима и повериоцима став- 

љена je на расположење и цела доспела камата. Поверио- 

цима специјалног резервног фонда који су потраживали 

мање од 2.000 дин. исплаћена су њихова потраживања у 

целости, a осталим сопственицима тог фонда исплаћује ce 

квота од 3%, док им ce даља квота од 3% преноси са бес- 

каматног специјалног резервног фонда на њихове старе 

уложне књижице односно текуће рачуне. Ha тај начин спе- 

цијали резервни фонд ce смањује са првобитних 92,5 на
86,7 милиона динара.

Биланси за последње четири године овако изгледају;

Рачун изравнања

Актива — Старо посл.. 1934. 1935. 1936. 1937.

Готовина 3.708
у хиљадама динара 

1.794 3.673 3.161
Ефекти сопствени 19.213 21.420 25.814 29.324
Ефекти пенз. фонда 239 239 239 196
Менице 62.369 58.866 21.872 19.325
Дужници 115.771 115.895 147.010 127.936
Дужн. спец. рез. фонда 92.508 92.508 92.508 90.136
Конзорциј. послови 16.832 4.639 4.727 6.704
Инвентар 69 пет динара
Непокретности 9.637 9.444 9.251 9.058
Остала актива 4.597 5.406 3.907 5.948

Актива — ново посл.

Готовина 5.975 5.515 4.416 6.634
Ефекти -- --- -- - 3.652
Менице 90 1.672 4.476 8.074
Дужници 25 4.388 8.584 18.030
Остала актива 152 2 169 13

Пасива —  старо пссл.

Главница 1.200 1.200 1.200 1.200

Приоритетна главница 18.800 18.800 18.800 18.800
Резервни фонд --- -- 93 196
Фонд курсне разлике 1.000 3.303 4.720 7.144



Спец. резервни фонд 92.508 92.508 92.508 92.508

Пензиони фрнд 1.373 1.342 1.113 1.048

Улози на књижице 48.113 45.763 42.596 41.955

Улози no тек. рач. 70.522 70.631 68.629 61.962

Повериоци 78.514 60.296 60.263 43.208

Реесконт 7.644 5.305 3.766 3.525

Преносне позиције 322 134 2.458 425

Остала пасива 4.500 9.539 11.500 16.304

Добитак 595 1.778 2.043 3.660

Пасива — ново иосл.

Улози на књиж. 25 884 3.895 9.209

Улози no тек. рач. 3.697 6.421 4.157 10.394

Повериоци 1.610 3.528 8.408 16.168

Остала пасива 765 403 494 484

Збир биланса 331.187 321.789 326.646 328.191

У току прошле године „нова” средства су повећана 

еа 16,95 нa 36,25 милиона, што значи да су више него удво- 

стручена. Упоредо с тим показују знатан пораст и „нови“ 

пласмани. Дужници из новог пословања износе преко 18 

милиона, менице преко 8 милиона, a готовина 6,63 милиона. 

Прошле године јавила ce у активи новог пословања и јед- 

на нова позиција — ефекти, који су билансирани са 3,65 

милиона. Лепи развитак новог пословања пружио je За- 

дружној господарској банци могућност да опет подељује 

знатне кредите привреди. Сви њени нови пласмани су пот- 

пуно ликвидни и сигурни.

Збир „старог” пословања који je у пречишћевом би- 

лансу за 1934 био исказан са 325 милиона пао je до краја

1936 на 309,7 милиона, a у току прошле године смањен je 

за даљих 17,75 мил. дин., на 291,9 милиона. Ако ce узму у 

обзир капитализирана камата и повећање банчиних фон- 

дова, видеће ce да су досадашње исплате улагачима и по- 

вериоцима биле знатно веће. Само у току прошле године 

оне су 'износиде не 17,75 милиона него 30 милиона динара. 

Улози на књижице и no текућим рачунима смањени су са

111,2 милиона крајем 1936 на 103,9 милиона у 1937, a пове- 

риоци су у истом раздобљу редуцирани са 60 на 43 мили- 

она динара. У активи видимо да су дужници пали са 147 

милиона У 1936 на 127,9 мил. дин. у прошлој години. Ме- 

нице су такође за око 2,5 милиона мање и износе још 19,3 

милиона. Насупрот томе рачун ефеката je и прошле годи- 

не повећан делом због добитка на курсној разлици (2,42 

милиона), a делом због тога што су у тај портфељ унете 

и 3°/о облигације, примљене од Аграрне банке аконто np'e- 

датих joj земљорадничких меница. Добитак на курсној 

разлици унет je, као и ранијих година, у фонд курсне раз- 

дике, који износи 7,14 мил. према равно 1 мил. дин. кра- 

jeji 1904.

Kiki банчниог рачуна губитка и добитка:

. Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Камата-пасивна 9.429 4.582 4.602 6.023

Плате 2.621 2.240 2.282 2.349

Социјално осигурање 359 308 308 315

Управни трошкови 1.093 854 1.064 1.101

Порези и таксе 518 522 503 477

Отпис инвент. и непокр. --- 261 193 193

Курсна разл. ефеката 2.547 --- — _ ---

Отпис ненапл. потр. 49. -- 309

Резерва за сумњ. потр. 4.136 5.000 1.191 944

Чисти добитак 595 1.778 2.043 3.660

Приходи

Пренос добити --- 595 937 251

Камата-активна 15.314 11.831 7.948 11.473

Провизије 3.939 876 1.062 1.402

Од ефеката 1.769 1.823 1.824 1.840

Од непокретности 324 420 415 404

Збир прихода 21.346 14.545 12.186 15.371

Упркос знатно живљем пословању лични издаци и 

општи режијски трошкови у 1937 нису били готово ништа

већи од оних цз 1986 нли 1936 године. Ha страни расхрда 

видивд да je једцно пасивна кврата за 1,4 мвднара већа ЗД 

оне у 1936. Међутим, приход од провизије био je у 1937 

за 340 хџзџ., џ онај од камате за 3,52 јнилцовд већи него 

у претходној годинн. Велико повећање прихода од камате 

je једдим дедом последица боље залослености расположи- 

вих средстава, a делом je у вези с обрачуном потражива- 

н>а од земљорадника предатих Аграрној банци. Чистн до- 

битак за 1937, заједно са преносом од 251 хиљ. из претход- 

не године, исказан je ca 3,66 милиона. Томе треба додати 

добитак на курсној разлици од 2,42 милиона, који je унет 

непосредно у орговарајући фонд, тако да. укупни добитак, 

после отписа од 309 хиљ. за сумњнва потраживања и до- 

тације од 944 хиљ. резерви за сумњива потраживања, до- 

стиже висину од округло 6 милиона. To одговара 30°/о-тном 

укамаћењу главнице. Kao што ce види, резултат прошло- 

годишњег пословања бко je у сваком погледу ванредно 

повољан. И индустријска предузећа у којима Банка уче- 

ствује закључила су прошлу годину са потпуно задовоља- 

вајућим резултатима.

Од чистог добитка употребљено je за дотацију фон- 

ду курсне разлике 2 мил. 424 хиљ., за дотацију редовном 

резервном фонду 183 хил>., за 4e/o дивиденду на приори- 

тетне акције 752 хиљ., за исплату сопственицима специјал- 

ног резервног фонда 2 мил. 492 хиљ., a остатак од 233 хиљ. 

дин. ггренет je на нови рачун.

У управном одбору Задружне господарске банке су 

r. r.: Д-р Јожа Басај (претседник), д-р. Јосип Воршић и 

д-р Јосип Дермастиа (потпретседници), д-р Јакоб Мохо- 

рић, Франц Храстељ, д-р Франц Шаубах, Матко Цурк и 

Конрад Гологранц. У надзорном одбору ce налазе госпо- 

да: Богомил Ремец (претседник), Јосип Бургар, д-р Ста- 

нислав Житко, Мартин Стебловник и Макс Цукала. Чла- 

нови дирекције гу г.г.: д-р Иван Солокар (генерални ди- 

ректор), д-р Јошко Јанеж, Антон Кончан и Франц Ерце. 

Комесари су господа д-р Иво Чесник и д-р Алојзиј Гуштин.

ДУБРОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАИКА У ДУБРОВНИКУ

Из досадашњих анализа биланса, a нарочито из оне 

за 1936 г., која je објављена у бр. 43 од 23 октобра пр. r., 

нашим читаоцима je познат случај Дубровачке трговачхе 

банке. Од 1930 до краја 1933 њен обртни капитал био je 

пао за 77,7 на 38,0 мил. дин. To значи да je и банчина ли- 

квидност у то време морала бити необично велика, јер ни 

за знатно већу банку не би била мала ствар исплатити за 

тако кратко време око 40 мнл. дин. туђих средстава. У 

августу 1933 банка je затражила заштиту, иако je ликвид- 

ност њене активе била и после тога још толика, да je мо- 

гла без тешкоћа да исплати својим улагачима и поверио- 

цима још десетак милиона. Међутим, поред осталих прво- 

класних пласмана, приликом избијања банкарске кризе у

1931 години она je имала и један сток хартија од вредно- 

сти од преко 15 мил. дин., од чега je велик део у Блеровим 

и Селигмановим обвезницама, купљеним на основу дозволе 

Министарства финансија у току 1929 и 1930 године.

Једино због поменутих државних акција од вредно- 

сти банка je и затражила заштиту, пошто ce исте нису мо- 

гле ни заложити ни продати, јер нису биле нострификова- 

не. Од 1932 банка није могла да наплати ни доспеле ку- 

»оне. Што je најинтересантније, то je чињеница да je она 

благовремено затражила потребну нострификацију својих 

обвезница. Међутим, иако je банка код овог посла посту- 

пала најснрупулозније и no свима важећим прописима, инак 

je њена молба за нострификацију остала нерешена пуне три 

годиие, све до 1935. Kao што je познато, те године je од- 

луком Министарског савета нострификација обвезница обу- 

стављена, na je тада накнадно одбијена и Дубровачкој тр- 

говачкој банци. Тиме je тешко повређено и банчино на за- 

кону основано право и учињена je велика неправда и шој



и њеним улагачима и повериоцима, од којих су многи си- 

ромашни исељеници и поморци.

Питање банчиних обвезница je још и данас отворе- 

но. Свесна свог права и убеђена у правичност свог траже- 

ња, банка се je обраћала и Државном савету, који je на- 

шао да je она поступила савршено исправно. Ми ии нај- 

маше ни сумњамо у повољно решење, које ће банци омо- 

гућити да одмах напусти заштиту и да приђе нормалном 

раду и пословању. Међутим, чудимо се спорости поступка 

н одуговлачењу. Ситуација je јасна. Банка je стриктно 

испунила све усдове који су законима били прописани, и 

не тражи ништа друго осим правичности и једнакости тре- 

тирања ималаца поменутих обвезница. С обзиром на то 

нема никаквог разлога нити за одбијање банчиних правич- 

них захтева, нити за одуговлачење, na се мора наћи начин 

и могућност да се ово питање штб пре приведе једино 

исправном завршетку.

Иначе, Дубровачка трговачка банка je најстарија ду- 

бровачка новчана установа. Основана je пре 37 година. До 

недавног оснивања филијале наше новчаничне банке у Ду- 

бровнику, Дуб.ровака трговачка банка je на опште задг- 

вољство пуних 12 година водила Агенцију Народне банкс 

Краљевине Југославије. To je такође један доказ велик т 

угледа и реномеа који она ужива. Банка подржава уске и 

срдачне везе и са поморством Дубровника, a нарочито са 

Дубровачком пловидбом.

Актива 1934. 1935. 1936.

у хиљадама динара

1937.

Благајна 679 704 276 585

Ефекти и валуте 7.707 5.149 4.126 4.164

Дужници 29.937 33.089 27.490 27.295

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

Фонд за дубиозе --- _ _ _ --- 250

Фонд курс. разл. --- —— --- 220

Повериоци 21.547 21.270 16.478 15.637
Уложне књижице 12.316 13.208 10.731 11.010
Чисти добитак 161 165 384 627
Збир биланса 39.049 39.668 32.618 32.770

Расходи

Камата 545 434 260 235

Упр. трошкови 453 424 436 443

Порези 78 77 115 102

Отпис 826 999 989 ---

Дотац. фондовима --- --- —— 470

Чисти добитак 161 165 384 527

Приходи

Пренос добити 75 161 165 383

Камата и пров. 1.988 1.939 2.019 1.494

Збир прих. или расх. 2.063 2.100 2.184 1.877

Од 1930 до краја 1936 није било никаквих промена 

код сопствених -средстава, која су се састојала из главнице 

од 2,5 мил. и резервног фонда од 2 мил 525 хиљ. Крајем 

прошле године дотирано je фонду за дубиозе 250 хиљ. и 

фонду курсне разл. 220 хил>. дин. Улози и повериоци, који 

су крајем 1930 износили равно 72 мил. дин., исказани су у 

1937 са 26,6 мил. Од тога отпада само 20,6 мил. на улоге 

и повериоце из старог пословања. To значи да je банка 

од почетка банкарске кризе до краја прошле године, не 

рачунајући камату, исплатила 52 мил. дин. туђих средстава. 

Половину тог износа платила je већ у 1931 год. Према то- 

ме њена ликвидност je била збиља ванредна.

У билансној активи постоје само четири позиције. 

„Дужници” су редуцирани са 58,8 мил. у 1930 на 27,3 мил. 

крајем 1937. Позиција „Ефекти и валуте” смањена je од 

1930 до 1937 са 14,7 на 4,1 мил. Смањење износи 10,6 мил., 

од чега отпада преко 50°/о на курсне разлике које су отпи- 

сане — из годишњих зарада. Банчине непокретности иска-

зане су непромењено са 726 хиљ. дин., a готовина изноеи 

585 хиљ. према 276 хил>. у 1936 и 3,44 мил- крајем 1930 ro-
дине.

Ако из горњих еумарних података издвојимо цифре 

које се односе на „Ново пословање”, добијамо еледећу

слику:

Актива 31-X//-1937 Пасива

Благајна 495 Повериоци 5.233

Девизе и валуте 50 Улози 312

Ефекти 25 Разна пасива 315

Дужници 5.790 Збир 6.360

Kao што се види, развитак иовог псловања je сасвим 

задовољавајући.

Приходи од камата и провизија износе укупно 1,5 

мил., a пасивна камата заједно са управним трошковима и 

порезима — 780 хиљ. дин. Од пословног вишка je употреб- 

љено 470 хиљ. за дотације фондовима. Чисти добитак, ко- 

ји je ca преносом из ранијих година достигао висину од 

627 хиљ. дин., опет je пренет н.а нови рачун.

У управном одбору Дубровачке трговачке банке би- 

ла су господа: Фредерико Главић (претседник), Томо Гла- 

вић, Јосип Ловрић, поч. кап. Вицко Милош, кап. Иво Папи. 

У надзорном одбору су г.г.: Гашо Далеоре, Лале Н. Зу- 

бер, д-р Карло Дешковић, Стијепо Свилокос и Владимир 

Белајев. Директор банке je г. Иво Бараћ.

BRODARSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO »OCEANIA«, 

BEOGRAD

Početkom aprila prošle godine navršilo se je 20 godina 

od osnivanja »Oceanije«. Njena konstituirajuća skupština odr

žana je 3 aprila 1937 godine u prostorijama Živnostenske 

banke u Beču. Prve godine u životu ovog društva bile su 

zbog rata i posleratnih neprilika neobično teške. Tek posle 

20 novembra 1923, tj. posle dana kada je »Oceania« u trgo

vačkom registru u Beogradu i formalno protokolisana kao ju- 

goslovensko društvo sa sedištem u Beogradu, prilike su se 

počele sređivati. Kroz dugo vreme pre toga bio je veliki deo. 

društvenog plovnog parka rekviriran od strane Italije, tako da 

je društvo u prvim godinama svog opstanka, dok je inače 

postojala mogućnost za dobre zarade, bilo primorano da se 

bori s ogromnim teškoćama. Posle 1923 nastala je slabija kon

junktura za parobrodarska društva, ali je »Oceania« od tada 

ipak gotovo stalno napredovala, blagodareći energičnom i 

smišljenom radu nienih vodećih ličnosti. Ona je danas jedno 

od vodećih parobrodarskih društava.

»Oceania« raspolaže danas sa 12 velikih parobroda sa 

ukupno 61.700 tona nosivosti. U cilju intenzifikacije redovnih 

pruga koje podržava ona je, pored toga, uzela u najam još 4 

parobroda a od slučaja đo slučaja uzima u najam druge pa

robrode za pojedina putovanja. U toku 1937 njeni parobrodi 

su izvršili 67 putovanja, što znači da je prosečno svakog pe

tog dana imala po jednu lađu na polasku iz domaćih luka 

za inostranstvo. iako je slobodna plovidba poslednjih godina 

pružala znatno povoljnije uslove zaposlenja, ipak je »Ocea

nia« sa svim svojim brodovima radila isključivo na redovnim 

prugama iz domaćih luka za inostranstvo, što znači da se 

ona u potpunosti stavila u službu naše izvozne trgovine.

Ogromni značaj koji ima »Oceania« u našoj privredi 

pokazuju nam i sledeči podaci. Njeni parobrodi prevalili su u 

1937 put od 380.692 milje prema 296.775 morskih milja u pret

hodnoj godini. Ona je svojim plovnim parkom prošle go

dine prevezla 545 hiljada tona razne robe odnosno m3 drva 

(prema 394 hilj. u 1936 i 340 hilj. to^a u 1935). Od toga ot

pada na izvoz iz domaćih luka oko 290 hilj. tona (za 56 hilj. 

tona više nego u 1936, ili za 90 hilj. tona više nego u 1935 

odnosno za oko 130 hilj tona više nego u 1934 godini). To 

znači, da je njenim parobrodima u toku prošle godine otišlo 

oko 18% našeg celokupnog izvoza pomorskim putem, Ш.
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»Oceania« podržava 3 redovne pruge za Zapadni ba

zen' Sredozemnog Mora, za Maroko i Kanarska ostrva, za 

koje prima,.državnu subvenciju. U toku; prošle godine društvo- 

je na ovim prugama izvršilo 35 putovanja. Razume se da je s 

obzirom na građanski rat u Špariiji i gubitak španskog tr

žišta, ova grana društvenog poslovanja teško pogođena, ali 

postoji opravdana nada da će posle završetka građanskog 

rata u Španiji opet zauzeti važno mesto u našem izvozu. I 

mimo ugovornih obaveza i bez ikakvog državnog doprinosa 

»Oceania« podržava redovnu prugu iz domaćih luka za En

glesku i Severnu Evropu (London, Anvers, Amsterdam, Ro- 

terdam i Hamburg). Pošto nema nikakvih ugovornih obaveza 

u pogledu održavanja ove pruge, društvo je moglo, umesto 

na ovoj pruzi, svoje parobrode unosnije zaposliti u slobodnoj 

plovidbi. Smatrajući da je njegov prvenstveni zadatak da 

svojom službom pomaže naš izvoz, društvo to nije učinilo, već 

je tu prugu ne samo podržavalo kao i ranijih godina, nego 

je njenu frekvenciju i povećalo, tako da su njeni parobrodi 

u toku 1937 na ovoj pruzi izvršili 32 putovanja prema 24 pu

tovanja u prethodnoj i 10 u 1935 godini. Bilo bi potrebno da 

merodavni faktori konačno uvide važnost ove pruge i da dru

štvu odobre odgovarajuću pripomoć. Naime, prvenstveno ovoj 

pruzi treba zahvaliti za povećanje našeg izvoza za Severnu 

Evropu i Englesku, a njeno održavanje je za društvo skop

čano s velikim žrtvama. Društvu bi trebalo dati subvenciju i 

za jednu novu prugu za zapadnu obalu Engleske (Liverpul i 

Mančester), jer su strana društva, koja su ranije održavala 

ovu vezu, znatno smanjila broj putovanja iz naših pristaništa 

i odnosni brodarski prostor za ukrcavanje naših produkata. 

Zbog nedostajanja pruge za Zapadnu Englesku naš izvoz je 

mnogo trpeo.

Evo glavnih bilansnih pozicija »Oceanije« za poslednje 
četiri godine:

Račun izravnanja

118

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Parobrodi 28.350 29.455 37.590 ' 48.590

Blagajna 74 83 43 85

Hartije od vrednosti 2.511 2.142 2.141 2.155

Zaliha uglja 340 458 242 466
Dužnici 10.413 12.274 7.233 6.994

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezervni fond — 73 138 316
Račun amortizacije 12.821 ' 13.608 14.569 ' 16.449
Račun osiguranja 319 319 400 2.650
Fond Hektora Poliča 62 65 68 105

Poverioci i -banke 12.069 13.689 14.891 16.774
Dobit 1.459 1.617 2.183 6.996
Zbir bilansa 41.688 44.441 47.250 58.290

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Izdaci plovidbe 28.214 37.628 45.996 65.845
Kamata 652 808 894 1.060
Račun amortizacije 1.321 1.502 1.963 1.879
Dobit 1.459 1.617 2.183 6.996

Prihodi

Prenos dobiti — 316 401 130

Prihodi poslovanja 31.646 41.240 50.636 75.650

Zbir prihoda-rashoda 31.646 41.565 51.037 37.780

Za pokriće gubitaka koji su se javili u godinama krize

upotrebljeni su u toku 1934 rezervnii fond od 1 milion dinara,

zatim 4 miliona iz amortizacionog fonda i 5 miliona dobi

venih smanjenjem glavnice sa 20 na 15 miliona dinara. Na 

poslednjoj glavnoj skupštini »Ocanije« doneta je odluka đa 

se društvena glavnica putem novih uplata povisi na 30 mili

ona dinara. U pasivi vidimo dalje da fojid amortizacije iz

nosi 16,45 mil. S obzirom na t,o da su parobrodi bilansirani 

sa 48;6 miliona, vidi se da ili fond amortizacije, pokriva sa oko 

33%; Kad se izvrši predviđeno povećanje glavnice na 30 mi

liona, parobrodi će biti u celosti pokriveni-sopstvenim; sred

stvima. U  odnosu na prethodnu godinu fond amortizacije je 

povećan za 1,88 miliona. Povećanje rezervnog fonda sa 138 

hilj. u 1936 na 316 hilj. u 1937 je posledica dotacije iz do

bitka za 1936 godinu. U fond osiguranja uneto je 250 hilj. 

iz dobitka za 1936 i 2 miliona iz redovnih prihoda iz prošle 

godine. Ova vanredna dotacija fondu osiguranja bila je po

trebna zbog šteta koje su se pojavile, a još nisu rešene. Po

verioci i banke iskazani su sa 16,77 miliona, za oko 2 mi

liona dinara više nego u prethodnoj godini.

U aktivi vidimo da je bilansna vrednost parobroda po

većana za ravno 11 mil., sa 37,59 miliona u 1936 na 48,59 mil. 

din. krajem 1937. To je posledica nabavke novog parobroda 

»Sušak« od 6.560 tona, koji je kupljen u decembru 1937 i 

spada među najmodernije parobrode naše trgovačke morna

rice. U januaru 1938 društvo je nabavilo još jedan parobrod. 

»Unu«, od 2.300 tona nosivosti. Inače, u toku 1936 nabavljeni 

su »Plavnik« od 3.780 tona nosivosti, »Dunav« od 7.780 tona 

i »Dinara« od 5.500 tona, a u 1935 godini »Bor« i »Vid« od 

po 6.500 tona nosivosti. Kao što se vidi, društvo obnavlja i 

povećava svoj plovni park sa mnogo energije. Sa zadovolj- 

svom ističemo da su svi parobrodi »Oceanije« zadržali najvi

šu klasu Lloyd’s Registra. Izuzevši pomenuto povećanje bi- 

lansne vrednosti parobroda, u aktivi nije bilo prošle godine 

značajnijih promena.

Brtito prihod u 1937 bio je za oko 50°/o odnosno za 25 

miliona dinara veći nego u prethodnoj godini. To je posledica 

pojačanog prometa i poboljšanja na tržištu pomorskih voza

rina. Međutim, pokazalo se da ovo poboljšanje, na žalost, nije 

trajno. Krajem 1937 i početkom 1938 vozarine su opet naglo 

pale, dok se troškovi plovidbe i dalje povećavaju. Troškovi 

plovidbe kod »Oceanije« u 1937 godini iznosili su 65,8 miliona, 

skoro za 20 miliona više nego u prethodnoj godini. Društvo 

je i prošle godine nastojalo da u granicama mogućnosti po

boljša položaj brodske posade, pa je u dva maha. povećavalo 

plate. U toku prošle godine proširena je, pored toga, na 

sve članove posade i obaveza penzionog osiguranja, koja je ra

nije bila ograničena na kapetane i mašiniste, a društvo je 

dobrovoljno pristalo, da se pristojba za to osiguranje povisi 

na dvosruko od zakonom propisanog iznosa. .

Posle podmirenja izdataka plovidbe i kamate i odva

janja od 1,88 mil. din. za amortizacioni fond ostao je čisti do

bitak od 6 mil. 996 hilj. din. Od toga je upotrebljeno 268 hilj. 

din. za tantijemu, 343 hilj. za povećanje rezervnog fonda, 384 

hilj. za prenos na novi račun i 6 miliona za dividendu. Ovde 

treba napomenuti da je od 1928 do 1933 poslovanje. stalno 

završavano sa gubitkom. Čisti dobitak u 1934 iznosio je 1,46 

miliona, u 1935 godini 1,6 miliona, a u 1936 godini, 2,18 mil. 

dinara, tako da je za 1936 bila podeljena dividenda od 10°/o 

prema бЗД/о godišnje za 1935 i 1934. Kao što se vidi, akcio

nari su tek sa dobitkom u 1937 godini dobili delimičnu na

knadu za žrtve pođnete zbog krize i organizacije redovnih 

pruga, iz domaćih luka u inostranstvo. Kao što je već spo

menuto, usled nastalih gubitika oni su bili ostali punih 6 go

dina bez ikakve dividende, a u 1934 društvo je bilo primorano 

da snizi i glavnicu za 5 miliona dinara.

U upravi »Oceanije« su g.g.: D-r Svetislav Šumanović 

(pretsednik), Marko Lučić-Roki (potpretsednik i generalni di

rektor), Bogumil Antić, Anton Huber, Inž. Živojin Ilić, Mate 

Marović, Mirko Motika, d-r Branko Pliverić, Dragutin Priča, 

Jovan M. Ranković, Milorad Smokvina, Milan Mih. Stefanovič, 

Božidar Švrljuga (direktor) i Stevan Tubić. U nadzornom od

boru se nalaze gospoda: Ljubomir Đinovski (pretsednik), d-r 

Egon Stare (potpretsednik), Vinko Mikuličić i d-r Radovan 

Švrljuga.
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Садржај:
Šumsko industrijsko preduzeće »Šipad« a. d., Sarajevo 

„Мостер” творница лака и боја д. д. — Загреб

ŠUMSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE »ŠIPAD« A. D.,

SARAJEVO

U istoriji naše šumske privrede prošla godina biće za

beležena kao neobično značajna, ne samo zbog vrlo povoljnih 

prilika na tržištu, nego možda još više zbog toga, što smo u 

toj godini stvorili jedan vanredno moćni državni kombinat, 

čija je osnovna sirovina drvo. Naime, kao što je našim čita

ocima već poznato, u decembru 1937 izvršena je fuzija Šum- 

sko-industrijskog preduzeća Dobrljin-Drvar a. d. (»Šipad«), 

Sarajevo, sa Fabrikom celuloze a. d. u Drvaru i »Durmi

torom« a. d. za eksploataciju i trgovinu drveta u Sarajevu. 

»Šipad« je u toku prošle godine otkupio i svu imovinu »Kri- 

vaje«, pa je u novembru otpočeo s radom i na njenim stru- 

garama u Zavidovićima. Inače, Fabrika celuloze je otkupljena 

od jedne švajcarske grupe uz vrlo povoljne uslove u toku

1936 godine, još pre nastupa hose na tržištu celuloze. Ona je 

već otada posredno sastavni deo »Šipada«. Sada je to i for

malno.

Obnavljanjem eksploatacije u području bivše »Kriva- 

je« i preuzimanjem »Durmitora« (čije se šume nalaze u ba

zenu reke Tare, a strugara u Ustiprači) »Šipad« je sebi otoez- 

bedio nove velike mase drveta, a fabrika celuloze potrebne 

joj otpatke. Već je i stari »Šipad« bio naše najveće drvarsko 

preduzeće i jedno od najvećih preduzeća ove vrste u Evropi, 

a novi ujedinjeni »Šipad« je neosporno najveće evropsko 

šumsko preduzeće. Današnje područje »Šipada« obuhvata celu 

zapadnu i severoistočnu Bosnu, kao i šume u severnoj Crnoj 

Gori. I u našoj spoljnoj trgovini njegova je uloga ogromna, 

jer on sam učestvuje sa skoro jednom četvrtinom u našem 

celokupnom izvozu mekog rezanog drveta.

U toku prošle godine došlo je i do unutrašnje reorga

nizacije preduzeća putem novog statuta, a rešeni su i neki 

drugi veliki problemi koji su se nametnuli za vreme teške 

krize od 1931 do 1936 godine. Iz naših ranijih analiza bilansa 

čitaocima je poznato da je »Šipad« poslednjih godina bio do

šao u dosta težak finansijski položaj. S jedne stra

ne, dugotrajna i oštra kriza na svetskim tržištima drveta, a 

s druge strane, socijalni i nacionalni motivi, koji su ga pri

moravali na rad i onda kada su druga preduzeća mirovala, 

imali su za posledicu da je »Šipad« sve teže podnosio te te

rete i sve teže dolazio do kredita.

Kao državno preduzeće »Šipad« je bio primoran da 

obavlja izvesne dužnosti i poslove, koje druga privatna pre

duzeća ne bi morala vršiti bez posebne nagrade. Tako se, na 

primer, u 1930/31 god. bila javila potreba čišćenja šuma. »Ši

pad« je tada izradom sušika spasao desetine hiljada hektara 

državnih šuma, ali je preduzeće na sušikama izgubilo 25 do 

30 miliona dinara. Od 1925 do 1936 preduzeće je, zatim, iz

dalo za razna blagodejanja i druge poslove koji nemaju ni

kakve neposredne veze sa poslovanjem daljih 18 miliona. Ono 

je imalo svake godine čist gubitak od preko 1 milion dinara 

i u vezi s održavanjem javnog saobraćaja na nerentabilnoj 

železničkoj pruzi Mlinište—Jajce, koja i nije vlasništvo »Ši

pada«, već neposredno vlasništvo države. Najzad, za vreme

krize bile su i šumske takse previsoke. U vremenu konjunk

ture, dok su prodajne cene građe iznosile franko strugara 

600 do 700 dinara, preduzeće je plaćalo šumsku taksu od oko 

35 dinara po 1 m3 na panju. Kada su za vreme depresije pro

dajne cene bile pale na 250 dinara, šumska taksa je povišena 

na 50 odnosno 63 dinara. Od 1 januara 1935 šumska taksa je 

bila opet snižena na 22 dinara, ali je do tada i dug preduzeća 

državi, na račun šumske takse, bio porastao na oko 40 mi

liona dinara.

I pored neobično povoljne konjunkture u toku prošle 

godine, ove ogromne terete preduzeće ne bi moglo sopstve- 

nom snagom za kratko vreme da skine. Međutim, pod nji

hovim pritiskom bili bi znatno umanjeni i izgledi za prospe

ritet novog šumsko-industrijskog kombinata, koji je stvoren 

već pomenutom fuzijom. Zbog toga je krajem prošle go

dine pripremljena i finansijska sanacija preduzeća. U tom cilju 

je Ministarski savet doneo dve Uredbe. Prvom Uredbom »Ši- 

padu« je priznato njegovo potraživanje od 19,56 miliona di

nara na ime naknade za održavanje javnog saobraćaja na pru

zi Mlinište—Jajce do kraja 1935. Odnosna naknada za 1936, 

1937 i sledeče godine isplaćivaće se preduzeću svake godine 

posle stručnog pregleda i odobrenja računa koji se odnose 

na eksploataciju te pruge. Druga Uredba predviđa povišenje 

»Šipadove« glavnice sa 20 na 50 miliona, izdavanjem 30.000 

akcija od 1.000 dinara po komadu. Sve ove akcije preuzima 

država, a njihova isplata izvršiće se obračunski smanjenjem 

Šipadova starog duga za šumsku taksu.

U’ toku prošle godine uspešno je dovršena i obnova teh

ničkih postrojenja u Drvaru, a Dobrljinska pilana, koja je 

trebala za uvek da obustavi rad zbog pomanjkanja čamove 

sirovine, preudešena je za preradu hrastove oblovine i u 

1937 je radila kapacitetom jedne od najvećih hrastovih pilana 

u Jugoslaviji i na celom kontinentu. U području bivšeg »Dur

mitora« završena je dugotrajna parnica sa plemenom Kape- 

tanija-Polja, tako da je i tu počeo normalan rad. Kao što je 

već spomenuto, isto tako se otpočelo i s radom pilane u Za

vidovićima. Pošto u bivšem području »Krivaje« nema više 

mekog drva u tolikoj meri da bi se zaposlila čitava strugara, 

problem oživljavanja šumske privrede u ovom kraju pokuša

va se rešiti prelaskom od čamovine na bukovinu. U vezi s 

tim »Šipad« je rešio da podigne potrebna postrojenja i za 

impregnaciju bukovog drveta za železničke pragove. Do sada 

su kod nas pravljeni pragovi samo iz hrastovine. Preradom 

bukovine putem impregnacije modernim sredstvima postići će 

s.e po jednom pragu ušteda od oko 40 dinara. Time će i dr

žava svake godine uštedeti 50 do 60 miliona, jer prosečna po

trošnja železničkih pragova u našoj državi iznosi godišnje 

'oko 1 i po milion komada.

Postavilo se i pitanje šta treba raditi s bukovinom, koja 

se ü Šipadovim strugarama ne može preraditi ni rezanjem ni 

ljuštenjem u građu. Postojanje fabrike celuloze u Drvaru 

omogućuje da se iskoriste i ti otpaci, kao i ostalo netehničko 

drvo. »Šipad« se sada bavi mišlju da iz toga izrađuje t. zv. 

fogo-celulozu (iz koje se na primer u Nemačkoj izrađuju naj-
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savršeniji štofovi). Sigurno da će »Šipad« jednog dana pri

stupiti i proizvodnji veštačke svile i velikog broja drugih 

fabrikata ili polufabrikata, za koje kao sirovina služi celuloza 

odnosno drvo.

Kao što se vidi, stvorena je u svakom pogledu solidna 

podloga za dalji rad. I prošlogodišnji bilans novog ujedinje

nog »Šipada« zaključen je sa dobitkom od skoro 3 miiiona 

dinara. To je, posle 1931, prvi bilans zaključen s dobitkom. 

Stari »Šipad« preradio je u prošloj godini na svojim struga- 

rama u Drvaru, Dobrljinu i Zavidovićima 225.000 m3 oblovine 

četinjastog i lisnatog drveta, iz čega je dobilo 123.000m3 re

zane građe. »Durmitor« je na strugari u Ustiprači preradio

39.000 m3 oblovine četinjastog drveta u 23.000 m3 rezane 

građe. Produkcija celuloznog drveta u šumama Šipadovog 

područja iznosila je 100.000 prostornih metara. U šumama su, 

osim toga, izrađene i manje količine sporednih produkata. 

Evo najglavnijih podataka o ukupnoj proizvodnji rezane 

građe u toku poslednje četiri godine:

Godina Prerađena oblovina Dobijena građa

1934 347.500 m3 196.500 m3

1935 310.150 m3 160.250 m3

1936 303.670 m3 147.000 m3

1937 264.000 m3 146.000 m3

Rezana građa dobijena u prošloj godini gotovo je jed

naka kao i ona izrađena u toku 1936, iako je količina prera

đene oblovine za oko 13% manja. Znači da je iskorišćenje 

bolje.

»Šipad« smatra rad na svetskim tržištima svojim glav

nim zadatkom. Zbog toga i prodaja u zemlji igra daleko sla

biju ulogu. U toku poslednje četiri godine on je plasirao u 

zemlji i u inostranstvu sledeče količine građe (u kubnim 

metrima):

Jelova građa 1934 193S 1936 1937

U inostranstvu 177.067 154.620 103.676 152.000

U zemlji 32.012 32.024 37.754 14.000
Svega 209.079 186.644 141.430 166.000

Bukova građa

U inostranstvu 8.235 14.139 6.142 9.000
U zemlji 829 272 647 220

Svega 9.064 14.411 6.789 9.220

Hrastova građa

U inostranstvu — - — 672 2.700
U zemlji — — 81 1.170

Svega — — 753 3.870

Izvoz kako jelove, tako i bukove građe bio je u prošloj

godini za skoro 50% veći nego u 1936, dok je prodaja u zem

lji prilično nazadovala. Inače, kod hrastove građe povećanje 

je bilo znatno ne samo kod izvoza, nego i kod prodaje u 

zemlji. Sa hrastovom građom »Šipad« do pretprošle godine 

uglavnom nije radio. Pored količina navedenih u gornjoj tab

lici »Šipad« je u toku 1937 prodao i oko 21.000 m3 građe ma

lih producenata. Kako male strugare nisu u stanju da izlaze 

na daleka (engleska i južnoamerička) tržišta, »Šipad« je pre

uzeo na sebe ulogu sakupljanja njihove produkcije. Za vre

me sankcija »Šipad« je od malih strugara prodao u Južnoj 

Americi oko 22.000 m3 građe. U toku 1937 prodao je opet 

oko 21.000 m3, i sada nastoji da ovo sakupljanje intenzivira 

i da time omogući stalno zaposlenje manjim industrijama. Tu 

akciju treba pozdraviti.

Od celokupnog izvoza »Šipada« sve do kraja 1935 išlo 

je oko 60% u Italiju. Ü 1935 je otišlo u Eritreju 17,74%. 

Nasuprot tome, u 1936 je na talijanskom tržištu plasirano 

samo 4,97%, dok su najjači uvoznici bili Argentina sa 26,5% 

celog Šipadovog izvoza, zatim Engleska sa 22,2%, Alžir, Tunis 

i Maroko sa 16,4%, Egipat i Palestina sa 9,1%, Nemačka 

sa 8,8% itd. Za prošlu godinu upoređenje izvoza prema zem

ljama nije objavljeno. Međutim, talijansko tržište, mada je 

primilo znatno veće količine nego u 1936, prošle godine nije 

ni izbliza postiglo svoj raniji značaj. Sa glavnog Šipadovog

stovarišta u Šibeniku upućeno je i u toku 1937 najviše građe za 

Argentinu (oko 162 mil. kvintala). Tek na drugom mestu 

stajala je Italija (sa oko 160 mil. kvintala), a zatim dolaze 

Engleska (137 mil. kv.), Alžir, Tunis i Maroko (101 mil. kv.), 

Francuska (16 mil. kv.), Grčka (15 mil. kv.), Nemačka (13 

mil. kv.) itd.

U sledećoj tablici donosimo glavne bilansne podatke

ujedinjenih preduzeća, kaoi i bilans novog »Šipada« posle iz-

vršene fuzije:

Stari Stari Fabrika Durmi Novi
Šipad Šipad celuloze tor a. d. Šipad

Aktiva 1936 1937 1937 1937 1937

Investicije 11.544

u

12.914

hiljadama dinara 

6.574 1.878 21.366
Železnice 7.425 7.758 — 2.200 9.958
Hart, od vred. 11.980 12.896 92 8 1.853

Gotovina 1.204 1.921 18 215 2.118
Dužnici 38.100 58.626 4.953 3.038 56.724
Zalihe 29.278 27.371 7.768 4.324 39.463
Stabla — — — • 7.016 7.016
Mater, i nam. 8.781 10.733 1.980 688 13.401
Inventar 1.500 997 .— 202 1.199
Rimese 180 — — — —

»Durmitor« 28.636 29.598 — — —

Nekr. Krivaje — 6.698 — — 6.698

Pren. stavke 516 144 — — 144

Kaucije — — — 666 666

Gubitak 15.040 — — — —

Zbir aktive 154.186 169.656 21.385 20.235 160.606

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 (12.000) (3.000) 20.000

Rezervni fond 4.269 3.356 — — 3.356

Spec. rez. fond 4.505 — — — —

Potporni fond 2.217 278 — — 278

Penzioni fond 3.807 — ■— ■ — • —

Fond osig. 3.877 — — - — —

Poverioci 107.761 136.304 827 471 125.566

Akcepti 7.750 7.750 — ■ — 7.750

Kaucije — — — ■ 666 666
Dobitak —  - 1.968 49 — 2.990

Zbir pasive 154.186 169.656 876 1.137 160.606

Zbir bilansa »Starog« Šipada krajem 1937, pre izvršene 

fuzije, iznosio je 169,6 miiiona, za oko 15,5 miiiona više nego 

u prethodnoj godini. U pasivi vidimo da su poverioci, koji su 

u 1937 iskazani sa 136,3 miiiona, u stvari povećani za čitavih 

28,54 miiiona dinara. Zatim se ove godine umesto gubitka, 

javlja dobitak od skoro 2 miiiona. Međutim, fondovi predu

zeća su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 15,04 mi

iiona. Time je iz bilansa eliminisan gubitak iz 1936 i ranijih 

godina. »Šipad« je na taj način pristupio fuziji sa potpuno 

prečišćenom pasivom od koje je otpadalo na glavnicu, fon

dove i čisti dobitak 25,6 miiiona i na ukupna tuđa sredstva

169,65 miiiona dinara.

U odnosu na prethodnu godinu bilo je i u aktivi ne

koliko interesantnih promena. Pre svega, investicije su po

kazivale porast od 1,37 miiiona, na 12,9 mil. din. Za 20,5 mi

iiona, na 58,6 mil. din., povećani su i dužnici (što je posledica 

znatno pojačane prodaje). Zalihe su nešto smanjene (za 1,9 

mil., na 27,37 mil. din.). Međutim, stovarište materijala i ži

votnih namirnica pokazuje povećanje od skoro 2 mil., na 10,73 

mil. dinara. Isto je tako povećano stanje efekata (za 900 hilj. 

din.) i gotovine (za 700 hilj.), a javila se je i jedna potpuno 

nova pozicija, »nekretnine Krivaje«, koje su bilansirane sa 6,7 

mil. Ukupne investicije Šipada, zajedno sa železnicom i ot

kupljenom imovinom Krivaje, pre fuzije sa Durmitorom a. d. 

i Fabrikom celuloze, bile su bilansirane sa ciglo 27,4 miiiona, 

a one stvarno vrede bar deset puta više. Investicije »Fabrike 

celuloze« iskazane su sa 6,57 mil., a one »Durmitora« sa 4,08 

miiiona.
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Aktiva »novog« Šipada ne pretstavlja prosti zbir aktive 

»starog« Šipada, »Fabrike celuloze« i »Durmitora a. d.«, jer 

su u vezi sa izvršenom fuzijom neke pozicije iz Šipadove ak

tive morale da iščeznu. Tako je, naprimer, u bilansu »starog« 

Šipada njegovo potraživanje od »Durmitora a. d.« bilo iska

zano sa 29,6 miliona. Umesto tog potraživanja, u bilansu »no

vog« Šipada uneta je aktiva i pasiva bivšeg »Durmitora«. Ta 

operacija imala je za posledicu pojavu jednog knjigovodstve

nog gubitka od oko 10 miliona. Stvarnog gubitka ipak nema, 

jer aktiva bivšeg »Durmitora« vredi takođe znatno više nego 

što je bilansirana. S druge strane je preuzimanje »Fabrike 

celuloze« imalo za posledicu i pojavu znatnog knjigovodstve

nog dobitka, kojim se u celosti eliminiše i knjigovodstveni 

gubitak izazvan preuzimanjem »Durmitora«. Naime, preuzeta 

imovina bivše »Fabrike celuloze a. d.« iznosila je, prema nje

nom bilansu, 20 miliona dinara. Nasuprot tome vidimo da 

je usled poništaja akcija »Fabrike celuloze« (12 miliona) i 

»Durmitora« (3 miliona), stanje hartija od vrednosti u bilansu 

»Šipada« smanjeno za svega 11 miliona dinara. U vezi s iz

vršenom fuzijom u bilansu »Šipada« smanjeno je i stanje »po- 

verilaca« u pasivi sa 136,3 na 125,5 miliona dinara. To znači 

da odnos »Fabrike celuloze« i »Durmitora« prema »Šipadu« 

nije bio prost odnos dužnika prema poveriocu, nego je i 

»Šipad« njima dugovao, pošto je delom prodavao i njihove 

proizvode.

Evo, najzad, i računa gubitka i dobitka »Šipada« za 

poslednje četiri godine.

Rashodi 1934 1935 1936 1937

Novi Šipad 

u hiljadama dinara

Prenos gubitka 8.201 10.929 13.627 —

Opšti troškovi 4.497 4.491 4.866 3.509

Kamata i provizije 568 2.199 1.866 2.266

Osiguranja 713 759 796 818

Porezi 1.126 831 949 1.134

Amortizacija 907 — — 597

Kursna razlika 100 481 — —

Potpore i milostinja 479 427 263 218

Pruga Mlinište-Jajce 1.442 1.288 1.323 —

Dobitak — — — 2.990

Prihodi

Roba »Šipada« 7.105 7.778 8.650 11.510

Roba »Celuloze« — — — 1.022

Prenos gubitka 8.201 10.929 13.627 —

Gubitak tek. god. 2.728 2.698 1.413

Zbir prihoda 18.034 21.405 23.690 12.533

Bruto prihod »Šipada« u 1937 bio je za 33,1% odnosno 

za 2,86 mil. din. veći nego u prethodnoj godini. Ovom prihodu 

treba dodati i bruto prihod fabrike celuloze, koji iznosi 1,02 

mil. Fabrika je u prošloj godini i otpočela s ponovnim radom. 

Pre toga je pune četiri godine mirovala. Na strani rashoda 

vidimo da su, uprkos pojačanoj prodaji, opšti troškovi za oko 

28% manji nego u prethodnoj godini. To treba naročito 

istaknuti i pohvaliti. Izdaci za poreze i osiguranja pokazuju 

tendenciju porasta. Izdaci za kamatu su takođe povećani. To 

je i razumljivo, s obzirom na to da se za izvršenje velikih 

transakcija u toku prošle godine javila i veća potreba za tu

đim sredstvima. Jedan od najglavnijih poverilaca je Državna 

hipotekama banka, koja već duži niz godina sa velikim ra

zumevanjem prati i podupire rad »Šipada« i stavlja mu na 

raspoloženje potrebna sredstva.

Kao što je već spomenuto, gubici iz 1936 i ranijih go

dina eliminisani su smanjenjem fondova. Prošla poslovna go

dina završena je sa čistim dobitkom od skoro 3 miliona di

nara. Razume se da je za narodnu privredu još veći dobitak 

to, da je »Šipad« u pogonima, koji su poslednjih godina go

tovo sasvim mirovali, sada uposlio preko 300 radnika.

U upravi »Šipada« za 1937 godinu bila su gospoda: Inž. 

Roman Sarnavka, Spasoje Piletić, Nikola Stanarević, inž. Mi

lan Manojlović, inž. Mihailo Markovič, Asim Muharemagić,

Petar Bilbija, Stevo Rađenović, Ahmetbeg K. Kapetanović 

i Vlado Ivica. U nadzornom odboru su se nalazila g. g.: Košta 

Gnjatić, d-r Vojislav Rašić, Petar Brajić i Bećiraga Hadžič. 

Na poslednjoj glavnoj skupštini izabrani su: za pretsednika 

uprave g. Ivan Pavičić, za potpretsednika g. inž. Milan Ma

nojlović, a za članove g. g.: inž. Roman Sarnavka, Gojko Ra- 

kić, Asim Muharemagić, Stanko Nikolič, Rasim Hromalić, Mi

lan Banjac i Vlado Ivica. U' nadzorni odbor izabrani su g. g.: 

Košta Spasojevič, Dušan Stakić, Stevo Rađenović, d-r Vojislav 

Rašić i Redžep Sulejmanović. Generalni direktor je g. d-r 

Milan Ulmanski.

MOCTEP ТВОРНИЦА ЛАКА И БОЈА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Иако je сразмерно још доста млада, ипак се наша 

домаћа индустрија боја и лакова попела на завидну виси- 

ну. Највећа заслуга за то припада неоспорно фирми „Мо- 

стер” творница лака и боја д. д., Загреб. Ово предузеће 

заузима код нас прво и водеће место у тој струци, a ње- 

гови производи могу се у сваком погледу мерити с одго- 

варајућим бојама и лаковима највећих и најпознатијих 

предузећа у иностранству. Када се радило о томе да се 

усаврши начин производње и да добијемо и код нас збиља 

најбоље производе, предузеће није жалило никакве жртве. 

Оно je откупило читав низ патената од највећих немачких, 

француских, енглеских и америчких фабрика, a слало je 

на специјалне студије у разне фабрике у иностранство и 

своје инжењере-хемичаре, што je такође било скопчано са 

зиатним жртвама. Да би се задовољили сви захтеви потро- 

шача у погледу квалитета и брзе добаве робе, подигнути 

су и набављени и најсавременији творнички објекти. Твор- 

ница je и у току прошле године знатно проширена.

Ha жалост, морамо констатовати да и с национално- 

економског гл'едишта похвална наетојања „Мостер” фабри- 

ке лака и боја ипак нису увек наилазила на одговарајуће 

признање. Предузеће je у своје време било изложено свим 

тешкоћама око афирмирања, јер се морало борити исто- 

времено с иностраном конкуренцијом и предрасудама У 
самој земљи. Пре десетак година — 1927 —  због знатних 

губитака морало се приступити и отпису главнице са 7,5 

на 1,5 мил. дин. Међутим, акционари и управа предузећа 

били су убеђени да признање потрошача за њихов кори- 

сни рад не може изостати. Због тога je одмах проведено и 

поновно повишење главнице са 1,5 на 4,5 мил. дин. Исто- 

времено je извршена и реорганизација фабрике, која je и 

после тога наставила с усавршавањем свог рада. Од 1927, 

када je извршена санација предузећа, na све до краја 1935 

оно није могло да плаћа никакву дивиденду, али с друге 

стране није имало више ни губитака, упркос смањењу по- 

трошње лака и боја у годинама опште привредне кризе. 

Наиме, публика je мало no мало ипак дошла до убеђења 

да се ни у иностранству не могу добити ни бољи ни јев- 

тинији производи од „Мостерових”. Они су стекли већ 

тако сјајну репутацију, да их потрошачи изричито траже.

Неоправдане предрасуде јављају се још само ме- 

стимично, и то —• што нас необично зачуђује — у првом 

реду код државних надлештава. Иако je домаћа индустри- 

ја лака и боја од нарочите важности не само за нашу при- 

вреду, већ и за народну одбрану, ипак она још увек не на- 

илази на потребно разумевање и потпору на меродавним 

местима. „Мостерови” производи за потребе грађевинар- 

ства, индустрије, ваздухопловства, железница и паробро- 

дарства су потпуно еквивалентни најбољим страним про- 

изводима. У погледу њиховог првокласног квалитета не 

може бити никакве сумње. Упркос томе фаворизују се че- 

сто пута и знатно скупљи производи, који не могу уопште 

бити бољи од „Мостерових”. Ни наша царинска политика 

не показује, на жалост, довољно обзира према овој ва- 

жној грани домаће индустрије. Има читав низ од стрзне 

државе фаворизованих предуцећа, нарочито бродоградили- 

шта и па<робродарских друштава, која уживају право na
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бесцарински увоз боја и лакова. С друге стране je домаћа 

индустрија лака и боја приморана да плаћа управо хоренд- 

ну царину од 7 дин. no кг на увоз сировина које не ко- 

штају више од 2,20 дин. no кг. To значи да je царина 320% 

већа од коштања саме увезене сировине. Док je другде 

увоз сировина врло често сасвим ослобођен од плаћања 

царине, ми смо увели готово прохибитивне увозне царине 

на потребне сировине, a увоз готових фабриката путем 

разних повластица ослобађамо од царине.

Производни капацитет домаће индустрије лака и 

боја je већ толики, да нам je увоз сасвим непотребан. С 

друге стране, у погледу квалитета Мостерови производи 

су у стању да задовоље и захтеве најпретенциознијих по- 

трошача. „Мостер” производи све врсте лакова, емајла, 

фирниса, уљаних и сувих боја, као и сав остали фарбарски 

материјал. Нарочито су цењени разни Мостерови специја- 

литети као, на пример, „Фактор” — фирниси и боје отпор- 

не против невремена и алкалија (погодне за железнице, 

мостове и слично), „Мурофикс” —  трајне, непроменљиве 

и необично отпорне боје за фасаде и унутрашње зидове, 

„Икарол” — аероплански лакови за лаке метале, „Авионин ’

— ацетил-целулозни и нитро-целулозни лакови за аероплан- 

ско платно, „Грутолин” —■ туткало, затим подводне и над- 

водне боје за паробродарство итд. .

Поред фабрика у Загребу, Мостер има филијале у 

Београду, Сплиту и на Сушаку, и продавнице у Скопљу и 

Нишу. Филијале раде добро, a продавнице у Нишу и Скои- 

љу, које су отворене у току прошле године, постепено ce 

такође афирмирају у рејонима који су им додељени. Укуп- 

ни промет фабрике у 1937 био je за око 12% већи него у 

претходној години. Иначе, опадање продаје због кризе 

било je заустављено већ у првој половини 1934 године.

Биланси за четири последње године овако изгледају:

Актива 1934 1935 1936 1937

Земљиште 311

у хиљадама динара 

311 311 496

Зграде 4.764 4.764 4.924 7.572

Машине, постројења 3.420 3.420 3.752 4.008

Индустр. пруга 139 139 139 139

Аутомобили — — 160 204

Инвентар 338 338 373 440

Инвестиције укупно 8.972 8.972 9.659 12.859

Благајна 428 281 86 632

Ефекти 138 138 155 173

Дужници 4.704 6.037 5.927 6.455

Залихе 5.138 3.944 5.623 4.845

Пасива

Главница 4.500 4.500 4.500 4.500

Резарвни фонд 86 86 86 86

Фонд за курс. разл. — — — 18

Фонд амортиз. 7.159 7.409 7.646 8.012

Повериоци 3326 3.278 5.323 9.049

Акцепти 4.045 3.565 3.080 2.600

Прелазни 37 118 112 64

Добит са прен. 226 417 705 635

Збир биланса 19.381 19.373 21.452 .24.965

Расходи

Управни трошкови 993 1.337 1.579 1.429

Плате 1.355 1.647 1.787 1.980

Камата 865 802 447 665

Порез 497 878 987 902

Отпис дубиоза 155 65 100 71

Амортизација 402 250 ■ 236 366

Фонду курс. разл. --- ---- ---- 18

Добит ран. г. 170 226 • 417 ---

Добит тек. г. 56 191 288 635

Приходн

Пренос добити 170 226 417 ■----

Купони ефеката 16 11 11 10

Курсне разлике --- •---- 17 18

Од робе 4,308 5.158 5.396 6.038

Збир прихода 4.494 5.396 5.842 6.066

Збир биланса, који je од 1932 до 1935 исказиван го- 

тово непромењено са 19,3 милиона, показивао je у 1936 по- 

раст преко 2 милиона, a у прошлој години je повећан за 

даља 3,5 мил. дин. To je углавном последица проширења 

фабрике, које je извршено у току 1936 и 1937. Билансна 

вредност инвестиција повећана je у том раздобљу за 3,9 

мил., са 8,97 мил. у 1935 на 12,86 мил. дин. крајем 1937. На- 

рочито велико повећање показује позиција зграда, које 

су крајем 1937 исказане са 7,57 мил. према 4,76 мил. у 1935. 

Промене код благајце, ефеката, дужника и залиха не по- 

казују ничег ненормалног. Залихе износе 4,84 милиона, a 

дужници 6,45 милиона. Портфељ хартија од вредности, ис- 

кључиво државних, које предузећу служе за кауционе свр- 

хе, исказан je ca 173 хиљ. дин.

У пасиви видимо да су за финансирање инвестиција 

извршееих у току последње две годиие употребљени у 

првом реду добивени кредити. Додуше, акцепти показују 

негграмењену тенденцију смањивања. И прошле године су 

пали за око пола милиона дин., на 2,6 мил. Међутим, „п > 

вериоци” су порасли са 3,28 мил. дин. крајем 1935 на 9,05 

мил. у 1937. Последњих година амортизација je била не- 

обично скромна. У 1937 износила je само 366 хиљ. према 

236 хиљ. у претходној и 250 хиљ. у 1935 год. Фонд амор- 

тизације ипак покрива укупне инвестиције са преко 62%, 

јер je пре 1934 амортизација вршена много интензивније. 

Иако су у току 1936 и 1937 извршене знатне инвестиције, 

без повишења главнице, ипак сопствена средства још ув^к 

покривају целокупну имовину намењену трајној употреби. 

To je необично повољно.

Интересантан je и рачун губитка и добитка. Бруто- 

приход од робе у 1937 износи 6,04 мил., за око 12'% више 

него у претходној, односно за 17% више него у 1935 или 

за 40% више него у 1934 години. To стално побољшање 

није изазвано једино повољнијим развитком општих прив- 

редних прилика, него je, можда у још већој мери, после- 

дица одличног квалитета Мостерових производа, које по- 

трошачка публика све више тражи. Сасвим je природ7!о 

да je последњих година и већина расхода показивала тен- 

денцију пораста. Управни трошкови били су прошле го- 

дине ипак за око 10% мањи него у 1936. To je доказ да 

ce у предузећу примењује најригорознија штедња, где je 

то иоле могуће. Издаци за камату су доста умерени. Из- 

гледа да каматна стопа коју предузеће плаћа никако не 

прелази 6%. Међутим, издаци за порезе, иако су у 1937 

нешто мањи него у 1936, ипак су још увек сразмерно врло 

велики. Често су били no неколико пута већи од чистог 

добитка.

У свом последњем извештају акционарима управа 

„Мостер д. д.”, жалећи ce на сувише велике пореске тере- 

те, вели између осталога: „Ово неједнако оптерећење ин- 

дустрија које су дионичка друштва и оних које су иноко- 

ске фирме тако je велико и од толиког значаја, да индустриЈ- 

ска предузећа која нису обавезна на јавно полагање рачуна, 

такорећи не плаћају никакав порез у упоређењу према инду- 

стријама које су дионичка друштва”. To je збиља врло често 

потпуна истина. Додуше, и инокосне фирме често тврде да 

плаћају више пореза него акционарска друштва. Међутим 

закон предвиђа разрезивање пореза на основу трговачких. 

књига и за инокосне фирме које то траже. Издаци за во- 

ђење књига су такође сразмерно незнатни. Ипак, готово. 

и нема инокосне фирме, којој би ce порез разрезивао на 

основу књига. Значи да им je садашњи систем опорезива- 

ња збиља милији и сношљивији.

Прошлогодишња добит „Мостера д. д.”, од 635 хиљ. 

овако je подељена: 450 хиљ. за дивиденду, 71 хиљ. за таи- 

тијему, 32 хиљ. у резервном фонду, док ce 82 хиљ. преносе 

на нови рачун.

У управи су: г.г: д-р Пливерић, д-р Блис, д-р Радо- 

ван Мравоноц, Гвоздановић, д-ip Стј. Посиловић, инж. Фе- 

дор Штајнер и Александар Божичковић.
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Prvo Jugoslovensko transportno a. d. Schenker & Co., Beograd 

Друштво за електр.отехнику и фабрина кабела д. д., Загре.6 

Novosadska Fabrika kabela d. d., Nevi Sad 

Великокикиндска централна штедионица д. д., Велика ■ Кик-инда

PRVO JUGOSLOVENSKO TRANSPORTNO A. D.

SCHENKER & Co., BEOGRAD

Transport robe u unutrašnjem prometu obično ne za

daje toliko teškoća, pa se za njegovo olakšanje uvek i ne 

traže usluge otpremničkih preduzeća, ma da su one i tu ne

obično korisne. Međutim, bez ovih usluga međunarodna tr

govina se danas ne može. ni zamisliti, akamoli praktički obav

ljati.

Otpremnička preduzeća imaju za to velik broj struč

njaka (tarif er a, kalkulatora, akvizitera, dopisnika sa znanjem 

svetskih jezika, carinskih posrednika itd.). Ona raspolažu i 

svim mogućim pomoćnim sredstvima, tako da su u stanju ne 

samo da pruže svojim komitentima najpouzdanije informa

cije, nego da im svojini posredovanjem čine upravo neproce- 

njive usluge kod uvoza, izvoza ili provoza robe. Za razvitak 

spoljne trgovine naročito su važna velika otpremnička predu

zeća sa razgrađenom mrežom filijala i poslovnim prijateljima 

u raznim zemljama. Uvoznici i izvoznici , od njih će moći da 

budu najbolje usluženi. Ovakva preduzeća neobično mnogo 

znače za naše poslovne veze i odnose s inostranstvom. Ne odr

žavaju nam samo postojeće, nego stvaraju i nove veze. Evo 

za to i jednog primera. Sušak do sada nije imao nikakve pa

robrodarske veze sa čitavim nizom vrlo važnih luka na istoč

nom delu Sredozemnog Mora, na Crvenom Moru, na obalama 

Istočne Afrike, u Indiji i na Dalekom Istoku (Kina, Japan itd.). 

Blagodareći nastojanjima Prvog jugosl. transportnog društva

a. d. Schenker & Co., koje je sklopilo ugovor sa nemačkim 

društvom Schult-Orient-Linie, te su veze sada ostvarene, kao 

što smo to javili u Obaveštajnoj službi (tor. 27 od 2 jula 

o. g.). Našim izvoznicima data je time mogućnost da svoju 

robu šalju u pomenute luke direktnim konosmanima uz snoš

ljivu vozarinu , a uvoznicima da primaju kolonijalnu robu bez 

upotrebe znatno skupljih obilaznih puteva.

Prvo jugoslovensko transportno društvo a. d. Schenker

& Co., Beograd, je naše najjače otpremničko preduzeće. Os

novano je 1920 god. od strane velikog internacionalnog tran

sportnog preduzeća Schenker & Co., a uz učešće Jugosloven- 

ske banke i drugih domaćih interesenata. Pored centrale u 

Beogradu, društvo ima i čitav niz filijala, i to: u Zagrebu, Ma

riboru, Jesenkama, Subotici, Novom Sadu, na Sušaku i u So

lunu, dakle u mestima koja su najvažnija, kako za našu iz

voznu tako i za uvoznu trgovinu. U godinama privredne de

presije bilansi su i ovde zaključivani s gubitkom, jer su, zbog 

opadanja obima svetske pa i naše spoljne trgovine, i prihodi 

društva stalno opadali, a rashodi se nisu mogli istim tempom 

smanjivati. Do kraja 1935 ukupni gubitak bio je dostigao 

1 milion 363 hilj. dinara. U vezi s tim glavnica je u toku 1936 

bila smanjena za 90*/o, sa 1,5 miliona na 150 hilj. din. Istovre

meno je bilo rešeno da se ona putem novih uplata ponovo po

visi na 1,5 mil. U toku prošle godine došlo je i do novog

povišenja glavnice na 3 mil., a nedavno je 'đoneta odluka o 

njenom povišenju na 5 mil. din.

Početkom 1936 izvršena je i uspešna reorganizacija pre

duzeća, a u martu iste godine društveno sedište je preneto 

iz Zagreba u Beograd. Otstranjene su i sve smetnje koje. su 

ranijih godina otežavale rad društva.

Bilansi za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Aktiva 1934 1935 1936 

u hiljadama dinara

1937

Gotovina 398 543 537, .659

Hartije od vrednosti 7 1 1 ,. 1
Dužnici 10.004 19.033 22.315 21.251

Inventar 221 203 196 278

Prelazne pozicije 157 14 3 . . .—

Gubitak

Pasiva

565 1.363 ’ •

Glavnica 1.500 1.500 1.500 3.000

Rezervni fond 75 75 75 150

Penzioni fond .i— ■ — 11

Poverioci 9. / / 7 * 18.859 21.117 18.322

Prelazne pozicije — 723 . —■: ; 35

Čisti dobitak — — 360 671

Zbir bilansa 11.352 21.157. 23.052 22.189

Rashodi

Prenos gubitka — 565 13- — .

Opšti troškovi 4.133 1.612 2.148 1.910
Plate i dr. lični rash. 2.746 3.871 3.091
Porezi —• 242 277 867

Kamata — 601 522 435
Otpis inventara — 42 44 72
Otpis nenapl. potr. 288 68 6 31
Čisti dobitak — — 360 671

Prihodi

Prenos dobiti 16 — — . 65
Od špedicije 3.840 4.513 6.441 7.013
Gubitak 565 - 1.363 - ____

Zbir prihoda-rashoda 4.421 5.876 6.441 7.078

Zbir bilansa krajem 1937 iznosio je 22,2 mil., za 863

hilj. din. manje nego u prethodnoj godini. U pasivi vidimo da 

je glavnica u odnosu na 1936 godinu udvostručena (povećana 

je sa 1,5 na 3 mil.), čista dobit i rezevni fond su takođe ne

što veći, ali su poverioci za 2,8 mil. manji.. Dužnici, koji pret- 

stavljaju najvažniju poziciju u aktivi, takođe su za oko 1 

mil. din. manji nego u 1936. Ovo smanjenje dužnika je, mož

da, i slučajno, a ne treba mu. ni inače pridavati veći značaj, 

jer nije znatno. Ne dostiže ni 5°/o ukupnog iznosa dužnika.

S obzirom na prirodu otpremničkog posla visina dužnika na 

kraju godine može se razlikovati i za veći procenat od njihove 

prosečne visine u toku godine. Naime, najveći deo iznosa
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dužnika otpada na kreditiranu vozarinu, koja se naplaćuje od 

primaoca robe prilikom predaje dokumenata. Samo izuzetno 

obračun se vrši periodično (mesečno ili tromesečno), i to s 

pojedinim većim preduzećima, s filijalama i afiliranim pre- 

duzećima i s poslovnim prijateljima — otpremničkim predu

zećima u inostranstvu. Inače, ovde »dužnici« pretstavljaju uvek 

sasvim kratkoročna i sigurna potraživanja, tako da su i ot

pisi dubioza redovno sasvim beznačajni.

Kretanje prihoda od špedicije pokazuje nam da je 

prošle godine poslovanje bilo nešto življe nego u 1936. S ob

zirom na to bi trebalo očekivati i odgovarajuće povećanje 

rashoda. Međutim, uprava je preduzela najrigoroznije mere 

štednje, tako da su lični rashodi bili skoro isti kao i u 1936, 

a opšti troškovi su čak za oko 11% manji nego u prethodnoj 

godini. Izdaci za kamatu, koji su i ranije bili neobično ume- 

reni, pokazuju takođe tendenciju opadanja. Jedino su porezi 

znatno povećani. Oni iznose 867 hilj. prema 277 hilj. din. u

1936 i mnogo su veći od čistog dobitka.

U upravi su gg.: d-r Danilo Dimović, pretsednik; d-r 

Velimir Bajkić, potpretsednik; Edo Markovič, Damjan Bran

kovič, David Noškes, Robert Kronholz, Franc Lakner, Georg 

Schenker-Angereš i C. H. Gaeng. Članovi nadzornog odbora 

su gg.: Doka čurčin, d-r Emer Tartaglia i d-r Lujo Noškes.

ДРУШТВО 3A ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКА 

КАБЕЛА Д, Д., ЗАГРЕБ

Друштво за електротехнику и фабрика кабела д. д., 

Загреб, основано je 1925 годане од стране Братиславсхе 

фабрике кабела' и Великобечкеречке фабрике шећера. 

Предузеће je у прво време имадо своје седиште у Петров- 

граду. У току 1927 ово je пресељено у Загреб, пошто су 

претходно купљене потребне непокретности од Загребач- 

ке творнице бачава, која je у то време обуставила своју 

производњу. И ово се предузеће стално проширује и уса- 

вршава. Главница, која je првобитно извосила 1 мил. дин.. 

повишена je у 1930 години на 3 мил., a у току прошле го- 

дине на 6 мил. дин. Последње повишење главнице прет- 

ставља припрему за пројектовано веће проширење фабри- 

ке. Иначе, Запребачка фабрика кабела производи жице за 

изолацију, каблове, изолациони материјал, цеви, бакарне 

жице, бакарна и челична ужета итд.

Фабрика je у прошлој години била такође добро за- 

послена, тако да je и финансијски ефекат њеног рада у

1937 био знатно повољнији него у току 1936 или у рани- 

јим годинама. Управа напомиње у свом последњем изве- 

штају да су и изгледи за 1938 годину повољн-и. Акција 

око електрификације земље постепено напредује, a с дру- 

ге спране се ради и на изградњи и усавршавању наше те- 

лефонске мреже. Све то изискује знатне количине елек- 

тротехничког материјала, тако да фабрике кабела у За- 

гребу и Новом Саду стоје пред могућношћу интензивног 

развитка, na чак и у индустријска предузећа великих ди- 
мензија.

Главне билансне позиције Друштва за електротехни- 

ку и фабрике кабела a. д., Загреб, за последње четири го- 
дине овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Негаокретности 6.081 6.131 6.145 6.193

Машине и уређај 6,668 6.764 7.170 7.489
Намештај 38 32 73 62

Роба и материјал 4.519 4.336 4.045 4.560

Дужници 3.906 5.159 4.719 6.027

Ефекти и кауције — •— 129 129 129

Благајна 131 265 347 324

Пасива

Г лавница 3.000 3.000 3.000 6.000

Резер>вн.и фонд --- 100 120 1,50

Аморт. фонд 5.157 5.966 6.816 7.699

Повериоци 12.973 13.530 12.368 9.476

Прелазне ставке --- --- --- 266

Пренос добити пр. г. --- 30 33 49

Чиста добит тек. г. 215 189 291 1.154

Збир биланса 21.425 22.815 22.628 24.795

Рачун губитка и дсбитка

Расходн

Општи посл. трошк. 1.347 1.632 1.760 2.697

Плате l.OCO 989 1.015 986

Камате 1.096 977 965 787

Ненапл. потр. 88 50 --- ---

Чиста добит 181 189 291 1.154

Приходн

Од фабрикације и прод. 3.713 3.837 4.031 5.624

Због сталног проширивања продукције на нове ар- 

тикле, машине и уређаји показивали су такође постепен, али 

готово сталан пораст. Пре кризе, крајем 1929, ова позиција 

je била исказана са 4,93 мил., a крајем 1937 она износи 7,5 

мил. дин., што значи да je у међувремену повећана за 52% 

односно за 2,56 мил. Од тога отпада 329 хиљ. на прошло- 

годишње повећање и 406 хиљ. диа. на повећање из 1935. 

Код непокретности промене нису биле знатне. Крајем 1937 

ова позиција je билансирана са 6,19 милиона према равно

6 мил. дин. у 1929 години. Ha уку.пне инвестиције отпада 

55,2% деле актиЕе, на дужнике даљих 24,3%, a на залихе 

робе и материјала 18,4%. Иначе, залихе робе и материјала 

крећу се готово стално између 4 и 4,5 мил. дин. Ту се 

ради углавном о сировинама које су потребне за фабри- 

кацију. Удео готове (робе, вероватно, неће бити велики, 

пошто je фабрикација такве природе, да се не ради много 

за лагер, него више no поруџбини. Ha интензитет запо- 

слен>а фабрике указују промене код дужника. Са преко 6 

мил. v 1930 ови су били пали на 3,2 мил. у 1933, после 

чега показују опет тенденцију пораста и крајем 1937 до- 

стижу висину од 6 мил. 27 хиљ. дин.

Прошле године je знатно измењена и структура па- 

сиве, због уобичајене дотације Амортизационом фонду и 

због повишења главнице са 3 на 6 мил. дин. Затим je за

1937 исказана и знатно већа чиста добит. Укупна сопстве- 

на средства, заједно са фондом амортизације и чи.стим дс- 

битком, износе 15,05 мил. према 10,26 мил. у 1936. Дакле, 

повећана су у току прошле године за 4,8 мил. дин. или за 

скоро 50%. Насупрот томе повериоци су' смањени са 12,36 

мил. у 1936 на 9,47 мил, дин. крајем прошле године. У вези 

с тим осетно се поправио и одкос између сопствеш^х и ту- 

ђих средстава. Крајем 1936 на сопствена средства отпада- 

ло je 45,3% укупног капитала којим предузеће ради, a до 

краја прошле године тај проценат се попео на 67,1%. Док 

je још у 1936 и један део инвестиција био финансиран ту- 

ђим средствима, дотле крајем 1937 сопствена средства не 

покривају само делокупне непокретности, машине и уре- 

ђај, него и знатан део обртног капитала у ужем смислу.

Брутоприходи од фабрикације и продаје у 1937 су 

износили 5 ммл. 624 хиљ., за 39,5% више него у претходној 

години. Издаци за плате и камате показују тенденцију ona- 

дања, a општа пословии трошкови били су у 1937 за скоро 

1 мил. дин. већи него у 1936. Преко овог рачуна књиже се 

такође издаци за порезе и амортизација. Дотација аморти- 

зационом фонду била je само за 33 хиљ. дин. већа него у 

1936. To значи да je повећање општих пословних трошкова 

изазвано у првом реду већим издацима за порезе и адми- 

нистрацију. Чиста добит, заједно са преносом од 49 хиљ- 

из 1936, износи 1 мил. 203 хиљ. дин. За исплату 10% ди-
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‘в-иденде употребљено je 600 хиљ. дин., за тантијему 135 

хиљ., за дотацију резервном фонду 120 хиљ., a 348 хиљ. 

пренето je на нови рачун.

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D. D., NOVI SAD

Potrebni polufabrikati i sirovine za industriju kabela 

neće se više morati uvoziti; proizvode ih rafinerija bakra u 

Boru i topionica u Šapcu.

Odluka o proširenju Novosadske fabrike kabela doneta 

je već u 1936 godini, a izgradnja novih postrojenja, koja je 

otpočela takođe u 1936, nedavno je dovršena. Potrebni polu

fabrikati iz bakra i olova ne moraju se više uvoziti. Izgradnjom 

novih postrojenja Novosadska fabrika kabela je osposoblje

na da sama izrađuje, polazeći od bakrene sirovine, sve po

trebne metalne cevi, šipke i gole bakarne i bronzane žice. 

Inače, nova postrojenja u Novom Sadu pretstavljaju poslednju 

reč tehnike, a podignuta su uz saradnju raznih firmi pozna

tog svetskog koncerna »Felten & Guilleaume« iz Kelna, koje 

su Novosadskoj fabrici kabela stavile na raspoloženje svoje 

dugogodišnje tehničko iskustvo na tome polju,

I ostale instalacije Novosadske fabrike kabela su naj

modernije. Dovršene su 19-32 godine. Do 1928 ova fabrika 

nije uopšte postojala, odnosno ona je postojala samo kao 

prodajna organizacija pomenutog koncerna »Felten & Guil

leaume«. U 1928 godini dotadašnje novosadsko zastupstvo 

ovog koncerna reorganizovano je i pretvoreno u samostalnu 

fabriku, uz učešće domaćih kapitalista i inženjera. U ono 

vreme mnogo se govorilo o izvođenju velikih elektrifikacionih 

radova, u Jugoslaviji, a i tadašnje povoljne opšte prilike 

opravdavale su optimističko gledanje na razvoj događaja. 

Međutim; u narednim godinama, kao što je poznato, situacija 

se brzo izmenila i pogoršala. Razume se, da u godinama op

šte privredne stagnacije ni poslovanje Novosadske fabrike ka

bela nije moglo da bude zadovoljavajuće.

Tek u 1936 zaposlenost Novosadske fabrike kabela bila 

je bolja, blagodareći povećanju građevinske deiatnosti, a de

lom i državnim porudžbinama. U toku prošle godine tražnja 

za proizvodima Fabrike pokazivala je i dalje tendenciju po

rasta. Doduše, preduzeće je i u toku 1937 bilo primorano da 

se bori protiv nemačke konkurencije. Međutim, kod izolova- 

nih i golih bakarnih vodova ovaj pritisak je povremeno ipak 

popuštao, jer nemačke firme nisu mogle da vrše redovne 

isporuke zbog nestašice sirovina. Na taj način je i prošlogo

dišnje poslovanje Novosadske fabrike kabela završeno ipak 

sa znatno povoljnijim rezultatom.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Zgrade sa zemlj. 6.936 6.941 7.036 9.930

Mašine, alat, pribor 7.072 7.128 7.969 13.674

Nameštaj 18 14 9 4

Sirovine i roba 3.712 3.012 4.204 4.368

Dužnici 5.194 7.553 7.062 6.251

Hartije od vrednosti 34 34 34 34

Gotovina 24 11 7 249

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Opšti rez. fond 44 146 297 390

Fond kurs. razl. dev. — — 2.033 1.997

Amort. fond stanb. kuće 31 37 42 43

Amort. fond fabr. zgr. 1.231 1.432 ) .637 1.935

Amort. fond mašina 3.016 3.981 5.080 6.899

Zbir sopstv. sredstava 7.322 8.596 12.089 14.264

Poverioci 15.524 15.929 13.975 . 19.815

Čista dobit 109 167 258 431

Zbir bilansa

Račun

22.955 

gubitka i

24.693

dobitka

26.322 34.510

Rashodi

Troškovi poslovni 1.264 1.187 1.218 1.398

Porezi 477 655 1.233 1.848

Kamata 942 400 533 517

Otpisi-amortiz. 1.045 1.117 1.313 2.121

Nenapl. potraž. — 25 — —

Čista dobit 109 167 258 431

Prihodi

Bruto dobit fabr. 3.794 3,611 4.433 6.162

Dobit po dobavnim posl. — — 81 87

Kursna razl. dev. - — — 36

Napi. otpis, potraž. — 25 —

Prihod kuće stanb. — — 17 6

Prenos dobiti iz ran. gc>đ. 43 ’j — 25

Zbir prihoda 3.838 3.611 4.555 6.316

Zbir bilansa krajem 1937 iznosi 34,5 mil. i veći je za

8,2 mil. din. nego u prethodnoj godini, a u odnosu na 1934 

porastao je za skoro 12 mil. din. odnosno za 50°/o. U pasivi 

ovo povećanje je izazvano porastom poverilaca i fondova. Kra

jem 1937 poverioci su bilansirani sa 19,8 mil. prema 13.9 mil. 

u prethodnoj, 15,9 mil. u 1935 i 15,5 mil. u 1934 god. Dakle, 

povećanje poverilaca od 1934 do kraja 1937 iznosi 4,3 miliona. 

U istom razdoblju fondovi pređuzeća su porasli sa 4.32 na

11,26 miliona, dakle, za skoro 7 mil. din. Od toga otpada 

4,6 mil. din. na povećanje amortizacionih fondova, 350 hilj. na 

porast opšteg rezervnog fonda i oko 2 mil. din. na fond kursne 

razlike deviza. Uprkos ovako snažnom porastu fondova, sop- 

stvena sredstva ne pokrivaju još sve investicije.

U toku poslednje dve godine, a naročito u 1937, bile 

su i nove investicije vrlo znatne. Krajem 1937 ukupne inve

sticije su iskazane sa 23,6 mil. prema 15 mil. u prethodnoj i

14,07 mil. din. u 1935. Mašine su već amortizovane sa preko 

50%>. To je vrlo povoljno, jer je preduzeće snabdevem samo 

najmodernijim i najnovijim mašinama. U aktivi imamo još 

dve interesantne pozicije: dužnike i zalihu robe i sirovina. 

Dužnici su u 1936 u odnosu na prethodnu godinu bili opali 

za 500 hilj., a u 1937 su smanjeni za daljih 800 hilj. din., na

6,25 mil. Nasuprot tome zaliha sirovina i robe, koja je bila 

pala sa 3,7 mil. u 1934 na 3 mil. u 1935, opet raste i krajem

1937 iznosi 4,36 mil. din. To je jednim delom posledica po

skupljenja sirovina.

Brutoprihod od fabrikacije iznosi 6,16 miliona, za 39°/o 

više nego u prethodnoj, odnosno za oko 70% više nego u

1935 ili 1934 godini. Na strani rashoda vidimo da je povećanje 

troškova srazmerno neznatno. Poslovni troškovi u 1937 izno

sili su 1,4 mil., samo za oko 200 hilj. din. više od prosečnih 

troškova u toku poslednjih 5 godina. Izdaci za kamatu su 

čak i znatno smanjeni, iako poverioci pokazuju tendenciju 

porasta. U 1937 fabrika je izdala za kamatu 517 hilj. prema 

533 hilj. u 1936 i 942 hilj. din. u 1934. Jedino »porezi« poka

zuju snažnu tendenciju porasta. U 1937 iznosili su 1,84 mil., 

za SOo/o više nego u prethodnoj, tri puta više nego u 1935 

odnosno oko 4 puta više nego u 1934 godini. Za amortiza

ciju izdvojen je iznos od 2,12 mil. prema 1,3 mil. u 1936 g. 

Čisti dobitak iznosi 431 hilj. din. Od toga je upotrebljeno: 

za 5% dividendu 150 hilj., za povećanje opšteg rezervnog 

fonda 50 hilj., za dotaciju novoosnovanom fondu za radničko 

socijalno unapređenje 100 hilj., za tantijemu 40 hilj., a osta

tak od 91 hilj. din. prenet je na novi račun.
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ВЕЛИКОКИКИНДСКА ЦЕНТРАЛНА ШТЕДИОНИЦА Д. Д., 

ВЕЛИКА КИКИНДА

Kao што je то :био случај код свих локалних ировин- 

цијских банака, и Великокикиндска централна штедионица 

je давала кредите земљорадшцима. Међутим, износ ових 

кредита, срећом, није био толико да би банци с те стране 

могла запретити нека озбиљна опасност. Ако томе додамо 

да она има врло способну и необично обазриву управу и 

да je ликвидност њене активе увек била на потребној ви- 

сини, биће нам сасвим јасно, да je код Великокикиндске 

централне штедионице и банкарска криза сразмерно доста 

лако преброђена.

Заштитом ce Штедионица није никада користнла. 

Иначе, ни питање рентабилитета није овде никада прет- 

Стављало нерешљив проблем, тако да код Великомшсинд- 

ске централне штедионице није «икада изостала ш  испла- 

та дивиденде, Чиста добит у годинама банкарске кризе

б.ила je, додуше, мања него раније, али су ce постигнути 

пбсловни резултати, с обзиром на тешке прилике, могли 

сматрати као потпуио задовољавајући.

У нашим ранијим анализама биланса имали смо већ 

прилику да констатујемо, да je Штедионица основана још 

1911 године. Првобитна главница je износила 250 хиљ. кру- 

на. Она je неколико пута повећавана, последњи пут у 1928 

години — на 3 милиона динара. За експанзију Штедионк- 

це и развој њеног пословања била je нарочито значајна 

фузија са Великокикиндском трговачком и кредитном бан- 

ком, која je извршена 1924 године.

Ево биланса Великокикиндске централне штедионице 

за 1937 и три претходне године:

Актива 1934 1935 1936 193/

Благајиа, девизе у хиљадама динара

валуте и банке 1.152 1.587 2.522 5.474

Хартије од вредности 312 307 306 306

Менице 14.880 14.980 13.238 11.571

Разл. на земљ. дуг. — — — 660

Дужвици no тек. рач. 5.685 5.056 4.756 4.311

Хипотекарни зајам — — — 488

Пасива

Главница 3.000 3.000 3.000 3.000

Фондови 1.330 . 1.360 1.390 1.420

Улози 16.400 16.358 15.269 17.512

Реесковт 1.034 941 900 600

Разна пасива 86 91 83 64

Чиста добит 180 180 180 215

Збир биланса 22.030 21.930 20.822 22.811

Дивиденда 4% 4% 4"/» 5%

; Расходи

Камата 753 609 558 478

Порези, прирези 100 128 29 17

Плате 239 227 210 204

Трошкови 103 ■ 96 96 92

Отписи ненапл. потр. 128 70 26 51

Чиста добит 180 180 180 215

Прихсди

Камата 1.120 1.085 891 867

Провизије и разни 380 224 207 190

Пренос добити 2 1 1 —

Збкр прихода 1.502 1.310 1.099 1.057

Пре банкарске кризе, к р а ј е м  1930, збир биланса, к о ј и  

je идентичан са банчиним обртним ^апиталом, износио je

32,94 мил. Од тога je отпадало око 4 мил. на главницу и 

фондове и 26,34 мил. дин. на улоге. До краја 1934 Штеди- 

оница je својим улагачима била исплатила око 10 милиона 

дин., чиме je на видан начин показала велику мобилност 

својих пласмана. Иначе, највећи одлив улога био je овде 

у 1932 и 1933. После 1933 било je такође извееног поди- 

зања улога, али то није више имало везе ни са паником 

.улагача нити са неповерењем према Штедионици. To je 

била последица максимирања каматних стопа. Неки већи 

улагачи повлачили су с в о ј  новац.из банке, да би га уло- 

жили у послове који су им обезбеђивали повољније укама- 

ћење од онога који им банка, с обзиром на постојеће про- 

писе, сме да одобри. Нарочито су ce подизале куће и ку- 

повала земља. У прошлој години, уместо одлива, дошло je: 

опет до повећања улога за преко 2 мил., на 17,5 мил. дин. 

У вези с тим порастао je и збир биланса Штедиониде на

22,8 мил. Штедионица ce служи и реесконтом код Народне 

банке. Крајем 1937 ова позиција je исказана са 600 хпљ. 

према 900 хиљ. дин. у 1936 и 1,22 мил. крајем 1933, када je 

реесконт показивао рекордно стање. Kao што ce види из 

горње таблице, улози су сада, као и равије, далеко најва- 
жнији извор обртног капитала.

Великокикиндска централна штедионица није ни у 

најтежим моментима банкарске кризе престала са давањем 

нових кредита. Међутим, разуме ce да je увек посвећивала 

највећу пажњу како сигурности, тако и ликвидности својих 

плаемана. Највећи део подељених мредита обезбеђен je 

хипотеком. У току последње две године Штедионица je 

настојала да своју кредитну делатн-ост. још јаче развије. 

У вези с тим она je опет одобравала краткорочне трговач- 

ке кредите и у већим износима. У појединим случајевима 

помагала je кредитом и економе, и то само оне који су 

познати из прошлости као солидви и потпуно поуздани. 

Земљорадиици који су ce користили заштитом сматрани су 

и овде, као што je то и разумљиво с обзиром на рђаво 

искуство, неспособнима за нове кредите. Нешто преко 50°/е 

баичиног обртног капитала пласирано je у „менице”, које 
су у 1937 билавсиране са 11,57 мил. према 13,24 мил. у прет- 

ходној и 17,83 мил. у 1930 г. Дужници no текућим рачу- 

нима, који су у 1930 били исказани са 11,84 мил., редуци- 

ран-и су до краја 1937 на 4,3 мил.

Одмах расположива оредства, која ce састоје из го- 

товине и потраживања код банака, износе 5,47 мил., за не- 

пуна три мил. више него у 1936. Тиме би ce могло одмах 

исплатити преко 30% свих туђих средстава.

Рентабилност пословања je такође нешто побољшана. 

Међутим, док ce не промене одредбе о максимирању ка- 

матних стопа, ни издалека ce неће моћи постизаги послов- 

ни резултати слични онима из добрих година пре банкар- 

ске кризе. Бруто-приходи у 1937 износили су 1,05 мил. (пре- 

ма 3,4 мил. у 1930). Бруто-приходи ce, у ствари, још увек 

смањују. To je неизбежна последица обарања каматних 

стопа и мањег пословног волумена. Међутим, управи Ште- 

дионице je пошло за руком да знатно компримира и све 

расходе. Чиста добит за 1937 исказана je ca 215 хиљ. д.ш. 

(према 180 хиљ. у 1933, 1934, 1935 или 1936 и 808 хиљ дин. 

у 1930 год.). Дивиденда je 5% према 4% годишње у току 

4 претходне године.

У управи су г. г.: д-р Лајош Жирош (претседник), 

Гавра Будишин, д-р Павле Лазић, д-р Светислав Михајло- 

вић, Ника Милић, Вилим Рајх, д-р Иван Веселиновић и д-р 

Леополд Волф. Чланови Надзорног одбора су г.г.: Комне- 

новић Милић, Јулије Лев и Милан Пецић. Генерални ди- 

peKTOip je г. Макса Гутман.
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Садржај:
Beočinska fabrika cementa a. d. u Beočinu 

„Кроација” творнвда портландцемента д. д., 

»Cement« a. d. — Beograd

BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A. D. U BEOČINU

Imali smo već priliku da naglasimo da je privredna 

depresija imala vrlo nepovoljno dejstvo na cementnu indu

striju. Potrošnja cementa se je bila srozala na neverovatno 

nizak nivo. Vrlo znatno bio je i pad cena. S obzirom na og

romni proizvodni kapacitet domaćih fabrika cementa, prilike 

u našoj cementnoj industriji bile su, mnogo teže nego u ve

ćem broju drugih zemalja. Naše dalmatinske fabrike cementa 

trpele su i usled smetnji na koje je nailazio izvoz, pa su se 

počele intenzivnije baviti i prodajom u unutrašnjosti zemlje. 

Time je još i pogoršana nepovoljna situacija fabrika iz 

savskb-dunavskog rejona. Inače, položaj Beočinske fabrike 

cementa, koja je daleko najvažnija u tom rejonu, bio je do

sta težak i pre opšte privredne krize.

Pre svetskog rata ona je snabdevala cementom i gotovo 

celu biftšu Ugarsku, a vrlo znatan je bio i njen izvoz u bal

kanske države i Tursku. Posle oslobođenja ostalo joj je samo 

domaće tržište, jer je svaka država favorizovala svoju sop- 

stvenu cementnu industriju. Dok je Beočinska fabrika ce

menta od 1906 do 1914 godine uspevala da prodaje stalno 

oko 32.000 vagona cementa godišnje, dotle je ona u najpo

voljnijim posleratnim godinama, u 1928 i 1929, uoči krize 

mogla da proizvodi samo oko 16.000 vagona godišnje, is- 

korišćujući na taj način svoj proizvodni kapacitet sa oko 

50%. Posle 1929 prilike su se, zbog poznatih uzroka, sve do 

pretprošle godine stalno pogoršavale. U 1935 g. Beočinska fab

rika cementa nije mogla da iskoristi ni punu jednu četvrtinu 

svog kapaciteta.

U toku poslednje dve godine stanje se popravlja. Me

đutim, tempo kojim se vrši ovo popravljanje je prilično spor, 

tako da o nekoj povoljnoj konjunkturi u našoj industriji ce

menta nema još ni govora. U svom poslednjem poslovnom 

izveštaju uprava Beočinske fabrike cementa napominje, pored 

ostaloga, da se za prvih 5 meseci 1938, u sravnjenju sa pret

hodnom godinom, opet primetilo izvesno smanjenje isporu

ka u njenom području. Prema tome izgleda da je očekivano 

dalje oživljenje izostalo. Za to ima više uzroka. Pre svega, 

projektovani novi javni radovi nisu izdani blagovremeno. 

Ogromnu prepreku za jači razvitak građevinske delatnosti 

i za veću potrošnju cementa pretstavlja i suviše velika dr

žavna trošarina na cement. Najzad, od velikog značaja je i 

činjenica, da se kod nas još uvek čeka i na rešenje bankarske 

krize, koja traje punih sedam godina. Zbog nestašice hipo

tekarnih i građevinskih kredita osetno zapinje i privatna gra

đevinska delatnost.

Državna hipotekama banka daje samo malo takvih kre

dita privatnicima, a privatni novčani zavodi i štedionice, s 

obzirom na potrebu održavanja svoje likvidnosti, takođe nisu 

u stanju da daju hipotekarne i građevinske kredite. Izvođenje 

javnih radova, čak i onda kada bi se vršilo i u većem obimu, 

aego što je danas slučaj, ne bi moglo da pretstavlja dovoljnu 

zamenu za snažni razvitak privatne građevinske delatnosti,

Загреб

koji bi se mogao sa sigurnošću ostvariti, kada bi se industriji 

i privatnicima pružila mogućnost da dođu do potrebnih sred

njeročnih i dugoročnih kredita, kao što su ih imali, na pri

mer, pre svetskog rata. S obzirom na to trebalo bi čim pre 

preduzeti potrebne mere koje bi mogle da budu efikasna 

podloga za poslovanje hipotekarnim kreditima. To je, do

duše, vrlo složen, ali nije i nerešljiv problem. Jednu od prvih 

mera u tom pravcu trebalo bi da pretstavlja konačno likvi

diranje naše bankarske krize i stvaranje uslova za jači raz

vitak privatnih novčanih zavoda. Zatim se mora stvoriti i 

mogućnost za razvitak tržišta hipotekarnim založnicama i in

dustrijskim obveznicama. Treba da se stvore i preduslovi 

koji će nam u tom pogledu obezbediti saradnju stranog ka

pitala, jer se bez toga ne može računati na pun uspeh u zem- 

1 ii relativno siromašnoj sopstvenim kapitalom.

U toku 1937 Beočinskoj fabrici cementa je pošlo za 

rukom da svoje isporuke poveća za oko 35% prema onima 

iz 1936. Uprkos tome njen proizvodni kapacitet bio je i pro

šle godine iskorišćen samo sa 45%. Prodaju cementa u zemlji' 

vršila je i u 1937 firma »Cement a. d.« kao kartelna organi

zacija, i to bez povišavanja prodajnih cena. Inače, zbog po

skupljenja pogonskog materijala i znatnog porasta nadnica i 

socijalnih dažbina troškovi proizvodnje su pokazivali tenden

ciju porasta. Međutim, blagodareći s jedne strane uštedi na 

troškovima distribucije i sređivanju prodajnih, kreditnih i 

podvoznih prilika, koje je ostvareno putem kartelne organi

zacije, a s druge strane, zahvaljujući povećanim isporukama 

i daljem racionalizovanju tehničkog pogona, fabrika je u 1937 

postigla ipak povoljniji poslovni rezultat nego u prethodnoj 
godini.

Bilansi Beočinske fabrike cementa za poslednje četiri 
godine ovako izgledaju:

u hiljadama dinara
Aktiva 1934 1935 1936 1937

Fabrika i nameštaj 93.881 94.102 94.576 95.546
Roba i materijal 13.862 15.150 13.642 13.027
Dužnici 42.045 41.272 47.620 57.995
Gotovina 5.305 3.581 3.161 1.270
Hartije od vred. 19.921 18.839 18.961 20.102
Vrednost penz. f. 9.048 10.036 10.511 11.630
Polog hart, od vredn. 4.534 2.840 1.265 2.630

Pasiva

Glavnica 40.500 40.500 40.500 40.500
Rezervni fond 5.500 5.700 5.8«) 5.950
Spec. rez. fond 3.198 3.198 3.198 3.198
Rez. fond efekata 879 879 879 879
Fond valorizacije 10.066 10.066 10.066 10.066
Poreska rezerva 250 250 250 250
Amortizacioni fond 50.488 54.847 59.000 65.655
Sopstvena sredstva 110.881 115.440 119.693 126.498
Penzioni fond čin. 9.048 10.03б 10.511 11.630
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Dobrotvorni fondovi ■ — — 1.080 1.550

Poverioci 57.081 49.816 48.241 44.825

Razna pasiva 2.475 2.043 918 1.940

Nepodign. dividenda 47 1.455 2.790 5.820

Polog. h. od vredn. 4.534 2.840 1.265 2.630

Čista dobit 4.530 4,189 5.237 7.306

Zbir biiansa 188.596 185.820 189.736 202.200

Rashodi

Plate, trošk i soc. ter. 6.498 6.418 5.492 6.401

Amortizacija 4.788 4.347 4.150 6.655

Otpis dubioza 32 82 319 62

Porezi i takse 2.043 2.442 5.048 4.421

Trošarina (deo fabr.) — 5.893 7.298 9.867

Čista dobit 4.530 4.189 5.237 7.306

Prihodi

Proizvodnja 15.347 19.424 23.807 31.812

Kamata i razni prih. 2.340 2.002 2.271 2.775

Izuzeto iz rezerve — 1.800 1.324 —

Prenos dobiti 203 145 142 125

Zbir prih. ili rash. 17.890 23.372 27.544 34.712

Dividenda 8% 8«/« 10»/» 14%

Krajem 1937 zbir biiansa je rekordan sa 202,2 mil. din. 

Povećanje prema prethodnoj godini iznosi 12,5 mil. Najglavni- 

ju promenu u aktivi pretstavlja porast dužnika sa 47,6 mil. 

u 1936 na skoro 58 mil. u prošloj godini. To je posledica po

većanja prodaje cementa za oko 35% u odnosu na prethodnu 

godinu. Zalihe su za 600 hilj. manje i bilansirane su sa 13 mil. 

Gotovina je takođe manja i iznosi 1,27 mil. prema 3,16 mil. 

din. u 1936. Sve ostale pozicije u aktivi su povećane: investi

cije za 1 mil., na 95,5 mil. din.; vrednosti penzionog fonda 

za 1,12 mil., na 11,6 mil.; polog hartija od vrednosti za 1,36 

mil., na 2,63 mil. i sopstvene hartije od vrednosti za 1,14 mil., 

na 20,1 mil. din. Preko računa hartija od vrednosti knjiže 

se i učešća u mnogobrojnim preduzećima koja pripadaju 

koncernu Beočinske fabrike cementa, ali se u njenom port

felju sigurno nalaze i razni državni papiri. S obzirom na to 

smatramo da je prošlogodišnje povećanje bilansne vrednosti 

hartija od vrednosti izazvano u prvom redu porastom kur- 

seva. Oko 10°/o cele aktive otpada na sopstvene hartije od 

vrednosti, 7,1% na polog hartija od vrednosti i vrednosti pen

zionog fonda, 7°/o na zalihe i gotovinu, 28,7% (prema 25% u 

1936) na dužnike i 47,2% (prema 50°/o u 1936) na investicije. 

Smanjenje procenta koji se odnosi na investicije i povećanje 

onog koji se odnosi na dužnike ukazuju takode na bolje 

iskorišćenje proizvodnog kapaciteta.

Uprkos povećanju zbira biiansa i obrtnog kapitala fa

brike, poverioci su i prošle godine pokazivali tendenciju opa

danja. Oni iznose 44,8 mil. prema 48,2 mil. u prethodnoj i 

57 mil. u 1934 g. Sve ostale pozicije u pasivi ostale su nepro- 

menjene ili su povećane. Ukupna sopstvena sredstva, za

jedno sa fondom amortizacije, ali bez čistog dobitka, bilansi- 

rana su sa 126,5 mil. prema 119,7 mil. u 1936. Dakle, poveća

na su za 6,8 mil. (od čega otpada 150 hilj. na dotaciju re

zervnom fondu iz dobiti za 1936 i 6,65 mil. na povećanje fon

dova amortizacije). Sopstvena sredstva prema ukupnim tu

đim sredstvima stoje po prilici kao 2 prema 1. Ona pokrivaju 

ne samo sve investicije, nego i znatan deo obrtnog kapitala 

u užem smislu. U tome se i ogleda velika finansijska snaga 

Beočinske fabrike cementa.

Čista dobit iznosi 7,3 mil. Ako se uzme u obzir da sop

stvena sredstva uložena u fabriku iznose oko 126,5 mil., vidi 

se da je to sasvim skromno ukamaćenje. S obzirom na pro

šlogodišnji porast isporuka, dobit bi morala da bude znatno 

veća. Međutim, izdaci za porez, takse i deo trošarine koji 

snosi sama fabrika dostižu iznos od 14,3 mil. Ako tome do

damo i deo trošarine koji snose sami potrošači, videćemo da 

je ovde država imala skoro tri i po puta više nego akcionari.

Na osnovu podataka o plaćenoj trošarini vidi se da je u toku

1937 prodato 13.156,76 vagona cementa (prema 9.730,66 u 

prethodnoj i 7.857,33 vagona u 1935 godini). Bruto prihodi öd 

proizvodnje iskazani su sa 31,8 miliona. Na ime dela trošarine 

koji snosi fabrika izdato je oko 31% tog iznosa, za poreze i 

takse 13,9%, za plate, troškove i socijalne terete 20,1%, dok 

je za amortizaciju i otpis dubioza upotrebljeno 21,1%, a kao 

čista dobit ostalo je 13,9% ukupnog prihoda proizvodnje. To 

znači da je prosečna čista zarada po kvintalu prodatog ce

menta iznosila 3,35 dinara prema 1,56 dinara u prethodnoj 

godini. Ovo povećanje čiste zarade po kvintalu je u prvom 

redu posledica uštede na troškovima distribucije.

Od čiste dobiti upotrebljeno je 5,67 mil. za dividendu, 

718 hilj. za tantijemu, 250 hilj. za rezervni, 45 hilj. za amorti- 

zacioni i 350 hilj. za penzioni fond, i najzad 150 hilj. za razne 

socijalne ustanove. Ostatak od 123 hilj. din. prenet je na 

novi račun.

U upravi su g. g.: Miloš Savčić (pretsednik), d-r Aurel 

Egri (potpretsednik), Damjan Brankovič, Geza Kovač, d-r Vla

da T. Markovič, d-r Emil Opler, Đorđe baron Orenštajn, Jo- 

sif baron Rajačić, Košta L. Timotijević, Dezider Šomođi 1 Ju

lije Jon. Članovi nadzornog odbora su g. g.: Milan Francu

ski, d-r Alfred Gardonj, d-r Elemer Gelert, Mihajlo Gutman, 

Lazar 'Sladeković, inž. Jovan Petrovič i Franja Šlezinger.

„КРОАЦИЈА” ТВОРНИЦА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА Д. ,Д.

ЗАГРЕБ

У CB'OM пословном извештају за прошлу годину yitpa- 

ва „Кроације”, творнице портландцемента д. д., Загреб, 

констатује да je побољшање општих привредних прилика, 

које се осетило већ у току 1936, имало за последицу даљ- 

не оживљење грађевинске делатиости. У вези с тим по- 

расла je и прошле године потрошња демента у земљи. Тиме 

je и „Кроацији” била пружена могућност да повиси своју 

продукцију и да постипне знатно повољнији пословни ре- 

зултаг него у току неколико претходних година. Управа и 

овом приликом напомиње, да највећу сметњу за даље по- 

бољшање прилика претставља државна трошарина на 

демент.

Ha пословање „Кроације” имао je, сигурно, повољан 

утицај и престанак безобзирне конкуренције међу нашим 

фабрикама цемента. Због конкуренције далматинских, a 

неки пут и словеначких фабрика, na чак и фабрика из Ср- 

бије, које су свој цемент доносиле на њено подручје, и 

„Кроација” je раније била приморана да један део своЈе 

производње упућује у удаљенија места. Данас су за поје- 

дине произвођаче одређени стални рејони, тако да су го- 

тово код свих фабрика транспортни трошкови смањени. 

Благодарећи картелној организацији фабрике су у стању 

да остваре знатне уштеде и код осталих трошкова дистри- 

буције. Иначе, у погледу транспортних трошкова, који код 

цемента играју врло важну улогу, положај „Кроације” je 

готово идеалан. Њена фабрика лежи у непосредној близи- 

ни једног великог и необично напредног града, у Потсуседу 

који je удаљен од Загреба само десетак километара. За 

снабдевање Загреба цементом „Кроацнја” се, због тога, 

може служити и камиовима, који знатно олакшавају и no- 

јевтињују транспорт.

Положај „Кроације” биће убудуће још повољнији. 

Ми смо већ приликом вршења анализе њеиог биланса за

1936 годину (бр. 47 од 20 новембра 1937) споменули, да je 

донета одлуда да се њена фабрика прошири и модернизује. 

У ствари, она подиже сада једну сасвим вову творницу. 

Тиме ће се не само повисити производни капацитет, него 

he се осетно снизити и произв-одни трошкови. С подиза- 

њем вове потпуно реконструисане творнице отпочело се 

je већ у јуну 1937. Нове машине су већ стигле, a грађевин- 

ски део и монтажа се такође довршавају, тако да нова фа- 

брика треба ових дана да буде пуштена и у погон. Већк
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део за то потребних новчаних оредстава прибављен je по- 

вишењем главнице са 7 на 14 милиона. У вези с тим издато 

je 35.000 нових акција од no 200 динара.

Повишење главнице дошло je до изражаја већ у sa- 

вршним рачу.нима за пр.ошлу годину. To ce може рећи и у

погледу једног дела трошкова за подизање нове фабрике.

Ево завршних рачуна „Кроације” за 1937 и три претходне
годиве:

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Инвестиције 17.072 17.521 17.623 18.219

Нова творница — — — 9.144

Иивентар 391 376 366 425

Роба и материјал 2.818 2.802 2.408 3.203

Дужници 3.947 9.295 14.081 11.573

Ефекти 379 345 427 410
Готовина 10.673 5.837 4.153 5.853

Пасива

Гдавница 7.000 7.000 7.000 14.000

Резервни фонд 1.270 1.280 1.280 1.350

Фонд валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750
Резерва за обнову 250 250 250 250

Фонд амортизације 10.243 10.797 11.737 11.695
Фонд аморт. врећа 25 25 25 25

Збир сопств. сред. 20.538 21.102 22.042 30.070

Пензиони фонд 646 699 712 338
Повериоци 13,308 13.671 14.573 14.328

Разна паеива 267 692 706 1.680
Чиста добит 522 12 1.025 1.911

Збир биланса 35.281 36.176 39.058 48.827

Расходи

Упр. трошкови и плате 2.069 2.164 2.232 2.863
Порези 2.242 3.784 5.273 4.927
Одржавање кућа — 138 107 182
Отпис намештаја 59 38 36 51
Фонд амортизације 493 497 940 958
Губ. на курсу ефеката 6 |||1Ш 13 — ;

Чиста добит 522 12 1.025 1.911

Приходи

Пренос добити 10 9 12 54

Од производње 5.071 6.252 9.140 10.267
Камати 52 59 181 280
Од кућа 256 314 293 291
Збир прих. или раех. 5.391 6.634 9.626 10.892

Обртни капитал фабрике повећан je прошле године
за непуних 10 милиона и достигао je рекордну висину од

48,8 милиона. Од тога отпада скоро 32 милиона на укуппа 
сопствена средства и чисти добитак и 16,8 мил. на укупна 

туђа средства. Kao што je већ споменуто, главница je у 

току прошле године повећана са 7 на 14 милиона. За 958 

хиљ. повећан je и фонд амортизације, a за 70 хиљ. дик. 

законоки резервни фонд фа&рике. Најзад, у 1937 je и чи- 

сти добитак био за око 850 хиљ. дин. већи него у прет- 

ходној години. Код туђих средстава није било значајнијих 

промена. Једино „разна пасива” показује и даље тенден- 

цију пораста и крајем 1937 исказана je ca 1,68 милиона 

према 706 хиљ. дин. у 1936.

Инвестиције су крајем 1936 биле билансиране са 17,6 

мил. У току прошле године повећане су за 600 хиљ. дин., 

на 18,2 мил. Међутвм, ова позиција не обухвата трошкове 

за градњу нове творнице, пошто су они исказани засебно, 

и то ca 9,14 мил. Према томе укупне инвестиције износе 

преко 27 мил. Пораст инвестиција биће и у текућој години 

врло знатан, јер крајем 1937 главни део послова око npo- 

ширења и реконструкције фабрике није био још ни изда- 

лека завршен. Иначе, у активи видимо да су крајем 1937 

и залихе биле за 800 хиљ. дин. веће него у 1936, a готовина 

je била такође за равно 1,7 милиона већа и износила je 5,85 

мил. Дужници cv за око 2,5 мил. мањи него у 1936 и изн-"

се 11,57 мшиона. To je још увек знатно више него у 1935;

1934 или у ранијим годинама. Иначе, смањивање дужника 

je и разумљиво с обзиром на чињеницу да ce сада врше 

тако обимне нове инвестиције.

Пораст бруто прихода од производње je опет нешто 

успорен. Док су они из 1936 били за 46,2% већи него у

1935, дотле су прошлогодишњи приходи од производње 

били само за 12,3% већи од оних из 1936 и износили су 

10 мил. 267 хиљ. дин. Повећање продаје цемента било je 

ипак знатније. Међутим, то није могло да дође потпуно 

до изражаја, јер су продајне цене остале непромењене, a 

погонски трошкови, наднице и социјални терети покази* 

вали су изразиту тенденцију пораста. Пошто ce фабриха 

„Кроација” налази у непосредној близини Загреба, она 

може да рачуна, као што je већ споменуто, са нижим тро- 

шкоиима за транспорт цемента, али с друге стране мора 

да плаћа знатно веће наддице. Управни трошкови и плаге 

показују такође повећање од 631 хиљ., на 2,86 мил. дин. 

Порези су, додуше, за 346 хиљ. мањи него у 1936, али су 

још увек врло велики. У прошлој години они су износили 

4,92 мил. To значи да je на порезе отишло око 46% укуп- 

ног бруто прихода, односно за 265% више него што je пре- 

дузећу остало као чиста добит. Амортизација je прилично 

скромна. Од нове творниде није отписано ништа, a од ста- 

рих инвестиција просечно само 5%. У ^одинама привредне 

депресије проценат амортизације био je и нижи и ретко 

када je прелазио стопу од 2,5%.

Од чисте добити употребљено je за дивиденду 1,4 

милиона, за тантијему 185 хиљ., за повећање резервног 

фонда 150 хиљ., за пензиони фонд 100 хиљ., a остатак од 

76 хиљ. дин. пренет je на нови рачун.

У управном одбору иалазе ce господа: Миливој Цр- 

надак (претседник), д-р Аурел Егри (потпретседник), Са- 

муел Д. Александер, инж. Карл Ј. Бауда, Карло Коронели, 

д-р Елемер Гелерт,' Јулије Јон, д-р Феликс Мандл, Ђуро 

Оренштајн, д-р Бранко Пливерић, Дезидер Шомођи и Ђуро 

Улман. Чланови надзорног одбора су г. г.: д-р Перослав 

Паскијевић, Фрањо Шлезингер, Александер Унгар и инж. 

Рудолф Врбанић.

»CEMENT« A. D. — BEOGRAD

Kartell su kod nas stavljeni pod državnu kontrolu. 

Sadržina ugovora o kartelu mora se saopštiti nadzornoj vla

sti, koja ispituje njegovu opravdanost i vrši registraciju. Kar

teli protivni interesima narodne privrede i narodnog blago

stanja ili oni koji se protive kojem drugom javnom interesu 

ne mogu se ni registrovati. To isto važi i u pogledu kartelnih 

ugovora koji sadrže klauzule neopravdane s obzirom na 

troškove proizvodnje i uobičajenu građansku odnosno trgo

vačku dobit. Kada je to tako, postaju upravo nerazumljiva 

još uvek dosta česta sumnjičenja uredno prijavljenih i re- 

gistrovanih kartela.

I protiv kartela naše cementne industrije iznošena sir 

najrazličitija sumnjičenja: da je povisio eene, da zatvara po

stojeće fabrike cementa i da svesno ograničava proizvodnju, 

da namerno koči građevinsku delatnost u zemlji, ' da onemo

gućuje savremeno zidanje potrebnih zgrada, da određuje raz

ličite cene za razna mesta itd. Međutim, ni za jednu od ovih 

optužbi ne navode se stvarni dokazi ni konkretni podaci. 

Verujemo da se neće moći ni navesti, jer »Cement« a. d i 

kartelna organizacija naše cementne industrije, ima sasvim 

drukčije ciljeve. Pre svega treba napomenuti da ovaj kartel 

nije ni osnovan radi povišenja cena. Niti je povišenja fabrič

kih cena bilo, niti je postojala namera da se ono izvrši. Uosta

lom, takvo povišenje cena ne bi se moglo ni ostvariti, jer 

su cene cementa pre četiri godini od strane vlasti maksimirane.

Prilikom stvaranja kartela cementa mislilo se u pr

vom redu na racionalizaciju prodajnih, podvoznih i kreditnih 

prilika, dakle na momente koji su neobično važni i sa na
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cionalno-ekonomskog gledišta. Najglavniji cilj sporazuma za

ključenog među našim cementnim fabrikama leži u racional

nijem snabdevanju tržišta s obzirom na geografski i tarifni 

položaj pojedinih fabrika; zatim je bila potrebna i me

đusobna kreditna zaštita, koja treba da oteža izigravanje 

fabrika od strane nesavesnih kupaca. Kao što se vidi, »Ce

ment« a. đ. nema za zadatak đa povisi cene, nego da sma

nji troškove distribucije, a po mogućnosti i prodajne cene.

Visoke cene cementa su štetne i za cementnu indu

striju, jer one smanjuju tražnju. Cementnim fabrikama, koje 

imaju ogroman neiskorišćeni kapacitet, nije sigurno prijat

no kad vide da se umesto cementa upotrebljava drugi gra

đevinski materijal. Njima nije nepoznato da bi se pri nižim 

cenama, s obzirom na veliku elastičnost tražnje, i naša pot

rošnja cementa za kratko vreme mogla udvostručiti. A to bi 

za industriju cementa značilo ogromno smanjenje fiksnih 

troškova po jedinici proizvodnje i znatno poboljšanje renta- 

biliteta. Prema tome, interes cementne industrije nije u su

protnosti s interesom građevinske delatnosti, kao što se to 

često tendenciozno tvrdi. Naprotiv, sniženje cena dalo bi 

snažan impuls i cementnoj industriji i građevinskoj delat

nosti. Zbog toga bi cementna industrija rado snizila prodajnu 

cenu, kada bi joj to s obzirom na stanje proizvodnih troškova 

bilo moguće.

Sasvim je proizvoljna i tvrdnja da kartel cementa sve- 

šno ograničava proizvodnju. Nestašica cementa ne postoji, 

niti je kod sas ikada postojala. Naprotiv, gotovo sve fabrike 

imaju, pored redovnih, i znatne rezervne zalihe. Tačno je, 

doduše, da su u godinama krize neke fabrike bile primorane 

da obustave rad (kao, na primer, one u Zidanom Mostu, u 

Omišu, u Mojstrani i u Ralji). To je posledica teških prilika 

pod kojima je cementna industrija bila primorana da radi. 

Kada je odnos između proizvodnih troškova i prodajnih cena 

takav, đa se može raditi samo s gubitkom, onda ne preostaje 

ništa drugo nego da se nerentabilni rad napusti ili, ako je 

to moguće, đa se preduzmu mere za ponovno stvaranje po

remećene ravnoteže bilansa, to jest da se povise prodajne 

cene ili da se smanje proizvodni troškovi. O povišenju pro

dajnih cena nije moglo biti ni govora, a smanjenje proiz

vodnih troškova ne bi se moglo ostvariti bez ulaganja znatnog 

iznosa novog kapitala. Međutim, s obzirom na današnje pri

like, za odnosna pređuzeća, to bi bila sasvim promašena ili 

bar vrlo rizična investicija.

Naime, proizvodni kapacitet naše cementne industrije 

iznosi preko 2 miliona tona godišnje, a godišnja potrošnja 

cementa u zemlji poslednjih godina nije dostigla prosečno ni 

400 hilj. tona. Prosečni godišnji izvoz ne iznosi takođe više 

ođ 400 hilj. tona (u toku 1936 izvezli smo 303 hilj. tona, a u 

prošloj godini čak samo 200 hilj. tona). To znači da naša 

cementna industrija ni u najpovoljnijem slučaju nije mogla 

đa iskoristi ni 40% svog ogromnog kapaciteta. Cementne 

fabrike su, s obznrom na to, vrlo dugo vodile između sebe 

najoštriju konkurenciju, koja je srozala prodajne cene i iz

bacila iz proizvodnog procesa pređuzeća koja su radila s 

većim režijskim troškovima. Fabrike koje su nadživile po- 

menutu borbu bile su, u interesu svog daljeg postojanja, 

primorane da i dalje smanjuju svoje troškove proizvodnje i 

prodaje. Njihov kartel takođe služi tome cilju.

Cement je, zaista, skup. Ali se za to ne može bacati 

krivica na cementnu industriju i na njen kartel, jer je nje

gova skupoća u prvom redu posledica prohibitivne trošarine 

na cement i drugih opterećenja. Državna trošarina iznosi 

1500 dinara po vagonu, na ime opštinske trošarine, poreza 

и-а poslovni promet i raznih taksa mora se platiti najmanje 

daljih 500 dinara. Zatim dolaze troškovi pakovanja, podvoza 

i istovara, koji su takođe vrlo znatni, a pri većim udaljenosti

ma pretstavljaju često i preko 100% same vrednosti fabrikata 

franko fabrika. Cene franko fabrika su umerene. Ako ih ne 

oseća potrošač, zato je kriva činjenica da se cement na putu

od fabrike đo potrošača znatno poskupljuje usled visokih daž

bina i prevoznih troškova.

»Cement« a. đ. je osnovan 30 marta 1936. Pored cen

trale u Beogradu, postoje i ekspoziture u Zagrebu, Ljubljani 

i Splitu.

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937

u hiljadama dinara

Gotovina i banke 2.031 2.686

Zaliha 574 —

Dužnici 14.528 1.870

Menice 25 —

Inventar 160 166

Kaucije 50 44

Polog kaucija 3.000 3.000

Polog efekata 256 1.083

Razna aktiva — 10

Passiva

Glavnica 1.000 1.000

Rez. fond — . .. 7

Verovnici 16.231 3.236

Razna pasiva 63 500

Polog kaucija 3.000. . 3.000

Polog efekata 256 1.083

Čisti dobitak 74 32

Zbir bilansa 20.624 8.859

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Čin. plate i beriva 1.433 2.095

Porezi i pristojbe 137 223

Poslovni troškovi 2.076 2.427

Čisti dobitak 74 32

Prihodi

Prenos dobitka — 32

Od komisione prodaje 3.697 4.707

Razni prihodi 23 38

Zbir prihoda 3.720 4.777

Zbir bilansa iznosi 8,86 miliona. Od toga otpada na ka

ucije i pologe 4,08 miliona i na obrtni kapital 4,77 miliona 

prema 17, 3 mil. din. krajem 1936. Polog efekata je u odnosu, 

na prethodnu godinu učetverostručen, odnosno povećan je sa, 

256 hilj. u 1936 na 1,08 mil. din. krajem 1937 godine. U ra

čunu izravnanja imamo isto tako još nekoliko promen^, ali. 

su najznačajnije i najveće one kod »dužnika« i »poverilaca«. 

Dužnici iznose svega 1,87 miliona prema 14,5 mil. din. u pret

hodne godine. U aktivi »Cement« a. d. ne iskazuju se više 

nikakve zalihe. U vezi sa ovim promenama smanjena je po

zicija »poverilaca« u pasivi sa 16,23 mil. u 1936 na 3,23 mil. 

u prošloj godini. Društvo nema drugih dužnika, osim kupa

ca cementa, a uglavnom ni drugih poverilaca, osim fabrika 

cementa, koje zastupa. Bilo bi sasvim pogrešno, kada bi se 

na osnovu smanjenja »dužnika« i »poverilaca« izveo zaklju

čak, đa se u 1937 kupcima nije više izlazilo u susret u pogledu- 

uslova plaćanja. Ti uslovi ostali su nepromenjeni, ali kup

cima ne daje kredit »Cement« a. d., već to sada čine fabrike 

neposredno. Nestanak pozicije »zaliha« iz aktive ukazuje na 

to da se kupcima sada isporučuje i sva roba neposredno iz: 

odnosnih fabrika. Dakle, način prodaje se još više usavršio.

Prihodi od prodaje iznose 4,7 miliona, za oko 1 milion 

dinara odnosno za 27,3% više nego. u prethodnoj godini. Me

đutim treba uvažiti da je Društvo osnovano tek u martu- 

1936, tako da je prethodna poslovna godina obuhvatala raz

doblje od samo 9 meseci. Zbog toga se podaci iz računa gu

bitka i dobitka za 1937 ne mogu bez daljeg uporediti s oni

ma za 1936 godinu. Ukupni rashodi »Cementa« a. d. u 1937 

iznosili su 4 mil. 745 hilj. dinara. Ušteda cementnih fabrika 

na troškovima distribucije bila je znatno veća.
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Sadržaj:
„Југочешка”, Југословенско-чешка текстилна индустрија д. д., Крањ 

Сједињене творнице стакла на дионице, Загреб 

Керамичка индустрија д. д., Загреб

„ЈУГОЧЕШКА”, ЈУГОСЛОВЕНСКО-ЧЕШКА ТЕКСТИЛНА 

ИНДУСТРИЈА Д. Д , КРАЊ

Читаоцима je већ из наших ранијих анализа биланса 

познато да je „Југочешка” једно од највећих текстилних 

предузећа у нашој земљи. С обзиром на свој уређај ona 

не заостаје ни иза најмодернијих текстилних предуцећа у 

Европи. Основана je 1923 године у Крању. Предузеће je 

одмах у почетку организовано у великим димензијама. За 

смештање ткаонице била je већ у току 1924 подигнута јед- 

на зграда од ежо 3000 м2, a за фарбарницу и штампарију 

друга од 5000 м2. „Југочешка” данас располаже читавим ни- 

зом модерних фабричких зграда, у које су смештека раена 

одељења. У 1926 донета je одлука о подизању велике фа- 

брике штирка (шкроба). У току следећих година преду- 

зеће се je и даље проширивало и усавршавало, тако да да- 

нас ради са преко 1200 модерних механичких разбоја, a 

располаже и свим осталим најмодернијим постројењима за 

обраду текстилне робе — почевши од предива до готових 

тканина. Погон фабрике врши се електричном струјом из 

сопствене велике калоричне централе која спада међу нај- 

веће и најмодерније приватне индустријске централе у 

земљи.

Производња „Југочешке” распростире се на велики 

сектор текстилне привреде. Она има ткаоницу, фарбару, 

бељару и штампарију и производи штампане производе 

свих врста, затим фланеле, велуре, порхет, бојену робу, 

предмете из свиле и вештачке свиле итд. У погледу кза- 

литета „Југочешка” настоји да у свакој грани своЈе про- 

изводње постигне што веће савршенство. Њени производн 

уживају због тога одличан реноме. Неки специјалитети „Ју- 

гочешке”, ка.о „Дагмар-свила”, „Тибет-фланели” итд,, су то- 

лико савршени, да надмашују чак и сваку инострану кон- 

куренцију. Разуме се да je с обзиром на то и њена произ- 

водња скупља. Због- тога „Југочешка” за време кризе није 

могла и у погледу цена да прими убитачну конкуренцију, 

која je била диктована смањењем куповне моћи широких 

народних слојева. Док je већи број других текстилних пре- 

дузећа и у годинама кризе имао сјајну коњунктуру, дотле 

je овде било и извесних губитака. Међутим, „Југочешка” 

je хтела да no сваку цену задржи одлични квалитет своје 

робе.. Догађаји су, најзад, оправдали њену даследну по- 

словну политику. Куповна моћ потрошача je порасла, a 

последица тога je да купци не гледају више само на то 

да -роба буде што јевтинија, него све више траже и добар 

квалитет.

У току 1930 „Југочешка” je купила Београдску тек- 

стилну индустрију a. д. у Београду, која je пре тога при- 

падала Маутнеровом концерну. И Београдска текстилна 

индустрија je снабдевена најмодернијим машинама и ин- 

сталацијама, a има предионицу памука са радионицама за 

мешање и сортирање сировина, затим бељару, фарбарстицу 

и штампарију, модерно у.ређену ткаоницу и чешљаоиицу,

комплетни уређај за ткање свиле, одељење за производњу 

вате, хидрофилне газе и завоја итд.

Биланс „Југочешке” за 1937, упоређен са билансима 

за три претходне године, 'Овако изгледа:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Инвестиције 26.522 26.322 25.400 27.085

Роба 56.545 49.345 47.818 60.589

Дужници 13.193 13.344 11.478 55.803

Готовина и ефекти 22.136 22.444 24.198 25.042

Губитак из 1933 1.315 1.315 1.315 1.315

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фондови 331 1.094 5.603 4.116

Повериоци 98.395 89.817 82.425 103.314

Преносне ставке 222 398 555 468

Добитак 794 1.461 1.627 1.936

Збир биланса 119.742 112.770 111.210 129.834

Иако je наша текстилна индустрија већ прилично 

развијена, ипак су код нас још врло ретка текстилна пре- 

дузећа која билансирају са износом већим од 100 милиона 

динара. Крајем 1937 збир биданеа „Југочешке” износио je 

скоро 130 милиона динара, за 19,6 милиона више него у 

претходној години. Овде морамо још приметити, да „Ју- 

гочешка” не исказује у пасиви и „фонд амортизације”, јер 

се отписи врше смањивањем билансне вредиости односних 

инвестиција у активи. Ка-да би и овде постојао фонд амор- 

тизације, као што je то код неких других друштава уоби- 

чајено, збир биланса би износио око 180 милиона.

Крајем 1937 инвестиције су билансиране са 27,08 мил., 

док je њихова иабавка вредност скоро три пута толика. 

Како je у прошлој години на име амортизације сотгасан 

износ од 2,33 милиона, види се да je у току 1937 било но- 

вих инвестиција за преко 4 мил. дин. Ииаче, на укупне ин- 

вестиције отпада no прилици једна петина деле активе. Ha 

залихе отпада даљих 47°/о. Крајем 1937 оне су биле иска- 

зане са 60,6 мил. дин. према 47,8 мил. у претходној години. 

Kao што се види, залихе су врло велике. Предузеће држи 

богато сортирана складишта у Крању, Новом Саду и Бео- 

граду. Даље треба имати у виду, да се на рачуну робе на- 

лазе све сировине, боје, полупрерађевине и готови произ- 

води. Прошлогодишњи пораст залиха указује на повећа-ну 

прокзводњу.

Ha јаче пословање указује и повећање дужника за

4,3 мил., »a 15,8 мил. дин. Док je у 1836 на дужнике отиа- 

дало око 10®/» целе активе, дотле je у 1931, у којој су били
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иска-зани рекордним износом од 33 милиоиа, дужници су 

све до претпрошле годиве показивали сталну тенденцију 

опадања, што je била последица обуставе кредити-рања ва 

дуже рокове и форсирања продаје за готово. Taj нови на- 

чив продаје, који je био један од разлога смањења послов- 

ног волумена у годинама кризе, није ни прошле године ва- 

пуштен, јер je управи познато да je то једна од најјачих 

гаравција за здрав развитак Југочешке. Прошлогодишњи 

пораст дужника je доказ да je опадање пословног волуме- 

на престало, и то благодарећи одличном квалитету произ- 

вода Југочешке.

Поред активираног преноса губитка из 1933 у активи 

имамо још само једну позицију „готовину и ефекте”, која 

je билансирана са 25,04 мил. п-рема 24,2 мил. у претходној 

години. Само мањи део тог износа отпада на ликвидна 

средства, a ефекти, који ce претежним делом састоје из 

акција Београдске текстилне индустрије, износе преко 20 

мил. дин.

Туђа средства су око 4 пута већа од сопствених. 

Због тога биланс пружа слику извесне затегнутости. Ме- 

ђутим, највећи део туђих средстава je првбављен путем 

средњерочвих, na чак и дугорочних кредита уз каматну 

стопу која je за „Југочешку” врло повољна. Иначе, пове- 

риоци износе 103 милиона и већи су за 21 мил. дин. него 

у 1936 години. Главница je од 1930 у којој je била пови- 

шена са 15 на 20 милиона, остала непромешена. До краја 

1933 и резервни фондови предузећа били су порасли на 

нешто изнад 3 милиова, али су у 1933 годинв, због 

губитака, у делости отписани. Застој у прођи и због тога 

проузроковани губитак био je толики, да ce није могао 

потпу-но елиминисати отписом фондова. Због тога je оста- 

так губитка из 1933 у износу од 1,3 мил. активвран, с тим 

да ce отпише из добитка у повољнијим годинама. До кра- 

ја прошле године резарвни фондови предузећа опет су по- 

расли на 4,11 мил.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

У хиљадама дивара

Општа режија 20.957 18.179 16.670 15.427

Курсва разлика --- 412 --- •--

Дубиозе 231 --- 586 ---

Амортизација 3.926 2.384 2.325 2.330

Пореској резерви -- -- - 3.200 3.000

Прев. губит. из 1933 1.315 1.315 1.315 1.315

Добитак тек. год. 794 1.461 1.627 1.936

Приходи

Бруто добитак 24.618 22.436 24.408 22.693

Курсва разлика 1.290 -- - -- -- -

Прев. губит. из 1933 1.315 1.315 1.315 1.315

Збир прих. или расх. 27.223 23.751 25.723 24.008

Бруто-приход у 1937 износи 22,7 мил. Упркос noja-

чаном промету он je за 1,7 мил. мањи него у претходној 

години. To je у вези са повећањем издатака за наднице и 

разне дажбине. Општи режвјски трошкови су такође за

1,2 мил. ма.њи него у 1936, у којој су били готово једваки 

онима из 1930. Међутим, у ‘међувремену од 1930 до 1937 по- 

расла je како производња и продаја, тако и бруто-добит. 

To значи да режијски трошкови no јединици производње 

односно no метру израђене тканине све више опадају. Чи- 

ста добит je за 300 хиљ. дин. већа него у претходној го- 

дини и износи 1,9 милиона. После 1930 дивиденда није де- 

љена.

У управи су господа: Отон Детела, Емил Сторза, д-р 

Станоје Михајловић, д-р Хенрик Стеска, Драган Милиће- 

вић, Павле Тајмер и Максо Хоровиц (директор).

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА HA ДИОНИЦЕ, 

ЗАГРЕБ

Индустрија стакла je једна од наших најстаријих ин- 

дустријских грана, a Сједињене творнице стакла на диони- 

це у Ззгребу су њезин најмаркантнији и најглавнији прет- 

ставник. Ово предузеће je практичво једав великв ивду- 

стријски ковцерв, са ввше фабрвка. Поред ове у Храстни- 

ку, освоваве 1856 годиве, припадају му и фабрлке у Стра- 

жи код Рогатца (основава 1863), у Загорју об Сави (тако- 

ђе код Рогатца) в у Светом Крвжу крај Рогашке Слативе, 

Пре десетак годива дошле су у внтересну сферу Сједиње- 

них творница в Творница стакла у Дарувару, Керамичкаин- 

дустрија д.д. у Загребу и Српска фабрика стакла a. д. у 

Београду (са творввцом у Параћиву).

Темеље овог великог концерва поставио je Вилим 

Абел, пионир ваше стакларске ивдустрије, који je 1886 го- 

диве преузео фабрику у Храствику. Његовв васледвици ва- 

ставвли су посао у још ширем обвму. Све су фабрвке мо- 

дерввзоваве и специјалвзиране. Она у Храстввку намење- 

на je производњи шувљег стакла за потрошњу ширвх сло- 

јева, a ради са преко 800 радввка и има двевни производ- 

ни капацвтет од преко 50 хиљ. кг. стакла. Фабрвка у Стра- 

жи израђује у првом реду типизираву робу, као флаше за 

мивералву воду, ввво, лимуваду втд. У шој je производња 

готово сасвим мехаввзирава. Иваче, фабрвка у Стражв 

вма дневвв провзводвв капацитет од 45 хиљ. кг. стакла. 

Производњи стаклене луксузне робе, као брушевог стакла, 

развих сервиса, павтографвраве и гравираве робе итд., 

вамењева je фабрвка у Светом Крижу, која je основава 

1926 годиве. Својом фивом робом ова фабрвка je ве само 

потисвула ваш увоз скупе стаклеве робе из Чехословачке, 

Немачке и Белгије, већ je успела да и сама продре ва ра- 

зва страва тржвшта: у Алжир, Тувис и Мароко, у Румуни- 

ју, Бугарску, Турску в Ha Блвски Исток. Даруварска фа- 

брика израђује прозорско стакло, сијалице и друге врсте 

стакла за осветљење, a ова у Параћиву je сецијализирана 

за производњу брушевог и шупљег стакла, a у првом реду 

за гостиовичарску робу.

Пре опште прввредве крвзе, у 1930 годиви, продаја 

стакла Сједвњевих творница била je достигла извос од 87 

милиона дивара. После тога je, због крвзе, била преполов- 

љеаа в у 1932 годиви извосила je само 43 мвлиова дивара. 

Благодарећи смањењу продајних цева, које je било омо- 

гућено рациовализацијом в појевтињењем провзводње, 

већ у 933 првмећево je мало опорављење, ва 44,13 милиова. 

У току 1934, 1935 и 1936 побољшање ce ваставило, тако да je 

укупва продаја у 1936 no фактичвој вредности, упркос ви- 

жим продајвим цевама, била већ за око 50°/о већа вего у

1933 годвви. Прошле годиве продаја je у одвосу ва 1936 no 

фактвчвој вредвости опет порасла за око 14%. „Постепе- 

во повећање продаје ваших производа ваставило ce je и у 

прошлој години — вели управа Сједињеввх творввца ста- 

кла —  пак видимо у томе сигурве звакове, да ce прилике

v нашој струцв сталво побољшавају и да ce ириближујемо 

промету в продаји нашвх провзвода, који одговорају на- 

шим редоввим приликама и повољвијем искорвшћењу ка- 
пацитета ваших творввца”.

Због ковкуревције осталвх фабрика у земљи, a де- 

лимично и због конкуревције ивосгравства, продајв.е цеве 

показивале су и у прошлој години тевдеициј.у опадања. 

МеЈјутим, Сједињеве творвице стакла ваставиле су с пот- 

пувим успехом своје вапоре око рациовализације произ- 

водње, тако да су упоредо с повећањем продаје за 14®/»
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•и бруто-приходи у 1937 били ипак, за око 12,5% већи него 

у претходвој години. У току прошле године дошло je, нај- 

зад, и до споразума са творницом Теслић у Сиску. To je 

омогућило да ce продајве цеие опет стабилизују и прилаго- 

де приликама у производњи.

Имали смо већ прилику да нагласимо да je продаја 

-робе у иностранству у току 1936 мо.рала да издржи тежак 

ударац услед пада вредвости француског франка. Благо- 

дарећи реоргавизацији извозног посла, која je у вези с 

тим извршена, штете претрпљене услед девалвације фран- 

ка су ипак знатним делом ублажеве, a извоз je чак и ва- 

предовао, како у 1936, тако и у прошлој годиви. Међутим, 

тгостоји опаоност, да ce извозни посао убудуће веће моћи 

држати у садашњем обиму, јер je конкурентска способност 

наше индустрије стакла смањена завођењем трошарина и 

нових царива на сировине. У току 1938 ни продаја у земљи 

није показивала даље напредовање. Продаја no количини 

'креће ce у истој висини, као и у 1937 години. Код робе 

летње сезоне примећено je чак и извесно опадање продаје, 

■што ce има приписати неповољним временским приликама.

Биланси Сједињених творница стакла за последње че- 

тири године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

У хиљадама дивара

Непокретности 3.832 3.832 3.832 3.832

Уређај и машиве 8.217 8.274 9.698 11.581

Залихе матервјала 2.992 3.492 2.505 2.294

Роба 13.621 13.526 13.470 13.235

Дужници 22.831 23.807 23.132 22.559

Хартије ов вредвости 122 122 122 122

Готовива 80 117 136 282

Губитак из ран. год. 873 1.302 2.350 2.175

Губитак из тек. год. 428 1.048 —.— ---

.Добитак тек. год. — -- - (— 174) (—432)

Пасива

Г лавница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервни фовд 1.000 1.000 1.000 1.000

Фовд валоризације 370 370 370 370

Фонд амортизације 1.436 1.916 3.521 5.057

Повериоци 40.191 42.234 40.181 39.221

Збир биланса 52.997 55.520 55.072 55.648

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови 1.799 1.906 2.064 2.317

Камате 4.594 6.851 3.829 4.510

Порези 397 1.599 2.146 3.214

Отпис инвестиција — — 480 1.605 1.535

Отпис венапл. вотр. 887 242 857 --
Превос губ. рав. год. 874 1.302 2.350 2.175

Приходи

Бруто приходи 7.249 10.030 10.676 12.009

Г убитак-салдо , 1.302 2.350 2.176 1.743

Збир прих. или расх. 8.551 12.380 12.852 13.752

Збир билаиса je исказан са 55,65 милиона. Ако од тог 

износа одузмемо губитак од 1,74 мил., видимо да Сједиње- 

■ие творнице стакла раде са капацитетом од 53,9 мил. дин.

Од тога отпада 72,7% на туђа и 27,3% на укупна сопствена 

средства (заједко са фондом амортизације). После 1932, у 

којој су били достигли рекордву висину од 48,2 милиона, 

повериоци су ггостепено опали на 39,2 милиона крајем 1937 

године. После повишења са 5 иа 10 милиона У 1930 

години главница je остала непромењена. Већ читав низ го- 

дина није било никаквих промеџа ни код резервних фон- 

дова, који су крајем прошле године били исказани са 1,37 

мил. Од 1930 до краја 1934 није ce мењао ни фонд аморти- 

зације. У току последње три године, благодарећи повољ- 

нијем пословању, амортизација ce опет врши, тако да je 

и односни фонд повећан са 1,4 мил. у 1934 на 5,05 мил. 

дин. у 1937.

O k o  30% целе активе отпада на инвестиције, даљих 

30% на робу и залихе материјала и око 40% на дужнике. 

Инвестиције су билансиране са 15,4 мил., од чега отпада

11,58 мил. на уређај и машине и 3,83 мил. дин. на непокрет- 

ности. Док су непокретности већ десетак година остале 

потпуно негаромењене, дотле показује позиција „уређај и 

машине” готово сталан пораст. Крајем 1937 исказана je, 

као што je већ споменуто, са 11,58 мил. према 9,7 мил. у 

претходној и цигло 3,1 мил. дин. у 1927 год. Уређај фабри- 

ке и машине одржавају ce на савременој техничкој висини. 

Старије инсталације и машине ce редовво обнављају, a у 

циљу рационализације и појевтињења производње подиг- 

нута су и многа сасвим нова постројења. У погледу технич- 

ке усавршености производње, као и у погледу квалитета 

производа, фабрике Сједињених творница стакла не зао- 

стају ни иза најхмодернијих и највећих европских фабрика. 

Иначе, овде су инвестиције покривене са око 95,3% соп- 

ственим средствима. Дужници су са 22,5 милиона још увек 

знатни, ма да су у односу на 1931 или 1932 скоро препо- 

ловљени. Сразмерно врло скромни отписи ненаплативих 

потраживања су доказ велике опрезности код кредитира- 

ња робе. Залиха робе билансирана je ca 13,2 милиона и у 

току последњих пет година није показивала већих проме- 

на, док ce je од 1929 до 932 кретала између 2,6 и 7,4 

мил. дин.

Бруто-приходи су са рекордне висине од 8,34 милио- 

на у 1931 били пали на 6,9 милиова у 1933, да би после тога 

постевево порасли ва 12 мил. дин. у 1937. Ha страни расхо- 

да видимо да су издаци за камате, досга зватни. У 1937 

износили су 4,5 мил. према 3,8 мил у претходвој и 6,8 мил. 

у 1935 години. Чим ce поправе прилике ва тржишту капи- 

тала, овде ће ради уштеде н.а каматама постати актуелво 

и питање повећања главввце. Разуме ce да би на коначви 

пословни резултат врло повољно утицало и огравичење 

кредитирања вродаје. Упоредо са повећањем вродаје по- 

следњих годива су и управви трошкови показивали тен- 

денцију пораста. У 1937 они износе 2,3 мил. према 2,06 у 

претходвој и 1,8 у 1934 годиви. Још далеко зватнији пораст 

показују порези, који су у 1937 (са 3,2 мил. дивара) 8 пута 

већи него они у 1934 години. Око 27% прошлогоди- 

шњих бруто-прихода издато je за порезе. Иваче, ови су 

око 7,5 пута већи од врошлогодишњег добитка.

Док je пословање од 1931 до 1935 сталво закључива- 

но са мањим или већим губитком, дотле ce за 1936 могао 

исказати мали добитак од 174 хиљ. Прошлогодишњи доби- 

так извоси 432 хиљ., a употребљев je за смањење преноса 

губитка из равијих годива.

У управи су г.г.: Вилим Абел, ииж. Рихард Абел, 

д-р Бранко Пливерић, д-р Егои Старе, Фрањо Латковкћ, 

Вилим Кивцл и Златко Пуклер. У вадзорном одбору ce на- 

лазе господа: Владимир Шарић, д-р Улмански, д-р ивж. 

Никола Пшеница и д-р Душан Ђорђевић.
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КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА Д. Д., ЗАГРЕБ

Поред неколико мањих радионица, које се баве изра- 

дом керамичких плоча и пећи, ми имамо само једно веће 

предузеће које израђује разне артикле из керамике, мајо- 

лике и порцелана. To je Керамичка индустрија д. д. Дру- 

штво je основано после рата, 1922 године, али су у њему 

уједињене наше старе керамичке радионице у Петровцу, 

Немшком долу и Готовљу, код Цеља. To више и нису мале 

радионице, већ фабрике са најмодернијим уређајем. Оне 

израђују све врсте керамичке робе и чине све више непо- 

требним увоз са стране, керамичке и порцеланске робе и 

њених сурогата. Фабрика у Петровцу израђује и све по- 

требне хигијенске направе за купатила, разво посуђе итд., 

a специјализира се и за производњу декоративне керамич- 

ке робе. Предузеће има и сопствени рудник угља, одакле 

добија добар угаљ ие само за погон својих фабрика, него 

делом и за продају. Иначе, Керамичка индустрија д.д. при- 

пада концерну Сједињених творница стакла на дионице, 

Загреб, тако да се може користити и њиховом веома раз- 

гранатом продајном организацијом.

Главиица Керамичке индустрије д.д. износила je пр- 

вобитно 1,4 милиона динара. Међутим, како je неколико 

првих пословних година завршено са губитком, који се je 

годинама вукао кроз билансе, друштво je у току 1930 ре- 

шило да се номинала акција прежигоше са 500 на 300 ди- 

нара. У вези с тим главница je исте године снижена на 840 

хиљ., колико износи и данас. Делом због опште привредне 

депресије, a делом због конкуренције из земаља са раз- 

вијеном индустријом керамике, јавили су се и нови губици, 

који су до краја 1932 били порасли на 229 хил>. динара 

После тога стање предузећа почиње се постепено поправ- 

љати, у првом реду благодарећи мерама предузетим у ци- 

љу техничког усавршавања и појевтињења производње. 

Последњих година биле су и опште прилике повољније.

Е ео главних билансних позиција Керамичке инду- 

стрије д.д. за последње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Творничке некретнине 3.097 3.097 3.097 3.118

Творнички уређај 3.560 4.144 4.468 5.108

Залиха материјала 178 221 181 189

Залиха робе 660 699 700 583

Дужници 3.310 3.312 3.304 3.555

Ефекти 4 4 4 12

Г отовина 26 3S 166 67

Губитак 207 199 194 141

Пасива

Главница 840 840 840 840

Фонд амортизације 920 1.272 1.500 2.105

Повериоци 9.283 9.602 9.724 9.829

Збир биланса 11.043 11.714 12.064 12.774

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови 135 201 246 435

Камати 832 678 577 611

Порези 144 139 210 235

Амортизација 392 352 228 604

Отпис ненапл. потр. 4 11 15 —

Прен. губ. ран. год. 210 207 199 194

Приходи

Од производње 1.510 1.389 1.283 1.938

Губитак 207 199 194 141

Збир прих. или расх. 1.717 1.588 1.477 2.079

Фабричке некретнине, уређај и рудник угља износе. 

укупно 8,23 милиона према 7,56 милиона у претходној и 

омругло 4 мил. дин. крајем 1929 године. Сопствена средства, 

која се састоје из главнице и фонда амортизације, износе

— одбивши губитак — само 2,8 мил. To значи да je око 5,4 

милиона динара инвестиција извршено на кредит. Kao што 

се види, однос између сопствених средстава и инвестиција 

није повољан. Међутим, стање je ипак сношљиво, јер je 

највећи део обавеза дугорочан. Туђа средства нису ни су- 

више скупа, јер просечна каматна стопа коју Керамичка 

индуспреда плаћа својим повериоцима не прелази 6%. To 

je врло умерено. Иначе, повериоци износе 9,8 мил., тако 

да сопствена средства према туђима стоје no прилици као 

1 према 3‘/2. Повериоци показују постепену, али сталну 

тендеицију пораста. Упркос томе поправља се стално и 

однос измењу сопствених и туђих средстава (крајем 1935 

био je као 1 према 4V2, a мрајем 1933 као 1 према 7,7). To 

долази отуда што су последњих година и дотације аморти- 

зационом фонду биле редовно знатно веће од пораста по- 

верилаца. Прошле године повериоци су повећани за 105 

хиљ., a фонд амортизације за 604 хиљ. дин.

Залихе робе и материјала нису знатне, што je знак. 

да се производи само он што се у догледно време може и 

продати. Крајем 1937 укупне залихе су билансиране са 770 

хиљ. дин. према 880 хиљ. у 1936 и 920 хиљ. дин. у 193S 

години. Дужници износе 3,55 мил., за 250 хиљ. дин. више 

него крајем претходне године.

Производња и продаја робе показују и у прошлој го- 

дини напредак, који се je покавао већ и у току три прет- 

ходне године. To треба приписати побољшању општих при- 

вредних прилика и проширењу производње на нове врсте 

разних керамичких и санитарних израђевина. Брутоириходи 

су достигли рекордну висину од 1,9 мил. динара. У одно- 

су на претходну годину повећани су за 50%. Прошле го- 

дине су повећани и сви расходи, али у знатно мањем оби- 

му (просечно за 24%). Благодарећи томе била je и про- 

шлогодишња дотација амортизационом фонду знатно већа 

него раиијих година. Пословање je завршено с добитком 

од 52 хиљ. динара. To je омогућило да се пренос губитка 

смањи са 194 хиљ. дин. у 1936 на 141 хиљ. у 1937 години.

У управи Керамичке индустрије д. д. налазе се го- 

спода: Фрашо Латковић, д-р инж. Никола Пшеница, Оскар 

Фогел, Вилим Кинцл и Златко Пуклер. У надзорном одбо- 

ру су г. г.: Рихард Абел, Леополд Селишек и д-р Душан 

Ђорђевић.
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Садржај;
»Zorka« prvo jugosiovensko društvo za hemisku industriju ria deonice, Beograd—Subotica—šabac 

Адриа-Бауксит, рударска и индустријално д. д.,!3агреб— Сплит 

Kačerski rudnici a. d., Beograd 

Херцегиовска банка д. д. у Херцегновоме

»ZORKA« PRVO JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA HEMISKU 

INDUSTRIJU NA DEON5CE» BEOGRAD-SUBOTICA-ŠABAC

Kao što je našim čitaocima' poznato, »Zorka« spada 

među naša najveća pređuzeća hemijske industrije, a sa gle

dišta produkata koje izrađuje ona je kod nekih jedini a kod 

nekih najveći proizvođač. Njezin proizvodni kapacitet iznosi 

preko 10, hiljada vagona. raznih hemikalija. godišnje, odnosno 

preko; 30'vagona dnevno».»Zorkina« fabrika ,u Subotici postoji 

već :preko 3 decenije,,ali jo j je proizvodnja pre rata, bila og

raničena na sumpornu kiselinu ,{ veštačka đubriva, a njezin 

proizvodni kapacitet bio je -takođe znatno manji. Posle 1920, 

№ kojoj je »Zorka« postala samostalno akcionarska društvo, 

prelaziio .se je-postepeno na proizvodnju sve. većeg broja -raz

nih- -hemikalija» važnih z a ; našu poljoprivredu i industriju. U 

toku 1936 »Zorka« je , pristupila podizanju, nove velike fabrike 

u-.Sapcu, u; kojoj će se proizvoditi u .dovoljnim.količinama, j. 

čitav niz novih artikala, koje smo do sada uvozili. Inače, bla

godareći povoljnom , geografskom , položaju Šapca, potrošači 

će. se. ubuduće moći -snabdevati potrebnim hemikalijama uz 

znatno niže transportne troškove, ............ - -

Najvažniji proizvodi »Zorke« su sumporna kiselina, su- 

perfostat i plavi kamen. Sumporna kiselina se dobiva iz pi

rita, kojim se- »Zorka« srtabdeva kod rudnika- Trepče. Znatan 

deo. proizvedene sumporne kiseline, upotrebljava sama »Zor

ka« za . proizvodnju-sup.erfosfata.i plavog-kamena. Druga si

rovina za proizvodnju plavog kamena, (bakarnog sulfata) je 

bakar, koji se nabavlja iz Borskog rudnika, »Zorka« izrađuje 

i druga sredstva za zaštitu bilja, kao bakarni kreč, orto- 

stan, sulikol, arsokol, morbafin, polibarit itd. Od veštačkih 

đubriva, pored supersofata, treba spomenuti kalijevu so, ni- 

trofos, nitrofoskal i kas. Za negu i. lečenje. vina služi dobro 

uvedeni kalium-metabisulfit »vinobran«, a ■ za potrebe indu

strije proizvode se- još,; pored obične sumporne kiseline» di

meča sumporna kiselina» akumulatorna kiselina; solna kise

lina, Glauberova 'šo, gorka so itd.

Osvrćući se na prošlogodišnje poslovanje uprava »Zor

ke« veli, da je potrošnja veštačkih đubriva u toku 1937 bila 

nešto bolja'nego ranijih godina. Tako isto bila je-veća i po

trošnja plavog kamena, sumporne kiseline i ostalih artikala, 

koje proizvodi »Zorka«. Inače, potrošnja" veštačkih đubriva 

u zemlji nije još ni izdaleko dostigla rekordne cifre iz godine 

pre krize. Ona je iznosila (u tonama):

1928. , 65.460 - 1933 13.533

.1929 77.695 1934 14.126

' . .1930 , 43.191 1935 . 15.592

,1931 ’ 34.023 1936 25.276

!. 1932 v; 16:437 ' , 1937 27.257
i'; - . I ■, f-V-41* <•

; , U poređenju sa ..rekordnom potrošnjom iz 1929 prošlo:

godišnja je iznosila samo 35,1% odnosno 2725,7 vagona. Ko

liko je to neznatno, vidi se po^tome što Nemačka troši pre

ko 250.000 vagona, Francuska 140.000 vagona, Italija 160.000 

vagona, a mala Holandija 50.000 vagona. Suviše mala po

trošnja je jedan od glavnih razloga relativne skupoće veštač

kih đubriva, jer su zbog proizvodnje manjih količina i pro

izvodni troškovi srazmerno veći.

Naša ukupna potrošnja plavog kamena iznosi oko 900 

vagona godišnje. Govorilo se je, da je kod nas i plavi kamen 

suviše skup. Međutim, domaće cene su otprilike jednake oni

ma u inostranstvu. Prošlogodišnje poskupljenje je bilo iza

zvano porastom c.ene bakra. Prodajna cena, plavog kamena 

kretala se kod nas prošle godine čak i ispod proizvodnih 

troškova, blagadareći tome što su fabrike jedan deo potreb

nog bakra nabavile ranije. Najveći đeo odnosne uštede pri 

kupovini bakra ustupljen je potrošačima plavog kamena, đa 

bi se na taj način izazvao porast potrošnje.

Pre nego što pređemo na, detaljnu analizu bilansnih ci- 

fara, moramo napomenuti da »Zorka« ima važan udeo i u 

novoj nagloj izgradnji jugoslovenske metalurgije. Između nje 

i »Trepče« je ostvaren sporazum o sarađnji kod rafiniranja 

cinka. »Trepčin« cinkov koncentrat ima oko 50% cinka, 0,79% 

olova i 35% sumpora. Rafiniranje cinka, čiji rentabilitet za

visi od iskorišćavanja sumpora u koncentratu, vršiće se u dve 

etape. Prema zaključenom sporazumu »Zorka« podiže u Šapcu 

fabriku za ekstrahiranje sumpora iz cinkovog- koncentrata. 

Posle toga vršiće se potpuno rafiniranje cinka u fabrici koju 

»Trepča« podiže takođe u Šapcu. Inače, poslovne veze između 

»Zorke« i »Trepče« nisu nove, jer je »Trepča« već odavna 

prodavala »Zorki« najveći deo svog koncentrata pirita (kojv 

sadrži oko 50% sumpora i oko 44% gvožđa).

Glavne bilansne pozicije »Zorke« za četiri poslednje go 

dine ovako izgledaju:

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara
Nepokretnosti 9.061 9.111 8.991 9.393
Mašine i uređaj 26.992 27.303 27.949 32.149:
Roba i sirovine 18.571 20.931 22.340 30.758
Dužnici 12.284 16.276 28.717 44.064
Menice 1.439 1.342 3.304 852
Hart, ođ vrednosti 192 230 221 250
Blagajna 128 141 102 172

Pasiva •

Glavnica 5.750 5.750 5.750 1.5.000

Red. rez. fond 32 32 133 256

Valoriz^ rez. fond . 5.105 5.105 5.105 5.105

Fond kurs. razi. novca 2.884 2.884 2.884 2.884

Fond kurs. razlike 2.898 2.898 4.519 4.519

Rezerva -kurs. razl, hart. 338 38 29 58

Glavn. i fondovi 17.007 16.707 18.420 27.822
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Amort. fond nepokr. 2.490 2.983 3.475 3.975

Amort. fond mašina 16.036 18.394 20.665 23,425

Zbir sopstv. sredstava 35.533 38.084 42.560 55.222

Poverioci i liferanti 31.814 34.597 45.634 54.843

Razna pasiva — 322 198 2.668

Dobit sa prenosom 1.319 2.330 3.231 4.903

Zbir bilansa 68.666 75.334 91.624 117.638

Rashodi

Plate i troškovi 1.985 2.040 2.469 3.265

Porezi 432 3.539 4.661 4,909

Kamata 1.705 984 983 —

Otpis nenapl. potr. 122 48 46 60

Amort. nepokr. i maš. • 3.910 2.851 2.763 3.260

Prenos dobiti iz ran. god.. (522) (1.319) (1.999) (2.878)

Dobit u tek. god. (797) (1.011) (1.232) (2.025)

Čista dobit — saldo 1.319 2.330 3.231 4.903

Prihodi

Od proizvodnje 8.952 10.474 12.155 13.519

Prenos dobiti iz ran. god. 522 1.319 1.999 2.878

Zbir prih. ili rashoda 9.474 11.793 14.154 16.397

Dividenda — 4% 4'V« 6%

Na velike razmere razvitka »Zorke« u toku nekoliko

poslednjih godina ukazuje i činjenica, da je zbir bilansa, koji 

je identičan sa obrtnim kapitalom preduzeća, porastao sa 

50 miiiona u 1932 na 117,6 mil. krajem 1937 godine. Samo u 

toku poslednje dve godine obrtni kapital je povećan za preko 

42 mil. din. Ni posle prošlogodišnjeg povećanja glavnice sa 

5,75 na 15 miiiona dinara njena visina ne pruža pravilnu sliku 

veličine preduzeća. To pokazuju tek ukupna sopstvena sred

stva koja, bez čistog dobitka, iznose 55,2 mil. Od toga ot

pada 27,4 mil. na fondove amortizacije, 15 mil. na glavnicu 

i 12,8 mil. na razne rezervne fondove, koji su najvećim delom 

obrazovani u 1927 godini prilikom valorizacije predratnih in

vesticija. Sopstvena sredstva prema tuđim stoje po prilici kao 

1 prema 1, što je vrlo povoljno. »Poverioci i liferanti«, pre

ko kojih se knjiže sva tuđa sredstva, bili su poslednjih pet 

godina u stalnom porastu. To je i razumljivo s obzirom na po

slovnu ekspanziju preduzeća. Krajem 1937 oni iznose 54,8 

mil. prema 45,6 mil. u prethodnoj i 27,9 mil. u 1933 godini.

Neobično povoljan je i odnos između investicija i sop- 

stvenih sredstava, jer ova pokrivaju ne samo sve investicije, 

nego i mali deo obrtnog kapitala. Vrednost investicija, na

ime nepokretnosti, mašina i uređaja, iznosi krajem 1937 41,5 

mil. din. investicije izvršene u toku prošle godine iznose sko

ro 5 mil. To je u vezi sa podizanjem nove fabrike u Šapcu. 

Roba je bilansirana sa 30,7 mil. prema 22,3 mil. u prethodnoj 

godini. Porast kod dužnika je još veći. Krajem 1937 oni iznose 

44 mil. din. prema 28,7 mil. u prethodnoj i ciglo 5,2 u 1933. 

Preko računa dužnika knjiže se i momentano nezaposlena 

sredstva preduzeća, koja su uložena u banke.

»Zorka« je u 1933 godini, prvi put posle dužeg perioda, 

završila svoju poslovnu godinu povoljno. U toku poslednje 4 

godine društvo pokazuje dalji napredak. Čisti dobitak u 1937 

iznosi preko 2 miiiona dinara, za 80ђ hilj. više nego u 1936. 

U skladu sa povoljnim razvićem i bruto prihodi su veći. Dok 

su ovi u 1930 iznosili svega 4,9 mil. din., a u 1934 godini 8,9 

miiiona, dotle u 1937 dostižu visinu od 13,5 mil. Plate i troško

vi iz godine u godinu takođe rastu, ali znatno sporije od po

većanja bruto zarade. Pada u oči ogromni porast poreza U

1937 oni iznose 4,9 mil. prema 4,6 mil. u prethodnoj i samo 

432 hilj. din. u 1934. Porezi iznose skoro isto toliko, koliko 

čista dobit i amortizacija zajedno. U 1936 odnos između po

reza, s jedne strane, i čiste dobiti i amortizacije, s druge stra

ne, bio je za »Zorku« čak i znatno nepovoljniji. Inače, pove

ćanje poreza prema ranijim godinama je samo jednim delom 
posledica povoljnijeg poslovanja. Ono je u prvom redu iza

zvano uvođenjem novih poreskih oblika, kao i znatnim po

većanjem prometnog poreza. Za amortizaciju je izdvojen iz- 

поз ođ 3,26 mil. prema 2,76 mil. u prethodnoj godini. Amorti

zacija je vršena uvek uredno, tako da su investicije pokrivene 

fondom- amortizacije već sa oko 66%.

Od 1923 đo 1934 godine »Zorka« nije uopšte plaćala 

dividendu. Za 1935 i 1936 dividenda je iznosila po 4% go

dišnje, a -za- prošlu godina povišena je na 6°/o. Ukupna čista 

dobit zajedno sa prenosom iz ranijih godina iznosi 4 mil. 

903 hilj. Od toga je upotrebljeno za &>/о dividendu 900 hilj., 

za povećanje rezervnog fonda 202 hilj., a ostatak od 3,8 mil. 

prenosi se na novi račun. Kao što se vidi, akcionari »Zorke« 

više polažu na unutrašnje jačanje društva nego na visoku 

dividendu.

U upravi se nalaze gospođa: Ivan Hribar (pretsednik), 

Doc. d-r Antonin Baš (potpretsednik), inž. Jan Dvoržaček, 

d-r Cvetko Gregorić, A. S. Howie, d-r Nikola Kostrenčić, 

George Fay, Eudore Lefevre, inž. d-r Sigmund Littman, d-r 

Artur Marie, d-r Milan Marie, d-r Max Mayer, d-r Fran Vin- 

diSer. U nadzornom odboru su g. g.: Pero Biašković, Nikola 

Coda, Emil Wanke i Marko Bauer.

АДРИА-БАУКСИТ, РУДАРСКО И ИНДУСТРИЈАЛНО 

Д. Д., ЗАГРЕБ—СПЛИТ

Према статистичким подацима, које објављује На- 

родна банка, порасда je произвоња бауксита и у 1937 г 

Она je износила 357.818 тона према 202.174 у претходно.ј 

години. И извоз je у порасту према 1936 години. Ови по- 

даци би могли на ирви поглед да створе утисак, да ce по- 

бољшао и подожај наших рударских предузећа, која ce 

баве пронзводњом бауксита. Taj закључак би, међутим, био 

погрешан. Извоз бауксита у 1937 год. наишао je на велику 

ковкуренцију на иностраним' гржиштима, и бауксит je про- 

дат no нижим ценама него у 1936 години. Највећи део na

mer бауксита купила je Немачка. И та околност je била 

извор губитака за извознике. Курс немачке марке био je 

подложан ведиким променама, које су понекад поништиле 

и најбољу и најригорознију калкулацију. И најзад врло 

тешко je погодила произвођаче бауксита и бановинска так- 

са од 5 дин. no тони, коју je убрала Прнморска бановииа 

за нзвезени бауксит, почевши од буџетске 1937-38 год, — 

Ta такса je у ства-ри опорезивање извоза. Ona би ce евен- 

туално и могла правдати у времену високе кошунктуре, 

када би čte такса могла ггревалити на иностране купце. И 

у овом случају из начелних разлога не би ce смео опте- 

ретитм произвођач, који je упућен на извоз. Наш бауксит 

ce скоро искључиво извози. Висока коњунктура за баук- 

сит je престала. Свако оптерећење у унутрашњости мора 

да смањи његову конкурентску способност на светском 

тржишту.. A то опет може да доведе до смањења произ- 

водње v земљи. Свака дажбина која има то дејство, штет- 

на je за народну гтривреду. У колико je већа производња 

v толико je веће и бдагостање народа. Држава и самоу- 

праве треба својом привредном политиком да створе бла- 

гостање, a не да га спрече. Управни одбор „Адриа-баук- 

сита” указао je у свом годишњем извештају на тешкоће 

којима je било изложено њихово предузеће. Оне ce уоста- 

лом могу видети и из билансних бројева, које показује 

доња таблица:

Актива 1934. 1935. 1036. 1937.

у хиљадама динара

Рударски посед 15.493 17.582 18.385 18.620

Инвентар 2-579 2.046 2.345 2.057

Материјал 568 937 1.109 898

Залихе 1.889 669 1.884 1.210

Благајна 63 485 267 173
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Дужници 4.730 9.612 8.419 5.388

Губитак 1.766 1.884 1.623 1.566

Пасива

Г лавница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 14 14 14 14

Фонд амортизације 2.481 3.363 5.363 6.783

Повериоцн 19.480 24.232 23.167 17.874

Разна пасива 113 606 489 241

Збир биланса 27.088 33.215 34.033 29.912

Збир биланса показује смањење према 1936 г. Нај-

главнији узрок тога je пад повериоца са 23,2 мил. на 18 

мил. дин. Највећи део кредита су дуго и средњорочни. Пре- 

ма томе могло би ce закључити, да ce обим послова сма- 

њио. Главница и резервни фонд су непромењени. Фонд 

амортизације, који, као што je сасвим природно, из године 

у годину расте, износи 6,8 um . према 5,3 мил. У активи је 

смањење највеће код дужника, са 8,4 мил. на 5,4 мил. дин 

Пала je још вредност залиха са 1,8 мил. на 1,2 мил. дин. 

и инвентара са 2,3 мил. на 2 мил. Вредност рударског ло- 

седа књижена je ca 18,6 мил. дин. према 18,4 мил. у 1936 г. 

Слику на основу биланса употпуннће рачун добитка и гу- 

битка.

Г убитак 1935. 1936. 1937.

V хиљадама динара

Управни трошкови 97-5 909 797

Плате 484 611 855

Социјални теретк 359 585 491

Порези и пристојбе 99 260 197

Амортизациони отписи 1.559 2.441 1.877

Камата 16 —— 26

Губитак 1.884 1.623 1.566

Збир прихода 5.242 7.717 5.840

Приходи од продаје су прилично пали, са 6,1 мид. 

на 4,2 мил. дин. У уводу анализе смо ce опширннје освр- 

нули на узроке тог пада- Управа je себи поставила циљ, 

водећи рачуна о назадовању прихода, да смањи трошко- 

ве. Управни трошкови су осетно пали, ca 909.000 на 797.000. 

Наднице и плате насупрот томе, показују сталан пораст 

са 484.000 у 1935 год. преко 611.000 на 855.000 дин. у 1937 

год. Производња je била у последњнм двема годинама у 

порасту. Јача производња у прошлој години бнла je пра- 

ћена скоком цена. У 1937 год., пак, продајне цене не само 

што нису расле, него су падале. Да би ce ипак избегао гу- 

битак смањени су у 1937 год. амортизациони отписи. Нај- 

тежи je задатак процена висине отписа вредности рудар- 

скнх терена. Брижљиво газдовање налаже пре веће от- 

писе него мање. Отписи код „Адриа-бауксита” нису npe- 

високн. Да je добитак био већи и отписи би морали да ис- 

падну већи. У прошлој години je стари губитак који ce 

преноси из године у годину смањен за 261.000 дин., док у

1937 г. смањење износи свега 57.400 дин. Врдо скроман до- 

битак на 5 мил. днн. главнице. Капитал који je уложен у 

најрнскантнији посао — рударство — заслужио би и већу 

зараду у времену које ce сматра коњунктурним.

У управи су господа: Тзорђе Барон Оренштајн, Еу- 

ген Гелерт,. Јулије Јон, д-р Марко Јурај Доминис и Оскар 

Гебларт. У надзорном одбору су г.г.: Унгар, Лушић и Ко- 

ронели.

KACERSKI RUDNICI A. D. —  BEOGRAD

Ü poslednjem poslovnom izveštaju »Kačerskih rudnika« 

a. d., konstatuje se, između ostalog’, da je priroda našoj zemlji 

pružila potrebne uslove za razvitak u pravcu jake rudarsko-

mdustrijske zemlje. Društvena uprava sasvim ispravno smatra 

da to ipak nije dovoljno, jer podzemno blago pretstavlja realnu 

vrednost samo onda, ako se iškorišćuje." Bogata nalazišta rud

nog blaga su tek preduslov da se razvije privredna delatnost, 

a preko nje da se dođe i do bogatstva. I ljudi treba da učine 

svoje. Međutim, iskorišćavanje rudnog* blaga iziskuje iskusne 

stručnjake i ogromna sredstva. »Kačerski rudnici« a. đ., koji 

su potpuno nezavisni od stranaca i njihovog kapitala, stoje na 

stanovištu da se rudarstvo kod nas ne može razviti bez po

moći stranog kapitala. Ipak se ulazak stranog kapitala u zem

lju ometa. »Kačerski rudnici« su jedan dokaz za to da se i 

domaći kapital često sprečava u njegovom razyitku i njego
voj delatnosti.

Uprava navodi u svom izveštaju da je preduzeće pre

trpelo veliki gubitak usled nerazumevanja koje ponekad po

kazuju nadležni organi. Tako je, na primer, Ministarstvo šuma 

i ruda »Kačerskim rudnicima« oduzelo pravo iskorišćenja 

državne šume, koja se nalazi na terenu njihove povlastice, ma 

da im je to pravo prilikom izdavanja povlastice priznato i ma 

da ono čini celinu sa pravom za eksploataciju rude. Dalju 

znatnu štetu imaju Kačerski rudnici usled toga, što im se ne 

dozvoljava prenos koncesije pod teretom nasledne takse. Ra

nije su takve dozvole davane. Teško je razumeti tu nedo

slednost s obzirom na činjenicu da interesi države ne mogu 

doći u pitanje ni u jednom ni u drugom slučaju. Umesto da, 

se olakša rad domaćem kapitalu, čine mu se nepotrebne smet

nje. S druge strane se sprečava i uvoz stranog kapitala. Ako 

nastavimo s takvom politikom, naše podzemno blago, zaista, 

neće biti izvor bogatstva već će ostati — kao što to zgodno 

primećuje uprava Kačerskih rudnika — običan predmet za 

maštanja i zanošenja.

lako je Društvo Kačerskih rudnika, čija se delatnost pro

stire u oblasti planine Rudnika, osnovano tek sredinom 193S, 

ipak je ono uspelo da do kraja 1937 izvrši velik broj važnih 

radova. Već u toku 1936 bila su izvršena sva potrebna povr

šinska merenja, kao i površinske geološke studije koncesije. 

U toku 1937 glavna pažnja je obraćena produženju t. zv. »Mi- 

šinog potkopa«, koji je dostigao dužinu od 295 m (prema 

81 m krajem 1936), a prema projektu treba da ide do oko 

400 m. Nivo ovog potkopa nalazi se na 695 m nadmorske vi

sine. Drugi važan potkop je »Jezero«, koji se nalazi na 745 m 

nadmorske visine. Tu su otkrivene tri mineralizovane zone, 

koje sadrže kompleksnu rudu olova, cinka, bakra i srebra. Rad 

na »Mišinom -potkopu«, koji je 50 m ispod »Jezera«, treba da 

utvrdi da li se pomenute tri mineralizovane zone nastavljaju 

i u dubinu. U toku prošle godine vršeni su pripremni radovi 

i na starim potkopima »Jarmenovac« i »Zukve«, kao i na ven- 

tilacionom oknu u t. zv. zoni »Z«. U toku prošle godine u dru

štvenoj laboratoriji je izvršeno 2.338 analiza (prema 550 u

1936 g.). Pokušaj prerade »Jezerske« rude sa postojećim po

strojenjima završio se je negativno, ali je utvrđeno da se kon- 

centrisanje te rude, usled njene kompleksnosti, može s uspe

hom vršiti putem flotacije. Da bi se nabavile potrebne inve

sticije i nastavio intenzivan rad na razvijanju preduzeća, po

slednja glavna skuština je donela odluku da se društvena 

glavnica povisi sa 3 na 10 miliona dinara.

Završni računi za 1936 i 1937, koje su ujedno i prve dve 

poslovne godine, ovako Ogledaju:

1936 1937

u hilj. dinara

2.500 2.500 Л

82 85

186 286

290 701

22 52 : i

Aktiva

Rud. povlastica 

Nepokretnosti 

Inventar 

Istražni radovi 

Potr. materijal



Ruda /  181 135 '

s Dužnici . 388 . 261

. . Primaoci, ostava .50 . 1.171

Gotovina . . . . . . . . .  1 .8

. Gubitak 76 465

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000

. Poverioci 726 1.493

Ostave 50 1.171

Zbir bilansa. . 3.776 5.664

Rashodi

Plate i honorari .75 153 •

Razni troškovi . 22 100

Kamata . 32 85

. Gubitak na robi. ■ . — 127

Prihodi

Od koncentrata • 53 —

Gubitak 76 465

Na strani pasive vidimo da sü »poverioci« ü odnosu na 

prethodnu, godinu udvostručeni, odnosno povišeni su sa 726 

liilj. u 19Š6 na 1,49 mil. krajem 1937. Ovaj višak sredstava 

utrošen Je uglavnom na istražne radove i na investicije koje 

su učinjene u cilju preuređenja'fabrike za preradu rude. Po

što društvo još nije imalo prihoda, jedan deo novih tuđih 

sredstava je upotrebljen i za pokriće redovnih rashoda (plata, 

troškova i kamate).

Ukupna sredstva s kojima preduzeće radi iznose oko

4,5 mil., od: čega otpada 3: mil. na glavnicu. Rudarska povla

stica zajedno sa investicijama i istražnim radovima bilansirana 

je sa 3,57 fnil. prema 3,05 mil. u 1936, a potrošni materijal, 

ruda i dužnici iznose 450 hilj. prema 590 hilj. u prethodnoj go

dini. Gubitak-je’ -povećan i iznosi 465 hilj. prema 76 hilj. u

1936. Rezultat se ne može još označiti kao nepovoljan, jer se 

prediižeće još nalazi u fazi pripremnih: radova, pa ima uglav

nom samo izdatke na otvaranju radova u rudniku i na podi

zanju instalacija. Akcionarima je poznato da rudarski posao 

iziskuje mnogo istrajnosti, pa i materijalnih žrtava. Zbog toga 

oni imaju i pravo da- očekuju podršku -i razumevanje od stra

ne: publike i vlasti. .

' U upravi ža 1937 bila su g. g.: Aleksandar M. Nikolajevič 

(prets'ednik), Borivoje Ä. Milivojević, d-r Radivoje M. Spiri- 

donović,' Svetomir Ž. ’ Janić-Miliajlović i Jakov 1. Bajlorii. U 

nadžornom odboru su g.g.: Dušan Krkić, Stevan B. Mihajlović 

i inž. Dimitrije I. Bajfoni.

'ХЕРЦЕГНОВСКА БАНКА Д. Д. У ХЕРЦЕГНОВОМЕ

Последња главиа скупштина Херцегновске банке, по- 

гато je одобрила све тачке дневног реда и дала разрешни- 

цу.одборима, изразила je једногласно и нарочито признање 

своме гтрстседнику управе, који je истовремено. и банчин 

директор. Када ce узме у о.бзир да je Херцегновска банка 

мали провннцијски завод са главницом од само 1,2 мил., 

даље, да ce ona и поред опште банкарске и при.вредне кри- 

зе није морала служити заштитом, и да je последњих го- 

дика не само::сачувала, ;Н;его и повећада неограничено по- 

верење које je уживала,. о.нда ce збиља мора признати да 

управљачи таквог завода заслужују сваку похвалу. Што je 

врло редак случај, нарочито за мале и средње провинциј- 

ске заводе, то je чињеница да je Херцегновска банка да- 

аала нове кредНте и у најтежим годинама кризе. Она ннје 

никада прест.ада ни с прделом дивиденде. Благрдарећи то- 

ме што ce њрме увек. опрезно управљало, . крд ње . није 

било ки прекомерног подизања удога.

.. Актива IS 34. iS35. 1936. 7937.

у хиљадама динара

Г отовина 331 134 233 ' - 276

Новчани заводи 1.229 1.058 1.063 876.

Харгије од вредности 551 505 344 440
Менице 2.665 2.366 1.799 1.804
Дужници no тек. рач. 2.966 3.137 3.236 3.132
Хниот. обезб. зајмовн 4.188 3.907 2.235 2.430
Утужена потраживаЈка 572 623 1.717 : •1.743
П. A. Б. землз. дуг -- 651 . 615.
Непокретности 503 503 508 508
Наиештај 38 . 44 . . 40 36

ГТасива

Главница 1.200 1.200 1.200 1.200
Резервни. фондови 549 . 622 613 713.
Улози 11.068 10.225 9.714 9.820
Разна пасива : 126 135 196 50
Чисти добитак 98 95 93 . 75
Збир. биланса 13.044 . .12.277 11.816 11.862

Расходи

Камате 531 430 402 400
Трошкови 218 196 196 208
Порезн " 87 50 53 39
Отииси 14 59 152 4
Фонду сумњ. потр. ---- --- __:_ 100
Добитак .. 98 95 93 78

Прихбди

Камате 847 719 807 694
Провизије 10 10 15 26
Непокретности 30 31 27 39
Курсна разл. ефеката 59 49 25 48
Пренос добитка 3 21 23 21
Збир прих. или расх. 949 830 897 8»Ј
Дивиденда 6»/о 6% 6°/'o 6»/«

За време целе бавкарске кризе, упри:ос панкци ула-
гача и максимирању каматних стопа, одлив улога код Хер-
цегновСке банке није износио више од 4 милиона динара. 

односно око. 25%. од износа улога .у 1930. У tokv прошле 

године дошло je опет до извесиог прилива улога. „Пове- 

риоци” нису овде.никада имали већег значаја, a после 19321 

Херцегновска банка није ce више служила ни реесконтоа.

Губитак на земљорадџичким дуговима, предатим П. 

A. Б.-у, отписан je у целости већ у току 1936. Значајнијих 

промена у активи нема. Готовина, потраживања код нов- 

чаних завода н хартије од вредности (државне) износе 1,6 

мил., непогфетности и намештај 54-4 хиљ., потраживање од; 

Аграрне банке 615 хиљ., a сви остали дужпици (no есконту,. 

no тек рач., хипотекарно обезбеђени и утужени) — 9,1 мил.' 

динара.-

Збир прихода износи 83Ö хиљ., за 67 хиљ. мање него - 

у 1936. Редовни- приходи у 1937 били су, у стварк, ипак 

нешто већи од оних из претходне године. Наиме, у 1936 

међу редовне приходе унете су и ненаплаћене камате од 

земљорадника из ранијих година. У 1937 години тај ван- - 

редни приход je привидно опао. Чнсти добитак нзноси 78? 

хиљ. дин., од чега су употребљене 72 хиљ. за исплату 6% 

дивиденде, a остатак je пренет на нови рачун.

У управи су г.г.: Лазар Ђ. Доклестић, претседншс; 

Милош Л. Поповић, потпретседник; Васо Ћурић, Лазар Ћо- 

ровић, Јосип Кошио, Јово Бравачић, Андрија Лазаревић, 

Панто Сијерковић и д-р Лав Нетовић. У  надзорком одбору 

ce налазе г.г.: Рафо М. Марић, Душан П. Поповић, Перо 

Ћераннћ, Обреи С. Дунђеровић и Јашо Видовић. Банчин.: 

прокуриста je г. Петар Н. Тошнћ.
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Sadržaj:
Бата, Југословекске творнице гуме и обуће, Борово 

Југословенске текстилне творнице Маутнер д. д., Љубљана

БАТА, ■ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТВОРНИЦЕ ГУМЕ И ОБУЋЕ.

БОРОВО

Кад je пре кратког времена г. Министар просвете 

лично подели.о висока одликовања г. г. Јану Бати, прет- 

седнику управнога одбора Бата, Борово и Томи Макси- 

мовићу, директору, нама je пала на памет она народна реч, 

да мртви брзо јаше. Јер тек пре неколико година тра- 

жили еу противници Батитш, да му се забрани рад, тврдећи 

да je он штетан културно, социјално и национално. A no

ćne неколико година Краљевска влада одликује шефове 

тог предузећа за заслуге на културном пољу.

Бата, Борово, саградио je у размаку од пет година 

две скупоцене школске зграде. Шта то значи најбоље ће- 

мо разумети, кад имамо у виду да je у самој престоници 

целокупна основна и средња настава недостатна услед ве- 

ликог недостатка школских зграда. Док беопрадска деда 

живе о полудневној настави, дотле радничка деца у Боро- 

ву имају школске зграде, најмодерније технике и учила 

каквих нема ни једна државна школа. До пре неколико 

година једно обично сеоце, данас je Борово једна од ма- 

лог броја културних жижа наше отаџбине. Оно je због

тога постало циљ кул- 

турног хаџилука све ве- 

ћег броја из земље и 

са стране.

Још су брже јахали 

покојни противници Ба- 

тини у области социјал- 

ној. Не чују се више 

тврђења, да je Бата ек- 

сплоататор радне снаге, 

да узима раднике no 

две недеље бесплатно на 

пробу, да их примора- 

ва да раде 12 сати днез- 

но, и недељом и пра- 

зником, да у Борову 

влада зараза због не- 
здраве воде, да у ради- 

оницама нема потреб- 

них заштита против не- 

срећних случајева итд.

D-i Јан Бата *~ве се то износило про-

претседшЉ друштћа тив Фирме, која je у-
зидала: пуних 15 мил. д. 

у .радничке станове пуне конфора, снабдевене купатили- 

ма, и све то уз багателну закупнину. Ми познајемо неко- 

лико . предузећа, ве.ћином страног капитала, која су врло 

напредна социјално политички, али ниједно није у томе 

отишло далеко као Бата. -Савршена хигијена' у радиони- 

цама, у дворишту, на улицама и у становима. Модерна ве-

г) Радничка заштита, XVII, № 6—7, стр. 780.

лика амбуланта са лекарем кога предузеће плћа, одржава- 

ње осмочасовног радног дана, старање о раднику за вре- 

ме и после рада приредбама музичким, спортским итд. Ба- 

тина спортска екипа спада међу најбоље у Југославији.

Али врхунац социјалиога старања лежи у надница- 

мд. Бата плаћа највише наднице у земљи. Ta je чињеница 

аутентично утврђена на службеној анкети у фебруару 1936 

грд. Она je данас опште позната. Потпуности ради да ци- 

тирамо један докуменат потпуно непристрасног, социјално- 

политички напредног и за ова питања најмеродавнијег ау- 

торитета у свету: Међународног бироа рада у Женеви. Он 

je преко свог угледног чиновника и великог стручњака за 

радничко-политичка питања г. д-р Хана проучавао соци- 

јално-политичке прилике Борова на лицу места, „резул- 

тат je објавио у засебној студији. Ево шта се у њој каже

о надницама:

„Средишњи Уред за осигурање радника исказује у

1932 год. просечну надницу у бранши за прераду гуме и 

коже од 17,20 дин.1), a пет година доцније тај се износ по- 

neo на 20,72 дин. Међутим, просечна зарада радника код 

Бате (иа основу извештаја Оузора) пење се у 1936 год. на 

52 дин. дневно. Ако се узме у обзир да су у међувремену 

пале цене животних на- 

мирница (од 1929 до 

1935 за 40°/о), онда из- 

лази, да je код Бате 

вдво живота радника 

рапидно скочио. Насу- 
прот овоме цитира Кре- 

кић статистику надни- 

ца једне фабрике у Бе- 

ограду, чије je радни- 

штво у истој епохи до- 

бијало све мање над- 

ница. У обућарској ин- 

дустрији, према службе- 

нДм подацима Сузора 

долазио je: 13,61%

свију радника осигура- 

них у класу од 8 дин.,

24% у класу од 11 до

14 дин., a само 11,8% 

у о.ну од 48 дин. A са- 

радници Батини no ста- г. Хома Максимовић

тистици Оузора !у О- генерални днрећтор друштба
секу (септембар 1936

године) крећу се између 41,85 и 58.49.” Речито сведочанствс! 

Што се пак тиче рада Батиног са националне тачке гле- 

Дишта и ту je он високо над многима. Бата има преко 4.000 

сарадника, све чистих Југословена. Милина je видети тај 

радни народ кад излази из фабрике. Здрав je и располо- 

жен! Предузеће Бата није равнодушно према националној 

настројености својих сарадника. У школи, у радиониди, 

после рада, на спорту и у свима приликама негује се нацио-
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нални дух у Борову. Силан успех соколства у Борову je 

један од доказа Батиног национализма.

Ми смо у неприлици пишући ове редове, јер се о 

Батином културном, социјалном и надионалном раду може 

толико много да напише, да се бојимо, да ово неколико 

редака не умање значај Батиног рада у свима трима об- 

лаетима.
*

Индустријско предузеће je једна национално-економ- 

ска категорија и једино je национално-економски критери- 

јум меродаван за његову оцену. Бата производи артикал 

који служи за подмирење једне од трију најпрешнијих 

животних потреба (храна, стан и одело). Незадовољавање 

ових потреба повлачи за собом на крају смрт. Данас и 

деца знају, шта je Бата све урадио за задовољење потребе 

обувања нашега народа. Бата je синоним јевтине обуће. Он 

употребљава сва средства технике и науке за што јевти- 

није обување народа. Он то постизава на два начина: си- 

стематским спуштањем цена постојећим типовима обуће и 

кеуморним изналажењем нових комбинација материје ii 

рада за добијање што јевтиније обуће. Бата je почео с 

обарањем цена постојећих типова обуће, али je у исто 

време помоћу нових комбинација доносио на тржиште све 

јевтинију обућу. Непрегледна je збирка типова обуће, коју 

je израдио Бата идући од јевтинога ка јевтинијем. Данас 

je код њега лепа обућа много јевтинија но што je пре 

шест година коштала најгора, као опанак од сирове коже, 

папуча и нанула.

И анализа' биланса може да послужи за оцену наци- 

оиално-економског зиачења једног индустријског преду- 

зећа. Биланс je у ствари свођење најразноврснијих аката 

и факата на један заједнички именитељ. Биланс je цифар- 

ски изражена економија.

Рачун изравнања je интересантан са национално-еко- 

номске тачке гледишта статистички; он нам показује износ 

инвестиција, инвестиционог капитала и оруђа производње, 

вредност за коју je обогаћен наш национални продуктивни 

инвентар. To je трајно дејство инвестиције. Не мање je 

интересантно прелазно, оно дејство саме изградње. Инве- 

стиције су неопходан елемент привредне равнотеже: От- 

падање инвестиција je знак депресије, „ аораст знак поле- 

та. Отуда су данас у целом свету, na и код нас, инвести- 

ције сретство за оживљење привреде. Стално и бескрајно 

инвестирање капитала je систем Бата. Бата у Борову из- 

грађује непрекидно од како je положио први камен. Али 

je врло важно, да тежиште Батиних инвестиција пада у 

доба највеће привредне депресије код нас; у доба кад je 

инвестициона делатност била замрла. Из свију крајева су 

хрлили радниди ка Борову, да тамо нађу посла у грађеви- 

нарству.

Рачун изравнања

Актива 1935. 1936. 5937,

у хиљадама динара

Г отовина 3.536 3.664.5 1.241

Хартије од вредности 305 400 2.065

Дужници 2.110 1.746 1.543

Роба 58.876 62.535 72.998

Стројеви н уређај 73.768 52,168 49.892

Земљишта и зграде 73.768 42.896 48.490

Преносне ставке 129 --- —

Пасива

Главница 40.000 40.000 40.000

Резервни фонд 7.998 26.591 36.136

Писебни резервни фонд 5.100 7.625 7.625

Новад и дознаке на путу 8.030 18.462 24.661

Повериоци 72.564 56.638 54.334

Преносне ставке 1.044 6.956 8.083

Добитак са преносом 3.988 7.137 5.390

Збир биланса 183.726 163.410 176.230

Анализирајући биланс са национално-економске тач- 

ке гледишта о рачуну изравнања не бисмо имали много да 

кажемо. Он показује између осталога, да роба износи 73 

милиона, стројеви и уређај омругло 50, a земљиште и згра- 

де 48 мил. дин. Инвестиције се исказују у две ставке: уре- 

ђај и непокретности, и оне заједно чине 98 мил. ,дин. Бата 

не исказује у засебном рачуну у пасиви суме употребље- 

не за отпис инвестиција, већ врши то непосредно: отпада- 

јућу квоту одбија од билансне вредности. Према томе ста- 

ње инвестиција иа дан 31 децембра 1937 год. ни издалека 

не показује износ, који je Бата инвестирао. To се већ види 

и no томе, кад се упореде раније године. У 1936 год. ин- 

вестиције су износиле 95 мил. дин. Ha основу тога може 

се без ичега даљег претпоставити, да je Бата од почетка 

уложио у непокретности и уређај најмање 150 мил. дин. Од 

тога један мали део отпада на непокретности у Љубљани, 

Загребу, Пожези и Струмицн, a највећи на земљиште, згра- 

де и уређај у Борову.

Са гледишта национално-економског најинтересант- 

нији je рачун губитка и добитка. Он je динамички, на су- 

прот билансу који je статичан. Истина сваки je завршни 

рачун no себи статичан, он je као фотографски снимак, 

обухвата само један тренутак. Али то у ствари важи и за 

рачун изравнања. Рачун губитка и добитка je пре један 

списак најразноврснијих издатака и прихода, али не пои- 

мевце, већ сведених на један заједнички именитељ, на нов- 

чану јединицу. Рачуи губитка и добитка показује према 

томе више или мање — према томе какав je систем код 

билансирања употребљен, колико je издато и примљено у 

току пословне године. Али не само колико, већ и када. 

Није непрегледан списак добара, која су нотребна одређе- 

ној индустрији; сва се она своди на неколико гру.па, тако 

да се у рачуну губитка стављају количине и врсте. Ево 

како изгледа рачун губитка и добитка Бата, Борово:

Рачун губитка и добитка

Губитак 1935. 1938. 1937.

У хиљадама динара

Подвоз 8.065 10.436 11.738

Царина 4.548 5.399 7.347

Порези и остале дажбине 19.208 25.923 42.92)

Наднице, плате и награде 52.833 59.821 71.997

Амортизације 13.999 20.172 26.341

Погонски и послов. издаци 34.906 24.597 33.305

Чист добитак 3.891 6.738 4.593,

Добитак

Бруто добитак 137.459 153.086 198.242

Збир губ. или доб. 137.450 153.086 198.242

Рачун добитка показује износ од 198 мил. дин. Ta 

цифра није идентична с обртом. Двојно књиговодство вр- 

ши у току године и при саставу закључних рачуна много- 

бројне компензације између пасивних и активних ставки. 

Да ова цифра не претставља цео пазар, може се тачно ви- 

дети из рачуна губитка: тамо се на пример не налазе изда- 

ди на набавке сировина и потрошног материјала. Ти су из- 

даци компензирани са рачуном робе. Излази, да горњи из- 

даци, који претстављају трошкове -— не у књиговодству
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већ у економском смислу — нису потпуни. Целокупни обрт 

може ce добити кад ce и набавке узму у рачун. Tora по- 

датка нема у завршним рачунима; али ce ту можемо лако 

помоћи. У литератури о обућарској индустрији —  a она 

je огромна — могу ce наћи подаци о просечној релацији 

између укупних трошкова и оних за набавке. Последњи 

«зносе 80°/о од првих. Значи да je Бата у току 1937 год. 

издао на потрошни материјал 160 мил. дин. Ту спадају: 

кожа, текстилија, гвожђе, погонски материјал, кемикали- 

је, гума, материјал за паковање итд.

Према томе рачун губитка и добитка заједно са на- 

-бавкама овако би изгледао:

Г убитак 1935. 1936. 1937.

У хиљадама динара

Подвоз 8.065 10.436 11.738

Царина 4.547 5.399 7.347

Порези и остале дажбине 19.207 26.923 42.921

Наднице, плате и награде 52.833 59.821 71.997

Амортизације 13.999 20.172 26.341

Погон. и послов. издаци 34.906 24.597 33.305

Набавке 110.000 122.000 160.000

Чист добитак 3.891 6.738 4.593

Добитак

Еруто добитак 247.459 275.086 358.242

Збир губитка или добитка 247.459 275.086 358.242

.Зиачи да je Бата у току 1937 год. потрошио округло, 358 мил. 

дин. Према природи материјала који je потрошио, a и пре- 

ма информацијама које смо добили, од тога je потрошено 

;у земљи 310 мил. дин.
Ha шта je потрошено тих 310 мил. дин? Kao што смо 

видели 160 мил. на набавке. Од тога, такође према иску- 

ству у индустрији обуће, највећи део (70°/о) отпада на ко- 

.жу и текстилије. Остало je угаљ, дрво, гвожђе итд. Значи 

да je цела сума потрошена на набавку домаћих индустриј- 

,ских производа. У 1937 год. купио je Бата од наше инду- 

стрије робе у вредности од 160 мил. дин. Овде долазе у 

обзир индустрије, код којих je најважнији део продукцио- 

них трошкова радна снага (гвожђе, угаљ, итд.) Према томе 

од тих 160 мил. дин. отпада округло 100 мил. на наднице. 

A k o  тој суми додамо износ исплаћених надница сопстве- 

ним радницима, који je исказан у рачуну губитка са 72 

мил. дин., онда излази, да je Бата у току 1937 год. издао 

на радну снагу — посредно и непосредно —  170 мил. дин., 

односно 55°/о целоку.пних издатака.

Ова чињеница захтева да ce задржимо мало дуже 

на њој.

Не постоји ниједна индустријска земља у којој ce 

гледа на индустрију неповољно. Тамо нема ниједне по- 

литичке странке нити ма какве друге скупине са јавном 

акцијом, коja би била противна индустрији. Таква појава 

могућна je само код извесних лаичких и реакционарних 

елемената у земљама индустријски мање развијеним. Ин- 

дустрија ce сматра свуда као крајњи циљ економске ево- 

луције и као база народног благостања. Противници овог 

гледшита сматрају, да им je у последње време пришао 

у индат ггретседник Рузвелт својом борбом са великом 

индустријом. To je огромна заблуда. Ни на памет не пада 

претседнику Рузвелту, да буде против индустрије, против 

великог капитала, против оне привредне гране, од које жи- 

ви 40e/o становника Северне Америке. Оно што je Рузвелт 

тсритиковао код великог капитала у индустрији, то je ње- 

гово држање у питању инвестиција за време привредне де- 

пресије. Он налази да велики капитал има за дужност да 

у доба депресије нрши инвестицију и онда кад то није ње- 

:тов рачун.

Зашто ce у напредном свету индустрија сматра за 

најважнију привредну грану, одговор нам дају горњи по- 

даци. Зато што индустрија не ради за капиталисту већ 

за радника. Наши су економски реакционари пренели на 

индустрију и велики капитал мишљење које ce обично има

о зеленашима. Ови раде само за себе и не даду никоме 

живети. Индустрија, то су кола, која вуче капитал, a у 

којима седи рад. Индустријске ce државб не устежу чак, 

да индустрији даду субвенције, премије и друге олакшице 

само да не би умањиле и престале са послом. У индустрији 

ce у напредном свету не гледа капитал већ рад. Индустрија 

je у служби рада. To ce види из горњих цифара. Јер док 

je у 1937 год. Бата издао на име надница 170 мил. дин. до- 

тле je он добио свега 4,6 мил. дин. — на сопствени капитал 

од преко 100 мил. дин. To су цифре, то je реалиост, ту 

нема опсене! Ако би стала електрична централа у Борову, 

изгубили би радници 170 мил. дин., a Бата 4,6 мил. (наравно 

са одговарајућим отписима). Не би изгубили само радници. 

Држава je примила у 1937 год. на име разних дажбина 50 

мил. дин. A остали лиферанти добара и услуга 33 мил. дин. 

Оно што су физички napa и електрика, то je кагштал еко- 

номски: погонска снага. Путем инвестиција и набавки став- 

ља он у покрет процес производње. A производња je извор 
благостања.

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТЕКСТИЛНЕ ТВОРНИЦЕ МАУТНЕР 

Д. Д., ЉУБЉАНА

Наша текстилна индустрија имала je и у годинама 

кризе сразмерно доста повољну коњунктуру. Додуше, због 

смањења куповне снаге становништва била je опала и по- 

трошња текстилних производа. Међутим, то ce примећива- 

ло у првом реду код увоза фабриката, док ce je запосле- 

ност домаћих фабрика и у најтежим годинама углавном 

одржала на висини достигнутој пре кризе. Шта више, по- 

једине домаће сјзабрике су и тада успевале да још и пове- 

ћају своју производњу. Основано je и много нових текстил- 

них предузећа, нарочито после 1933 године. С друге стра- 

не су и од раније постојеће фабрике прошириване и модер- 

низоване. Ha потпуно задовољавајући напредак наше тек- 

стилне индустрије у току последњих 5 година указује и 

пораст броја текстилних радника осигураних код „Сузора” 
са 34.700 у 1933 на 60.200 у 1937 години.

Знатан утицај на развитак наше текстилне, a нарочи- 

то памучне индустрије имале су и санкције према Италији. 

Због њих je увоз пређе из Италије у своје време био са- 

свим престао, тако да je јаче порасла и тражња за дома- 

ћом пређом. У вези с тим могле су и Маутнерове предио- 

нице у Литији да лотпуно искористе свој капацитет, a боље 

су биле запослене и ткачнице као и текстилна штампарија 

која овом предузећу припада. У току 1936 побољшање ce 

наставило, јер je предузећу било пошло за руком да знат- 

но повећа своју произЕодњу и продају. Пословање je и 

прошле године све до краја јесени било сасвим задовоља- 

вајуће, али je пред крај године дошло до извесног застоја, 

који je у току ове године дошао још јаче до изражаја. Сре- 

дином 1937 дошло je и до пада цена на светском тржишту 

памука. To je утицало и на формирање цена памучних про- 

извода. Благодарећи опрезној куповној политици, Маутне- 

ровим фабрикама je ипак пошло за руком да избегну гу- 
битке.

Имали смо већ прилику да напоменемо да Југосло- 

венске текстилне творнице Маутнер д. д., Љубљана, дола- 

зе у ред наших највећих текстилних предузећа. У 1929 и

1930 години ово предузеће je билансирало са 125 милиона, 

a крајем прошле године са 66,5 мил. дин. Међутим, то не 

значи да je капитал с којим сада раде Маутнерове фабри- 

ке са 60 милиона мањи него пре кризе. Само je начин би-
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лансирања измењен. Фонд амортизације, који je раније ис- 

казиван у пасиви, одбија ce сада од набавне вредности ик- 

вестиција у активи. Тиме ce рачунски ништа не мења. Ме- 

ђутим, да ce то не чини, збир биланса износ-ио би и данас 

преко 1Ü0 милиона. Пословница и складиште предузећа на- 

лазе ce у Загребу, a фабрике су концентрисане у Слове- 

начкој, и то: предионица у Литији, a ткаоницауСв. Павлу 

код Преболда. У 1929 прикључена je Маутнеровим творни-. 

цама и једна фабрика тепиха, a у току 1933 и 1934 пре- 

дузеће je подигло и нову најмодернију текстилну штампа- 

рију, са три ролоа, која je прикључена ткаоници у Св. Па- 

влу код Преболда. Постројења у свима творницама су нај- 
савременија.

ГТредузеће je у финансијском погледу такође одлич- 

но фундирано. To нам показује и доња таблица:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

Уређај фабрика: у хиљадама динара

Земљишта 946 946 946 946

Зграде 28.434 28.841 28.866 29.051

Машине 29.470 29.621 30.107 30.717

Уређај 3.499 3.595 4.158 4.364,

Текстилна штампарија —— 168 -- -- V.

Инв.естиције укупно 62.349 63.171 64.077 65.078

Одбивши фонд аморт. 26.739 30.239 34.715 39.301

Остаје вредн. инвестиц. 35.611 32.932 29.362 25.777

Залихе 22.249 26.277 26.163 26.124

Дужници 11.129 13.617 14.982 12.494

Харт. од вредности 229 229 6.688 228.

Благајна 821 2.462 2.032 1.948

ГЕасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фонд 8.450 9.947 9.950 13.679

Потпорни радн. фонд 300 300 300 . 300

Повериоци 39.569 42.728 44.913 28.406

Чиста добит 1.719 2.542 4.064 4.186

Збир биланса 70.038 75.517 79.227 66.571

Прво да погледамо пасиву. Крајем 1937 сопствена. 

средства, без фонда амортизације и чистог добитка изно- . 

ce скоро 34 мил. дин., од чега отпада 20 мил. на главницу. 

Фондови су за 3,73 мил. већи него у претходној години. 

Из добити за претпрошлу годину био им je дотиран износ 

од 200 хиљ. дин. To значи да им je у 1937, још пре за- 

кључка књига дотиран износ од 3,53 милиона. Највећи део 

тог износа претставља, како изгледа, зараду на курсној 

разлици хартија од вредности које су у току 1936 набав- 

љене, a у 1937 опет отуђене. Из биланса ce, на жалост, не 

види о каквим ce хартијама ту радило. Повериоци износе 

28,4. мил. и мањи cv за око 16.5 милиона него крајем прет- 

ходне године. Док су још у 1936 сопствена средства према 

туђим стајала као 2 према 3, дотле je тај однос ирајем про- 

шле године био управо обрнут. To значи да ce je и иначе 

необично повољан однос између сопствених и туђих сред- 

става у току прошле године. још и знатно поправио.

Врло je повољан и однос између сопствених средста- 

ва и инвестиција, jep je сопственкм средствима финанси- 

рана не само целокупна дугорочна актива, него и извесан 

део обртног капитала у ужем смислу. Целокупни уређај 

фабрика, који ce састоји из земљишта, зграда, машина, 

алата итд., исказан je ca 65,08 мил.. односно одбивши фонд

амортизације -— са 25*78 мил. дин. Taj уређај вреди, сигур»- 

но, знатно више, тако да предузеће има код својих инве- 

стиција извесну тиху резерву. Залихе су исказав« са 

мил. и не показују већих разлика у односу на неколико 

претходних година. To исто би ce могло рећи !f у поглоду : 

готовине која износи нешто испод 2 мил. дин. Дужниди, 

који су 1930 године били 29 милиона, редуцирани су до 

краја 1933 на 10,7 мил. У току 1934, 1935 и 1936 они су опет 

показивали мали пораст, тако да су крајем 1936 износили 

нешто испод 15 мил. Крајем 1937 они износе само 12,5 мил. 

Док je смањивање дужника од 1930 ло 1933 имало два уз- . 

рока: опадање продаје ,и промену услова цлаћања, гдотле су 

промене у току последње четири године последица fjajnpe 

повећаи>а, a затим — пред крај 1937 —■ поновног смашива- . 

ња продаје. Иначе, укупни прошлогодишн,и промет Ма- 

утнерових фабрика био je приближно једнак ономе. из.1936 

године. Добитак за 1937 je такође готово једнак ономе из- 
претходне године.

Ево рачуна губитка и добитка Југословенских тек- 
стилних творница Маутнер д. д. Љубљана:

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Трошкови 5.254 5.260 5.438 5.584

Камата 3.800 4.856 4.516 4.138

Порези 3.703 4.874 5.716 7.385

Течајне разлике --- 2.561 ---

Дубиозна потраживања --- 175 580 6

Амортизација 3.501 3.501 4.476 4.586

Чиста добит 1.719 2.542 4.064 4.186

Приходи

Пренос добити 399 344 487 626;

Производња 18.138 23.189 24,024 25.187

Остали приходи --- 236 279 . 72.

Збир прихода 18.538 23.769 24.790 25.885

Ha страни прихода видимо да су бруто-приходи од 

производње у прошлој години износили 25 мил., за 1 мил.. 

више него у претходној и за 2 мил. више него у 1935 го- 

дини. За порезе предузеће je исплатило износ од 7,38 мил. 

према 5,7 мил. у претходној и 4,8 мил. у 1935 години. To 

значи да je за исплату вишка оореза употребљено више 

него што то одговара порасту прихода од производње. Оп- 

шти трошкови показују само незнатан пораст, али je и 

тај више него компензиран поновним смањивањем издатака 

за камату. Амортизација износи 4,58 милиона, за 110 хил^ 

више него у 1936. Иначе, инвестиције су покривене фон- 

дом амортизације већ са 60,4% (према 43% крајем 1934)..

Чиста добит je исказана са 4,18 мил., одноСно no од- 

битку преноса из 1936 са 3,56 мил. To није цела добит. Км:: 

што je већ споменуто, вавредни приход (углавном . од хар- 

тија од вредности) од око 3,53 милиона унет je још пре за-. 

кључка књига у резервне фондове. Од исказане чисте до- 

бити употребљено je за дотадију резервном фонду 250 хиљ., 

за тантијему 230 хиљ., за пренос на нови рачук .705 хид .̂ , 

дин. и за исплату 15% дивиденде акционаримд 3, «илиона, 

као и у прошлој години. За 1935. била je исплаћена диви- 

денда од 9%, a за две претходне године. дивиденда. није-, 

дељена. Уместо тога било je дотирано резерв11ом (ј)онл.\ 

no 1,2 мил.. дин. годишње. .

У управи су г.г.: JVlaKco Антић, Јосип Лукман, . д-р .. 

Никола Костренчић, д-р Фран Павлин, д-р Јан Требицкит 

д-р Цветко Грегорић, Радо Хрибар, Иво Moxopiiji, Оска;?, 

Барт, Еуген Ерхарт и д-р Ханс Фридл.
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Садржај:
Смит и Меније, творница папира д. д., Загреб 

Ланена индустрија д. д. — Осијек

„Укод” творница укоченог дрва и фирниса д. д., Сушак 

Crnogorska banka na Cetinju

СМИТ И МЕНИЈЕ, ТВОРНИЦА ПАПИРА Д. Д., ЗАГРЕБ

Фабрика Смит и Меније на Сушаку долази у ред на- 

ших најстаријих индустријских предузећа. Основана je још 

1827 године. Њен уређај je ипак најмодервији, јар je фа- 

брика, нарочито у току последњих 20 година, знатно про- 

ширена и потпуно модериизована. Када je предузеће после 

рата претворено у акционарско друштво, главница je иано- 

сила пола мил. дин., 1925 je повишена на 10 мил., a 1927 на

15 мил. дин., колико износи и данас. Фабрика у којој je за- 

послено преко 400 радника, уређена je за производњу фи- 

нијих и најфинијих врста хартије, a истовремено je и ве- 

лики произвођач електричне струје, којом посредством 

„Електре д. д.” свабдева и Сушак.

Предузеће израђује у првом реду цигаретни папир, 

затим разне врсте тако зване свилене хартије, креп-папир, 

хартију за израду банкнота, монополску хартију, хартију 

за филтрирање и посушивање, карбон-папир итд. Како je 

то наш једиии произвођач најфинијих врста хартије, он 

нас je много еманциповао од увоза из иностравства. Упра- 

ва фабрике напомиње у свом последњем извештају, да joj 

je и у току прошле године једна од најглавнијих брига 

била, да повећа производњу и продају. У погледу главног 

производа, цигаретног папира, на продају у земљи фабри- 

ка није могла да утиче, јер тражња зависи једино од no- 

треба Управе државних монопола односво Режије дувана. 

Међутим, управа je чинила необично интензивне напоре у 

правцу повећања извоза. Постигнут резултат потпуно за- 

довољава, поготово ако ce узме у обзир да je остварен 

упркос великим сметњама на које наилази извоз с обзи- 

ром на постојећи платни промет и на тешкоће код компен- 

зацијског пословања. Иначе, настојања управе око пове- 

ћања производње и продаје била су ометана и поскупље- 

њем сировина и осталих производних чинилаца. С друге 

стране je повољно утицала чињеница да je смањена кон- 

курентска способност Шпаније, која je пре грађанског 

рата била главни лиферант папира ове врсте на многим

страним (нарочито прекоморским) тржишти1ма.

Ево главних билансних позиција фабрике за послед- 

ње четири године:

Рачун изравнања
i 938. 1937.

динара 

25.147 21.576

9.344 13.956

17.694 13.749

1.930 2.068

366 120

15,000 15.000

313 380

1.750 1.750

Повериоци 34.516 36.376 36,092. 33.019

Добитак са прен. 136 . 507 1.326 : 1.320

Збир биланса 68.984 ■. 74.487 _ 54.481. . 51,469

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови 2.989 3.914 4.197 4.25')

Камати 2.551 2.920 2.529 2.827

Парези и прирези 517 346 1.181 1.257

Амортизација 3.064 3.273 3.677 3.652
Добит са прев. 136 507 1.326 1.320

Приходи

Пренос добити 33 136 507 377

Од робе 9.214 10.759 12.351 12.938

Од некретвина --- 65 52 ---

Збир врихода 9.247 10.960 12.910 13.315

Збир биланса, који je био пао са 74,48 мил. у 1935 на 

54,48 мил. дин, крајем 1936, смањен je прошле године за 

даља 3 мил., на 51,47 мил. дин. Иначе, до краја 1935 збир 

биланса показивао je константан пораст и у исТој години 

био je за преко 25 мил. дин. већи него крајем 1927 године. 

Ова промена његовог правца кретања није стварна. Оиа 

je последица промењеног начина књижења фонда аморти- 

зације. До краја 1935 у активи je исказана укуина набаз- 

на вредност инвестиција, a као позиција за коректуру њч- 

хове стварне вредности, одвосно вредности после отписа, 

у пасиви je књижен фонд амортизације. Од претпрошле 

године овај фонд не јавља ce више у пасиви, јер ce от- 

писи врше непосредно —  смањивањем билансне вредности 

инвестиција у активи. Да није извршена ова промена ва- 

чина књижења, збир биланса био би и у 1937 (са 79,34 мил.) 

за око 5 мил. већи од рекордног стања из 1935 године.

Фабрички уређај исказан je ca 21,57 мил. Досадашња 

амортизација (извршена од 1927, после валоризације пред- 

ратних инвестиција, до краја 1937 године) износи 27,87 мил. 

To значи да je крајем прошле године набавна вредвост ин- 

вестиција износила 49,44 мил., за 4,1 мил. више вего крајем 

1935 год. Ha вове инвестиције извршеве у току прошле го- 

дине отпада само 81 хиљ. див. a на оне из 1936 и 1935 no 

4 мил. годишње. Инвестициона делатност код сушачке 

творвице папира била je увек врло жива. У току послед- 

њих година она je за нове иввестиције издала око. 20 мил. 

див. И амортизација иввестиција била je увек ивтеазивва, 

изузевши у 1932 години у којој je била потпуво изостала. 

Давашња стварва вредаост инвестиција je сигурно већа 

од њихове билансне вредности.

Залихе робе и материјала износе крај.ем .1937 године

13,95 мил. према 9,34 мил. у 1936. Повећање je усдедило де- 

лом због поскупљења сировина и другог материјала, a де- 

лом je у вези и с повећањем .производње. Дужници су кра- 

јем. прошле годиве са 13,75 мил. били за око 4 мил. див. 

мањи вего у претходвој годиви. Изгледа да je то у вези 

са бржом наплатом' потраживања за вродату робу.

Актива

Фабрички уређај 

Роба и материјал 

Дужвици

Ефекти и јамчевине 

Благајне 

Пасива 

Г лавница 

Резервни фоад 

Фонд валоризациje 

Фон амортизације

1934. 1935

У хиљадама

41.463 45.357

12.084 10.273

13.538 16.511

1.787 2.196

111 150

15.000 15.000

313 313

1.750 1.750

17.268 20.541
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Билансна вредност инвестиција крајем прошле годи- 

не била je, као што je већ споменуто, 21,57 мил. a укупна 

сопствена средства, без чистог добитка, износе 17 мил. 

Када би се главница повисила за 5 мил., на 20 мил. дик., 

све инвестиције биле би покривен-е сопственим средствима. 

Међутим благодарећи амортизацији до тога ће се доћи у 

року од две године и без повишења главнице. Повериоци 

су скоро два пута већи од укупних сопствених средстави. 

Мрајем 1937 билансирани су са 33 мил. и мањи су за 3 мил. 

дин. него у 1936. Иначе, у току последњих десетак годила 

повериоци су се стално креталн између 29 и 36 мил. дин. 

Издаци за камате у прошлој години износили су 2,8 миди- 

она. Камати за кредите апсорбују око 20% бруто-прихода. 

У годинама кризе ситуација je, због мањих бруто-прихода 

и углавном непромењеног терета камате, била у том погде- 
ду још неповољнија.

После 1932, у којој су били најмањи са 3,5 мил., прн- 

ходи од робе показивали су сталну тенденцију пораста и 

већ у 1936 су достигли висину од 12,35 мил. Повећање ових 

прихода настављено je и у прошлој години, али нешто 

споријим темпрм. Пораст продукдије и продаје у 1937 у 

поређењу са претходном годином био je знатнији, али 

je то само делом дошло до изражаја и на рачуну губитка 

и добитка, јер je и поскупљење сировина и повећање над- 

ница било знатно, док су продајне дене готових производа 

остале непромењене или су само у мањој мери повишене. 

Приходи од робе у 1937 су за 587 хиљ. дин. већи од оних 

из 1936. Разуме се да су с обзиром на повећану продукци- 

ју и продају, као и на општу тенденцију пораста цена, и 

расходи морали порасти. Међутим, као што се види из 

горње таблице овде се прошлогодишње повећање расхода 

креће ипак у скромним границама. Благодарећи томе била 

je и прошлогодишња чиста добит за 124 хиљ. дин. већа од 

оне из претходне године.

Чиста добит за 1937 исказана je ca 943 хиљ. дин., a 

заједно са преносом из 1936 она достиже 1,32 мил. Од тога 

je употребљено за исплату 5% дивиденде (као и у прет- 

ходној години) 750 хиљ. дин., за тантијему 94 хиљ. (премз 

133 хиљ. у 1936) и за повећање резерввог фонда 47 хил>. 

(према 66 хиљ. у 1936), док се остатак од 429 хиљ. дин. 

преноси на нови рачун. Он 1925 до претпрошле године ди- 

виденда није дељена, a за 1936 и 1937 она износи, као што 

се види, no 5% годишње.

У управи су г.г.: Миливој Црнадак, Карло пл. Мени- 

је, д-р Бранко Пливерић д-р Александар Горуп, Феликс пл. 

Мени.је, Златко Пуклер, Орећко Лукалић и Оскар Хартлиб.

ЛАНЕНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. — ОСИЈЕК

Ланена индустрија д. д. je наше најстарије, највеће 

и најбоље уређеио предузеће за прераду лана и кудеље. 

Основано je још 1901 као инок-осна фирма, a 1926 je пре- 

творено у акционарско друштво. Предузеће има модерну 

фабрику за прераду лана и кудеље у Владиславдима крај 

Осијека, као и предионицу и ткаоницу у Осијеку. Потреб- 

не сировине производе се такође у земљи. Ланена индустри- 

ја  дели ланено и кудељно семе земљорадницима, од којих 

доцније откупљује стабљике тих индустријских биљака, да 

би их прерадила најпре у влакна, a затим у пређу и гото- 

ве ланене и кудељне тканине. Предузеће израђује разна 

ланена и кудељна платна, импрегнирана платва за цираде и 

шаторе, готове цираде итд. Квалитет производа Ланене ин- 

дустрије je одличан, и они уживају код нас најбољи рено- 

ме. У њеним фабрикама je запослено неколико стотина рад- 

ника, a она пружа, осим тога, могућност зараде и великом 

броју земљорадника из околине, који се баве гајењем лана 

и кудеље.

Beh приликом прошлогодишње анализе биланса Ла- 

лене индустрије д. д. констатовали смо да су се почеле по- 

дрављати прилике у нашој индустрији лана и кудеље. To

није могло остати без утицаја ни на пословање овог пре- 

дузећа, нарочито после његове реорганизације која je из- 

вршена у 1934 и 1935 години. Пословање Ланене индустри- 

је д. д. било je, како у претпрошлој, тако и у прошлој ro- 

дини опет задовољавајуће, што je у вези са побољшањем 

општих привредних прилика. У 1936 je извршено и про- 

шир-ење ткаониде, a у току прошле године производни 

капацитет ткаонице je и даље повећан a проширена je и 

цредионица. Предузеће je у 1937 усавршило и уређај своје 

фабрике у Владиславцима, a постројења у Осијеку je пре- 

уредило, тако да je рад сада мног-о рационалнији, a ква- 

литет производа још бољи него што je био до сада. Пот- 

пуно задовољава и прошлогдишњи чцсти добитак.

Ево главних билансних позиција Ланене индустрије

д. д. за последње четири године:

Рачун нзравнања:

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

Непокретн. и машине 8.183 8.288 8.894 10.301
Инвентар и материјал 680 745 809 807

Сировине и роба 5.818 6.069 6.183 6.061

Благајна 22 23 15 34
Менице 24 19 15 26
Ефекти 298 364 381 381
Дужници 6.281 2.119 1.890 716
Преносне позиције 89 70 63 46

Пасива

Главница 10.000 6.500 6.500 6.500

Резервни фондови 301 --- --- 52

Фонд амортизације 4.991 5.493 5.701 5.991

Акцепти 5.750 5.550 5.300 4.805

Преносне позиције 178 143 219 201

Чисти добитак 166 12 529 823

Збир биланса 21.386 17.697 18.250 18.372

Главница je у току 1935 снижена за 3,5 мил., са 10 на

6,5 мил. дин. Из биланса за 1935 био je ишчезао и резервни

фонд, који je крајем 1934 износио 301 хиљаду a после по- 

деле добитка из исте године — 450 хиљ. дин. Тиме je био 

добивен износ од скоро 4 мил., што je у целости употреб- 

њено за отпис ранијих потраживања која су била постала 

дубиозна. Данас предузеће продаје све своје цроизводе 

углавном само за готово. Крајем 1937 дужници износе све- 

га 716 хиљ. дин., што значи да на њих отпада само 4% 

укупне активе. Најглавнију позицију у активи претстав- 

љају „непокретности и машине” које су билансиране са

10,3 мил. дин. према 8,89 мил. у претходној и 8,29 мил. у

1935 години. Kao што се види, у току последње две године 

издата су за нове инвестиције равно 2 мил. динара. To je 

у вези са проширењем предионице и ткаонице и усаврша- 

вањем уређаја, које je извршено у циљу радионализације 

производног процеса. „Сировине и роба” исказане су са 6 

мил. дин. и не показују већих промена у поређењу са њи- 

ховим стањем у 1936 и у неколико ранијих година.

Од 18,37 мил. дин. укупних средстава с којима Лане- 

на индустрија д. д. ради отпада само 5 мил. на т.уђа сред- 

ства и то 200 хиљ. на пасивне преносне позиције и 4,8 мил. 

на акцепте. Иначе после 1933, у којој су били рекордни са 

равно 6 мил., акцепти показују постепену али сталну тен- 

денцију опадања. Насупрот томе „фонд амортизације” по- 

степено расте и крајем 1937 износи скоро 6 мил. према 5,7 

мил. у претходној и нешто испод 5 мил. дин. у 1934. До

1935 овај фонд je повећаван са ово пола милиона динара 

годишње, док му je у 1936 дотирано само 208 хиљ. дин., a 

у прошлој години 290 хиљ. Фонд амартизадије покрива 

укупне инвестидије са око 58%. Повољан je и однос из- 

међу инвестиција и сопствених средстава, jeip ова не по- 

кривају само све инвестиције, него и извесан део обртног 

кааитала. Kao што се види финансијска ситуација Ланене 

индустрије д. д. je одлична.
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Рачун губитка и добитка

Расходи 1935. 1936. 1937.
Пословни трошкови 6.042 7.884 10.989
.Амортизација 501 208 290
Огпис дубоза • -- 41 19
Чисти добитак 12 529 823

Ириходи

.Пренос добитка -- 6 94
Пословни приходи 6.555 8.656 12.027
Збир 6.555 8.662 12.121

Бруто приход од фа&рикације и продаје у 1937 из- 

носи 12 мил. дин., за 40°/о више него у претходној односно 

за 83% више него у 1935 години. Предузеће je уз сразмер- 

но повољне цене пласирало прошлогодишњу продукцију 

фабрике за прераду лана и конопље, a проширило je и 

круг муштерија за производе предионице и ткаонице. По- 

словни трошкови покааују такође тенденцију пораста, што 

je и разумљиво с обзиром на проширење производње. Они 

су износили нешто испод 10 мил. дин, према 7,88 мил. у

1936 и 6,04 мил. дин. у 1935 години. Отписи ненаплативих 

потраживања били су ранијих година знатни. Због тога ce 

у  последње време роба углавном више и не даје на вере-

сију. С обзиром на то je сада као што je већ споменута, и 

износ дужника сразмерно незнатан, a безначајни су и or- 

писи дубиоза.

Чисти добитак у 1937 био je за око 40% већи него 

у претходвој години. Исказан je ca 728 хиљ. дин. односно

—  ако му додамо и пренос из 1936 —  са 823 хиљ. Од тога 

je употребљено за исплату 7% дивиденде 455 хиљ., за тан- 

тијему управи и награду «адзорном одбору 78 хиљ., за до- 

тацију резервном фонду 173 хиљ. a остатак од 117 хиљ. 

пренет je на нови рачун.

„УКОД” ТЕОРНИЦА УКОЧЕНОГ ДРВА И ФИРНИСА 

Д. Д., СУШАК

Предузећа за детаљну механичку обраду и хемијску 

прераду дрва су код нас доста ретка, иако имамо доста 

развијену шумску индустр.ију. Kao што je познато, она ce 

бави углавном само резањем и пилењем грађе. Због тога 

и код нашег извоза шумских производа стално преовла- 

ђује непрерађена роба. Највише ce извози тесана и ре- 

зана грађа док извоз готових производа игра сасвим спо- 

Редну улогу.

„Укод”, творница укоченог дрва и фирш-ica д. д. на 

Сушаку je једно од наших водећих предузећа за детаљну 

прераду односно обраду дрвета. Фабрика je пуштена у m>- 

гон пред крај 1931 године. Она има најмодернија постро- 

јења за израду т. зв. шперплоча, панелплоча, фирниса и 

сличних производа и упућена je у првом реду на извоз. 

Фабрика je основана готово у најгоре доба, за време саме 

кризе. У годинама кризе, упоредо са општим опадањем 

нашег извоза дрва, смањивао ce и извоз укоченог дрва и 

других производа које израђује „Укод”. Све до завођења 

санкција према Италији губици су ипак избегнути. Биланс 

за 1935 морао ce je, међутим, закључити са губитком од 

472 хиљ. дин. To није једина последица санкција. Да би 

ce надокнадио губитак талијанског тржишта предузеће je 

било прим0|ран0 да форсира извоз у другим правцима. Оно 

je тако развило и в(рло живо пословање са Палестином. 

Међути.ч, ту су ce јавила и дубиозна пот|раживања, тако 

да je до краја 1936 губитак „Укода” био порастао на 1 мил. 

4-37 хиљ. дин. У току прошле године упркос повећању прк- 

хода од фабрикације за преко 50% губитак je порастао за 

даљих 58 хиљ. на 1 мил. 495 хиљ. дин. To значи да je из- 

губљено већ скоро пола главнице, која од оснивања прс- 

дузећа износи 3 мил. дина)ра.

Предузеће ипак има много изгледа за успешан раз- 

витак. Губитак због санкција и онај у вези са пословањем 

;у Палестини претставља нешто сасвим изузетно. To су би-

ли случајеви више силе, a не редовна појава. Главно je да 

je предузеће имало снаге да их поднесе. Иначе, да није 

било поменутог отписа дубиоза, прошлогодишње редовно 

пословање могло je да буде закључено са чистим добитком 

од око 1 мил. дин. To значи да су општи услови за његов 

развитак ипак врло повољни. С обзиром на то смо убеђе- 

ии, да ће „Укод” већ 1938 пословну годину моћи да за- 

кључи са потпуно задовољавајућим резултатом. Предузеће 

je у току прошле године и реорганизовано. Предмет послова- 

ња je проширен, тако да ce оно више неће бавити само 

производњом шперплоча и фирниса и трговином таквом 

робом него и другим пословима трговине и индустрије др- 

ва и шумске првдреде. Поред тога je донета и одлука о 

повећању главнице са 3 на 6 мил., с тим да ce утврђивање 

рока и начина емисије, као и емисионог курса нових акција 

препусти закључку управе.

Ево биланса „Укода” за «еколико последњих година.

Актива. 1933. 1934. 1936.

у хиљадама динара

1937.

Инвестиције 15.561 15.262 14.327 16.975

Благајна 5 7 22 131
Новчани заводи 186 -- 104 13
Менице 147 170 46 107
Дужници 1.703 2.511 3.320 2.447

Роба 5.616 6.738 4.124 5.053
Губитак — — -- -- 1.436 1.495

Пасива

Главница 3.000 3.000 3,000 3.000
Пореска резерва -- 424 194

Повериоци 20.198 21.702 19.863 23.022
Преносне ставке -- 1 92 5
Чисти добитак 20 30 --- --
Збир биланса 23.218 24.733 23.380 26.221

Расходи

Пренос губитка —^ 472 1.436

Трошкови 1.131 1.190 1.219 1.883

Порези -- -- 790 23

Камате 981 208 -- --
Дубиозе 21 51 52 1.158

Амортизација -- 449 1.086 --
Чисти добитак 21 30 --

Приходи

Рачун фабрикације 2.147 1.908 1.927 3.005

Курсна разлика -- -- 255 --
Пренос добитка 21 21 --
Губитак •-- -- 1.436 1.495

Збир прих. или расх. 2.159 1.929 3.619 4.500

Инвестиције су у току прошле године повећане за

2,65 мил., на нешто испод 17 мил. дин. Ha њих отпада око 

65% целе активе. Ha робу отпада даљих 20% a на дужии- 

ке нешто мање од 10%. У односу на претходну годину ду- 

жници су смањени за 900 хиљ. дин. To je углавном у вези 

с отписом дубиоза. Ha интензивније пословање указује по- 

раст залиха робе за 900 хиљ., на 5,05 мил. дин.

Како je прошлогодишње смањење дужвика компеи- 

зирано истовременим повећањем залиха робе, a остале по- 

зиције у активи — изузев инвестиције — не показују зна- 

чајних промена, разумљиво je да су и промене у пасиви 

готово искључиво у вези с повећањем рачуна иивестиција. 

Повериоци су прошле године повећани за преко 3 мил. на

23 мил. дин. Највећи део инвестиција извршен je искори- 

шћењем кредита. Због тога je и релација између сопстве- 

них и туђих qpeÄCTaea нешто неповољна. Међутим, то не- 

ма нарочитог практичног значаја јер je овде у питању пре- 

дузеће које припада једном јаком концерну (Југословен- 

ској удруженој банци!).

Брутоприход фабрикације у 1937 износи 3 мил., a 

трошкови 1,9 мил. С обзиром на то да ce je морао извр- 

шити већ споменути отпис дубиоза, предузеће je прошле
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године одустало од амортизације a повериоци су се, као и 

у претходној години, у циљу што бржег опорављења nps- 

дузећа одрекли камате на коју би имали право.

У управи су била господа: Максо Антић, Оскар Bap", 

Артур Гвоадановић, Максо Хартогс, Отон Хајнрих, д-р 

Сигфрид Кауфер, д-р Мирослав Плој, Ђуро Ружић и Дане 

Волф. Главни директор je г. Отон Хајнрих.

CRNOGORSKA BANKA NA CETINJU

I u svom izveštaju za prošlu godinu uprava Crnogor

ske banke konstatuje da je rad tamošnjih novčanih zavoda 

još uvek vrlo otežan time, što im se onemogućuje naplata 

potraživanja izvršnim putem. Gotovo bi se moglo reći da ni 

razduženje zemljoradnika i brisanje dugova nisu toliko demo- 

rälisali dužnike, koliko je to učinio postupak izvršnih vlasti,* 

koje nikako ne sprovode dosuđena izvršenja. »Ovo je jedan 

od bitnih razloga — veli uprava — zbog kojeg će novčani za

vodi ovih krajeva duže vremena biti u krizi i teže i docnije 

doći do normalizacije poslovanja i povraćaja povjerenja«. 

Narodu i privredi iz tamošnjih brdskih i primorskih krajeva 

nisu donele koristi ni visoke cene zemljoradničkih produkata, 

jer su to, kao što je poznato, pasivni krajevi, u koje se ži

tarice moraju uvoziti. S druge strane su i cene stočnim pro

izvodima, koje ti krajevi izvoze, bile niske i nerentabilne.

Razume se da uz takve prilike ni Crnogorska banka nije 

još mogla da razvije svoju delatnost onako, kao što bi se to 

moglo očekivati s obzirom na poboljšanje opštih proizvodnih 

prilika u našoj državi, kao i s obzirom na poslovnu tradiciji!

i ugled .koji Crnogorska banka uživa u svom poslovnom rejonu 

(u staroj Crnoj Gori). Kao i u toku nekoliko prethodnih go

dina, bančina aktivnost bila je i u 1937 ograničena uglavnom 

samo na naplatu, obezbeđenje i mobilisanje njenih potraži1 

vanja. Našim čitaocima poznato je već iz ranijih analiza bi

lansa da su zemljoradnici dugovali Crnogorskoj banci oko

3 miliona dinara. U toku prošle godine ona je sva svoja po

traživanja predala Privilegovanoj agrarnoj banci. Gubitak Cr

nogorske banke na zemljoradničkim dugovima iznosi 533 hilj. 

dinara. Za njegovo pokriće upotrebljen je bančin rezevni fond 

od 346 hilj., dok je iznos od 134 hilj. pokriven prihodima iz 

prošlogodišnjeg redovnog poslovanja, a ostatak tog gubitka 

od 73 hilj. din. prenet je na novi račun. Umesto zemljorad

ničkih menica Crnogorska banka ima sada potraživanje prema 

Pabu i državi od 2 mil. 335 hilj. din.

Imali smo već priliku da naglasimo da je Crnogorska 

banka najveća privatna banka u Crnoj Gori, pa je kao takva 

odavna igrala važnu ulogu u tamošnjoj privredi. Osnovana je 

1906. U prošlim ratovimk finansijski je pomagala i crnogor

sku vladu, a inače stalno je bila u tesnoj vezi kako s poljo

privredom, tako i sa zanatstvom i trgovinom Crne Gore. Tek 

u septembru 1934 zatražila je zaštitu. Međutim, treba kon- 

statovati da je ona pre toga svojim ulagačima i poveriocima 

bila isplatila oko 15 mil. din. To znači da je prilikom prve na

vale ulagača u septembru 1931 i njena likvidnost bila znatna. 

Gubici od oko 2 mil. koji su se bili javili 1934 prilikom sa

stava prečišćenog bilansa pokriveni su upotrebnom fondova, 

tako da se nije moralo dirati ni u glavnicu, niti su tražene 

žrtve Od ulagača i poverilaca.

Obaveštenje о bančinom poslovanju u toku nekoliko 

poslednjih godina dobijamo na osnovu pregleda sledeće 

tablice:

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 635 593 578 518

Hartije od vrednosti 428 - 455 470 876

Menice 14.256 13.618 12.706 9.030

Zemlj. dugovi — . — — - 2.335

Dužnici 3.829 3.524 3.791 4.014

Nepokretnosti 2.429. 3.338 3.686 3.765

Gubitak 146 39 — 73-

Pasiva V

Glavnica 4.000 4.000 4.000 4.000

Fondovi 688 596 589 242
Ulozi 12.990 12.392 12.099 1X931

Poverioci 636 765 865 895

Reeskont 3.378 3.014 2.733 2.667

Neispl. divid. 30 30 30 30

Novi računi 250 771 889 846

Dobit — — 26 —

Naplate, kaucije itd. 21.335 18.466 18.021 17.557

Zbir bilansa 43.059 40.034 39.252 38.168

Obrtni kapital 21.724 21.568 21.231 20.611

Rashodi

Prenos gubitka — 146 39 ■ —

Kamata 919 453 465 469

Porezi i takse 69 77 75 55

Admin. troškovi 1.124 709 646 604

Gub. zemlj. dug. — — — 553

Čista dobit — — 26 —

Prihodi

Prenos dobiti 74 — — 26

Iz rez. fonda — — — 347

Kamata 1.405 972 848 778

Provizije 292 137 138 193

Od nepokretnosti 125 182 217 193

Od hart od vred 70 21 17 22

Napi. otp. potr. — — 32 49

Gubitak 146 39 73

Zbir prihoda 2.112 1.385 1.252 1.682

Obrtni kapital Crnogorske banke koji je pre bankar-

ske krize — krajem 1930 — iznosio 32,6 mil. u prečišćenom

bilansu za 1934 bio je iskazan sa 21,7 mil. Krajem 1937 on

iznosi 20,6 mil. To znači da je u toku 3 poslednje godine sma

njen za 1,1 mil. din. (za 156 hilj. u 1935, za 337 hilj. u pret

prošloj i 620 hilj. u prošloj godini). Promene u pasivi su ra

spoređene na više računa i ne izgledaju znatne. U aktivi vi

dimo da je prošle godine menični portfelj smanjen za 3,7 

mil., na 9 mil. din. To je u prvom redu u vezi s predajom 

zemljoradničkih dugova Agrarnoj banci. Od svojih starih duž

nika, meničnih i ostalih, Banka je u toku 1937 naplatila oko 

800 hilj. din. Od toga je upotrebljeno oko 400 hilj. za otplatu

i kamatu reeskonta i preko 400 hilj. za kamatu i druge ispla

te ulagačima.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje da je Uprava 

primenjivala najstrožiju štednju. Upravni troškovi u 1937 iz

nose 604 hilj. prema 1,12 mil. u 1934 i 1,8 mil. u 1930. Me

đutim, znatno su-podbacili i prihodi, delom zbog smanjenja 

poslovnog, volumena a delom zbog maksimiranja kamatnih 

stopa. Prihodi od provizija opet pokazuju porast. Poslovanje 

u 1937 bilo je aktivno. Ipak se u bilansu javlja gubitak od 

73 hilj. Kao što je već spomenuto to je u vezi sa otpisom 

gubitka na zemljoradničkim dugovima, predatim Agrarnoj 

banci. Od 1932 banka ne plaća dividendu. Za 1931 ova je iz

nosila 5°/o, a za 1929 i 1930 godinu po 10%.

U upravi su g. g.: Lale N. Zuber, (pretsednik), Marko 

Đurašković (potpretsednik), Rudolf Đunijo, Dušan. Kapičić, 

Nikola Knežević,, Maksim Martinović, Radomir P. Nikolič, 

Krsto I. Pejović i Jevto Spasić. Pretsednik Nadzornog od

bora je g. Risto Gordić, a članovi su g. g.: Vido Banašević, 

Filip Martinović i Đorđe Stanić. Direktor je g. Antun Glanc.
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Dodatak „Narodnom Blagostaniu“

BROJ 40 BEOGRAD, 1. OKTOBRA 1938. GODINA X

Sadržaj:
Francusko društvo' Borskih rudnika, Pariz 

Прва хрватска творница уља д. д. —  Загреб

FRANCUSKO DRUŠTVO BORSKIH RUDNIKA, PARIZ

Razumevanje bilansa, odnosno završnih računa, jednog 

poduzeća, ne zavisi samo od načina na koji su oni izrađeni; 

ono je mnogo više uslovljeno predmetom poslovanja, valutom 

u kojoj su izražene vrednosti, njegovom prošlošću i konjunk

turom koja je, kao što se zna, vrlo promenljiva. Ima bilansa 

koji se mogu razumeti kako treba samo uz istorijat i opši

ran komentar.

To važi u najvećoj meri za bilanse Francuskog društva 

Borskih rudnika, a naročito za 1937 godinu, kao što će se to 

detaljnije videti iz daljeg izlaganja a naročito analize dobiti 

u 1937 godini. Sasvim drugačije izgleda rezultat rada društve

noga, kad se imaju u vidu činjenice: da je glavnica većim de

lom uplaćena u zlatnim francima a da je bilans sastavljen 

u jako depresiranim francima, naročito u 1937 god. Dalje da 

je godina 1937 za razviće cene metala, usled nečuvene nervoze 

naoružanja, bila skroz abnormalna, tako da je nikad ranije nije 

bilo niti će se verovatno ikad povratiti.

U analizi bilansa Francuskog društva Borskih rudnika, 

koju smo objavili u br.2 od 8 januara o. g., prikazali smo vrlo 

opširno njegovu istoriju, finansijsku snagu, poslovnu organi

zaciju i rad od osnivanja Društva do kraja 1936 g. Ovde se, 

zbog toga, možemo ograničiti na kratku rekapitulaciju, kao i 

na prikaz kretanja društvenih poslova u prošloj godini.

Društvo Borskih rudnika osnovano je u julu 1904 g. u 

cilju eksploatisanja ležišta bakarne rude kod Bora, za koje

je počivši Đorđe Vajfert 

kao koncesionar uspeo da 

zainteresuje francuski ka

pital. Odmah posle osni

vanja Društva pristupilo 

se postavljanju prvih in

stalacija, tako da su već 

u toku 1906 istopljene i 

prve poluge sirovog ba

kra. I ako finansijski re

zultat poslovanja kroz či

tav niz godina nije išao 

uporedo sa tehničkim na

pretkom preduzeća, ipak 

akcionari nisu gubili 

strpljenje. U toku 1908 

povišena je i društvena 

glavnica sa prvobitnih 5,5 

mil. francuskih franaka 

na 7 mil., a 1912 godine

g. Eugene M irabaud uzet je i jedan 5°/o-tni

pretsednik društva obligacioni zajam od 7

mil. franaka. Ta nova 

sredstva su upotrebljena delom za proširenje rudničkih 

postrojenja, a delom za izgradnju železničke pruge Bor—

Metovnica, kojom je centar eksploatacije u Boru 1912 go

dine vezan sa mrežom državnih železnica. Time je istovremeno 

bio postavljen i solidan temelj za dalji uspešan razvitak rud

nika. Međutim, krajem jula 1914, zbog rata, eksploatacija 

rudnika i rad Borskih postrojenja morali su da budu obu

stavljeni, a u oktobru 1915 rudnik je čak sasvim napušten, jer 

je društveno osoblje bilo primorano da se u žurbi povuče pred 

nastupanjem Bugara. Ovi su docnije rudnik prepustili jednoj 

nemačikoj kompaniji, »Kriegsmetallgesellschaft«, koja ga je 

eksploatisala od februara 1916 g. do 12 oktobra 1918 godine.

Kada je uprava Borskih rudnika u decembru 1918 god. 

ponova uzela u posed društvena postrojenja, ona je kon- 

statovaia da je za vreme okupacije izvezena znatna količina 

rude. Ruda je vađena iz rovova koji su bili pripremljeni i ot

voreni pre avgusta 1914 god., a o pripremanju novih rovova 

nije bilo ni govora. Potrebne opravke nisu takođe vršene. 

Društveni železnički vozni park bio je znatnim delom razne

sen ili sasvim upropašćen. Nestao je i najveći deo zaliha go

riva i drugog materijala, koji je prilikom napuštanja rudnika 

u oktobru 1915 bio ostavljen. Za vreme rata pogoršalo se je

i finansijsko stanje Bora. Prihoda nije bilo, jedan deo predrat

nih potraživanja od kupaca bakra je bio propao, a opšti troš

kovi su malo po malo a'psorbovali sva likvidna sredstva, kojima 

je Društvo raspolagalo u julu 1914 godine.

Za obnavljanje eksploatacije bila su potrebna nova 

sredstva. Društvo se služi najpre pozajmicama, a u okto

bru 1919 povišuje glavnicu sa 7 na 14 mil. fr. U aprilu 

1920 ono emituje i za 12 

miliona franaka novih

6% bonova. Ta sredstva 

mu omogućuju da popu

ni i poveća postrojenja, 

da podigne potrebne no

ve zgrade, da obnovi vo

zni park železnice Bor—

Metovnica itd. Međutim, 

uprava je bila primorana 

da se bori i s mnogim 

drugim teškoćama, pre

svega s oskudicom radne 

snage, zatim s nestaši

com goriva (koksa), koja 

se u ono vreme osećala 

gotovo u celoj Evropi.

Zbog krize saobraćajnih 

sredstava nije se mogao 

osigurati ni redovan iz

voz bakra ni dovoz po- Df Ferđinand eram berg 

trebnih sirovina (drva, član upravnog odbora
eksploziva, uglja itd.). U

prvoj polovini 1920 država je bila uvela i gotovo prohibitivnu iz

voznu taksu na bakar. Tome se pridružio i pad cena bakra na 

svetskom tržištu, tako da je uprava Borskih rudnika pomi-
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Sijala i na to đa rad sasvim obustavi. Od toga se ipak odu

stalo, ali su preduzete najenergičnije mere za sniženje troš

kova proizvodnje.

Podeli dividende Društvo je moglo pristupiti tek za

1922/23 godinu, a tek u 1923/24 proizvodnja bakra je do

stigla predratnu, odnosno u toj godini je iznosila 7.761 t pre

ma 7.616 t u 1913/14. Kao što se vidi, Borski rudnici su zbog 

rata i teškoća na koje su nailazili u prvim posleratnim go

dinama izgubila čitavih 10 godina. Međutim, blagodareći mo

dernizaciji rudnika i njegovih postrojenja, taj gubitak je brzo

nadoknađen. Posle 1923/ 

24 naišlo je najpovoljni

je razdoblje u razvitku 

Borskih rudnika. Posle 

te godine pokazivale su 

kako investicije tako i 

proizvodnja gotovo sta

lan i neobično snažan po

rast. Krajem 1937 inve

sticije su bile za preko

8 puta veće nego u 1923/ 

24 godini. Razume se da 

su u vezi s tim osetno 

smanjeni i troškovi pro

izvodnje.

Na sjajni razvitak 

Borskih rudnika uticalo 

je više činjenica. Pre 

svega treba spomenuti 

primljenu naknadu za 

ratne štete, koja je o- 

mogućila ne samo da se 

otpišu svi gubici pretr

pljeni zbog rata, nego takođe da se podigne čitav niz 

novih najmodernijih postrojenja i da se putem racionali

zacije osetno smanje proizvodni troškovi. U martu 1924 Dru

štvo je naplatilo prvi iznos spomenute oštete posredstvom 

»Office des Biens et Interets prives« i potporom francuske vla

de. Dalje rate naplaćivane su do kraja 1928 godine. Društvo 

je primilo ukupno 45,35 miliona francuskih franaka. Zbog de- 

presijacije francuskog franka ono je imalo znatne uštede i 

prilikom vraćanja svojih dugoročnih zajmova. Od imalaca svo

jih obligacija društvo je prilikom zaključenja zajmova primalo 

dobre franke, a docnije —  prilikom vraćanja istih —  isplaći

valo im je depresirane franke. Povoljni poslovni rezultati Bor

skih rudnika su dobrim delom izazvani i činjenicom da pro

izvedeni sirovi bakar sadrži po toni 50 i više grama čistog 

zlata i 25 do 300 grama srebra. Na taj način Društvo dobija 

godišnje i oko 2.000 kg zlata, koje se u celosti ustupa našoj 

Narodnoj banci.

Kad je već reč o zlatu, koje će se dobijati u zemlji po

što je puštena u pogon elektroliza, smatramo za dužnost da 

se vratimo na jedan potpuno neosnovan prekor, koji je do 

skora činjen društvu u vezi sa zlatom. Pošto je društvo iz

vozilo koncentrat i zbog toga u inostranstvu odvajalo zlato 

od bakra, ono je to zlato prodavalo na tržištu zlata, — a to 

je London. Poslednjih nekoliko godina ona prodaje to zlato 

obavezno Narodnoj banci. Iz ovoga je konstruisana optužba 

protiv društva, da se nepravedno bogatilo na štetu narodne 

privrede. Kao što rekosmo, to je potpuno neosnovano. A to 

ćemo najbolje razumeti kad konstatujemo činjenicu, da dru

štvo prodaje zlato danas Narodnoj banci po ceni londonske 

berze. Prema tome pod novim režimom društvo nema nikakve 

štete, odnosno društvo nikad nije imalo ni pare zarade od 

toga, što je zlato prodavano u inostranstvu, pošto se ni tamo 

nije moglo prodati skuplje nego po berzanskoj ceni. ! s 

druge strane ni -mi -nemamo nikakve materijalne koristi od

toga, što kupujemo to zlato, pošto ga plaćamo po ceni po 

kojoj možemo dobiti stotinu hiljada kilograma na Londonskoj 

berzi. Jedina korist od ovoga režima leži u tome, što Narod

na banka kupuje to zlato za dinare, dok bi na Londonskoj 

berzi morala da kupi za devize. Ali od toga društvo nema 

nikakve koristi, jer je ono moralo devize dobivene za zlato 

da uvozi u zemlju, pre svega zato što one pretstavljaju obrtni 

kapital pređuzeća, a drugo od 1931 godine i zbog deviznog 

režima. Čim je Narodna banka stala na gledište, đa se njoj 

treba da liferuje to zlato, Društvo je odmah odgovorilo pri

stankom. Za njega nema nikakve naročite štete od toga a ad

ministracija je uprošćena.

Mi smo već imali priliku da ukažemo na značaj podiza

nja rafinerije za elektrolizu bakra u Boru. Borski rudnici pro

izvodili su ranije obični crni bakar, koji je imao finoću od 

94—96°/o. Od 1931 oni proizvode tako zvani »blister«, koji sa

drži 99,6°/o čistog bakra. Međutim, ni blister nije bio još spo

soban za proizvodnju predmeta iz bakra; i on je sirovina 

koja se morala: prethodno pretvoriti u čisti metal. Pored osta

log, iz »blistera« se moralo izdvojiti i zlato. Rafinisanje, koje 

pretstavlja poslednju etapu u rudarsko-topioničkoj industriji 

bakra, vrši se od 2 jula o. g. i u Boru, u novopodignutoj ra

fineriji sa kapacitetom od 12.000 tona godišnje. Njenim po

dizanjem stvorena je mogućnost da se u našoj zemlji razvije 

i čitav niz novih industrija za preradu bakra i proizvodnju raz

nih artikala od bakra. Time su istovremeno stvoreni i uslovi 

za uposlenje sve većeg broja radnih ruku, a potpuno je 

osigurano i snabdevanje zemlje jednim polufabrikatom -neobič

no važnim za narodnu odbranu, za podizanje električne indu

strije itd.

Cifre iz priložene tablice pretstavljaju kratak pregled 

proizvodnje i posleratnog napretka Društva Borskih rudnika, 

kao i najglavnijih faktora koji su na razvitak uticali.

(Vidi tablicu na sledećoj strani).

Kao što se vidi, Društvo ne dobija samo bakarnu rudu, 

već takođe i potrebni krečnjak. Drvo koje je potrebno za 

eksploataciju dobija se takođe iz sopstvenih šuma, koje su 

udaljene oko 12 km od 

centra eksploatacije. Do

1930 godine proizvoden 

je u sopstvenoj režiji li

gnit za potrebe preduze- 

ća. Jedino je koks kupo

van. Do 1924/25 bakarna 

ruda je vađena isključivo 

iz podzemnih rovova le

žišta nazvanog »Čuka 

Dulkanova«. Te godine 

je počela i eksploatacija 

pod vedrim nebom, što 

je znatno pojeftinilo pro

izvodne troškove. Među

tim, sa površine zemlje 

morale su se prethodno 

udaljiti ogromne količine 

sterilnog materijala. Do 

kraja 1937 izvađeno je i 

odneto na prosečnu u-

daljenost od soro 2 km 

oko 2,65 miliona kub- 

bnih metara takve sterilne mase (od čega 219,740 m u

prošloj godini). Čuka Dulkanova, koja je bila baza celokup- 

nog rada, više gotovo i ne postoji. U toku prošle godine 

iz njenih rovova je izvađeno samo 8.500 tona bakarne rude, 

dok je iz rovova ležišta nazvanog »Tilva Mika« iskopano

641,898 tona bakarne rude. Do 1934 godine količina izvađene

g„ M. G. Fay 

generalni direktor



bakarne rude pokazivala je gotovo stalan porast. U toku

1935 i 1936 ona je pokazivala izvesno opadanje, ali je u toku 

prošle godine opet porasla za oko 8%.

Izvađena ruda, koja sadrži prosečno 5,05°/o bakra, upu

ćuje se u topionička postrojenja, a ona siromašnija bakrom 

ranije je sasvim zanemarivana, dok se öd 1933 upućuje naj- 

pra a odelenje za flotaciju, gde se .proizvode koncentrati koji
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1919/20 29,36 -- --
u h i l j  a

1920/21 64,48 ----- — - 9,43 -----

1921/22 85,72 .. — — 11,80 36,40

1922/23 115,63 . — ----- 12,89 52,49

1923/24 136,22 -— — 13,07 63,40

1924/25 125,85 21,84 — 21,42 68,81

1925/26 164,36 49,29 -— 34,11 80,20

1926/27 87,82 172,42 ... — 32,11 85,36

11-1927 33,44 87,69 --- 19,91 43,55

1928 87,24 , 240,51 — — ■ 39,02 94,10

1929 84,99 244,26 ---- 34,96 110,97

1930 102,13 391,22 -— ■ 17,31 151,19

1931 114,03 342,75 -- -- 117,27

1932 189,45 113,69 — -- 136,65

1933 389,59 200,04 20,63 -- 157,88

1.934 572,22 89,79 113,81 -- 179,51

1935 597,13 51,42 117,84 -- 169,12

1936 605,14 4,35 131,55 -- 195,24

1937 650,40 --- 147,46 -- 202,77

izvađene rude, do 1934 godine je gotovo stalno rasla i pro

izvodnja sirovog bakra. U toj godini ona je iznosila 44,37 

hiljada tona prema 7.616 tona u 1913/14. Proizvodnja sirovog 

bäkra u 1935 iznosila je ravno 39 hiljada tona, u 1936 porasla 

je za 400 tona,-a u prošloj godini za daljih lO tona.

Jedan od najglavnijih faktora, od kojih zavisi uspeh 

poslovanja, je cena bakra u Londonu. Njen pad, koji Je po

čeo u. 1920 godini, zaustavljen je tek u 1928 godini. Taj pad 

je bio znatan, ali su uporedo s njim i proizvodni troškovi Bor- 

skih rudnika stalno smanjivani. Posle oporavljenja u 1928 i

1929 kurs bakra u Londonu počinje opet da pada. S druge 

strane se posle septembra 1931 smanjuje i vrednost engleske 

funte, tako da bi u 1931, 1932 i 1933 konačni rezultati morali 

da budu katastrofalni, da Društvo nije uložilo najveće napore 

da i dalje smanji proizvodne troškove. Blagodareći poprav

ljanju; cene, čisti dobitak za 1936 i 1937 bio je opet potpuno 

zadovoljavajući. U prvome tromesečju prošle godine cena 

bakra je stalno rasla dostignuvši na dan 10 marta 1937 god. 

visinu od Lstg 80,5,0. Od aprila do kraja decembra 1937 ra

nija bosa j;e bila zämenjena neprekidnom besom, tako da je 

prosečni. kurs za decembar. 1.937 iznosio samo Lstg 44,10,4. 

Proaečni kurs za celu 1937 godinu je ipak za oko Lstg 17 

veći od onog iz prethodne godine. To je u znatnoj meri do- 

prinelo povećanju čiste dobiti. Dalje treba imati u vidu da 

je i vrednost francuskog franka u. toku 1937 god. opet sma

njena. Najzad, u toku prošle godine ni troškovi eksploatacije 

nisu porasli u meri u kojoj su povećane nadnice i cene ži

votnim namirnicama, što je posledica ranije stvorenih zaliha 

rude. Sticajem svih ovih izuzetnih uzroka došlo je do toga, 

da je i čista dobit u 1937 g. preko dva puta veća od one 

u prethodnoj godini.

se posle šalju takođe u topionička postrojenja. Odelenje za 

flotaeiju, koje je podignuto u toku 1931 i 1932, u prošloj go

dini je znatno prošireno. Kod topioničkih postrojenja za lo

ženje peći »water-jacket« primenjivan je prošle godine jedan 

nov postupak, koji omogućuje da se reducira za oko 25°/o 

potrošnja koksa, koji se mora uvoziti, a znatno je skuplji od 

uglja proizvedenog u zemlji. Uporedo sa porastom količine
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2,59 --- 115,1,7 — --- 1,50

2,74 — 89,3,8 53,04 --- (-1,35)

5,22 86,82 71,8,3 50,38 • --_ 0,99

6,40 139,40 73,14,0 65,96 - 6,58

7,76 158,58 68,13,2 82,16 • — 12,62

7,13 160,54 67,14,5 89,32 . . .--- 12,38

8,07 152,32 66,6,10 127,83 -- 15,96

10,81 125,49 63,16,9 142,75 --- 18,03

7,01 66,08 62,18,0 123,87 -i- 19,55
15,09 150,85 69,8,11 124,10 -- 30,70
20,67 169,65 85,8,0 124,03 14,72 49,64

24,46 182,90 62,2,7 123,88 19,89 19,51
24,35 129,90 39,2,6 115*32 15,35 8,74
30,16 125,63 36,6,60 89,14 2,91 9,37
40,32 146,11 36,15,3 84,67 3,26 2Г,50

44,37 15.1,38 33,11,0 76,81 8,68 21,0»

39,00 163,03 35,14,8Vü 74,24 19,82 26,29

39,40 98,03 42,18,5 82,39 12,34 51,04

39,41 146,33 59,19,4 124,75 35,03 107,69f

Istražni radovi u borskoj koncesiji i u raznim kon-

cesijama koje ovu okružuju vršeni su u toku prošle godine 

u znatno većoj meri nego što je bio ranije slučaj. Utvr

đeno je da su rezervne rude još znatne, tako da je eksplo

atacija obezbeđena još za dugi niz godina. Inače, delatnost 

Društva borskih rudnika nije više ograničena samo na bakar 

i na eksploatisanje Bora. Društvo je u toku poslednje dve 

godine razvilo veliku aktivnost i u drugim granama rudarstva,

nastupajući delom samostalno, a delom u sarađnji sa drugim

rudarskim društvima. Tako su otkupljeni i rudarski tereni 

u Ajvali kod Prištine, nedaleko od Trepče. Zaključen je r je

dan sporazum sa društvom »Podrinje Consolidated Mines 

Ltd«, čiji se rudarski tereni nalaze između Krupnja i Ljubo- 

vije. Istražnim radovima, koji su vršeni u toku prošle godi

ne, naročito u Ajvali, Ljuboviji i kod Lebana, utvrđeno je đa 

i ovi tereni sadrže znatne količine dobre rude olova, cinka i 

srebra.

U analizi bilansa Borskih rudnika za 1936 godinu utvr* 

dili smo da je Društvo od 1929 do kraja 1936 isplatilo u našoj 

zemlji na ime raznih poreza i prireza ogromni iznos od 241,46 

miliona dinara. I u toku 1937 fiskalno opterećenje Bora bilo 

je vrlo znatno. Društvo je isplatilo

fr. fr. 26,693.331,30 državnog neposrednog poreza,

» 8,340.075,10 prireza i raznih taksa,

» 9,346.362,—  carina i carinskih taksa, ili ukupno

fr. fr. 44,379.768,40 odnosno okruglo 44,4 mil. fr. fr. Za dm* 

štveni porez, koji se odnosi na dobit poslovne 1937 godine, 

rezervisano je daljih 44,2 miliona franaka.
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Aktiva 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

na dan 30 decemebra svake godine — u hiljadama francuskih franaka

Nepokretnosti 41.884 43.962 47.015 51.694 58.547 60.227 63.577 66.776 72.442 88.624

Postrojenja 23.561 28.147 32.876 39.787 49.127 54.196 58.170 74.303 76.151 94.722

Fabr. za elektrolizu -- --- --- --- --- --- -- - --- --- ____

Zalihe i dužnici 70.796 91.358 85.381 72.931 67.482 57.702 71.573 65.068 115.226 142.668

Efekti i rimese 11.792 12.877 12.269 29.598 24.137 45.460 54.839 48.917 44.364 60.494

Raspol. sredstva 28.366 52.752 10.974 23.482 31.362 52.485 30.376 30.247 37.109 122.773

Sopstvene obvezn. 4.608 2.423 370 526 583 688 --- 1.465 762 1.714

Razna aktiva 1.998 2.720 1.416 2.705 2.248 8.765 10.429 9.923 17.908 33.127

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Obligacije i bonovi 19.000 19.000 1.044 40.535 39.350 38.675 30.622 29.872 29.097 27.347

Rezervni fondovi 3.373 3.373 21.329 21.838 23.023 23.698 31.751 32.501 33.276 35.026

Ažija izdatih akcija 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250

Fondovi amortizacije 55.090 64.315 68.127 68.031 78.849 87.698 95.930 107.864 119.880 138.651

Privremene rezerve:

za razne eventual. 12.000 21.000 21.000 28.716 28.716 28.716 28.716 28.716 28.716 29.192

i za isplatu oblig. 12.692 8.290 840 1.361 287 19.979 18.428 18.441 19.307 19.389

za kamatu oblig. 44 27 11 303 614 281 218 212 212 187

osoblju za ratne št. 33 27 27 27 24 24 19 19 19 19

za socijalno staranje 300 625 620 512 511 511 511 J l l 505 432

za porez u Jugoslaviji 10.000 22.561 12.833 2.487 2.416 13.000 14.317 8.300 16.000 44.203

za promene cene bakra 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Poverioci 11.351 12.285 11.622 15.821 17.570 12.004 11.770 9.002 29.678 55.733
Razna pasiva 1.708 888 1.086 929 605 1.487 3.484 3.015 4.250 13.304
Čisti dobitak 32.163 50.600 20.510 8.912 10.271 22.201 21.947 26.997 51.773 108.066
Zbir bilansa 183.006 234.240 190.301 220.723 233.487 279.524 288.964 296.700 363.963 547.800
Dividenda 28.195 44.695 18.445 7.195 8.695 19.195 19.195 23.695 46.352 93.356
Tantijema 3.011 4.905 1.892 814 877 2.091 2.044 2.569 5.044 10.225
Divid. po akc. fr. 187 297 122 47 57 127 127 157 308 154

Rashodi

Troškovi uprave 601 748 817 795 799 971 1.011 1.137 1.310 2.693
Kta i služba zajm. 1.360 993 678 2.623 2.510 2.557 2.454 2.240 3.145 3.158
Porezi u Francuskoj 81 89 72 63 70 81 101 94 100 203
Porezi u Jugoslaviji --- --- --- --- --- --- --- --- 1.950 10.693
Prirezi i takse u Jug. 4.094 4.188 1.867 2.709 811 809 1.895 3.319 2.082 8.340
Poreskoj rezervi --- --- --- --- --- --- --- --- 16.000 44.203
Trošk. poveć. glavn. --- --- --- --- --- --- --- --- 4.605 345
Čisti dobitak 30.705 49.644 19.510 8.739 9.368 21.503 21.033 26.289 51.041 107.690

Prihodi .t& t VISI

Od prodaje bakra 32.460 50.499 17.030 10.240 10.240 23.254 23.641 31.220 75.121 171.908
Od kamate 4.220 5.163 5.915 4.688 3.146 2.663 2.754 1.860 3.819 3.747
Razni prihodi 161 г--- --- --- 173 14 --- ____ 1.293 1.670
Zbir prihoda ili rashoda 36.842 55.662 22.945 14.928 13.559 25.921 26.495 33.080 80.233 177.325

Iz priložene tablice, u kojoj smo uporedili glavne bi- 

lansne podatke za poslednjih deset godina, vidi se da je u 

godinama opšte privredne depresije i sjajni posleratni razvi

tak Bonskih rudnika bio nešto usporen. Proizvodnja bakra je, 

doduše, sve do 1935, kao što smo već spomenuli, gotovo ne

prekidno rasla, ali je Društvo tek u 1936 moglo da iskaže 

čistu dobit po prilici ravnu onoj iz 1929 godine. Sa 49,64 mil. 

franaka u 1929 čista dobit je bila pala na ciglo 8,74 mil. fr. 

u 1931, što je posledica rapidnog smanjivanja cene bakra na 

svetskim tržištima. Iako je cena bakra u toku 1932, 1933 i

1934 godine i dalje naglo padala, ipak je društvu pošlo za 

rukom ne samo da zaustavi smanjenje čiste dobiti, nego da

je čak i poveća na 9,37 mil. fr. u 1932 i na po 21,5 mil. fr. 

u 1933 i 1934 godini. To je ostvareno blagodareći podizanju 

novih najmodernijih postrojenja, koja su omogućila brzo po

većanje proizvodnje i smanjivanje proizvodnih troškova. Kada 

je cena bakra u 1935 godini počela opet rasti, došlo je, sa

svim prirodno, i do daljeg povećanja čiste dobiti.

Oporavljenje zbira bilansa počelo je već u 1931 godini. 

Sa 234,2 mil. u 1929 ovaj je bio pao na 190,3 mil. fr. u 1930 go

dini. Međutim, već u 1932 zbir bilansa opet dostiže rekordno 

stanje iz 1929, da bi posle toga pokazivao i dalje stalan i 

neobično snažan porast. Krajem 1937 on iznosi 527,8 mil.
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•fr., tako da je skoro tri puta veći nego u 1930 godini. U 

odnosu na 1936 veći je za 184 miiiona ili za preko 50%.

Ako se zadržimo najpre kod pasive, vidimo da su u 

1937 ukupna tuđa sredstva iznosila svega 96,4 mil. fr., dok je 

na glavnicu i razne fondove otpadalo 343 mil., a na čistu do

bit 108 mil. fr. Tuđa sredstva se knjiže preko računa: »obli

gacija«, »poverilaca« i »razne pasive«. Krajem 1937 obligacije 

su bilansirane sa 27,3 mil. Ovaj obligacioni zajam iznosio je 

prvobitno 40 mil. fr., a zaključen je u martu 1931. Obligacije 

su emitovane po kursu od 96%, nose kamatu od 4,5% i tre

ba da se amortizuju do 1931 godine. Za isplatu onih koje se 

nalaze još u opticaju već je stvorena jedna rezerva od 19,4 

mil. fr. Borski radnici su i ranije uzimali obligacione zaj

move. Pored toga što su uslovi tih zajmova za Bor bili vrlo 

povoljni, Društvo je na njima imalo i posebnu znatnu zaradu, 

koja se javila kao posledica depresijacije francuskog franka.

Račun poverilaca, preko kojega se knjiže kratkoročne 

■društvene obaveze, iskazan je krajem 1937 sa 55,7 mil. prema 

.29,7 mil. u 1936. Na poverioce u Francuskoj otpada 42 mil. 

a na one u Jugoslaviji 13,7 mil. Već u 1936 poverioci su bili 

'veći nego ma kada ranije. U toku Iprošle godine su zatim sko

ro udvostručeni. Inače, do 1924/25 pozicija poverilaca u bilan- 

sima nije nikada premašila iznos od 4 mil., do kraja 1927 

bila je zatim porasla na 13,8 mil. fr., a posle toga, sve do 

pretprošle godine, kretala se stalno između 9 i 17,5 mil. fr. 

»Razna pasiva«, preko koje se knjiže prvenstveno razni pre- 

lazni računi, bilansirana je krajem 1937 sa 13,3 mil., a ra

nije nije nikad premašala iznos od 4,25 mil. fr.

Ogromna finansijska snaga Borskih rudnika uvek se 

.je zasnivala u prvom redu na sopstvenim sredstvima. Glavnica 

je u toku prošle godine povećana sa 15 na 60 mil. fr., odr 

nosno za 45 mil., od kojih je Društvu do kraja 1937 uplaćeno

11,25 mil. (25%). Neuplaćeni deo nove emisije akcija (33,75 

mil. fr.) vodi se na računu dužnika u aktivi. Rezervni fondovi 

dostigli su visinu od 39,27 mil. U toku prošle godine povećani 

su za 1,75 mil. fr. Fondovi amortizacije iznose 138,65 mil. i 

pokrivaju ukupne investicije sa preko 73%. Prošlogodišnja 

amortizacija iznosila je 18,77 mil. fr., a kalkulisana je tačno 

prema propisima važećeg poreskog zakonodavstva. Knjigo

vodstvena vrednost ukupnih investicija, tj. njihova nabavna 

vrednost po odbitku fondova amortizacije, ne iznosi ni ce

lih 50 mil. fr. To je veoma povoljno, jer investicije, izvršene 

samo u toku 1936 i 1937, vrede skoro isto toliko. Razne »pri

vremene rezerve«, koje su u 1937 bilansirane sa 105,4 mil. 

fr. veće su za 28,6 mil. nego u 1936 (u prvom redu zbog po~ 

većanja poreske rezerve). Najzad, treba spomenuti i čisti 

dobitak, koji u 1937 iznosi 108 mil. prema 51,77 mil. fr. u

1936 godini.

U aktivi bilansa vidimo da su investicije u stalnom 

porastu. U toku poslednjih 10 godina nepokretnosti sa konce

sijom, zemljištem, zgradama, rudnikom i istražnim radovima 

su udvostručene i krajem 1937 iznose 88,6 mil. U spomenutom 

razdoblju postrojenja su više nego učetverostručena i iznose, 

ne računajući novu fabriku za elektrolizu, 94,7 mil. fr. Na 

investicije otpada oko 34% cele aktive. Daljih 26% aktive 

otpada na zalihe i dužnike, 11% na efekte i rimese, 22% 

na odmah raspoloživa sredstva i oko 7% na razne aktivne 

račune. Krajem 1937 odmah raspoloživa sredstva bila su veća 

nego ma kada ranije. Iznosila su 122,77 mil. fr. prema 37,1 

mil. u prethodnoj godini. Od 1932 do prošle godine ova po

zicija se je kretala između 30 i 52 mil. Zalihe i dužnici iska

zani su u 1937 takođe rekordnim iznosom od 142,6 mil., dok 

su u 1936 bili bilansirani sa 115 mil. fr., a pre toga nikada 

nisu premašili iznos od 91,3 mil., koji je bio dostignut u 1929 

godini. Veliko povećanje gotovo svih pozicija u aktivi u toku 

prošle i pretprošle godine je delom posledica razvitka poslo

va, a delom je u vezi sa depresijacijom francuskog franka i 

porastom cene bakra.

Zbog depresijacije francuskog franka, kao i zbog rani

je depresijacije dinara, otežano je i upoređivanje podataka iz 

računa gubitaka i dobitaka. Dok je od 1927 do 1931 godine 

odnos između franka i dinara bio u glavnom stalan, dotle je 

'od 1931 do 1934 padala vrednost dinara, a u toku 1936 i 1937 

smanjena je kursna vrednost franaka. Kurs dinara (100 din.) 

izražen u francuskim francima bio je:

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937

45,04 42,38 35,13 34,51 34,51 37,43 56,44

Na veliko povećanje prihoda od prodaje do kojega je došlo 

poslednjih godina uticao je, pored toga, i porast cena bakra 

na svetskim tržištima. Dalje treba imati u vidu, da do 1936 

preko računa gubitka i dobitka nisu knjiženi porezi. Na strani 

rashoda izkazivani su samo prirezi i takse, a isplata, poreza 

u Jugoslaviji vršena je upotrebom poreske rezerve. Inače, do 

pretprošle godine i dotacije ovoj rezervi vršene su redovno 

pre godišnjeg zaključka knjiga i to na teret računa prihoda 

od prodaje bakra. Ni u 1936 i 1937 preko računa »Porezi u 

Jugoslaviji« nije knjižen sav porez koji Društvo plaća, već 

samo onaj deo koji se nije mogao pokriti upotrebom pore

ske rezerve.

Prihodi od prodaje bakra u 1937, po odbitku neposred

nih proizvodnih troškova (nadnica, materijala, socijalnih tereta, 

amortizacije itd.) izkazani su sa 171,9 mil. fr. prema 75 mil. u 

prethodnoj i 31,22 mil. u 1935 god. Društvo je imalo uvek i 

srazmerno dosta znatne prihode od kamate. Međutim, s ob

zirom na naglo povećanje prihoda od prodaje, uticaj prihoda 

od kamate na konačni rezultat poslovanja ipak opada. Inače, 

aktivna kamata je bila gotovo uvek sasvim dovoljna za ispla

tu pasivne kamate i vršenje službe zajmova. Na strani rasho

da imamo troškove uprave, kamatu i izdatke po službi zaj

mova, poreze i prireze, dotacije poreskoj rezervi i troškove 

poslednjeg povećanja glavnice. Već smo naglasili da su po

rezi i prirezi znatni. Prošle godine su povećani i troškovi 

uprave, što je u vezi sa depresijacijom franaka, a delom i sa 

povećanjem upravnog aparata.

Čisti dobitak za 1937 omogućuje isplatu bruto dividen

de od 154% na obične i 160% na prioritetne akcije. Upore- 

đivanje glavnice i čistog dobitka ipak nema kod Bora nika

kvog opravdanja, jer su ostala sopstvena sredstva nekoliko 

puta veća od glavnice. Dividenda za prošlu godinu odgovara 

knjigovodstveno 32% ukamaćenja sopistvenih sredstava. 

Zbog pada vrednosti franaka, koji se u bilansnim pozicijama 

za prošlu godinu prirodno ne vidi, neće biti tačan ni zaklju

čak, do kojeg dolazimo ovakvim upoređivanjem dobitka sa 

ukupnim sopstvenim sredstvima. Kada bi se svi francuski 

franci iz društvenog bilansa sveli na istu vrednost, videlo bi 

se da stvarno ukamaćenje uloženog kapitala nije ipak pre- 

terano, pogotovo ako se uzme u obzir da prethodno treba 
platiti i kuponski porez.

U upravi su gospoda: Eugene Mirabaud (pretsednik), 

Morcel Champin (potpretsednik), Jean Boissonnas, d-r Ferdi

nand Gramberg, Jean Mirabaud, Pierre Mirabaud, Jacques 

Puerari, Milan Stefanovič i grof Andre Walewski, Generalni 

direktor je g. M. G. Fay, a generalni sekretar g. R. Ga- 
stambide.

ПРВА XPBATCKA ТВОРНИЦА УЉА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Прошлогодишња домаћа производња уљарица je 

знатно подбацила. Због тога смо били приморани да уве- 

земо око 21.800 тона разних уљаних плодова и семења У 

вредности од 61 мил. дин. (према 10.300 тона за 31 мил. дин. 

у 1936). Нарочито слаб je био прошлогодишњи принос ре- 

пице, тако да je то имала за последицу и знатнији пораст
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цена. Поред тога, свака фабрика je настојала да за себе 

откупи што већу количину, како би могла несметано ради- 

ти до појаве сундокрета. Мање фабрике су углавном успе- 

ле да набаве потребне количине, али то није било пошло 

за руком и нашим двема највећим фабрикама. Првојхрват- 

ској творници уља у Загребу и Индустрији уља у Коприв- 

ници. To je развој због којег су оне у првој половини про- 

шле године: биле приморане да се боре са знатним тешко- 

ћама.

Иако су прилике у другој половини 1937 биле нешто 

повољније, ипак се показало да режим државне интервен- 

ције на тржишту уљарица има знатних недостатака. Најве- 

ћи je у томе што се укупан принос уљаног семења, чија 

продукција временски пада врло различито, није могао да 

распоређује тако, да се на почетку кампање не би морало 

увозити, a потом извозити. У вези с тим ове године je у 

режиму државне интервенције извршена једна реформа. 

Према споразуму између фабрика јестивог уља и „Приза- 

да”, само овај последњи могао je да врши откуп уљане ре- 

пиде, и то no цени која je за око 15°/о виша од прописане 

номиналне откупне цене. И продукција сунцокрета постав- 

љена je на сигурнију базу. Одлучено je да се сунцокретом 

засеју 24.000 јутара, за 4.000 јутара више него у прошлој 

години. Фабрике уља су, сразмерно свом капацитету, кон- 

трахирале потребне површине. Да би се за уговорни си- 

стем придобили и сељаци, и овде су произвођачима плаћа- 

не знатно више цене од Уредбом предвиђених минималних.

Највећа фабрика уља у нашој држави je Прва хр- 

ватска творнида уља д. д. у Загребу. Основана je 1916 го- 

дине, али je нарочито пре неколико година знагно проши- 

рена. Фабрика, која je у почетку прерађивала једва 200 B a 

ro m  семена годишње, данас прерађује преко 300 вагона. 

Она je данае и у техничком погледу дајмодерније уређена, 

тако да су и њени продукти најсавршенији. У току 1934 по- 

вишена je и њена. главница са 2,75 на 8,25 мил. дин.

Биланси Прве хрватске творнице уља за четири по- 

следше годиие овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1S34. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Непокретнности 3.532 3.489 3.428 3.492

Стројеви и трачнице 2.592 2.460 2.267 2.451

Творнички уређај 163 223 185 224

Залихе робе и сиров. 12.203 16.580 16.009 32.768

Хартије од вредности 97 135 135 218

Римесе --- 691 97

Благајна 52 663 102 162

Пасива

Главница 8.250 8.250 8.250 8.250

Резервни фонд 660 710 760 810

Фонд аморт. стројева 1.545 1.645 1.695 1.745

Салдо повер. и дужн. 5.195 9.386 7.283 19.997

Акцепти 1.500 1.500 3.000 6.500

Транзиторне ставке 506 622 726 940

Добитак 938 937 1.104 1.170

Збир биланса 18.639 23.050 22.818 39.412

Повериоци и дужници нису исказани засебно. Објав- 

љује се само њихов салдо. Због тога не можемо утврдити 

тачан износ укупних средстава с којима je предузеће кра- 

јем прошле године радило. Збир биланса достигао je виси- 

ну од 39,4 мил. дин. и већи je за 16,6 мил. него у претход- 

ној години, док je у односу на 1931, 1932 и 1933 више не- 

го утростручен. Због државног интервенционог режима на 

тржишту уљарица, постала je и потреба за капиталом знат- 

но већа. Данас се потребе за уљарицама подмирују првен- 

ствено у земљи, док су сировине раније у знатно већој ме-

ри увожене, a повлачене су обично само мање иартије стра- 

не робе, јер je и плаћање мањих количина страним девиза- 

ма било ипак знатно лакше, него што би то био случај да 

се радило са милионским износима. Фабрика je данас при- 

морана да држи велике залихе, нарочито сировина, јер од- 

мах после жетве мора да откупи целу количину коју треба 
да преради.

Крајем 1937 залихе робе и сировина билансиране су 

са рекордним износом од 32,7 мил. док су у 1936 биле ис- 

казане са 16 мил. дин., a до 1934 су ретко када износиле 

више од 8 мил. Овако нагли пораст залиха не долази толико 

од готове робе, јер je пласман продукције нормалан. Про- 

мене код инвестиција у току неколико последњих година 

биле су сасвим незнатне. Крајем 1937 укупне инвестиције 

износе 6,2 мил. Фабрика je пре неколико година снабдеве- 

на најмодернијим уређајем, тако да знатниЈе нове инвести- 

ције и не могу доћи у обзир. Однос између инвестиција и 

сопствених средстава je повољан, јер ова последња износе, 

без чистог добитка, 10,8 милиона, тако да покривају не са- 

мо све инвестиције него и извесан део обртног капитала. 

Kao што je већ споменуто, дужници и повериоци нису ис- 

казани засебно. Њихов салдо, који се већ одавна јавља 

стално у пасиви, повећан je ca 7,28 мил. у 1936 на скоро 20 

мил. дин. у 1937 години. У току прошле године повећана je 

и друштвена обавеза no акцептима са 3 на 6,5 мил. дин.

Брутодобит у 1937 износила je 6,8 мил. Око 28,5°/о тог 

износа, односно 1,93 мил. дин. издато je за трошкове, 1,33 

мил. или 19°/о за плате, 883 хиљ. за порезе, 723 хиљ. за ка- 

мате и 334 хиљ. дин. за осигурање. За отписе je употреб- 

љено 510 хиљ., a чисти добитак износи 1,08 мил. односно са 

преносом из 1936 године — 1,17 мил. Тиме би се могла ис- 

платити дивиденда од скоро 14°/о. Тако повољан резултат 

потиче знатним делом и отуда што фабрика добија потреб- 

на туђа оредства no сразмерно врло ниској каматној стопи...

ultiCCW)
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Свагш иапредак y производши и 
употреби cbe зиање и ева иску- 
ства, што cy мх од године 1S66 
стекли специјалисти наше орга- 
низације која обухвата цео свет, 
примешују се код фабрикације 

н а ш и х

G A R G O Y L E
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и дају им онај квалитет, који га- 
раитује сигуран  и економичан 

погои.

S T A N D A R D  —  V A C U U M
Oil Company of Jugoslavia Inc. 

ЗАГРЕБ БЕОГРАД
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Садржај:
Та-Та a. d., Beograd

Дионичко друштво за промет ковинама Цугмајер и Грубер у Загребу

ТА-ТА, A. D., BEOGRAD

Treća je godina, kako je Ta-Ta otvorio prodavnicu u 

Knez Mihailovoj ulici u Beogradu. Nema firme u Jugoslaviji, 

koja je toliko napadana i klevetana kao Ta-Ta. Napadana je 

fizički: setimo se samo lupanja izloga. Klevetana je usmeno 

i pismeno: setimo se one beleške u jednom beogradskom li

stu, da se -beogradski trgovac Ristić ubio pred radnjom Ta-T«, 

jer ga je ovaj upropastio; međutim niti se Ristić ubio pred 

radnjom Ta-Te, niti je uopšte bio trgovac. Napadan je i ni

zom tužbi kod administrativnih i sudskih vlasti. Tražena je 

njegova glava. Ta-Ta je međutim izneo glavu iz te strašne 

šibe. Ali ne bez velikih žrtava! To se ističe u izveštaju uprav

nog odbora za poslovnu 1936 god. sledečim rečima:

»Ni u prošloj godini nismo mogli da posvetimo sve svo

je snage isključivo poslovnoj strani našega preduzeća, zato 

što su tek krajem 1937 god. likvidirani sporovi, koje su po

dizali protiv nas protivnici načela službe mušteriji u oblasti 

trgovine. Organizovanom akcijom hteli su da nam onemoguće 

rad. Na drugoj strani stajala je masa naših prijatelja—  na

ših potrošača — potpuno neorganizovana, tako da nam u toj 

borbi nije ništa mogla pomoći. Mi smo morali iz sopstvene 

Snage da se borimo protiv tih napada«.

Danas je Ta-Ta s one strane barijere. Pitanje njegovog 

opstanka je konačno rešeno. Zakonom je sankcionisana nje

gova egzistencija isto onako, kao Vlade Mitića i Brata i osta

lih sličnih radnji. Ali ne 

samo da je zakon uzeo 

pod zaštitu Ta-Tu, već 

je bilo docnije- i službe

nih izjava, iz kojih se 

vidi, da to nije ni slu

čaj ni kakav podzemni 

uticaj, već program, si

stem. Pretsednik Vlade 

izjavio je ove godine u 

dva maha deputaciji tr

govaca, da Ta'-Ta mora 

da postoji, jer je on u 

interesu potrošača. Eg

zistencija Ta-Te je sank

cionisana na osnovu sve- 

sne i voljne odluke na- 

žeg zakonodavca Kad je 

ovaj rešavao sudbinu Ta- 

Te, on je imao pred so

bom dve zavađene stra-
G. Franjo Lsthović П£. na Је(, gtrani jed.

pretsednik društva nQ trgova£ko preduzeće>

jednu firmu, a na dru

goj jednu grupu trgovačkih radnji. Da je zakonoda

vac' mogao da; uzme za kriterijum ličnost zavađenih 

strana, onda je van svake sumnje da bi odluka pala u korist

Ta-Tinih protivnika. Apsurd je i pomisliti, da, bi za vladu mo

gao biti interesantniji Ta-Ta od njegovih protivnika. To je 

uostalom vrlo lepo izložio Upravni odbor u svom izveštaju 

za poslovnu god. 1937 u sledečem pasusu:

»Mi smo znali da će naš zakonodavac, ako bude pri

stupio izradi nove uredbe o robnim kućama — pošto je u 

oktobru 1937 isticala stara —  umeti pravilno da oceni značaj 

našeg preduzeća i da u tome duhu odluči o njemu. I nismo 

se prevarili. Nova Uredba je ponovo legalizirala, naše pravo 

na rad... I suviše su male naše snage da bismo mogli uopšte 

da utičemo na odluke našeg zakonodavca; i suviše visoko stoji 

naša zakonodavna vlast, da bi se njezina Uredba od 27: ok

tobra 1937 god. kojom je konsekrirano naše pravo na rad, 

moglo razumeti drugačije nego kao triumf maksime da bla

gostanje proizvođača zavisi ne samo od povoljnih cena pri 

prodaji, već isto tako pri kupovini. Zadovoljenje ovog dru

gog uslova je naš program. On je dobio blagoslov našeg za

konodavca.«

Zakonodavac je odlučivao po stručnom kriterijumu, a 

taj je ekonomsko-političkl, odnosno nacionalno-ekonomski. 

On je imao da odgovori na pitanje: da li je oblik detaljne tr

govine, koji pretstavlja Ta-Ta i koji je koristan po potro

šača, štetan i u kojoj meri širokom broju trgovaca u celoj 

zemlji (jer pojedini trgovci ne mogu doći uopšte u obzir). 

Znamo već odgovor. Tako se završilo pitanje Ta-Te, posle 

dugih i teških raspri.

Uostalom to je re- 

šenje u skladu sa teori

jom i praksom o velikim 

magacinima u celom sve

tu. Da vidimo praksu u 

nekoliko država.

U našoj štampi već 

je pisano, da je današnji 

režim u Nemačkoj prvo 

prihvaćen od srednjeg 

staleža i da je pod nje

govim uticajem uneseno 

u program stranke, koja 

danas vlada u Nemačkoj,' 

ukidanje robnih kuća. To 

je, međutim, jedina tačka 

programa koja nije o- 

stvarena i koja se neće 

uopšte ostvariti pošto je 

u međuvremenu stranka 

stala na gledište, da sli 

veliki magacini potpuno 

bezopasni po detaljne tr

govce, a da su veoma ko

risni kao regulatori cena. Dve trećine stranih turista u Ne

mačkoj pazari u tamošnjim velikim magacinima. Jedan Beo

građanin, koji je ove godine bio u Nemačkoj, priča:

Dipl. Jur. Zvonim ir Janhović

generalni sekretar Ta-Ta a. đ.
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»Kad izađete iz železničke stanice u Minhenu, pogled 

Vam pada na ogromnu zgradu, veću no što je sama stanica. 

Još pre rata tu je otvorio Hermann Tietz, imalac ogromno ve

likog magacina u Berlinu, drugi veliki magazin. Ta radnja 

radi danas bolje nego ikada. Cela je razlika, što se sada zove 

Hertie umesto Her(mann) Tie(tz). Kad pođete sa železničke 

stanice kroz najvažniju trgovačku ulicu Minhena, Neuhausefr- 

strasse, i idete levom stranom, na trotoaru naići ćete na go

milu ljudi zbog koje morate sići sa trotoara. Ta gomila je tu 

od jutra do večeri. To je ulaz jedne od mnogobrojnih filijala 

amerikanske robne kuće Wolworth, u kojoj je mnogo veće 

guranje nego kod Ta-Te u Beogradu.

Dakle, robna kuća i stran kapital! Pa ipak nikom ne 

pada na pamet da viče protiv nje niti vlastima pada na pamet 

da pređuzimaju štogod protiv nje. Kada sam jednog Nemca 

pitao za objašnjenje, on mi je lakonski odgovorio, da Ne- 

mačkom ne vlada srednji stalež, već nacionalno-socijalistička 

radnička stranka.«

Još je interesantnije stanje u Engleskoj. Umesto op

širnog opisa, da se zadržimo na jednom primeru, koji kazuje 

više nego čitava knjiga. Najveća robna kuća u Engleskoj je 

amerikanska, Wolworth, koju smo videli i u Nemačkoj. Ona 

je englesko akcionarsko društvo, ali akcije su u rukama 

Amerikanaca. Međutim, nikome na pamet ne pada u En

gleskoj, da je smatra za strano preduzeće. Glavnica se sastoji 

iz 30 mil. akcije po 5 šilinga, ravno 150 mil. šilinga, odnosno 

skoro 2 milijarde dinara. Ova robna kuća u Engleskoj ima 

sedam stotina jedanaest prodavnica, a to je desetina sviju trgo

vačkih radnji u Beogradu. Na godišnjoj skupštini akcionara, 

održanoj 31 januara t. g., podnešen je izveštaj o radu u 1937 

godini. Čista dobit iskazana je sa 1.150 mil. din., odnosno 

preko 60% glavnice. Nema nijednoga većega akcionarskoga 

društva u Engleskoj, koje je iskazalo ovoliku dobit. Najveću 

zaradu u Engleskoj imala je, dakle, jedna robna kuća i to 

stranog kapitala! I Englezi nalaze da je sve to u redu! Po 

pojmovima naših nekih nadriekonomista Englezi moraju biti 

propao narod.

Tako stoji sa praksom robnih kuća u svetu, a kako sa 

teorijom?

Teorija stoji jednodušno na gledištu da je robna kuća 

koristan i neophodano potreban oblik detaljne trgovine. Nama 

nije poznat nijedan priznati i samostalni ekonomist, koji bi 

bio protivnog gledišta. Mi bismo bili u velikoj neprilici, kad 

bismo trebali da podnosimo dokaze o ovome, jer ne bismo 

znali sa kim da počnemo. Mi ćemo se zbog toga poslužiti 

jednim dokazom, koji je za ovaj slučaj suveren, a koji je 

uostalom već upotrebljavan u našoj javnosti. Kad je, naime, 

prvostepena vlast u Beogradu imala da rešava po pitanju prav

ne osnove Ta-Te, ona je našla da je to jedno stručno pitanje 

i da mora da čuje stručno mišljenje. U tom cilju pozvala je 

dva profesora pravnog fakulteta beogradskog univerziteta, 

da izlože svoje mišljenje u sporu. Spor je naravno pravne 

prirode. Imenovani veštaci su dali svoje pravno mišljenje, ali 

su oni smatrali za svoju dužnost, da svoje mišljenje podele 

na dva dela: na pravnu stranu konkretnog spora i na eko

nomsku teoriju o robnim kućama. Oni su smatrali za svoju 

dužnost da kažu šta misli savremena ekonomska nauka o ve

likim magacinima. Ono što su oni napisali po tome, to je sin

teza teorije o robnim kućama. Ona glasi :

»Sa gledišta privrede radnje velikog obima i veliki ma- 

gacini su jedno od sredstava, kojim se dobra stavljaju na 

raspoloženje potrošačima. Tako uzeti veliki magacini se da

nas smatraju ne samo korisnim nego i neophodnim. Njihovu 

pojavu svakako treba pomagati. Dva se razloga ističu u ko

rist takvog zaključka: prvo, radnje velikog obima odgovaraju 

sadašnjem načinu proizvodnje, proizvodnje velikih industrija; 

i drugo, radnja velikog obima, kao jedan od oblika komer

cijalno-tehničkog ustrojstva, pretstavlja viši stupanj trgo

vačke organizacije....«

U Francuskoj je bilo odavno nekoliko velikih robnih 

kuća u Parizu. God. 1932 počele su one tako naglo da se 

razvijaju, da je za četiri godine njihov broj skočio na 400. 

Ova nečuvena brzina osnivanja dala je povoda da se pri

vremeno zabrani dalje osnivanje, da bi se izvela ravnoteža u 

toj grani u interesu samih robnih kuća.

U Holandiji je pitanje robnih kuća bilo predmet prou

čavanja od strane komisije, koju je vlada obrazovala. Kako 

je ova našla da su robne kuće toliko korisne, da im treba 

omogućiti dalje razviće, to je i vlada stala na ovo gledište 

i odbila sve sugestije u negativnom smislu.

Isto tako u Švedskoj je bio iznesen predlog protiv 

robnih kuća. Vlada je zbog toga naiinenovala jednu parlamen

tarnu komisiju. Ova je pak našla da robne kuće prodaju robu 

dobrog kvaliteta i jevtino. Na osnovu toga, parlamenat je 

odbacio predlog o ograničenju robnih kuća.

Interesantan je primer Italije, utoliko pre, što su izvesni 

protivnici robnih kuća smatrali, da u Italiji i Nemačkoj nađu 

podrške za svoje stanovište. Međutim, u Italiji nema apsolut

no nikakvih ograničenja robnih kuća; one se mogu potpuno 

slobodno razvijati. Tamo se nalazi jedan veliki broj prodav

nica robne kuće Upim. Interesantno je da »Deutsche Allge

meine Zeitung« piše o režimu robnih kuća u Italiji: »potrošač 

je vrhovni sudija o budućnosti robne kuće«.

Najzad da reprodukujemo jedan opis robne kuće u 

Moskvi, koji smo tu skoro pročitali u »Frankfurter Zeitung«:

»Čim se uđe u robnu kuću kroz glavni ulaz, ulica Pet

rovska, nailazi se na jedan ogroman red ljudi, kao što su za 

vreme rata građani stajali pred kazanom. Ta zmija pred rob

nom kućom naziva se ruski Arepek. Ona se penje u krivoj 

liniji do polovine partera. Odavde ide u odeljenje za proizvo

de umetnog zanatstva gde se nalaze šareni seljački vezovi, 

lutke, mašine za kuvanje kafe itd., zatim ide zmija u odelje
nje za fotografske aparate itd.«.

Na poslednjem kongresu trgovaca iznesena su tri origi

nalna dokumenta protiv robnih kuća uopšte: 1) da primam

ljuju publiku ogromnom »barnumskom« reklamom; 2) da an- 

gažuju nestručan personal, pri čemu paze, đa je prodavačica 

ili prodavač okretan, da je šik, lep i elegantan, da zna go

voriti, da ume da privuče spoljašnošću svojom radi prodaje 

robe; 3) da su robne kuće zasnovane na »ultradimenzionira- 

nom«, ogromnom kapitalu, koji se u našoj zemlji ne može da 
mobilizira.

Neverovatno je, kako se malo vodilo računa o činjeni

cama pri sastavu ovoga referata. Pre izvesnog vremena Ta-Ta 

se smatrao za najopasnijeg pretstavnika sistema robnih kuća; 

međutim on ne pravi apsolutno nikakve reklame; do danas 

nije izašao nijedan oglas u novinama u kome bi Ta-Ta rekla

mirao svoju robu ili svoju radnju. On smatra da roba treba 

da pravi reklamu.

Ne manje je u suprotnosti sa stvarnošću tvrđenje o 

osobinama koje navodno robne kuće traže od svog perso

nala. Glavna razlika između robne kuće i ostalih detaljnih tr

govina leži baš u tome, što u robnim kućama personal uopšte 

ne govori, niti mami mušteriju, niti hvali robu, niti uopšte 

otvara usta. Prodavač stoji kod svog reona i čeka mušteriju, 

pokazuje robu na zahtev mušterije, prodaju zabeleži u blok 

i poslužuje dalje. Često prodavač robne kuće ne progovori 

ceo dan ni sto reči. (A što se tiče odela i spoljašnosti, danas 

je uslov u svakoj trgovini, da je ona što bolja i primamljivija 

kod prodavca). Tvrđenje da robne kuće upotrebljavaju ne

stručan personal, koje je delimično tačno, je najjača soci

jalna strana robnih kuća. Danas je u celom svetu manje više 

oskudica u stručnom osoblju u celokupnoj privrednoj delat- 

nosti. A nestručnog osoblja ima i suviše mnogo, što je u
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»ostalom baš ovih dana istakao ministar socijalne politike, sa 

cifarskim podacima i za Jugoslaviju. Velika je usluga narod

noj privredi sa socijalne tačke gledišta zaposlenje onog ve

likog broja muškog i ženskog personala, koje nije imalo mo

gućnosti ni sreće da se osposobi u kakvoj privrednoj delat

nosti. Robne kuće prihvataju dakle socijalno najinteresantniji 

deo trgovačkog pomoćničkog personala.

A što se tiče obima kapitala, koji je potreban za robne 

kuće, o tome ćemo govoriti malo docnije.

*

Da pristupimo analizi bilansa. Ta-Ta je do sada objavio 

:svega dva bilansa. To je isuviše malo, da bi se mogli praviti 

pozitivni i opsežni zaključci. Uostalom, bilans je jedna pri- 

vatno-privredna kategorija, a ne nacionalno-ekonomska; on se 

sastavlja za potrebe akcionara i poverilaca, a ne za ekono

mistu. U bilansu se nalaze podaci, koji ilustruju imovinsku 

strukturu preduzeća i njegov uspeh u poslu. A to je čisto pri- 

vatno-privredna stvar. Dok se u bilansima industrijskih pre- 

■ duzeća nalaze i podaci koji mogu biti i nacionalno-ekonom- 

ski interesantni, dotle je kod bilansa trgovačkog preduzeća 

najmanje podataka interesantnih sa te tačke gledišta. Mi će- 

,mo ipak pokušati da iz ova dva bilansa, iz podataka koji su 

vrlo pregledno izloženi u bilansima, napravimo nekoliko zak

ljučaka koji su interesantni sa gledišta naše narodne pri

vrede.

dinara, što čini okruglo milion i trista hiljada dinara. Ovo

rezervisanje došlo je zbog toga, kako se kaže u izveštaju za

1936 godinu, što se sve do prvog redovnog zbora akcionara 

nije uopšte imao izveštaj o poreskom zaduženju, niti se mo

gao imati. I kako do drugog zbora akcionara još nije dobiven 

razrez za poslovnu 1936 a poresku 1937 godinu, to je Ta-Ta 

morao rezervisati još i izvesnu sumu preko plaćene poreze u

1937 godini. Rezervisano je onoliko, koliko verovatno može 

izneti porez u 1937 godini. Kao što iz pasive vidimo, rezervi- 

sana poreza u 1937 godini iznosi jedan i po milion dinara. 

Kada se ova suma doda plaćenim dažbinama u 1937 godini 

od 2,66 mil. dinara, dobija se iznos od 4,16 mil. dinara. To

liko je iz dobiti za 1937 godinu plaćeno i odvojeno za porez. 

To je ogroman iznos, 30% od ukupnih rashoda. Dažbine iz

nose toliko isto koliko i opšta režija, i skoro koliko svi lični 
izdaci.

Na osnovu ovoga može se reći đa Ta-Ta radi za svoj 

personal, za porez i za pokriće režijskih troškova, jer ova tri

izdatka zajedno iznose okruglo 92% ukupnog prihoda.

Da bacimo pogled i na račun izravnanja.

Račun izravnanja

Aktiva

Gotovina

Dužnici

Račun dobitka i gubitka
Roba

Investicije
Gubitak 1936 1937

Inventar 

Razna aktiva
u hilj. din.

Lični izdaci 3.562 5.304
Gubitak«

Porezi, takse, dažbine 772 2.662

Kamata 511 207 Pasiva

Opšti rež. troškovi 3.239 4.187 Glavnica

Otpisi 606 620 Banke

Prenos gubitka — 845 Poverioci

Čisti dobitak — 97 Menice

Dobitak

Bruto prihod 7.845 13.922

Gubitak 845 —

Zbir gubitka ili dobitka 8.691 13.922

Da počnemo sa računom gubitka i dobitka! Ukupan 

l>ruto prihod za 1937 godinu iznosi 13,9 mil. din. On je ut

rošen :

na lične izdatke 5,3 mil. din. 40%

na javne dažbine 2,66 » » 20%

na opšte režiske troškove 4,2 » » 31,8%

Ukupno 12,1 mil. din. 91,8%

Najveći deo izdataka pada na socijalno najinteresantnije 

područje, na personal, koji iznosi nekoliko stotina. Za razli

ku od nekih drugih preduzeća, u kojima je viši personal pla

ćen nesrazmerno više, kod Ta-Te nema direktora sa velikom 

platom. To je prva korisna strana preduzeća Ta-Ta. Isto su 

tako interesantni i opšti režijski troškovi, koji iznose 4,2 mil. 

dinara. Tu se nalaze: kirija, nabavka materijala, opšte re

žije, plaćene usluge opšte režije itd. S obzirom na veličinu 

obrta, koji nam nije poznat, ali koji se može da pretpostavi, 

režijski troškovi nisu visoki.

Što se tiče poreza, o tome moramo progovoriti neko

liko reči više. U kampanji protiv Ta-Te bio je glavni argu

ment, da je zadužen društvenom porezom od ciglo 2 hilj. di

nara! Međutim, već je u 1936 godini Ta-Ta platio na ime jav

nih dažbina 772 hilj. dinara i rezervisao preko toga 520.000

Rezerve za porezu 

Prelazna pasiva 

Dobitak 

Zbir bilansa

868

2.498

5.056

1.681

1.726

910

845

6.000
2.018

4.751

450

520

25

13.584

701

3.750

5.067

1.556

1.642

683

6.000

5.796

1.500

o

97

13.399

Obrtni kapital Ta-Te prema bilansu iznosi 13,3 mil. din., 

od čega otpada 5 mil. na robu, 3,75 mil. na dužnike, 1,55 mil. 

na investiciju i 1,64 mil. na inventar itd. Tako je raspoređen 

kapital na dan 31 decembra 1937 godine.

Ne može biti ni trgovačka radnja bez investicija. Isti

na, jedan deo tih investicija često snosi sam sopstvenik zgra

de, u kojoj je radnja. Ali kad su u pitanju specijalni uređaji 

i adaptiranja zgrade, investiciju snosi sam zakupac. Investi

cija od 1,55 mil. din. pretstavlja otprilike nešto manje no što 

bi to uopšte bilo potrebno za trgovačku radnju ovoga obi

ma. Inventar iznosi 1,6 mil. din. i kako nijedna trgovačka rad

nja ne može biti bez inventara i kako je ovaj specijalno va

žan u prodavnicama ove vrste, to se može reći, da ni ova 

stavka nije velika.

Ta-Ta ne prodaje na veresiju i na prvi pogled izgleda 

vrlo neobična pojava stavke »dužnici«. Kao što je to poznato 

u čaršiji, Ta-Ta je znatnim iznosom kreditirao svoga kuće- 

vlasnika pri dizanju zgrade u kojoj se nalaze prodavnice. To 

potraživanje od sopstvenika kuće biće verovatno glavni deo 

pozicije »dužnici«. Drugi pada na predujmove liferantima i 

slično.

Roba iznosi ciglo 5 mil. din. Velimo ciglo, jer iako ne 

znamo iznos obrta, ceneći to spolja, možemo mirno reći, da 

prema ukupnome obrtu celokupan lager iznosi neobično malo.
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To ni najmanje ne iznenađuje. To je upravo glavna odlika 

robnih kuća, čije je poslovanje zasnovano na naučnim me

todama.

Ako izostavimo dužnike, koja stavka nije neophodno 

vezana za trgovačko poduzeće ove vrste, onda izlazi da in

vesticije, inventar i roba zajedno iznose oko 9 mil. din. Eto, 

to je kapital kojim radi to »kolosalno« preduzeće Ta-Tal 

Nepregledan je broj trgovaca u Jugoslaviji, koji raspolažu 

ovim kapitalom i mnogo većim. Za trgovačku radnju ove 

vrste dovoljno je imati kapital od 5—6 mil. din., pa da se 

može da sastane obrtni kapital od 9— 12 mil. din. A 5—6 mil, 

din. mogu da sastave u svako doba nekoliko trgovaca deta- 

ljista u gradovima. Eto kako izgleda sa tvrđenjem, da se u 

Jugoslaviji ne može da skupi kapital, koji je potreban za 

vođenje jedne robne kuće! I da je robna kuća čedo krupnog 

kapitala!

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ КОВИНАМА 

ЦУГМАЈЕР И ГРУБЕР У ЗАГРЕБУ

Имали смо већ прилике да нагласимо да je подизање 

нове рафинерије бакра у Бору створило могућност за раз- 

витак читавог низа индустрија које употребљавају бакар 

као сировину. Код нас je до сада индустрија која прера- 

ђује бакар била слабо развијена, јер су ce потребне сиро- 

вине морале набављати из иностранства, ма да наша зе- 

мља у погледу бакра долази у ред најбогатијих. Наиме, 

индустрија која прерађује бакар може да употребљава са- 

мо чисти метал. Због тога смо цео наш сирови бакар из- 

возили. Сада je то друкчије, тако да ce наша индустрија 

за израду разних предмета из бакра и месинга налази пред 

сјајним развитком.

У тој индустријској грани код нас je Д.д. Цугмајер 

и Грубер најважније предузеће. Друштво je основано 1920 

године у Загребу од стране познате бечке фирме Георг 

Цугмајер и Син. У прво време имало je задатак да пласн- 

ра у Југославији производе поменуте бечке фирме. To je 

било једно чисто трговачко предузеће, код којег ce при- 

ликом оснивања није ни мислило на сопствену производњу. 

Међутим, у току 1924 дошло je овде до знатних промена. 

Te године je купљена од Браће Штернбергер у Словенској 

Бистрици фабрика бакарних производа, која je после знат- 

но проширена и потпуно модернизована. Данас je то наша 

највећа фабрика за најразноврсније израде из бакра. Ту 

имамо, поред осталог, и најмодернију ваљаоницу за бакар 

и месинг, једину у земљи. Предузеће израђује бакарнилим, 

плоче, тепсије, цеви, шипке, коване бакарне шоље, елек- 

тролит-бакарну жицу, ужета и шипке за електроиндустри- 

ју, бакарни локомотивни материјал, најразличитије пред- 

мете из месинга итд. Друштво je недавно одлучило да по- 

дигне у Словенској Бистрици и нове зграде и постројења 

за ливницу, као и складишта за метал. Продајно склади- 

ште налази ce и даље у Загребу.

Биланси Д.д. за промет ковинама Цугмајер и Гру- 

бер за последње четири године овако изгледају:

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Непокретности 662 825 768 1.047

Машине 1.472 1.379 1.359 1.292

Инвентар 43 39 35 72

Аутомобили 33 26 187 144

Инвестиције И укупно 2.210 2.269 2.349 2.555

Роба, матер. и угаљ 1.866 2.952 4.107 3.817

Ефекти 265 276 288 317

Благајна 131 336 217 80

Дужн. и повер. — салдо 190 515 744 1.301

Пасива

Главница 3.600 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 500 700 900 1.200

Пореска резерва 70 70 70 70

Фоцд курс. разл. еф. --- --- 15 49

Резерва за робу и мат. — — 1.028 1.028

Добитак 492 578 693 723

Збир биланса 4.662 6.348 7.706 8.070

Од 1932 до краја 1934 збир биланса кретао ce je стал<- 

но око 4,5 мил. дин. У току 1935 главница je повишена са

3,6 на 5 мил. дин., a збир биланса крајем те године 8,07 

мил. Ови подаци нам још не показују потпуну слику огром- 

ног проширења пословног волумена, које je извршено у 

току последње три године. Наиме, збир биланса нам по- 

казује само како су ce овде кретала сопствена средства. 

У пасиви биланса нису исказане обавезе предузећа, тако 

да je збир биланса идентичан са сопственим средствима. 

Повериоци нису уопште исказани засебно, пошто су у би- 

лансу компензирани са дужницима. Међутим, мањи су од 

дужника, што нам доказује да je финансијско стање пре- 

дузећа повољно. До краја 1932 салдо поверилаца и дужни- 

ка био je увек на пасивној страни биланса. Крајем 1929 из- 

носио je скоро 5,5 милиона, али je постепено и стално сма- 

њиван, тако да je у 1932 износио само 194 хиљ., a од 1933 

ce јавља у активи и показује тенденцију пораста. Крајем 

1937 исказан je ca 1,3 мил. Из овог ce такође види да ce 

финансијско стање предузећа стално поправља.

Инвестиције су крајем 1937 исказане са 2,55 мил. По- 

раст у односу на претходну годину износи само 200 хиљ. 

дин. Међутим, како у прошлој, тако и у току неколико 

претходних година нове инвестиције су биле знатне. To ce, 

додуше, у билансу не види, јер предузеће врши амортиза- 

цију инвестиција непосредно смањивањем њихове набавне 

вредности у активи. Иначе, и амортизација je вршена увек 

најригорозније. За покриће свих инвестиција није потреб- 

на ни пуна једна трећина сопствених средстава. To значи 

да je сопственим средствима покривен знатан део обртног 

капитала. Залкхе робе и материјала износе 3,8 мил. лрема

4,1 мил. у претходној и 2,9 мил. у 1935 години.

И у годинама најтеже привредне депресије предузе- 

he je закључивало своје билансе са добитком. Прошле го- 

дине овај je износио, заједно са преносом из 1936 године, 

723 хиљ. или око 14% од главнице. To je свакако ванред- 

но повољан резултат. Иначе, бруто-приходи од производ- 

ње и продаје крећу ce око 10 мил. дин.

■ ■ ш ■

Читајте наше „Анализе Биланса“
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SRPSKO AKCIONARSKO RUDARSKO I TOPIONIČKO INDU

STRIJSKO DRUŠTVO »SARTID«, BEOGRAD

»Sartid« navršava ove godine dvadesetpetgodišnjicu 

svog rada. Minulih 25 godina bilo je ispunjeno ogromnim na

porima, lepim i velikim nadama i još većim razočarenjima. U 

više mahova je čak izgledalo, da će društvo morati da klone. 

Pred-uzeće je, ipak, s velikom energijom sve više izgrađivano 

i budućnost mu je danas potpuno obezbeđena, naročito bla

godareći merama preduzetim u toku nekoliko poslednjih go

dina. Danas su izgledi »Sartida« povoljniji, nego što su bili 

ma kada ranije. Šta više, po svemu izgleda da mu je suđeno 

da bude jedno od najzdravijih industrijskih preduzeća u na

šoj zemlji.

Osnivanje društva pada u doba najjačeg finansijskog i 

industrijskog poleta Kraljevine Srbije. To je bilo u 1913 go

dini. »Sartid« je osnovan sa ciljem da eksploatiše rudna blaga 

i da bude pionir topioničke industrije kumanovske Srbije. Na 

to ukazuje i društvena firma. Postojala je namera da se po- 

kupuje što više rudnih polja, za koja se pretpostavljalo da 

imaju metalne rude, zatim da se podignu visoke peći i da 

se izvozi sirovi metal. Društvo je u to vreme raspolagalo 

glavnicom od 4 miiiona predratnih dinara, pa je odmah sebi 

obezbedilo isključivo pravo istraživanja u prostranim rudar

skim terenima istočne Srbije, naročito u oblasti Rudne Glave, 

Crnajke, Luke itd. Radi koriščenja Majdanpečkog rudnog 

blaga »Sartid« je odmah stupio u vezu i s Bezimenim dru

štvom bakarnih rudnika u Majdanpeku. Međutim, u 1914, 

upravo kada su svi radovi »Sartida« bili u punom jeku, nai

šao je svetski rat.

Cilj zbog kojega je »Sartid« 1913 godine osnovan bio 

je posle rata manje interesantan. Nova država imala je svoje 

nove potrebe, a među njima isticala se je na prvom mestu 

potreba za obnovom i proširenjem za vreme rata upropašće- 

nog železničkog i rečnog saobraćaja: »Sartid«, čije su insta

lacije i rudarski istražni radovi za vreme rata bili takođe uni

šteni, našao se je na taj način pred dilemom: da otpočne iz

nova s rudarskim istražnim radovima ili da uzme učešća u 

obnovi opustošene Srbije i njenog saobraćaja. Preorijentacija 

je izvršena vrlo brzo. Ideja o eksploataciji metalnih ruda i 

podizanju topioničke industrije bila je, bar privremeno, na

puštena, a težište posla je preneto na preradu metala. Tako 

je 1921 godine u Smederevu podignuta fabrika za proizvodnju 

raznih velikih i teških objekata, kao što su gvozdene kon

strukcije, mostovi, vagoni, lokomotive, kotlovi, pontoni, pa

robrodi, šlepovi itd. U vezi s tim povišena je i društvena 

glavnica, na 7,5 miiiona u 1921, na 15 miiiona u 1922, na 35 

miiiona u 1923 i na 50 miiiona dinara u 1925 godini.

Kao što se vidi, »Sartid« je posle rata organizovan za 

izradu predmeta za koje postoji samo jedan komitent, a to 

je država. Međutim, država je stalno oscilirala između dva 

gledišta. Po prvom, predmete potrebne za obnovu i proši

renje našeg saobraćaja trebalo je izrađivati u zemlji, a po 

drugom trebalo je sve potrebe za javne radove zadovoljavati 

putem reparacija. Time je racionalno iskorišćenje proizvodnog

kapaciteta jedne fabrike ovakve vrste i zamašaja bilo isklju

čeno. I onda, kada je »Sartidu« ustupano dosta poslova, on 

je imao slabu korist od njih, jer je trebalo mesečima i go

dinama čekati na naplatu već davno prispelih računa.

Natezanje s inkasom je razlog da je društvena uprava 

već 1925 godine odlučila da izvrši još jednu preorijentaciju 

odnosno da proširi svoje etablismane i za izradu metalnih 

proizvoda za privatne potrebe. U vezi s tim fabrika u Sme

derevu je u toku 1926, 1927 i 1928 znatno proširena: podi

gnuta je i organizovana mašinska kovačnica, kao i odeljenje 

za presovanje robe. Tu se izrađuju potkovice, ašovi, motike, 

lopate, pijuci, sekire, kolske osovine, kolske kočnice, delovi 

plugova itd., kao i sitni kolosečni pribor (šinski ekseri, šra- 

fovi i tome slično). Time se je situacija donekle popravila, ali 

se zbog poljoprivredne krize ipak nisu mogli postići znatniji 

rezultati.

Kad su u leto 1931 godine prestale reparacione lifera- 

cije, počela se gajiti nada da će se i država opet javiti sa 

većim i stalnijim porudžbinama. Međutim, one su izostale. 

Doduše, i u godinama krize vršene su nabavke, čak za ne

koliko milijardi dinara, ali u inostranstvu. Nade koje je »Sar

tid« polagao u brodogradnju takođe nisu urodile plodom, 

pošto je kod nas rečno brodarstvo koncentrisano u glavnom 

u jednoj — javnoj ruci, koja je -redovno nabavljala skupe i su

više velike brodove u inostranstvu. Kod »Sartida« je na taj 

način bilo došlo do katastrofalnog smanjenja aktivnosti. Sa 

87, miiiona u 1929/30 obrt je postepeno bio pao na ciglo 19 

miiiona dinara u 1932/33. Razume se da su i gubici morali biti 

neizbežni. U 1931/32 i 1932/33 oni su iznosili po 3 mil. go

dišnje. Pored toga od 1931/32 do 1933/34 nije se mogla vršiti 

ni amortizacija, niti kod nepokretnosti, niti kod mašina.

»Sartid« se nije ni pred tom situacijom pokolebao, već 

je inicijativom svog glavnog direktora g. Hena pristupio iz

vršenju još jedne radikalne preorijentacije, u vidu proširenja 

komercijalne proizvodnje. Usled sporazuma sa Brodskom fa

brikom vagona »Sartid« je napustio proizvodnju vagona, a 

uveo jednu novu granu proizvodnje — fabrikaciju lima. Po

slednjih godina ovo odeljenje je sve više proširivano, a pro

izvodnja je usavršavana, tako da je »Sartid« danas u stanju 

da proizvodi sve vrste crnog i pocmkovanog lima, i to isklju

čivo od domaćih sirovina. Pored toga, fabrika proizvodi I 

okruglo, fazonovano i šipkasto gvožđe, kao i najrazličitiju ko

vanu i presovanu gvozdenu robu.

Blagodareći reorganizaciji preduzeća i racionalizaciji ra

da, poslovanje »Sartida« od 1934/35 nije više pasivno. U toku 

poslednje dve godine poboljšanje prilika bilo je osetno, ma 

da je rad bio skopčan još sa raznim teškoćama. U toku 1936 

bila je neobično jaka i konkurencija nemačke robe, naročito 

zbog našeg aktivnog klirinškog salda u trgovinskom prometu 

sa Nemačkom. »Sartid« joj je ipak odolevao, kako u 1936, 

tako i u prošloj godini, i time je potpuno dokazao svoju ve

liku industrijsku sposobnost. Prošlogodišnji rad bio je, zatim, 

znatno ometan i visokom konjunkturom na svetskom tržištu 

grožđa, čime je »Sartidu« bila onemogućena nabavka polufa-
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brikata potrebnih ža potpunije iskoriäienje njegovog proi

zvodnog kapaciteta. Ta nezgoda neće se, srećom, više pono

viti, jer je »Sartid« još pre dve godine pristupio podizanju 

postrojenja, koja mu obezbeđuju potpunu nezavisnost u po

gledu potrebnih polufabrikata. Time se omogućuje i osetno 

pojevtinjenje proizvodnje: Inače, pred kraj prošle godine no

va postrojenja bila su potpuno završena i otada se već na

laze u pogonu. U istočnoj Srbiji, duž Dunava, daleko od 

državnih granica »Sartid« je stvorio jedan metalurgijski kom

binat, koji počinje gvozdenom rudom, a završava se najrazli- 

čitijim finalnim gvozdenim i čeličnim proizvodima. Postiglo 

se i više nego što se je pre 25 godina zamišljalo, jer će se 

u zemlji vršiti ne samo topljenje ruda, nego i prerada siro

vih metala sve do finalnih proizvoda.

U saradnji sa Majdanpečkim rudarskim društvom »Sar

tid« je uspeo da se u Majdanpeku na samom rudniku gvožđa 

podigne visoka peć za topljenje gvozdene rude. Kao gorivo ne 

upotrebljava se koks, koji bi se morao uvoziti, već drveni 

ugalj iz šuma ijiajdanpečke domene. Tako se domaća ruda 

pretvara u sirovo gvožđe samo sa domaćim materijalom. In

teresantno je da su i apsolutno svi delovi za ovu visoku peć 

izrađeni u zemlji, uglavnom u Fabrici vagona, strojeva i mo

stova u Brodu. Kapacitet visoke peći iznosi oko 2,5 vagona si

rovog gvožđa dnevno. Inače, ovo sirovo gvožđe prenosi se iz 

Majdanpeka najpre žičarom do Donjeg Milanovca, a zatim la

đom u Smederevo, gde se u novopodignutoj »Sartid«-ovoj 

velikoj Simens-Martinovoj peći proizvodi sirovi čelik, iz koga 

se zatim u novoj valjaonici izrađuju gvozdeni polufabrikati,

a posle toga — crni i pocinkovani lim, kao i sva ostala gvo-

zdena roba za potrošnju širokih masa.

Glavne bilansne pozicije »Sartida« za četiri poslednje

godine ovako izgledaju:

Aktiva 1933/34*) 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Investicije 46.392 53.671 53.926 61.143

Nove investicije 7.278 255 7.217 16.650

Materijal na stovarištu 11.454 13.396 17.928 28.494

Dužnici 10.660 12.053 12.538 6.827

Blagajna 558 353 480 425

Hartije od vred. 1.235 585 958 937

Gubitak sa prenosom 5.675 5.469 —.—

Pasiva

Glavnica 50.000 50.000 45.000 45.000
Rezervni fond 448 448 453 500
Fond amortizacije 10.301 12.554 17.324 19.846

Zadužnice — — .— 6.000 6.000
Poverioci 22.504 22.779 24.160 41.505
Dobit tek. god. (152) (206) (583) (1.608)
Dobit sa pren. — ,—.— 110 1.625
.Zbir bilansa 83.253 85.782 93.047 114.476

Rashodi

Prenos gubitka 5.827 5.675 473 —.—
Upravni troškovi 2.852 1.515 1.798 2.198
Kamate 2.218 1.680 976 1.364
Porezi 1.500 1.484 2.469 3.168
Otpisi investicija —.— 2.252 4.770 2.522
Dubiozna potraž. —.— 5 —.— — .—

Dobit sa prenosom — .— 110 1.625

Prihodi

Prenos dobiti —.— —.— -.__ 16
Brodogradilište — .— 667 236 59
Druga odelenja 6.029 6.231 10.257 10.567

*) Poslovna godina 1933/34 trajala je 18 meseci — od
1 jula 1933 đo 31 decembra 1934.

Od efekata 167 51 44 44

Razni prihodi 525 193 59 191

Gubitak sa pren. 5.675 5.469 — .— — .—

Zbir prih. ili rash. 12.397 12.611 10.596 10.877

Krajem 1937 zbir bilansa »Sartida« iznosi 114,4 mil. din. 

i premašio je za 10,3 mil. svoju rekordnu visinu iz 1928/29, a 

prema najnižem stanju iz 1931/32 porastao je za oko 32 mil. 

Najglavniji razlog za to treba tražiti u stalnom povećavanju 

računa investicija. Samo u toku prošle godine za investicije 

je izdato 16,65 mil., a u 1936 i 1937 ukupno 23,87 mil. din. To 

su troškovi za proširenje valjaonice i podizanje velike Si- 

mens-Martinove peći u Smederevu, kao i za proširenje Sar- 

tidove električne centrale. Izdaci za podizanje visoke peći u 

Majdanpeku treba da se jave u bilansu Bezimenog društva 

bakarnih rudnika u Majdanpeku. Čitaocima je već iz naših 

ranijih analiza poznato, da je investiciona delatnost kod »Sar

tida« bila uvek vrlo znatna. Od 1925, kada je »Sartid« rešio 

da pređe i na proizvodnju komercijalnih predmeta, do kraja 

1937 na investicije je utrošeno skoro 60 mil. din. Inače, kra

jem prošle godine ukupne investicije su iznosile 77,8 mil., što 

znači da je na njih otpadalo oko 68% celokupne aktive. I po 

tome se vidi da je industrijska sposobnost »Sartida« ogromna.

U aktivi imamo još samo dve važnije pozicije: »materi

jal na stovarištu« i »dužnike«. Težište posla pada danas na 

proizvodnju komercijalne robe. Zbog toga ni iznos dužnika, 

u poređenju sa ranijim godinama, nije naročito veliki. Oni 

iznose 6,8 mil. prema 12,5 mil. u prethodnoj i 35,1 mil. din. 

u 1929/30 god. Inače, od 1929/30 dužnici pokazuju gotovo stal

nu tendenciju opadanja, jer su državne poruđžbine spale na 

minimum, a ukoliko ih je i poslednjih godina bilo, do napla

te računa dolazilo se je brže. Stanje »materijala na stovari

štu«, koji se sastoji iz sirovina, polufabrikata, gotove robe 

i nedovršenih radova, bilo je najveće krajem 1927/28 sa 33,4 

mil. Posle toga ono je u vezi sa smanjivanjem obrta i zapo

slenosti takođe stalno nazadovalo sve do 1933/34, u kojoj je 

bilo bilansirano sa 11,4 mil. Poslednjih godina ova pozicija 

opet raste i krajem prošle godine dostiže visinu od 28,5 

mil. din.

Glavnica je od 1925, kada je bila povišena sa 35 na 

50 mil., pa sve do kraja 1935 ostala nepromenjena. U toku

1936 smanjena je za 5 mil., na 45 mil. din., i to radi elimini- 

sanja gubitka iz 1931/32 i 1932/33. Rezervni fond iznosi samo 

pola miliona dinara, a fond amortizacije dostigao je visinu od 

19,84 miliona. Amortizacija je bila uvek do sada umerena, a u 

1931/32, 1932/33 i 1933/34 je čak i sasvim izostala. Investicije 

su pokrivene fondom amortizacije sa 25,5%, a ukupnim sop

stvenim sredstvima sa 84,2%, što znači da se jedan deo pro

šlogodišnjih novih investicija nabavio tuđim sredstvima. Kra

jem 1936 sopstvena sredstva su pokrivala ne samo sve in

vesticije, nego takođe izvesan deo obrtnog kapitala. S ob

zirom na prošlogodišnje veoma znatne nove investicije, kao

i na povećanje materijala na stovarištu, porasle su i obaveze 

»Sartida« sa 30,16 mil. krajem 1936 na rekordnu visinu od 

47,5 mil. din. u 1937. Od toga otpada 6 mil. na Sartidov dug 

po 5% 10-godišnjim zadužnicima iz 1936 i 41,5 mil. na po- 

verioce.

Do 1928/29, u kojoj su iznosili ravno 12 miliona dinara, 

brutoprihodi su pokazivali tendenciju porasta. Međutim, posle 

te godine oni su naglo opadali i u 1932/33 iznosili su samo

1,9 mil. Blagodareći uvođenju nove proizvodne grane — fa- 

brikacije lima —  u toku poslednje četiri godine bruto pri

hodi opet postepeno rastu i u prošloj godini iznose 10,86 mil. 

din. Od toga nije otpadalo ni punih 60 hilj. din. na bruto- 

prihode brodogradilišta.

Interesantna je i analiza rashoda. Upravni troškovi u

1937 iznose 2,2 mil. Toliko su iznosili i u godinama koje su 

neposredno prethodile krizi, a od 1931/32 do 1936 kretali su 

se između 1,5 i 2 mil. godišnje. Za 1933/34 oni su iskazani sa
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2,85 mil. Međutim, treba imati u vidu da je ta poslovna go

dina trajala 18 meseci. Kao što se vidi, upravni troškovi su 

prilično umeren i konstantan rashod. To se može lako razu

meti, jer oni više zavise od organizacije posla, nego od ko

njunkturnih promena. Vrlo umereni su i izdaci za kamatu. U

1937 iznosili su samo 1,36 mil. Obaveze »Sartida« u prošloj 

godini kretale su se između 30 i 48 miliona. To znači da pro- 

sečna kamatna stopa koju društvo plaća ne dostiže ni 4°/o 

(prema okruglo 10% u godinama pre krize). Porezi pokazuju 

stalnu tendenciju porasta. U prošloj godini bili su po prilici 

9 puta veći nego u 1929(30, iako prošlogodišnji čisti dobitak 

ne dostiže ni 50°/o onog iz 1929/30. Nije nam poznato da li se 

preko ovog računa knjiži i porez na poslovni promet. Inače, 

odnosna poreska stopa na crni lim i na gvožđe je vrlo visoka, 

a na pocinkovani lim je upravo nepodnošljiva, pogotovo ako 

se uzme u obzir da je ovde u pitanju pretežno građevinski 

materijal, dakle — sirovina.

Kroz čitav niz godina pre krize čisti dobitak se kre

tao oko 3,4 miliona godišnje, što je »Sartidu« omogućavalo 

da plaća sve do 1929/30 dividendu od 6%. U 1930/31 čisti do

bitak iznosio je samo 110 hilj. din. U toku sledeče dve godine, 

umesto dobitka, morao se iskazivati gubitak od 3 mil. din. 

godišnje. Kao što je već spomenuto, ni za te dve godine, ni 

za 1933/34, koja je došla iza njih, nije se mogla vršiti ni a- 

mortizacija. U toku poslednje tri godine poslovanje je bilo 

opet aktivno, ali ne i potpuno zadovoljavajuće. Nove inve

sticije koje su završene pred kraj prošle godine obezbedile 

su osetno pojevtinjenje proizvodnje, tako da su i izgledi za

1938 znatno povoljniji. Prošlogodišnja čista dobit, zajedno sa 

prenosom, iznosila je 1 mil. 625 hil. Od toga je upotrebljeno 

za isplatu 3°/o dividende 1,35 mil. i za povećanje rezervnog 

fonda 100 hilj., dok je 128 hilj. stavljeno na raspoloženje u- 

pravi, a 46 hilj. iznosi prenos na novi račun.

U upravi su g. g.: D-r Ferdinand Gramberg (pretsed- 

nik), Stevan Karamata i Maks Aušnit (potpredsednici), Makso 

Antić, Edgar Aušnit, d-r Milan Bartoš, inž. d-r Georg Ginter, 

Pol Gotje, Dragan Miličevič, inž. Vladimir Mišković, Angus 

D. Vickers, Andrija Radovič, E. O. Servišer (direktor), Košta 

L. Timotijević, Georg Tic, inž. Dušan Tomić, inž. Košta M. 

Ljubisavljević, žorž Faj, Kurt Frenkel, Oskar Bart, i inž. 

Otmar Hen (generalni direktor). Pretsednik nadzornog odbora 

je g. Živojin Nešić, a članovi su g. g.: D-r Đ. Jovanovič, Fer

dinand Medek, d-r Dim. Perovič i Otto Drucker.

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ВАГОНА,

СТРОЈЕВА И МОСТОВА Д. Д., СЛАВ. БРОД

У последњем пословном извештају Бродске фабрике 

вагона истиче ce, поред осталога, да je у 1937 дошло до 

јаког полета у свим гранама наше привреде. Благодарећи 

томе настала je повољнија коњунктура и за домаћу инду- 

стрију гвожђа, као и за ону која прерађује гвожђе. Ипак, 

запосленост Бродске фабрике вагона ни прошле годиие 

није била ни најмање задовољавајућа. У необавештеним 

круговима често ce чује објашњење, да разлог за тешко- 

ће, с којима ce та фабрика мора борити, треба тражити у 

чињеници, што je она подигнута, наводно, у сувише вели- 

ким димензијама. To je сасвим погрешно мишљење, ма да 

ce мора признати да Бродска фабрика вагона заиста дола- 

зи у ред наЈмодерније уређених и највећих предузећа те 

врсте у Средњој Европи.

Главни и једини узрок тешкоћа и слабе запослености 

Бродске фабрике вагона je погрешна индустријска иоли- 

тика јавне руке. Капацитет производње овог предузећа не 

премаша домаће потребе, a ни његов најмодернији уређај 

не може ce сматрати разлогом за тешкоће, већ предношћу 

која му омогућује како рационалну производњу, тако и 

првокласну израду поручених објеката. Под нормалним 

лриликама износи годишња квота поправака и обнове в о ј -

ног парка железница 3 до 5%. Ако ce узме у обзир, да 

наше државне железнице поседују око 45.000 вагона и око

2.000 локомотива, онда he нам бити јасно да би требало 

сваке године темељито оправити или набавити нових око 

2000 вагона и 100 локомотива. Пошто су код нас вагони де- 

лимично преко 40 година стари, a локомотиве просечно 23 

године, потреба за обновом нашег железничког возног 

парка je чак и знатно већа, него што смо овог тренутка 

претпоставили. Међутим, у току прошле године у земљи 

није поручен ни један једини вагон. Иако би посла могло 

да буде увек доста, ипак ce Фабрици никако није давала 

могућност сталног запослења путем редовних поруџбина. 

Раније je то било због немачких репарационих лифераци- 

ја. Ми смо на рачун репарација неко време вршили чак и 

репаратуре. У годинама кризе као изговор je истицана по- 

треба штедње, ма да су и тада локомотиве и вагони пору- 

чивани у иностранству. Иначе, у то време биле су и по- 

правке — због штедње — редуциране само на капацитет 
државних радионица.

Kao што смо то већ истакли код анализе биланса 

„Сартида”, држава je понекад стајала и на гледишту, да 

треба дати више посла и домаћој индустрији. Међутим, 

обично je требало доста дуго чекати на наплату рачуна, 

тако да су и губици на камату били знатни. Млада инду- 

стрија са још неотписаним инвестицијама није у стању да 

кредитира државу, нити да у том погледу конкурише ино» 

странству, које ради под повољнијим кредитним условима, 

са отписаним инвестицијама итд. Иначе, стране фирме су, 

благодарећи разним интервенцијама, na и дипломатским, 

брже долазиле и до наплате својих потраживања, тако да 

je домаћа индустрија и у том погледу била у далеко непо- 

вољнијем положају.

Још и данас ce ca неких страна поставља захтев, да 

ce вагони, локомотиве, мостови и разни други објекти по- 

ручују из иностранства, иако ce све то уз исте na чак и 

уз повољне услове може израдити у земљи. To гледиште 

правда ce тиме, да наши инжињери још нису спремни, да 

je наша индустрија сувише млада, да нема потребног иску- 

ства и да према томе не може израђивати потребне објек- 

те у одговарајућем квалитету. Овакво мишљење je пот- 

пуно депласирано, бар у колико ce њиме циља и на Брод- 

ску творницу вагона, стројева и мостова. Она je већ имала 

прилике да докаже своју велику индустријску способност 

израдом курсних кола за међународни саобраћај, моторних 

возова за пругу Београд—Дубровник, израдом нових ло- 

комотива за нормални колосек, нових трамвајских мотор- 

них кола за Београд, Нови Сад итд. Најзад треба споме- 

нути и нови железнички мост преко Саве у Загребу, чија 

je израда као најповољнијем понуђачу поверена Бродској 

фабрици. He може ce, према томе, никако више правдати 

мишљење, да ce у земљи на техничко-саобраћајном пољу 

не може створити исто оно што ce може конструисати и 

израдити на страни.

Бродска фабрика je због недовољне запослености 

два пута била приморана да изврши редукцију своје глав- 

нице у току 1927 главница joj je, ради елиминисања губи- 

така, редуцирана са 55 на 27,5 милиона. Следеће године ну- 

тем нових уплата била je опет повишена, и то на 11U ми- 

лиона. Међутим, и појава нових губитака била je неизбе- 

.жна. Због тога ce у 1932 морало приступити поновном сма- 

њењу главнице са 110 на 55 милиона динара. Kao што ce 

види, акционари Бродске фабрике изгубили су ефектив- 

них 82,5 мил. динара. Предузеће je у великом заостатку и 

с амортизацијом.

У току прошле године радила су одељења за про- 

изводњу комерцијалних предмета, због општег оживљења 

на домаћем тржишту, са задовољавајућим резултатом. Ра- 

дионице за градњу мостова и општу градњу машина са 

ливницом биле су добро упослене, али су изостале поруџ-
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бине за железничка возна средства, тако да je капацитет 

фабрике био још увек слабо искоришћен. Тек пред крај 

прошле године добивена je једна поруџбина за 10 локомо- 

тива. Пошто je данае потреба за железничким превозним 

средствима врло велика, a нађени су за то и потребни кре- 

дити, оправдана je нада да ће прилике убудуће бити по- 

вољнијвј поготово с обзиром на чињеницу да je и наша 

влада утврдила принцип, да се све што се у земљи може 

производити у земљи и набавља. Да би се фабрици обез- 

бедио рентабилан рад, a радништву и инжињерима запо- 

слење, треба постојеће потребе тако распоредити, да joj 

се омогући стално запослење. У другим државама се инду- 

стријама ове врсте и оваквог калибра дају поруџбине и без 

лицитације, непосредно, на основу познатих тржишних це- 

на за односне објекте.

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

Инвестидије 95.956

у хиљадама динара 

97.351 97.815 98.345

Нове инвестиције 1.395 510 586 1.236

Материјал и радови 7.862 9.211 22.308 32.912

Благајна 242 302 552 433

Ефекти 1.159 775 3.436 513

Сопствене облигације 7.500 7.500 7.500 7.500

Дужници:

држава и разни 5.973 9.096 11.359 22.357

Губитак 1.876 2.473 2.288 2.132

Пасива

Главница 55.000 55.000 55.000 55.000

Резервни фонд 1.000 1.000 1.000 1.000

Фонд амортизације 19.398 19.398 19.398 20.915

Облигације 28.100 28.100 28.100 28.100

Повериоци 18.466 23.720 42.346 60.418

Збир биланса 121.964 127.218 145.844 165.433

Расходи

Општи трошкови 1.412 1.349 1.478 2.008

Порези 587 627 798 2.003

Камата 2.624 2.563 2.880 3.386

Амортиз. фонду --- --- _ 1.517

Отписи -- - --- 15 ----

Губитак из ран. год. 1.476 1.876 2.473 2.288

Приходи

Бруто зарада 4.228 3.942 5.357 9.070

Губитак 1.876 2.473 2.288 2.132

Обртни капитал, који се од 1932 до 1935 кретао из- 

међу 122 и 132 мил. дин., порастао je у 1936 за 18,6 мил., 

a у 1937 за даљих 19,6 мил. дин. Битније промене покази- 

вали су у пасиви само повериоци, a у активи —  „дужници” 

и „материјал и радови”. Са 18,4 мил. у 1934 „повериоци’ 

су постепено порасли на 60,4 мил. крајем 1937. Крајем 1934 

били су и дужвици најмањи. Износили су 5,97 мил., док су 

крајем прошле године исказани са 22,3 мил. дин. Позиција 

„материјал и недовршени радови” порасла je ca 7,86 мил. 

у 1934 на 32,9 мил. у 1937 (од тога отпада на недовршене 

радове 24,2 мил. према 18,76 мил. у претходној, 4,7 мил. у 

1935 и 3,7 мил. крајем 1934 год.). Фонд амортизације, који 

je од 1932 исказиван непромењено са 19,4 мил., прошле го- 

дине je повећан за 1,5 мил. дин., на 20,9 мил. Укупне нове 

инвестиције у току последњих 5 година износиле су око

4,6 мил.

Иначе, крајем 1937 инвестиције су билансиране са

99,58 мил., што значи да на њих отпада 60,2% целе активе. 

Ha материјал и радове отпада даљих 30%. Око 75% инве- 

стиција покривено je фондом амортизације и осталим соп- 

ственим средствима, a остатак —  средствима добивеним 

путем облигационог зајма. Однос између дугорочне акти- 

ве и дугорочне пасиве je, дакле, здрав.

После 1935 бруто-приходи постепено расту. У  1936 

су из брутозараде подмирени сви непосредни издаци, тро-

шкови, порези, као и камате, a у 1937 могао се je, поред' 

тога издвојити и износ од 1,5 мил. за дотацију фонду 

амортизације. Иначе, после 1932 амортизација није уопште 

вршена. Брутозарада je, упркос томе што je у 1937 два и 

no пута већа него у 1935, још увек сразмерно врло малена. 

To значи да су поруџбине преузимане још увек само из 

разлога запослења — да техничка способнност предузећа 

не би остала потпуно неискоришћена. Просечна камата ко- 

ју фабрика плаћа на своје укупне обавезе не достиже ни 

5%. Порези су 2V2 пута већи него у 1936 и око 5V2 пута 

већи него у 1932 г. Општи трошкови су умерени. Извосе

2 мил. дин.

Иако за амортизацију инвестиције није одвојено ви- 

ше од 11/2°/о од њихове набавне цене, ипак чисти добитак 

за прошлу годину износи цигло 156 хиљ. дин. To je врло 

жалосна констатација, с обзиром на чињеницу, да je овде 

у питању једно одлично вођено и сјајно организовано ин- 

дустријско предузеће са инвестицијама од округло 100 мил. 

дин. и за 75 милиона сопствених и 81 мил. ванредно јевти- 

них туђих средстава.

У управи се налазе господа: Миливој Црнадак (прет- 

седник), инж. Светозар Аранђеловић, Едгар Аушнит, Макс 

Аушнит, Марсел Бард, Максо Боснић, Курт Френкел, инж. 

Отмар Хен, Чеда Јовановић, Драгољуб A. ЈТазаревић, 

Османбег Османбеговић, д-р Бранко Пливерић и Фриц 

Рајснер. У надзорном одбору су господа: д-р Адолф Цувај, 

Коломан Ђањешић, Ото Друкер и Фердинанд Медек. Ге- 

нерални директор je г. инж. Отмар Хен.

—  Исправка. У броју 40 „Анализе биланса” код „Пр- 

ве хрватске творнице уља д. д., Загреб”, поткрале су се 

грешке које исправљамо. Творница сада прерађује преко

3.000 вагона семена годишње a не 300. Не стоји да je твор- 

ница добијала туђа средства no несразмерно ниској каиат- 

ној стопи, na према томе то не може ни да буде узр(-к no- 

стигнутог повољног резултата. У „Анализи биланса” бр. 41 

код Та-та a. д. презиме г. генералног секретара je ЈаЈивић 

a не Јанковић.

Сваки напредак у производњи и 
употреби cbe знање и сва иску- 
ства, што су их од године 1866 
стеклм специјалмсти наше орга- 
низације која обухвата цео свет, 
примешују се код фабрикације 

н а ш и х

G A R G O YLE
М А З И В А

и дају им оиај квалитет, који га- 
рантује сигуран  и екомомичан 

погон.

S T A N D A R D  —  Y A C U U M
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Садржај:
Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika u Beogradu 

Трговачка и обртна банка д. д., Нови Сад.

„Драх” индустрија дрва д. д. Загреб — Цапраг.

SAVEZ NABAVLJAČKIH ZADRUGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 

U BEOGRADU

Delatnost Saveza nabavljačkih zadruga državnih službe

nika nije više ograničena na nabavljanje namirnica i njihovo 

deljenje pojedinim zadrugama. Danas je to organizacija koja 

obuhvata veliki sektor našeg zadružnog života. Krug poslova 

Saveza je naročito u toku poslednjih desetak godina znatno 

proširen i još uvek se širi. Pored nabavljačkih ovde su danas 

učlanjene i mnogobrojne kreditne, proizvođačke i stanbene za

druge. Savez ima svoje robno odeljenje, svoje mlinove, ko- 

načišta i restoran; orgamizovao je razne oblike osiguranja koji 

interesuju službenike, proizvodnju hleba i drugih peciva, snab- 

devanje stanovima itd. Broj zadrugara je takođe u naglom 

porastu, naročito od početka 1929 godine, kada su sve Save- 

zove zadruge imale samo 36.500 članova. Krajem 1936 broj 

zadrugara je iznosio već 141.916, a u toku prošle godine po

rastao je za daljih 11,5 hilj., na 153.427. To znači da se pod 

Savezovim okriljem danas nalazi oko 75°/o celokupnog broja 

državnih službenika. To je zavidan uspeh. Ako se porast član

stva nastavi istim tempom, uskoro će se u Savezu naći orga- 

nizovani gotovo svi javni službenici.

Brojno stanje i kretanje zadruga učlanjenih u Savezu 

nabavljačkih zadruga drž. služb, bilo je;

Zadruge: Nabavlj. Kreditne Proizvod. Stanbene Ukupno

1928 87 — — .— 87
1929 84 18 — 12 114
1930 85 26 — 14 125
1931 75 27 — 14 116
1932 79 63 2 10 154
1933 89 84 3 11 187
1934 92 97 5 12 206
1935 97 119 5 10 231
1936 115 139 6 10 270
1937 125 161 7 11 304

U' toku prošle godine prestalo je članstvo jedne stanbe

ne zadruge, ali je Savez s druge strane primio u članstvo 35 

novih zadruga i to: 10 nabavljačkih, 22 kreditne, 2 stanbene 

i 1 proizvođačku. I u toku nekoliko prethodnih godina najjače 

je rastao broj* učlanjenih kreditnih zadruga. Od 1929 do kra

ja 1937 on je udeveterostručen. Kreditnih zadruga i ima naj

više (161 prema 125 nabavljačkih, 7 proizvođačkih i 11 stan- 

benih).

Prema veličini obrtnog kapitala na prvom mestu su 

ipak još uvek Savezove nabavljačke zadruge, koje su prošle 

godine radile sa 143,3 mil. din., od čega otpada 45,6 mil. na 

sopstvena sredstva. U odnosu na prethodnu godinu njihov 

ukupni obrtni kapital je porastao za ll,9°/o, dok su im sop

stvena sredstva povećana samo za 6,3°/». Nabavljačke zadruge 

rade sa prosečno 32% sopstvenih sredstava prema 33,5% kra

jem prethodne i 33,3% krajem 1935 godine. Prošlogodišnje 

smanjenje učešća sopstvenih sredstava u ukupnom obrtnom 

kapitalu pokazuje nam da su zadruge u jačoj meri pribegle

koriščenju tuđih sredstava, da bi udovoljile potrebama svog 

povećanog poslovanja. Prema podacima koje je Savezu do

stavilo 99 zadruga, koje imaju 164 prodavnice, njihov prošlo

godišnji promet bio je za oko 13,9% veći nego u 1936 i do

stigao je visinu od 251 mil. din. Najjači promet po članu imale 

su, kao i ranijih godina, zadruge u Dravskoj banovini (5.242 

din. godišnje). Od ukupnog iznosa robe izdate članovima ustu

pljeno je za 175 mil. din. na poček i za 76 mil. za gotovo. 

Učešće poslovanja za gotovo u ukupnom prometu poraslo je 

sa 29,2% u 1936 na 32,4% u 1937. Sve nabavljačke zadruge 

obrnule su iprosečno svoje robne zalihe 4,8 puta prema 4,6 puta 

u prethodnoj godini. Kao što se vidi, obrtanje zaliha se po

stepeno ubrzava, a .napreduje i prodaja za gotovo. Međutim, 

još uvek je vrlo česta i prodaja robe na kredit, što je u vezi 

sa teškim položajem javnih službenika — zadrugara. Krajem 

1967 potraživanje zadruga za kreditiranu robu iznosilo je 

4-7,1 mil. din. prema 43,5 mil. u 1936. Ovo potraživanje je za

1,44 mil. veće od sopstvenih sredstava zadruga i apsorbuje 

32,9% njihovih ukupnih sredstava (prema 34% u 1936).

Ukupna sredstva kreditnih zadruga iznose 140,5 mil. din. 

i samo su za 2,78 mil. manja od ukupnih sredstava nabavljač

kih zadruga. U prošloj godini porasla 'su za 13,4%, dok je po

rast u 1936 u ođrjosu na prethodnu godinu iznosio 15,6%, a u

1935 godini 18,7%. Od ukupnih sredstava otpada 40,2% na 

sopstvena (prema 39,4% u 1936 i 37,3% krajem 1935). Odnos 

između sopstvenih i tuđih sredstava bio je najpovoljniji, kao i 

ranijih godina, kod zadruga (uzetih kao celina) u Savskoj ba

novini. Od ukupnog obrtnog kapitala kod njih je otpadalo 

prosečno 56,3% na sopstvena sredstva (prema 49*% u 1936). 

Podatke o svom poslovanju dostavilo je Savezu 150 kreditnih 

zadruga. One su u 1937 podelile svojim članovima 41.559 po

zajmica u ukupnom iznosu od 100,7 mil. din. (prema 93,9 mil. 

u 1936). Do kraja prošle godine zadrugari su im bili vratili

87,26 mil. odnosno 41% od podignutog iznosa i salda po

četkom godine. Krajem 1937 kreditne zadruge imale su još 

51.248 dužnika od kojih isu potraživale još 125 mil. din. Pro

sečno potraživanje po dužniku iznosi 2435 din. U odnosu na 

prethodnu godinu iznos ukupnog potraživanja povećao se za

12,9 mil.

Stanbene zadruge raspolažu sa 7,17 mil. sredstava, od 

kojih otpada 1,2 mil. odnosno 16,5% na sopstvena sredstva. U 

toku 1937 one su podelile za 3,55 mil. dim kredita, a njihove 

sopstvene nepokretnosti pretstavljaju vrednost od 2,55 mil. 

Proizvođačke zadruge imaju oko pola mil. din. sredstava od 

čega otpada 49,5% na sopstvena. Sve su isključivo železničar

ske pčelarske zadruge.

Obrtni kapital svih Savezovih zadruga iznosi 291 mil. 

din. Od toga su 103,56 .mil. ili 35,5% sopstvena sredstva. Ulozi 

na štednju dostižu 25,6 mil. din. Krajem 1937 od ukupnih 

sredstava bilo je plasirano 51,1 mil. u robu, 47,1 mi!, u robne 

kredite, 30,7 mil. u nepokretnosti, 7,6 mil. u pokretnosti i 

125 mil. u pozajmice zadrugarima. Za ocenu prošlogodišnje
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delatnosti svih zadruga mogu da posluže sledeči podaci: ustu

pile su svojim članovima za 251,5 mil. din. robe (prema 220,5 

mil. u 1936) i dale su im za 279,9 mil. din. (prema 251,3 mil. u 

1936) raznih kredita (u robi, gotovini, zemljištu i zgradama).

Savez se ne oslanja na finansijska sredstva svojih za

druga. Naprotiv, kao što tiam pokazuje donja tablica, u kojoj 

smo uiporedili njegove glavne bilansne pozicije za poslednje 

četiri 'godine, on njih finansira.

Račun izravnanja 

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 102 71 247 218

Tekući računi

novčani zavodi 3.660 848 1.320 726

zadruge 77.020 83.738 89.529 100.158

razni dužnici 12.785 12.247 11.420 13.107

Hartije od vrednosti 3.942 4.463 4.208 5.683

Roba 2.467 5.450 3.075 3.527

Nepokretnosti. po otp. 31.976 34.483 35.374 50.608

Nameštaj i pribor 736 1.197 1.670 5.416

Inventar mlinova 342 374 — —

Razna aktiva 703 256 255 1.172

Prenosni računi 175 148 486 117

Pasiva

Glavn. po čl. 70/2 zak. 67 67 67 9.067

Glavn. po čl. 70/3 zak. 75.112 76.400 78.405 89.501

Glavn. po čl. 70/4 zak. 53.947 56.905 59.506 62.186

Ukupna glavn. 129.126 133.372 137.978 160.754

Članski udeli zadruga 689 753 789 1.375

Razni fondovi 1.503 2.153 3.016 5.971

Zbir sopstv. sr. 131.318 136.278 141.783 168.100

Poverioci 925 5.276 4.991 11.088

Prenosne pozicije — — — 18

Ušteda —■ Posl. višak 1.668 1.723 810 1.526

Zbir bilansa 133.911 143.277 147.584 180.733

Krajem 1937 članski udeli svih Savezovih zadruga iska

zani su sa svega 1,37 mil., a krediti koje je Savez njima odo

brio bilansirani su sa 100,15 mil. Obrtni kapital Saveza dosti

gao je visinu od preko 180 mil. din. Od toga otpada na uku

pna tuđa sredstva svega 11 mil., a sopstvena, zajedno sa po

slovnim viškom, iznose preko 169 mil. Ovako velika sopstvena 

sredstva osigurana su Savezu u prvom redu od strane drža

ve. Oko 95®/o sopstvenih sredstava otpada na glavnicu. Ona 

potiče iz tri izvora. Prema zakonskim propisima koji su re- 

gulisali rad i postojanje Saveiza činovnicima je državna bla

gajna kroz 2 meseca u toku 1922 od nijhovih prinadležnosti 

odbijala izvesan procenat u korist Saveza. To je glavnica Sa

veza po članu 70/2 Zakona. Drugi izvor je bila obustava l°/o 

koji se zadržavao od svih državnih liferacija u korist Saveza 

kroz 5 godina (čl. 70/3). Treći izvor glavnice je obustava či

novnicima od njihovih prinadležnosti kroz 36 meseci (od 1 

jula 1928 do 30 juna 1931 g.), po 10 odnosno 5 din. mesečno. 

(Čl. 70/4). Posle 1931 obustava ipo čl. 70/4 vrši se naknadno 

kroz 36 meseci i od prinadležnosti službenika koji su docnije 

ušli u državnu ili banovinsku službu. Ovako dobijena sred

stva Savezu ge dostavljaju od strane pojedinih državnih bla

gajni posteipeno, tako da snažni porast glavnice još nije 

prestao.

Kao što je već spomenuto, zadruge duguju svome Sa

vezu 100,15 mil., i to nabavljačke 67,6 mil., kreditne 29,2 mil., 

stanbene 3,2 mil., i proizvođačke 150 hilj. din. Savezove ne- 

pokretnosti su bilansirane sa 50,6 m il, za 15,3 mil, više nego 

u 1936. U toku prošle godine Savez je kupio nekoliko obje

kata, medu kojima se ističu tri doma u Vrnjđma i hotel 

»Palas« u Kaštel Starom. Savez ima dve palate u Beogradu (u 

цкшрпој vrednosti od 21,77 mil.,) i više domova u raznim me

stima u unutrašnjosti, zatim razna zemljišta i mlinove u Adi

i Molu, Nijedna od Savezovih nepokretnosti nije opterećena 

dugom. »Razni dužnici« su bilansirani sa 13,1 mil., hartije od 

vrednosti sa 5,68 mil., roba sa 3,5 mil., a inventar mlinova sa
5,4 mil. din.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Režijski troškovi 3.672 3.103 3.698 3.934
Trošk. i otp. mlinova 1.796 2.378 2.299 2.3S6
Trošk. i otp. preduzeća 553 2.310 3.330 2.062
Trošk i otp. domova 924 1.080 1.156 1.740
Zadr. osig. i otpisi — 124 456 3.147
Posl. višak — Ušteda 1.667 1.723 810 1.526

Prihodi

Kamate 3.589 3.810 3.849 4.112

Nepokretnosti 1.416 1.493 1.672 1.881

Prihodi na robi 2.330 59 84 127

Prihodi mlinova — 2.834 2.389 2.694

Prihodi preduzeća 1.850 2.335 3.267 2.111

Zadružno osiguranje — 8 337 3.159

Razni prihodi 235 178 150 711

Zbir prih. ili rash. 9.420 10.718 11.749 14.796

Zbir prihoda stalno raste. U 1937 iznosio je 14,8 mil., 

za 3,05 imiil. više nego u 1936. U poređenju sa 1930 je više 

nego utrostmčen. U 1937 su samo prihodi preduzeća manji 

nego u prethodnoj godini. Svi ostali prihodi su u porastu a 

naročito prihodi od zadružnog osiguranja. Razume se da su 

u vezi s tim povećani i svi rashodi, izuzevši one preduzeća. 

Promet Savezovog robnog odeljenja u prošloj godini iznosio 

je bez brašna 59,75 mil. (za 14,2 mil. više nego u 1936), a 

mlinskih proizvoda ustupljeno je zadrugama za 29,2 mil., što 

znači da je promet zajedno sa brašnom iznosio 88,9 mil. Robni 

promet svih nabavljačkih zadruga iznosi 251 mil. din. To 

znači da su one posredovanjem Saveza nabavile oko 32,4%> ce

lokupne svoje potrošnje. Prošlogodišnji poslovni višak Sa

veza dostigao je visinu od 1,52 mil. din. i dotiran je u ce

losti fondovima.

U upravi su g.g.: Miloš Štibler (pretsednik), Milan Iko- 

nić (potpretsednik), Marin Katunarić, Aleksandar Šondić, Ivan 

Deržić, Mirko Vuletić, Jerko Baljkas, Inž. Jovan Kraljević, 

Inž. Dragutin Zahradnik, Stjepan Lozić, Jovan Bakić, Đorđe 

Drenovac, Mustafa Aiikalfić, Franjo Hrnkaš, Derviš Dedić, 

Marko Popović, Bogdan Nikolić i d-r Vladimir Koprić. U nad

zornom odiboru se nailaze gospoda: Dimitrije Petrovič (pret

sednik), Vasilije Bojić (potpretsednik), Milan Žica, d-r David 

Karlović, d-r Adolf Pečovnik, Rada Jankovič, Drago Grgurić, 

Mirko Punčuh i Josip Šolaja. Upravnik je g. inž. Branislav 

Trajković.

„ДРАХ” ИНДУСТРИЈА ДРВА Д. Д. ЗАГРЕБ—ЦАПРАГ

Прошла година протекла je у знаку велике тражње 

дрвета. У поређешу са претходном и неколико ранијих го- 

дина извоз je показивао нагли пораст, a у веЗи с оживље- 

њем грађевинске делатности знатно je повећана и потро- 

шња техничког дрва у земљи. Од почетка кризе, од 1930, 

прошла година je била заиста најбоља. Међутим, морамо 

напоменути да ce наша шумска и дрвна индустрија, после 

огромних губитака за време кризе и санкција, ипак није 

могла још потпуно опоравити. Прво због тога, што су на- 

гло порасле и цене сировина, иарочито ретких, као што je 

то, на пример, храетовина. Затим je средином прошле го- 

дине и полет прекинут. Повољна коњунктура није дуго тра- 

јала. Пораст тражње почео je тек пред крај 1936, a среди- 

ном 1937 ушао je општи привредни положај у свету у кри-
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тичну фазу развитка, тако да je и пораст цена заустављен. 

У вези с тим je престао и пораст тражње за дрветом. Нај- 

зад, пред крај прошле године долази до потпуне стагнације, 

нарочито на најважнијем европском тржишту, енглеском.

У свом пословном извештају за 1937 и управа „Драх” 

индустрије дрва Д. Д. напомиње да су само први месеци 

прошле године протекли у знаку оживљења послова. По- 

сле тога je опет наступила депресија. Ha продају дрвних 

производа овог предузећа врло штетно je утицала окол- 

ност, да je Немачка при подели увозних дозвола правила 

велике потешкоће. To je имало неповољан утицај и на извоз 

у друге земље. Предузећу није било могуће ни да изврши 

већу набавку сировина, тако да ни његове стругаре нису 

биле потпуно запослене. Прошлогодишњи коначни резултат 

пословања код „Драха” био je, додуше, нешто повољнији 

од онога из 1936 и неколико претходних година. Међутим, 

он још ни издалека не задовољава.

„Драх” индустрија дрва д. д. позната je нашим чи- 

таоцима. To je једно од наших најстаријих предузећа, на- 

рочито с обзиром на тврдо дрво. Фирма „Драх” постоји као 

акционарско друштво од 1921 године, a пре тога, као ино- 

косна фирма она je била једно од највећих предузећа шум- 

ске индустрије у бившој Аустроугарској. Имала je огромне 

шумске комплексе у свим деловима мчзнархије. После рата 

територије на којима су ce налазиле „Драхове” шуме при- 

пале су разним државама — наследницама бивше Аустро-

угарске. Међутим, како су ce најважније „Драхове” шуме

(храстовина) налазиле у Хрватској и Славонији, генерална 

дирекција предузећа je одмах пренета из Беча у За-греб, 

где je остала све до половине 1930 године. У то доба ce 

појављују ггрви тежи знаци кризе, који су фирму „Драх” 

присилили на постепено повлачење из средње-европских 

ангажмана. Југословенски посао кондентрисан je од тада у 

Цапрагу код Сиска, где ce сада налази и дирекција.

Од 1931 до 1934 биланси „Драха” закључивани су

увек са губитком, који je стално преношен на нови рачун,

док ce у 1935, у, ццљу његовог елиминисања, није присту- 

пило снижењу резервног фонда. 1935 je завршена са до- 

битком од 60 хиљ., a 1936 ca добитком од 50 хиљ. Прошло- 

годишњи добитак износи 327 хиљ. односно са преносом из

1935 и 1936 године 437 хиљ. дин. Морамо напоменути да je 

и амортизација врло скромна. Биланси „Драха д. д.” за по- 

следње четири године овако изгледају:

Рачун изравнања 

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Благајна, Ефекти, менице 1.524 621 406 853

Инвестиције 28.393 28.100 28.608 30.155

Шуме и залихе дрва 38.264 15.176 10.472 18.436

Дужници 6.170 11.590 7.455 3.033

Транзиторне позиције 21 — — —

Губитак тек. год. (67) —• —- —

Губитак с преносом 707 — —

Паснва

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервни фонд 910 229 229 229
Пезиони фоид 840 893 922 970

Фонд амортизације 11.375 11.875 12.375 12.875
Повериоци 51.951 32.412 23.305 27.807
Транзиторне позиције — 17 — 158
Добит тек. год. — (60) (50) (327)

Чиста добит укулно — 60 110 437
Збир биланса 75.007 55.487 46.941 52.477

Збир биланса, који je од почетка кризе стално опа- 

дао, повећан je прошле годнне за 5,5 мил., на 52.4 мил. дин. 

Главница износи непромењено 10 мил. Од 1929 до 19*34 ни

резервни фонд ce није м-ењао. Међутим, због већ споме- 

нутог отписа губитка у 1935 je био смањен са 910 на 229 

хиљ. дин. Толико je износио и крајем прошле године. До

1931 амортизациони фоид je повећаван за 1 мил. дин. годи- 

шње, a од тада расте сваке године само за пола мил. дин. 

Укупна сопствена средства, 'урачунавши и амортизациони 

фонд, износе 23 мил.

Повериоци су прошле године повећани за 4,5 мил., 

на 27,8 мил. дин. Крајем 1929, за време просперитета, пове- 

риоци су износили 226 мил. После тога су, све до претпро- 

шле године, стално опадали. Ha основу кретања поверила- 

ца неће бити тешко закључити с каквим тешкоћама ce je 

„Драх” морао последњих година борити.

Актива je врло прегледна. Најглавнију позицију прет- 

стављају инвестиције, које су крајем прошле године иска- 

зане са 30,15 мил. Behe су за 1,55 мил. него у претходној 

години. У току прошле године Друштво je почело да из- 

грађује једиу велику модерну творницу фурнира. Почетком

1938 ова творница je довршена и пуштена у погон, na ce 

може очекивати да he сада и просперитет предузећа бити 

боље обезбеђен. „Шуме и залихе дрва” исказане су у про- 

шлогодишњем билансу са 18,4 мил. дин. У односу на прет- 

ходну годину повећане су за 8 мил. To je знатним делом 

у вези с поскупљењем сировина. „Дужници” су опет ona- 

ли. Они износе свега 3 мил. према 7,45 мил. у претходној 

и 11,59 мил. дин. у 1935 години. Пре кризе дужници cv по- 

некад износили и преко 100 мил. динара.

Од чистог добитка употребљено je 300 хиљ. за ван- 

редни отпис нових инвестиција (творнице фурнира), a оста^ 

так од 137 хиљ. пренет je на нови рачун.

ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА Д. Д., НОВИ САД

Општа криза поверења и паника улагача из септем- 

ра 1931 нашле су Трговачку и обртну банку потпуно ли- 

квидном. Њена ликвидност je била толика да je и у онако 

изузетним приликама била у стању да с лакоћом свлада 

све тешкоће без употребе реесконтног кредита и без икак- 

ве помоћи са стране. Одлив улога у 1931 и 1932 износио 

je О Е д е  neip салдо 58 м.ил., a повериоцима je било исплаћено 

даљих 29 милисна. Поред свега тога, Бавка je крајем

1932 имала одмах расположивих средстава у благајии, на 

жиро-рачунима и у благајничким записима у износу од 

преко 25 мил. дин. To je био знак да je криза прошла. Од

1932 до краја 1935 Бавчин обртвди капитал остао je углав- 

ном стационаран. У том раздобљу она je успела да ce 

оелободи свих ангажмана који би могли да буду скопчаии 

са ризиком, a у нове послове улазила je само са највећом 

гаредострожношћу. Иначе, Банчина ликвидност одржавана 

je сталио на завидној висини, тако да je гаоЕерење њених 

улагача и у најтежвм приликама остало погггуно неокрњено.

У анализи биланса за претпрошлу годину конста- 

товали смо да je вод Трговачке и обртие банке у току

1935 и 1936 дошло до поновног прилива улога. У току

1936 улози су били повећани за скоро 30“/о. To je необично 

карактеристично за повећање које завод ужива. Крајем

1937 улози су овде износили 100,7 мил. и били су за око 

11 мил. дин. мањи него крајем претходне годиее. To сма- 

њенће преба приписати једино чињеници, да je у току

1937 у Новом Саду била необично јака и грађевинска де- 

латност, која je везала знатне капитале. Поред тога je 

и повољан развитак курсева наших државиих хартија од 

вредиости утицао на многе улагаче да повуку своје уштеде 

из банака и да их пласирају у хартије од вредности, како 

би постигли добит на курсевима. Банчина управа напомиње 

у свом последњем извештају да je у току прошле године и 

тражња за кредитима била знатнија. Поред живахне гра- 

ђевииске делатности на то je утицало и повећање извоза 

као и оснивање многобројних нових трговачких и инду-
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стријских предузећа. Иначе, то je имало за последицу и 

осетно оживљење банкарства. Укупни промет Трговачке 

и обрггне банке д. д., Нови Сад, у 1937 био je такође зна- 

тно већи него у претходвој или у неколико ранијих го- 

дина.

Ево банчиних завршних рачуна за 1937 и три прет- 

ходне године:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937 

у хиљадама дивара

Готовина и бавке 7.262 14.709 27.371 15.230

Благ. записи 7.100 5.500 1.931 1.500

Хартије од вредности 739 735 700 1.416

Имов. пеиз. фонд 8.129 8.673 9.083 9.394

Менице 59.925 56.218 40.224 29.894

Аграрна бавка 18.738

Разл. на земљ. дуг 1.428

Дужвици 23.235 24.692 61.952 61.339

Хипот. зајмови 16.098 15.556 8.578 7.297

Сопствени улози —.— —.— — .— 37.840

Непокретности 3.404 4.957 4.771 4.681

Пасива

Г лавница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фовдови 7.814 9.000 9.500 13.242

Опор. уирош. рез. 14.983

Опор. неутр. рез. — .— 22.857

Певзиони фонд 8.129 8.673 9.033 9.394

Улози 84.401 86.996 111.611 100.744*)

Повериоци 643 1.836 —.— 3.046

Реесковт 752 1.154 —.— 1.214

Неисплаћена див«девда 24 14 7 12

Превосие ставке 492 913 1.289 411

Чиста добит 3.638 2.453 3.120 2.853

Збир билавса 125.894

Рачун губитка

131.040 

и добитка

154.560 188.758

Расходи

Порези 431 971 802 1.414

Упр. трошкови 1.696 1.812 1.791 2.828

Отпис венапл. потр. 640 486 871 1.173

Дотација пенз. фовду 56 58 60 96

Чиста добит 3.638 2.543 3.120 2.853

Приходи

Превос добити 666 625 678 507

Камата (и провизија) 5.458 4.660 5.465 5.736

Провизија и разно — .— — .— — .— 1.590

Од непоиретвости 3 20 495 501 531

Збир врихода-расхода 6.445 5.780 6.644 8.364

Дивиденда 7°/о 5V20/0 6V 2®/0 6% вето

Збир биланса износи 188,7 мил. према 154,5 мил. кра- 

јем 1936. A k o  се од збира биланса одузме сопствени улог 

од 37,84 мил., који je за прошлу годину исказан као за- 

себна позиција у активи и пасиви, види се да су укупна 

средства којима je Банка крајем 1937 располагала из- 

носила 151 мил. див., за 3,5 мил. мање него у 1936 односна 

за 20 мил. дин. више него у 1935 или за 26 мил. више него

*) од тога сопствени улог 37,84 мил.

крајем 1934. Kao што je већ спомеиуто, улози. су у току 

прошле годиве смањени за око 11 мил., али су готово све 

остале позиције у пасиви повећаие, и то резервви фондови 

за 3,74 мил., на 13,24 мил. дин., a повериоци и реесконт 

на 4,26 мил.

У активи постоје само две значајније промене: код 

готовине и код меница. Ha првом месту треба споменути 

смањење одмах расположивих средстава са 27,3 мил. у 1936 

на 15,2 мил. крај.ем 1937. Одмах расположива средства 

била су крајем 1936 врло знатна, јер су се у тој години 

још тешко налазили сасвим сигурви и потиуио ликвлдни 

нови пласмани. Прошла година била je у том погледу 

мноро повољнија, тако да je Банка могла да смањи износ 

својих незапослених средстава и да пласира непотребни 

вишак у потпуно сигурне и краткорочне меничне зајмове 

и зајмове no текућим рачувима. Бавчив менични портфељ 

који je исказан са 29,9 мил., крајем 1937 био je, додуше, 

за 10,33 мил. дин. мањи него у 1936. Међутим, то je због 

тога што су мораторва потраживања од земљорадника 

издвојена и предата Аграрној банци, тако да се сада и у 

билансу исказују засебно. Рачун Аграрне банке исказан 

je ca 18,7 мил., a још неотписана разлика на земљорад- 

ничким дуговима са 1,4 мил. Ha тај начин би укупни ме- 

ничви портфељ требао да износи око 50 мил. према 40 мил. 

крајем 1936. Дужници no текућим рачунима билансирани 

су са 61,3 мил. и мањи су за 600 хиљ. него у претходној 

години. Банчина ликвидност не може доћи у питање због 

земљорадничких дугова, који треба да се наплате у року 

од 14 година, јар би за њихово покриће била довољна 

и банчина главница, a Банка има поред тога и врло знапне 

резерве и резервне фондове. Још не отписана разлика на 

земљорадничким дуговима није такође знатна, јер једва 

достиже половину банчине редовне годишње чисте добити.

Банчини приходи у 1937 били су за око 1,9 мил. дин. 

већи од оних из претходне године, што je последица жив- 

љег пословања. За 1 мил. дин. били, су већи и банчини 

управни трошкови. Издаци за порезу и прирезе износили 

су 1,4 мил. према 800 хиљ. дин. у 1936. За 300 хиљ. дин. 

ловећана je, иајзад, и дотација пензионом фонду, тако 

да je прошлогодишња чиста добит за око 100 хиљ. дин 

мања од оне из 1936. Она «зноси 2 мил. 346 хиљ. односно 

са преносом из претходне године 2,85 мил. и овако je по- 

дељена: за 6°/о дивиденду 1,2 мил., за тантијему 175 хиљ., 

резервном фонду 135 хиљ., док се остатак од 1 мил. 344 хиљ. 

преноси на нови рачун, с тим да завод из њега претходно 

плати 10°/о-ни порез на дивиденду. Дакле, акционари до- 

бијају 6% ието према 6‘/Wo бруто у 1936 години. To значи 

да je дивиденда за прошлу годину у ствари за 0,15°/о већа 

од оне за 1936. Даље треба имати у виду да један део 

прошлогодишње чисте добити није књижен преко рачуна 

губитка и добитка, него je непосредно унет у резерв«е 
фондове.

У управи трговачке и обртне банке су г.г.: д-р Жарко 

Стефановић (претседник), Геза Форстер и Бене Форгач 

(потпретседници), д-р Виктор Фење, Гојко Ђермановић, 

Виктор Грос, Јосип Лукман, д-р Фердо Лустиг, д-р Милан 

Матић, Милорад Матић, Славко Милутиновић, д-р Дезидер 

Тибор и Август Тости. У надзорном одбору налазе се

г.г. Беронат Ернст (претседник), Бењамин Флајшер, Јулије 

Крајачевић, Бела Пекло, д-р Бранко Петровић и Павле 

Поповић-Пеција.

Исправка: У „Анализи биланса” код Та-та a. д Бео- “  1 ' ' "

град, на страни 155 речено je, да се резервисана пореза у

1936 год. у износу од 1,5 мил. дин. има додати плаћеној Читајте „Аналмзе Биланса“ 
порези у 1937 год. Она je, међутим, већ урачуната.

тшаи
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Sadržaj:
„Црвенка” фабрика шећера a. д., Црвенка 

Srpsko-česka fabrika šećera i rafinerija a. d., Ćuprija 

Југославенско индустријско и трговачко д. д., Загреб

„ЦРВЕНКА” ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. Д., ЦРВЕНКА

„Црвевка” има поред фабрике шећера још и фа- 

брику шпиритуса. Te две индустрије ce у знатној мери 

допуњују, na je врло рационално и њихово спајање у 

једном погону. Међутим, и „Црвенка” ce je у току по- 

следњих 7—8 годи.на морала борити с огромним тешко- 

ћама. Услед опште привредне кризе и повећања трошарине 

потрошња шећера у земљи била je, као што je познато, 

пала no прилици на половину нормалне количине која ce 

je трошила у ранијим годинама. To јеимало за последицу 

гомилање залиха непродатог шећера, конкуренцију међу 

фабрикама, смањивање производње и знатно повећавање 

свих производних трошкова. Фабрика шпиритуса, која je 

пре кризе радила с успехом, последњих година исто тако 

није могла да одбацује добит. Услед својевременог уки- 

дања трошарине на вино и ракију било je дошло до знат- 

ног опадања продаје шпиритуса. Ранији прописи о при- 

нудном мешању шпиритуса са бензином за моторне сврхе, 

који су донети 1933 године после укидања трошарине на 

вино и ракију, били су на снази само неколико месеци.

Тежину. кризе кроз коју je „Црвенка” последњих 

година морала да прође показују нам и следећи подаци 

из њених завршних рачуна.

Бруто Чиста Губи- Аморти-

Г одина ПрИХОДИ добит так 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

1937/38 17,38 0,29 — 5,74

Бруто-приходи који су још у 1929/30 износили 4i

дин. рапидно су опадали све до 1934/35 године,

нису били достигли ии висину од 11 мил. Слично

je срозавала и чиста добит: са 6,2 мил. у 1929/30 на цигло 

290 хиљ. дин. у следећој 1930/31 години; у 1931/32 чиста 

добит била je опет порасла на нешто испод 3 мил. дин., али 

je већ у 1932/33 опет опала на 170 хиљ., a у току следеће 

две године уместо чисте добити јавили су ce огромни гу- 

бици. Томе треба додати да je амортизација у 1932/33 из- 

носила само 490 хил>. према 7,5 до 8 мил. дин. годицње у 

ранијим годинама. У 1933/34 и 1934/35 амортизација није 

ни вршена.

Тек пред крај 1935 прилике ce почињу постепено 

опет сређивати. Тада je обустављена и тешка конкурен- 

ција међу фабрикама. „Црвенка” je у 1935/36 имала и 

дужу кампању. Њени бруто-приходи у тој годин« износили 

су 22,8 мил. према 11 мил. у претходној, која je иначе 

била најслабија. У  1936/37 години прилике су биле та-

кође нешто повољније, али ни из далека не у мери која 

би омогућила да ce надокнаде ранији губици. Наиме, у 

тој години остварена je чиста добит од 1,87 мил. дин., a 

губици из 1933/34 и 1934/35 исказани су са око 8 мил. Да 

je у свим годинама вршена нормална амортизација инве- 

стиција, укупни губици у току последњих 6 година попели 

би ce на преко 30 мил. У погледу 'рада фабрике у прошлој 

години управа „Црвенке” напомиње у свом последњем 

извештају, да je трајно кишовито време неповољно утицало 

на развој репе и на садржај шећера у истој, тако да je фа- 

брика могла да произведе само нешто мало више од по- 

ловине њеног контингента шећера. Разуме ce да je то 

повећало производне трошкове no јединици производње. 

Међутим, израда мале количине шећера имала je и једну 

повољну последицу — ишчезавање непродатих залиха, 

које су пренете из ранијих година.

У новембру 1937 опет je уведено и обавезно меша- 

ње шпиритуса са бензином за моторне сврхе. Благодарећи 

томе све наше фабрике шпиритуса, na и „Црвенка”, могле 

су да забележе повећање потрошње шпиритуса. У билансу 

„Црвенке” за 1937/38 то није могло још да дође потпуно 

до изражаја, делом због тога што je и продајна цена шпи- 

ритуса нижа од оне у претходној години.

Ево главиих билаисних позиција „Црвенке” за по- 

следње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1934-35 1935-36 Ј936-37 1937-38
30-IV 30-IV 30-IV 30-IV

у хиљадама динара

Благајна 609 261 255 113

Хартије од вредности 436 441 474 474

Држ. благајн. записи — 2.000 16.000

Дужниди 35.015 19.433 22.915 19.946

Залихе 39.647 47.190 44,863 28.446

Земљишта, зграде 46.577 46.577 46.616 46.616

Индустријске пруге 5.584 5.339 5.357 5.349

Машииски уређај 66.701 66.686 66.823 66.968

Покретности 1.363 1.370 1.387 1.457

Прелазна актива --- 133 157 1.424

Губитак са преносом 1.629 1.410 — ---

Пасива

Главница 16.000 16.000 16.000 16.000

Фонд за пов. главн. 34.000 34.000 34.000 34.000

Фонд валоризације 13.882 13.882 13.882 13.882

Резервни фонд 578 578 578 578

Фонд амортизације 44.654 49.363 54.063 59.762

Повериоци 89.828 75.073 71.834 61.751

Прелазна пасива --- --- 26 68

Добит са преносом --- --- 463 753

Збир биланса 199.068 188.901 190.847 186.794

У погледу финансијске снаге са „Црвенком” ce не
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може упоредити много наших индустријских предузећа. 

Додуше, њена главница износи само 16 мил. дин., али фон- 

дови — урачунавши и амортизациони — достижу висину 

од 108,2 мил. To значи да укупна сопствена средства изно- 

се 124,2 мил., док су туђа билансирана са 61,75 мил. дин. 

Сопствена средства, без фонда амортизације и чистог до- 

битка, достижу 64,46 мил. Према томе, од укупних средста- 

ва којима фабрика ради (186,8 мил. дин.) отпада no при- 

лици једна трећина на туђа средства, друга трећина на 

амортизациони фонд, a трећа трећина на остала сопствена 

средства. Ова последња не показују од 1934/35 никаквих 

промена, али су у току 1933/34 и 1934/35 ради смањења гу- 

битжа била редуцирана за 3,1 мил.

Последњих година у пасиви je било промена само 

код два рачуна: код фонда амортизације и код поверила- 

ца. Повериоци су показивали готово сталну тенденцију 

опадања. Крајем 1937/38 износили су 61,75 мил. према 71,8 

мил. крајем претходне и 160,1 мил. дин. крајем 1929/30 го- 

дине. Фонд амортизације постепено расте. У свом послед- 

њем извештају управа примећује, да предузеће ни у про- 

шлој години није било у стању да изврши амортизацију у 

нормалној висини, него ce je задовољило делимичним от- 

писима. С обзиром на то фабрика и даље настоји да ра- 

зним мерама рационалне штедње и техничким усавршава- 

њем производње смањи што више режија и да на тај на- 

чин постепено опет дође до бољих резултата.

У активи видимо да укупне инвестиције износе преко 

120 мил. Од тога отпада на вредност земљишта и зпрада

46,6 мил., на индустријске пруге 5,35 мил. дин., на машин- 

ски уређај 66,97 мил. и на вредност покретности 1,45 мил. 

Од 1931/32 већих нових инвестиција није било. Најзначај- 

није промене у активи су оне код залиха и дужника. Од 

1931/32 до 1933/34 дужници су ce кретали између 20 и 25 

мил. дин. Крајем 1934/35 били су исказани са 35 мил. После 

тога они ce опет смањују и крајем 1937/38 износе нешто 

испод 20 мил. дин. 1934/35 година била je за нашу шећерну 

индустрију готово најнеповољнија. У тој години била je 

и ковкуренција међу фабрикама најжешћа, na су оне биле 

приморане не само да оборе цене до најниже границе, већ 

такође да својим комитентима одобравају и дуже рокове 

плаћања, ако су хтеле да смање своје огромне залихе. To 

je разлог због којег су дужници „Црвенке” у 1934/35 по- 

казали ненормалну висину. До краја 1934/35 залихе су ce 

код „Црвенке” смањиле. У 1935/36 су, због веће кампање, 

порасле, али ce после тога опет смањују. Крајем 1936/37 

исказане су са 28,4 мил. Крајем 1936/37 у билансу ce ja- 

вила и једна нова позиција, благајнички записи, који су 

били исказани са 2 мил. У току 1937/38 ова позиција je по- 

већана на 16 мил. Један део средстава, која су у вези са 

смањењем залиха постала слободна, уложен je у благај- 
ничке записе.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934-35 1935-36 1936-37 !537-38

У хиљадама динара

Општи трошкови 964 995 1.068 4.009

Плате 1.853 1.906 1.875 ---

Осигурање 452 474 482 ---

Порези 744 639 479 . ---

Камата 9.134 8.257 8.153 7.092

Амортизација ---- 4.709 4.700' 5.739

Отпис ненапл. потр. 39 5.651 1.498 292

Пренос губитка --- 1.629 1.410 ---

Чиста добит --- 463 753

Приходи

Бруто-приходи 10.983 22.837 20.081 17.381

Напл. отп. потраж. — --- 48 40

Пренос добити --- --- —— 463

Пренос из фондова 2.223

Остаје губитак 1.629

Остаје губитак 1.629

Збир прих.-расх. 14.816

Ha кретање бруто прихода већ смо ce осврнули. Због 

тога ce овде можемо ограничити на приказ прошлогоди- 

шњих расхода. Kao што je већ споменуто, прошлогодишњи 

бруто-приходи износе 17,38 мил. и мањи су за 2,7 дин. од 

оних из претходне године. Преглед стране расхода нам 

показује да су општи трошкови у 1937/38 готово једнакч 

с онима из претходне године. Амортизација je за 1 мил. 

дин. већа, али су зато издаци за камату за око 1 мил. мањи. 

С друге стране je за 1,2 мил. мањи и отпис ненаплативих 

потраживања. Чиста добит износи само 290 хиљ. према 1,87 

мил. дин. у 1837/38. Да je у 1937/38 ненаплативих потра- 

живања било исто толико као у претз^одној години, и про- 

шлогодишње пословање би ce, због смањења бруто-при- 

хода, морало закључити с губитком.

У управиом одбору била су господа: Адолф Минх,

Ђорђе Јовановић, Лео Петарка, Рихард Шкарка, Јосип Бе-

керус, O t o  Манделик, д - р  Емануел Лесић, ФрантишекНа- 

вратил, Павле Енгел, Јозеф и Михајло Ђурић. У над- 

зорном одбору су г.г.: Вацлав Витек, ииж. Милош Илић, 

инж. Добривоје Поповић, Јосип Визек и Милош Екерт.

SRP3KO-ČESKA FABRIKA ŠEĆERA I RAFINERIJA A. D., 

ĆUPRIJA

Ovog leta bila se je pojavila vest da ćemo pre početka 

nove šećerne kampanje biti primorani da uvozimo šećer iz 

inostranstva. Na osnovu analize statističkih podataka mi smo 

odmah utvrdili da je ta bojazan neopravdana. Razvitak pri

lika je pokazao da smo bili u pravu. Doduše, više nemamo 

hiperprodukcije šećera koja je kod nas od 1929 do nedavna 

bila stalno na dnevnom redu. Međutim, zalihe neprodatog 

šećera koje su prelazile iz godine u godinu i vezivale ogromne 

kapitale nisu neka rezerva koja se ne bi smela načeti. One su 

u stvari negativna pojava u narodnoj privredi i njihovo išče

zavanje ne pretstavlja nikakvo zlo. Naprotiv.

Suština našeg šećernog pitanja nije u iščezavanju ne- 

prodatih zaliha, već u tome da naša zemlja u pogledu potro

šnje šećera, uprkos izvesnom poboljšanju, još uvek stoji na 

vrlo niskom stupnju. Zbog neobično visoke trošarine šećer je 

skup. Ako se njenim sniženjem ne omogući smanjenje njego

ve cene i povećanje potrošnje, naše fabrike šećera ni u bu

duće neće moći iskorišćavati više od 50% svog proizvodnog 

kapaciteta. Od toga ne trpe samo fabrike šećera, nego i po

ljoprivrednici koji gaje šećernu repu. Smanjenje trošarinske 

stope ne bi oštetilo ni fiskalni interes, jer bi se povećala po

trošnja.

Proizvodni kapacitet naših osam fabrika šećera (deveta 

—• u Usori —- je zatvorena) iznosi oko 15 hilj. vagona godi

šnje. Međutim, naša šećerna industrija nije još nikada mogla 

da taj kapacitet iskoristi u potpunosti. Kampanje su bile, na

ročito u toku poslednjih 7— 8 godina, srazmerno vrlo kratke. 

Bilans prošlogodišnje šećerne kampanje takođe nije bio povo

ljan. Zbog velikih neprodatih zaliha fabrike su bile primorane 

da u 1937 znatno snize površine zasejane repom. Vrlo slab 

je bio i prošlogodišnji prinos repe. Podaci o proizvodnji Fa-

brike u Ćupriji za poslednjih 5 godina ovako izgledaju (u

kvintalima):

Trajanje Prerađena Izrađeno

God. kampanje 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

1937/38 32 dana 414.500 46.314 15.663 13.042

1.410 ---  ---

1.410 ---- ---

24.262 20.129 17.885
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U 1933/34 i 1934/35 fabrika je pomišljala i na potpunu 

obustavu rada. Međutim, blagodareći smanjenju zasejanih po

vršina, tada joj je bilo pošlo za rukom da nešto smanji og

romne stare zalihe. U 1935/36 kampanja je trajala 65 dana 

(prema 87 dana u 1929/30). U 1936/37 fabrika je preradila za 

Jednu trećinu manje repe nego u prethodnoj kampanji, a 

prošlogodišnja proizvodnja šećera nije dostigla ni 40% one 

iz 1935/36 godine. Prošle godine bila je i sadržina šećera u 

prerađenoj repi vrlo niska. Iznosila je 10,945%, za 2,528% 

manje nego u prethodnoj kampanji. To je najmanji procenat 

otkad fabrika postoji. Razume se da su se zbog toga i troškovi 

proizvodnje povećali. To je imalo nepovoljan uticaj i na ko

načni rezultat prošlogodišnjeg poslovanja. Međutim, za prošlu 

godinu iskazana je ipak nešto veća čista dobit nego u 1936/37. 

Jednim delom to je u vezi sa smanjenjem zalihe šećera, a dru

gim delom je rezultat ostvarenih ušteda, naročito na stalnoj 

personalnoj režiji, kao i smanjenog kamatnog opterećenja 

usled delimične otplate bankovnog duga. Najzad, prošle go

dine pokazivale su izvesno manje povišenje i cene melase i 

suvih rezanaca. Inače, cena šećera ostala je nepromenjena.

Prošlogodišnja površina zasejana šećernom repom na 

području fabrike u Ćupriji bila je 2.038 hektara (prema 2.361 

hektara u 1936/37 godini i 4.169 hektara u 1935/36), a pro- 

sečni prinos po hektaru iznosio je 202 kvintala prema 229 

kvintaia u prethodnoj i 179,3 kvintala u 1935/36 godini. Pre

rada repe trajala je 32 dana, od 4 oktobra 1937 do 5 no

vembra iste godine. Prošlogodišnja prosečna dnevna prerada 

re.pe iznosila je 12.902 kvintala (prema 13.543 kvintala u pret

hodnoj i 12.230 kvintala u 1935/36).

Bilansi Srpsko-česke fabrike šećera i rafinerije a. d., 

Ćuprija, za poslednje četiri godine ovako izgledaju. Napomi

njemo da se poslovna godina ovde završava 30 juna svake 

godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1934/35 1935/36' 1936/37 

u hiljadama dinara

1937/38

Mašine, zgrade itd. 53.669 53.974 54.195 54.350
Inventar 1.868 1.782 1.852 1.821
Roba 5.430 24.541 21.431 6.206
Materijal 5.236 4.784 3.281 3.958
Hartije od vrednosti 253 17 2.000 2.000
Gotovina 30 88 110 123
Dužnici 13.360 15.320 15.570 17.705
Prelazne stavke 3.306 3.935 2.334 4.626
Gubitak 14.141 — — —

Pasiva

Glavnica 45.000 30.000 30.000 30.000
Rezervni fond — 859 859 933
Valorizacioni fond 8.768 8.768 8.768 8.768
Fond amortizacije 7.251 9.547 11.862 14.183
Fond za otp. zemlj. dug. — 1.251 __ __

Poverioci 36.274 53.812 47.811 35.005
Čista dobit —- 204 1.481 1.901
Zbir biiansa 97.294 104.441 100.782 90.790

Zbir biiansa iznosi 90,79 miliona dinara i manji je za 

oko 10 mil. nego krajem .prethodne godine. Ako najpre po

gledamo aktivu vidimo da je to smanjenje izazvano isključivo 

smanjenjem zalihe gotove robe. Ona je bilansirana sa 6,2 mil. 

prema 21,4 mil. din. krajem 1936/37. Dakle, opala je za preko 

18 mil. Ostale pozicije u aktivi su ostale nepromenjene ili su 

čak i povećane. Tako su dužnici porasli za 2,1 mil., na 17,7 

mil. din. Prelazne stavke pokazuju povećanje od 2,3 mil. (na

4,6 mil.), a zalihe materijala su povećane za oko 700 hilj. 

(na 3,96 mil.).

Oko 60l°/o ukupnih sredstava uloženo je u investicije.

Mašine i zgrade su bilansirane sa 54,35 mil., a inventar sa 1,82 

mil. Poslednjih godina kod ove dve pozicije nije bilo znatni

jih promena. To je i razumljivo, jer je fabrika potpuno izgra

đena. Fond amortizacije iznosi 14,2 mil. U toku poslednje če

tiri godine amortizacija je iznosila po 2,3 mil. godišnje, a u 

1932/33 i 1933/34 ona nije ni vršena. Fabrika je, inače, još u 

zaostatku s amortizacijom. Poslednja kriza ostavila je ovde

- dublje tragove. Mi smo već imali priliku da konstatujemo 

da je u 1932/33 i 1933/34 za pokriće gubitaka bio izvađen iznos 

od 5 mil. iz fondova, a u 1935/36 smanjena je i glavnica za 

15 miliona.

Ukupna sopstvena sredstva, zajedno sa fondom amorti

zacije, iznose 53,88 miliona. Za investicije nije upotrebljeno 

više od 2,3 mil. tuđih sredstava. Ukupna tuđa sredstva bilan

sirana su sa 35 mil. i manja su za 12,8 mil. nego krajem pret

hodne godine. Redukcija zaliha neprodatog šećera omogućila 

je fabrici da otplati jedan deo svog bankovnog duga.

Račun gubitka i dobitka

1934-35 1935-36 1936-37 1937-38

Rashodi

Proizvodnja 12.582 . 40.224 30.100 22.393
Kamata 3.350 3.720 4.004 1.545
Porezi 513 699 905 1.370

Amortizacija 2.307 2.295 2.315 2.396
Kurs. gubitak 369 95 203 —

Otpisi 2.975 531 9 —

Fond za otp. zemlj. dug. — 1.251 — —

Prenos gubitka 1.636 — — —.

Čista dobit —• 204 1.481 1.901
Prihodi

Prenos dobiti —• — 204 181
Šećer i ostalo 8.532 49.019 38.810 29.418
Prerada zadr. repe 1.032 — — —

Od efekata 27 — - __

Napi. otp. potr. — — 3 6
Gubitak 14.141 — — __

Zbir prihoda-rashođa 23.732 49.019 39.017 29.605

Zbir prihoda je za 10 mil. manji nego u prethodnoj od

nosno za 20 mil. din. manji nego u 1935/36 godini. To je pri

rodna posledica smanjenja proizvodnje. Dok su prihodi od 

proizvodnje pre krize iznosili oko 70 mil. din. godišnje, dotle 

su oni u jednoj od najboljih godina posle izbijanja krize, 

u 1935/36, bili iskazani sa 49 mil., a u prošloj godini iznosili 

su samo 29,4 mil. Na strani rashoda vidimo da je prošle go

dine proizvodnja koštala 22,4 mil. (prema 30,1 mil. u pret

hodnoj i 40,22 mil. din. u 1935/36 god.). Izdaci za kamate su 

više nego prepolovljeni. U 1937/38 iznosili su samo 1,54 mil. 

prema ravno 4 mil. u prethodnoj godini. Porezi pokazuju 

tendenciju porasta.

Čista dobit iznosi 1,72 mil., a sa prenosom iz 1936/37 

godine 1,9 mil. din. Od toga je upotrebljeno 1,5 mil. za isplatu 

5°/o dividende (prema 4% u 1936/37), 189 hilj. din. za tantije

mu i 86 hilj. dinara za dotaciju rezervnom fondu, dok 

je ostatak od 125 mil. prenet na novi račun. Od 1929/30 do 

1934/35 poslovanje je stalno završavano s gubitkom, koji je 

pokriven već spomenutom upotrebom rezervnog fonda od 5 

mil. i smanjenjem glavnice za 15 mil. din. Inače, još u 1928/29 

dobit je iznosila 3,84 mil. prema 5,38 mil. u 1927/28 i 6,75 mil. 

u 1926/27.

U upravnom odboru su gospoda: Mihajlo L. Đurić (pret

sednik), Adolf Minh, Leo Peterka, d-r Antonin Šauer, Bogo- 

sav Kučera, d-r Emanuel Lesić, Franja Navratil, Oto Man- 

đelik, inž. Josif Bleha, d-r Jovan Brabec i inž. Franja Zajic. 

U nadzornom odboru nalaze se gospoda: Vaclav Vitek, Bogo- 

sav Tomek i Bogosav Boukal.
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ЈУГОСЛАВЕНСКО ИНДУСТРИЈСКО И ТРГОВАЧКО Д. Д.,

ЗАГРЕБ

Југославенско индустријско и трговачко д. д. за 1937 

годину поделило je дивиденду од 8%. To je прва дивиден- 

да код овог предузећа које више и није ново, пошто je 

основано још 1928 године, и то углавном од стране при- 

вредника који се налазе и у „Титанит д. д.” Приликом осни- 

вања Југославенско индустријско и трговачко д. д. преузе- 

ло je две фабрике: у Карловцу фабрику металне робе и у 

Загребу фабрику дугмета и сродних модних артикала. У 

његовом саставу био je раније и један каменолом, чија je 

вредност у билансу за 1931 годину била исказана са преко

3,6 мил. дин. Овај каменолом je доцније издвојен, a обе 

преузете фабрике су проширене и модернизоване.

Иако се у овим фабрикама израђују модни артикли 

које смо раније у знатним количинама увозили из Париза, 

из Габлонца и из других крајева, ипак je предузеће од- 

мах у почетку било приморано да се бори са многим не- 

предвиђеним тешкоћама. Наиме, крагко време после н>е- 

говог оснивања избила je општа привредна криза. Поред 

тога je no прилици у исто време основано и неколико дру- 

гих сличних фабрика у земљи. Иначе јако се je осећала и 

конкуренција иностранства, јер продукти ове врсте код нас 

не уживају довољну царинску заштиту. Предузеће je, с об- 

зиром нз све то, у току прве три пословне године — 1929,

1930 и 1931 —  завршавало своје пословање стално са гу- 

битком. До краја 1931 овај се je био попео на 1 милион 

248 хиљада динара. Односно, предузеће je било изгубило 

готово целу главницу, која je износила 1 милион 250 хи- 

љада динара.

У току 1932 извршена je санација. Ради елиминисања 

насталог губитка стара главница je сасвим отписана. Исто- 

времено се приступило и упису нове главнице, и то одмах 

од 5 мил. Међутим, ни после отписа целе раније главнице 

и формирања нове у далеко већем износу стање се није 

одмах поправило, делом због привредне депресије, a де- 

лом због демпинга стране робе. Тако je и 1932 завршена 

с губитком од 271 хиљ., a 1933 ca губитком од 240 хиљ. 

Дакле, у току ове две године било je изгубљено 511 хиљ. 

односно преко Vio нове главнице. Управа и акционари 

нису ни тада изгубили храброст, већ су приступили ри- 

горозној редукцији свих трошкова, као и проширењу и 

усавршавању производа.

После читавог низа дефицитарних година пословање 

je у 1934 завршено са добитком од 283 хиљ. дин., који je 

употребљен за смањење губитка пренетог из претходне 

године. Пословање у 1935 било je такође повољније, тако 

да се je могао елиминисати остатак губитка из 1932 и 1933 

и исказати чисти добитак — салдо од 111 хиљ. дин. Крајем

1935 je, поред тога, датиран и фонду амортизације износ од 

750 хиљ. 1936 и 1937 завршене су такође с успехом.

У доњој таблици доносимо главне билансне позиције 

за последње четири године.

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Фабричке зграде 1.129 1.464 1.627 1.464

Непокретност Савска 8 —.— 1.000 2.500

Машине 1.342 1.390 1.455 1.410

Трансмисије 31 32 26 20

Уређаји и направе 70 79 87 100

Инвентар 330 310 286 276

Алат 209 273 252 259

Гравуре и матрице —.— —.— 22 33

Аутомобил — .— 32 50 57

Инвест. укупно 3.111 3.580 4.805 6.119

Складиште 3.354 2.401 2.320 3.081

Дужници 1.149 3.437 4.537

Менице — 57

Ефекти 13 13 13

Благајна 98 54 340 640

Куције — .— —.— 1 1

Губитак салдо 229 —.—

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000

Амортизациони фонд — 750 2.200 2.500

Резерва за порез 1.200

Повериоци 2.954 3.641 4.519 —

Порез — дужн. — салдо 36-5

Прелазне позиције 40 50 50

Пренос добитка — .— —.— 111 247

Добитак тек. год. —.— 111 136 480

Збир биланса 7.954 9.542 12.016 9.842

Видимо да се предузеће и даље проширује и модер-

низује. Инвестиције које су крајем 1933 биле исказане са

2,9 мил. износе крајем 1937 године 6,12 мил дин. Нарочито 

je проширена фабрика у Загребу. Купљено je и ново не- 

покретно имање у Савској улици у Загребу. За нове инве- 

стиције у току 1937 издато je преко 1,3 мил.

Однос између инвестиција и сопствених средстава je 

повољан. Главница износи 5 мил., амортизациони фонд 2,5 

мил., a пореска резерва 1,2 мил. To заачи да je знатан дел 

сопствених средстава употребљен и за финансије сировина 

и робе на складишту. Крајем 1936 повериоди су износили

4,5 милиона и били су за 18 хиљ. мањи од дужника. Ко- 

лики су били крајем 1937 није нам познато, јер у послед- 

њем билансу нису исказани засебно, него je објављеи 

салдо дужника и поверилаца у једној цифри. Свакако се 

мора констатовати да je стање и даље задовољавајуће, јер 

су повериоци само за 365 хиљ. већи од дужника. Иначе, кра- 

јем 1937 биле су и залихе за 760 хиљ. веће него у прет- 

ходној години. To нам указује на проширење производње.

И пословање у прошлој години било je повољније него 

ма када раније.

Прошлогодишњи вишак прихода над расходима из- . 

носио je 1,98. (према 1,58, мил. у 1936 и цигло 340 хиљ. дин. 

у 1935 години). Од тога je употребљено 1,2 мил. за обра- 

зовање пореске резерве и 300 хиљ. за повећање амортиза- 

ционог фонда. Овим последњим инвестиције су већ по- 

кривене са 41%. После извршења поменутих дотација остао 

je још чисти добитак од 480 хиљ. Са преносом из 1936 

укупни чисти добитак достигао je висину од 727 хиљ. To 

je омогућило да се исплати дивиденда од 8%, на што je 

отишло 400 хиљ. дин. Даљих 120 хиљ. .употребљено je за 

тантијему управи и надзорном одбору. Остатак чисте до- 

бити од 207 хиљ. пренет je на нови рачун.

Ha крају напомињемо да Југославенско индустријско 

и трговачко д. д. има и генерално заступство познатих спе- 

цијалних електротехничких производа фирме Роберт Бош, 

Штутгарт, као и заступство фирме Машиненфабрике Ауг- 

сбург и Нирнберг A. Г. (M. A. Н. — дизел мотори, теретни 

аутомобили и аутобуси) и Џенерал Моторс Континентал, 

Анверс (аутомобили Кадилак, Буик, Опел и Блиц.) У За- 

гребу, Гундулићева 17, поред својих производа предузеће 

продаје и све Бош — производе (акумулатори и други при- 

бор). Оно има и специјалну радионицу за поправку Бош — 

производа. И у овој грани пословања Југословенско инду- 

стријско и трговачко д. д. ради с успехом.

т u  ■ ■
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Sadržaj:
Интеркоитгинентале & Kapo и Јелинек, Југословенско транспортно д. д., Загреб

Царинска и јавна складишта д.д. у Загребу
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ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ & KAPO И ЈЕЛИНЕК, ЈУГО- 

СЛОВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д., ЗАГРЕБ

Технички напредак и све већи капацитет саобраћајних 

и превозних средстава скратили су удаљености и простор- 

но и временски. Упркос томе код транспорта робе, нарочи- 

то при прелазу државних граница, јављају ce разне тешко- 

ће, које су раније биле готово непознате. To нису само смет- 

ње које ce чине међународној размени добара у вези са 

тенденцијама аутаркизирања. Чак ни само закључење уго- 

вора о иревозу робе са возарем није једноставан посао. 

Царињење робе je такође прилично компликовано. У по- 

гледу транспорта робе постоји читав низ саобраћајних, ца- 

ринских, трошаринских и полицијских прописа, које тако- 

ђе треба познавати. Да би ce могли искалкулисати подвозни 

трошкови и испунити све остале формалности које ce тра- 

же, треба познавати и железничке тарифе и услове под 

којима бродарска друштва врше превоз робе. Обичном при- 

вреднику биће тешко да ce снађе у тој маси прописа, усло- 

ва, тарифа и других формалности, које ce врло често и 

мењају. Због тога су услуге отпремничких предузећа, која 

су у тим пословима стручна, необично драгоцене.

За нашу спољну трговину нарочито су корисна она 

отпремничка предузећа која имају већи број филијала, 

афилијација и пословних пријатеља у земљи и иностранству. 

Ни увозници ни извозници не воле да раде са више раз- 

них отпремника, већ дају предност ономе који има најра- 

ширенију пословну организацију. Због тога у овој струци 

и долази често до фузија, управо ради одржавања и изгра- 

ђивања што веће и савршеније мреже филијала и афи- 

лијација. Тако ce je и Kapo и Јелинек, познато међу- 

народно шпедитерско предузеће, почетком 1932 фузиони- 

сало са Интерконтинентале, југословенским трансцортним 

и прометним друштвом. Седиште новог друштва je у Загре- 

бу, a филијале му ce налазе у Београду, Љубљани, Мари- 

бору, Новом Саду, Суботици и Сушаку. Друштво одржава, 

поред тога, тесне пословне везе са читавим низом углед- 

них шпедитерских предузећа у иностранству. Организова- 

ло je редовне збирне промете из свих важнијих извозних 

централа Европе. Иначе, предузеће има и свој парк покућ- 

ствених и патентираних платонских кола.

Ево главних билансних позиција друштва за послед- 

ње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама: динара

Благајна 77 82 73 67

Ефекти 56 50 44 38

Дужници 4.275 4.340 5.377 6.125

Инвентар 184 177 159 245

Пасива

Главница 2.500 2.500 2.500 2.500
Резерве 40 40 55 72
Повериоци 1.966 1.961 2.929 3.695
Добитак 87 148 169 203
Збир биланса 4.593 4.649 5.653 6.475

Главница „Kapo и Јелинек-а” износила je 1 милион

динара, a она „Интерконтиннетале” —  1,5 мил. Приликом 

фузије главница новог друштва утврђена je, на тај начин, 

са 2.5 милиона. Толико износи и данас. Другу важну пози- 

цију у пасиви претстављају „повериоци”. Они показују по- 

степену, али готово сталну тенденцију пораста. To je у вези 

са све интензивнијим пословањем. Крајем прошле године 

повериоци су износили 3,69 милиона и били су за 766 хиљ. 

већи него у 1936, a у односу на 1935 су готово удво- 
стручени:

O ko 95°/о целокупне активе отпада на „дужнике”. To 

су потраживања за транспортовану робу. Ha све интензив- 

није пословање указује и повећавање ове позиције, са 4,27 

мил. у 1934 на 5,37 мил. у 1935 и на 6,12 мил. дин. крајем 

1937. Инвентар je билансиран са 245 хиљ. дин.

Главне позиције рачуна губитка и добитка показују 
овакво кретање (у хиљадама динара):

Приходи од Управни

Г одина шпедиције трошкови Добитак Губитак

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 .—

1937 1.654 1.451 208 —

Од 1932 када су приходи од шпедиције били најсла- 

бији, они показују сталан пораст. Повећање трошкова je 

сасвим незнатно. Док су приходи у 1937 били за око 180 

хиљ. већи од оних из 1934, дотле су управни трошкови у 

истом раздобљу порасли само за 46 хиљ. дин. Чисти доби- 

так у 1937 износи 208 хиљ. дин. према 169 хиљ. у претход- 

ној години. Једино je 1932 завршена са губитком, jep je и 

пословање у тој години било најслабије, a друштво je те 

године имало и ванредних издатака због већ споменуте 

фузије.

ЦАРИНСКА И ЈАВНА СКЛАДИШТА Д.Д. У ЗАГРЕБУ

Одмах после светског рата јавио ce je у Загребу про^ 

блем царинарнице и царинских јавних складишта. До тада 

je царинарница била на Главном колодвору. Међутим, с 

обзиром на јако повећани промет, просторије које je она
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тамо заузимала постале су сувише малене. A биле су по- 

требне и железници за станичне сврхе. Оснивањем „Царин- 

ских и јавних складишта д.д.” није било решено само то 

питање, него je створен и један необично важан фактор за 

нашу размену добара с иностранством. У  току последњих 

15 година стигло je у Царинска и јавна складишта у Загре- 

бу углавном преко Марибора, Јесенице, Ракека и Сушака 

преко 100 хиљ. вагона са скоро 1 милионом тона разне ро- 

бе. У том раздобљу ту je наплаћено око 5 милијарди дина- 

ра разних државних и општинских дажбина. Ha основу тих 

цифара неће бити тешко донети закључак о улози коју су 

одиграла Царинска и јавна складишта у сарадњи са Глав- 

ном царинарницом (најјачом у земљи) и са Железничким те- 

ретним уредом.

Предузеће je основано 1921 године. Његови објекти, 

који се састоје из канцеларијских зграда, магацина са по- 

требним постројењима и колосецима итд., израђени су пре- 

ма потребама привреде у склопу станице Загреб—Сава пре- 

ко 30.000 м2. С радом се отпочело 1923 године, тако да се 

je ca 1937 навршило 15 година делатности ове необично ко- 

рисне установе. To je било прво предузеће ове врсте у нашој 

земљи. Тек доцније су no угледу на загребачка Царинска и 

јавна складишта осниване сличне установе и у нашим дру- 

гим увозним и извозним центрима, важним за робно-тран- 

спортни саобраћај.

Имали смо већ прилику да споменемо, да je загре- 

бачка општина донела одлуку о зидању нове Царинарнице 

у Загребу, и то на источном крају града, где je знатно сла- 

бији и извоз и увоз. Тиме се разбија постојећа организа- 

ција на западу града у склопу станице Загреб-Сава, ма да 

je она у потпуности задовољавала и потребе приватне 

привреде и интересе загребачке општине и државе. Разуме 

се да су зидањем нове Царинарнице тешко погођени и ин- 

тереси Царинских јавних складишта д.д. Међутим, управа 

предузећа je већ припремила све потребне мере за пре- 

оријентацију рада. Предузеће ће убудуће функционисати 

и као Слободна складишта. To je необично важно за тран- 

зитни промет, јер je Загреб врло јака транзитна станица не 

само за хрватске него и за остале крајеве у држави, na 

чак и за друге балканске државе. И објекти Царинских и 

јавних складишта налазе се на врло повољном месту, упра- 

во на улазним вратима Загреба, кроз која долази роба са 

севера и залада. Они ће се сада позвати са новим мањим 

објектима који се изграђују на истоку тако да ће Царинска 

и јавна складишта д.д. наставити своју корисну делатност 

у другом облику, као слободна царинска и комерцијална 

складишта.

Биланси Царинских и јавних складишта д.д. за неко- 

лико последњих година овако изгледају:

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.
У хиљадама динара

Непокретности 18.004 18.004 18.004 18.004

Инвентар »0 10 --- ---

Хартије од вредности 49 49 49 ---

Дужници 1.214 1.794 2.134 1.765

Благајна 110 237 183 298

Прелазне позиције 58 43 25 99

Губитак 260 375 379 369

Пасива

Главница 7.500 7.500 7.500 7.500

Фонд амортизације 1.600 1.790 1.980 2.480

Повериоци 10.615 11.223 11.294 10.555

Збир биланса 19.715 20.513 20.774 20.535

Збир биланса износи 20,5 мил., за 240 хиљ. дин. мање

него крајем 1936. У току последњих десетак година он се 

стално кретао између 19 и 21 мил. дин. Последњих година 

није било већих промена ни у активи, ни у пасиви. Највећи 

део средстава уложен je у непокретности, које су биланси-

ране са 18 милиона, a састоје се из магацинских зграда 

(1-5,6 мил.), из колосека (1,58 мил.) и земљишта (300 хиљ. 

дин.). Дужници износе 1,76 мил. према 2,13 мил. крајем 

претходне године.

Фонд амортизације у пасиви, који претставља ко- 

ректуру позиције непокретности, исказан je ca 2,48 мил. 

Прошле године му je дотирано 500 хиљ. према 190 хиљ. 

дин. у 1936. Главница износи непромењено 7,5 мил. дин. 

Других сопствених средстава нема. Повериоци потражују 

10,55 мил. O k o  четири петине тог износа уложене су у не- 

покретности.

Пословни успех до сада није задовољавао. Прошла 

година завршена je с чистим добитком од само 10 хиљ. 

дин. Међутим, постоји и пренос губитка из ранијих годи- 

на, тако да je и 1937 закључена са салдом губитка од 369 

хиљ. дин. Иако je предузеће основано још 1921 године, ипак 

je оно могло да исплати прву дивиденду тек за 1929, и то 

само од 5%. Следећа —  1930 година закључена je такође са 

добитком. Међутим, после тога успех пословања био je 

опет стално неповољан, што je било у вези са општом при- 

вредном депресијом и опадањем трговинске размене с ино- 

странством. У току 1937 прилике су биле повољније. To je 

Царинским и јавним складиштима пружило могућност да 

нешто повећају дотацију амортизационом фонду. Међутим, 

губитак из ранијих година још се није могао елиминисати.

„ИСКРА” ТВОРНИЦА КЕМИЧКИХ ПРОИЗВОДА И СВИ- 

ЈЕЋА Д. Д. ЗАГРЕБ

„Искра” je основана 1922 године. Главница joj je пр- 

вобитно износила само 250 хиљада, али je у току 1927 го- 

дине повишена на 1 милион динара. И обим пословања про- 

ширује се постепено, али стално. Предузеће je у почетку 

производило само свеће и неке споредне производе, као 

коломаз. Данас се у фабрици производи већ читав низ ор- 

ганских и анорганских хемијских и битуминозних произ- 

вода. Пре неколико година била je донета одлука о про- 

ширењу производње и фабрикације сапуна и козметич- 

ких препарата. „Искри” je обезбеђена и врло повољна на- 

бавка потребних сировина, јер се она у том погледу углав- 

ном ослања на рафинерију петролеума у Цапрагу код Си- 

ска, која добија односе сировине као споредне производе. 

С друге стране „Искра” има и добро изграђену органи- 

зацију за пласирање својих лроизвода. Припада концерну 

Браће Марић. Благодарећи овим преимућствима она je била 

у могућности да ради без потреса и у годинама опште прив- 

редне депресије, ма ,да je депресијом и смањењем куповне 

снаге широких народних слојева, међу које „Искра” првен- 

ствено и пласира своје продукте, и развитак овог преду- 

зећа нешто успорен.

Прошлогодишње пословање било je нешто живље 

него у претходној и неколико ранијих година. Међутим, 

све више се осећа и конкуренција других фабрика, не само 

страних, него и домаћих. To je имало неповољан утицај 

на формирање цена.

Ево биланса „Искре” за четири последње године:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара
Непокретности 536 913 730 194

Машине и уређај 2.234 2.370 - 3.306 2.922

Хартије од вредности — 4 4 4

Благајна 47 56 40 24

Роба 2.245 2.375 3.297 2.623

Г убитак — — 125 98

Пасива

Главница; 1.000 1.000 1.000 1.000

Резервни фонд 165 265 265 265
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•Фонд амортизације 824 1.062 1.227 1.490

Порез и дужн. салдо 2.895 3.321 4.949 3.079

Прелазни рачуни 63 28 61 31

Чисти добитак 115 43 — —

‘Збир биланса 5.062 5.719 7.502 5.865

У току 1936 позиција „машине и уређај” била je по- 

већана за скоро 1 мил. дин., на 3,3 милиона. To je било у 

вези са модернизацијом фабрике и проширењем производ- 

ње на неке нове артикле. Извесна старија постројења су у 

току прошле године избачена из употребе. Због тога je 

„рачун машина и уређаја” опет смањен за 384 хиљ. дин., 

на 2,92 мил. Рачун непокретности, који je у 1935 био пове- 

:ћан са 536 на 913 хиљ., смањен je у 1936 на 730 хиљ. Ме- 

•ђутим, и прошле године су извесне непокретности отуђе- 

:не, тако да je крајем 1937 овај рачун исказан са дигло 194 

хиљ. Крајем 1937 била je и залиха робе за око 600 хиљ. 

дин. мања него у 1936. To je делом последица живљег про- 

_мета, a делом je у вези са смањењем залихе сировина. Ове 

лоследње ce набављају с времена на време, тако да je по- 

већање или смањивање количине на лагеру сасвим разу- 

мљиво.

Дужници и повериоци нису исказани засебно, него су 

међусобно компензирани и билансирани пер салдо. Овај ce 

јавља у пасиви и крајем 1937 износи 3,08 мил. према 4,95 

мил. у 1936. Дакле, повериоци су већи од дужника. Њихо- 

во прошлогодишње смањење je у вези са већ поменутим 

смањењем инвестиција и залиха робе.

Фонд амортизације достигао je висину од 1,49 мил. 

Он покрива укупне инвестиције са скоро 50°/о. Амортиза- 

■ција je вршена увек најуредиије. У 1937 дотиран je амор- 

тизационом фонду износ од 263 хиљ. према 165 хиљ. у

1936 и 238 хиљ. у 1935 години. Главница износи 1 мил. дин., 

:а резервни фонд 265 хиљ.

Пословање у 1936 било je закључено са губитком од 

125 хиљ. У току 1937 промет je био нешто живљи, тако да 

je остварен добитак од 27 хиљ. Међутим, с обзиром на пре- 

вос губитка из 1936 и 1937 пословна година завршена jč 

пер салдо са губитком од 98 хиљ. дин.

‘ТВОРНИЦА ЖЕСТЕ И ПЈЕНИЦЕ ПРИЈЕ МАКСО МАЈЕР 

Д. Д., ЗАГРЕБ

Укидање државне трошарине на вино и ракију, које 

je извршено 1932 године, претстављало je врло тежак уда- 

рац за нашу индустрију алкохола, јер су потрошачи због 

појевтињења споменутих пића почели напуштати потрошњу 

рума, коњака, ликера и других шпиритуозних пића, чија 

ce производња заснива на употреби чистог алкохола. Уме- 

■•сто изгубљеног поља потрошње, за индустрију алкохола 

потражила ce je накнада на другој страни. Почетком фебру- 

.ара 1933 ступио je на снагу Закон о обавезној мешавини 

бензина са шпиритом. Када je затим 22 новембра о. г. та оба- 

-веза укинута, почела je наша индустрија алкохола опет по- 

сртати. Међутим, депресије кроз коју je она после тога 

пролазила од октобра прошле године више нема, јер je 

Уредбом од 6 октобра 1937 код нас опет уведено обавезно 

'мешање шпирита са бензином. Услед тога je одједном Ha

rao порасла и тражња за чистим алкохолом. У вези с тим 

одмах су повећани свим нашим фабрикама алкохола њи- 

.хови дотадањи контингенти за око 50°/о. Продајне цене ко- 

је су почетком прошлогодишње кампање биле снижене за 

80 napa, такође су опет повишене.

Прилике мроз које je последњих година пролазила 

лаша индустрија алкохола дошле су до изражаја и у би- 

лансима Творкице жесте и пјенице прије Максо Мајер д. 

,д. Овде ce у току 1936 морало приступити и снижењу глав- 

нице са 10 на 2 милиона, које je извршено прежигосањем 

номиналне вредности акција са 100 на 20 дин. Утицај вели- 

же промене у нашој индустрији алкохола, коју je законода-

вац изазвао својим новим прописима, видеће ce тек у би- 

лансу за 1938 годину. Међутим, већ сада ce може рећи да 

су изгледи врло повољни, како за Творницу жесте и пјени- 

це М. Мајер, тако и за нашу целу индустрију алкохола. 

Уместо досадашњег контингента од 70 вагона годишње, 

ово предузеће je добило контингент од 103,86 вагона. (Ина- 

че, годишњи производни капацитет ове фабрике износи 200 

вагона). Додуше, треба имати у виду да су и сировине 

знатно поскупиле. Нарочито велико поскупљење било je 

прошле године код меласе. Фабрика М. Мајера набавила je 

у току 1937 нову апаратуру за производњу алкохола из ку- 

куруза. Она ће на тај начин један део додељене joj кво- 

те производити из дефектног кукуруза. Тиме ће ce смањи- 

ти и производни трошкови, a споредни производ, који ce 

том приликом добија, т.зв. „ђибра”, моћи ће ce употребити 

за товљење блага на пољопривредном имању које фабри- 

ци гарипада.

Фабрикација квасца, која je некада била важан извор 

ггрихода, није више оно што je била раније. О монополу 

малог броја фабрика у индустрији квасца нема више ни го- 

вора, јер ce je у току неколико последњих година основао 

већи број нових фабрика које не припадају картелу и које 

су успеле да разлранају своје лословање. Творница жесте 

и пјенице прије Максо Мајер д. д., одржала je своју иро- 

шлогодишњу производњу квасда no прилици на истој ви- 

сини на којој ce je налазила и у 1936, али je била примора- 

на да даје накнаду осталим члановима обраничког уреда 

пјенице, код којих je продаја назадовала. Извоз квасца у 

Турску текао je до октобра прошле године повољно, али 

je тада морао сасвим престати, јер Турска не дозвољава 

више увоз квасца.

Биланси Творнице жесте и пјенице прије Максо Ма- 

јер д. д., за четири последње године овако изгледају:

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Машине 15.358 15.370 15.596 15.834

Земљиште 0.1 0.1 0.1 230

Фабр. зграде 4.886 4.886 4.886 4.923

Станбене зграде 376 376 376 376
Инвентар 196 193 --- 510

Инвест. укупно 20.816 20.825 20.858 21.873

Благајна 98 140 17 70

Сировине и роба 2.834 3.607 2.213 1.830

Дужници 7.466 5.435 2.028 2.026
Ефекти 961 1.207 346 353

Пасива

Главница 10.000 10.000 2.000 ■2.000

Резервни фонд 1.055 1.175 1.214 1.000
Посебна резерва 1.198 356 --- 614

Фонд амортизације 17.696 18.226 18.714 19.060

Резерва за дубиозе — -- 260 260

Повериоци 1.411 897 2.683 2.797

Чист добитак

донос 413 165 32 29

тек. год. 401 394 569 392

Збир биланса 32.175 31.214 25.462 26.152

Инвестиције износе 21,87 милиона, за 1 милион дина- 

ра више него крајем претходне године.Ово повећање je у 

вези са набавком нове апаратуре за производњу алкохола 

из дефектног кукуруза, као и с куповином једног гради- 

лишта у Загребу и једног пољопривредног имања и ин- 

вентара који истом припада. Иако je главница у току 1936 

сиижена са 10 на 2 милиона, ипак сопствена средства још 

увек покривају све инвестиције и извесан део обртног ка- 

питала. Сам фонд амортизације покрива укупне инвести- 

ције са око 87%. Повериоци су исказани са 2,8 милиона. Ви-
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ди ce, дакле, да je предузеће финансијски одлично фун- 

дирано.
Прошлогодишњи бруто-приходи износили су 11,6 

мил. и били су за 1,6 мил. дин. мањи него у 1936. To je пр- 

венствено у вези са поскупљењем сировина већ сломену- 

тим смањењем продајне цене алкохола за 80 napa no литру 

(које je извршено на почетку прошлогодишње кампање). 

Смањени су и готово сви расходи, тако да je пословање за- 

вршено ипак са скромним чистим добитком, који са прено- 

сом из 1936 достиже 421 хиљ. дин. Од тога je употребљено 

340 хиљ. за дивиденду и 45 хиљ. за тантијему, a 36 хиљ. 

дин. je опет пренето на нови рачун. Акционарима je поде- 

љен и износ од 500 хиљ. дин. из посебне резерве, која je 

створена дотацијом од 400 хиљ. из добити за 1936 и прено- 

сом од 214 хиљ. из резервног фонда. Ha рачуну посебне ре- 

зерве остао je још износ од 114 хиљ. дин.

BANKA »STARA SRBIJA« — SKOPLJE

Uprava Banke »Stara Srbija« napominje u svom po

slednjem izveštaju da se poboljšanje opštih privrednih prili

ka na Jugu nije ispoljilo u opsegu u kome se je ono mani- 

festovalo u severnijim krajevima. To je samo donekle u vezi 

sa drukčijom strukturom privrede. Zemljoradnički stalež je i 

u Južnoj Srbiji najmnogobrojniji. I on se je koristio pora

stom cena zemljoradničkih proizvoda, poreskim olakšicama, 

smanjenjem dugova i maksimiranjem kamatnih stopa. Među

tim, seljak na Jugu po;stao je poslednjih godina još štedlji

viji nego što je to bio ranije, tako da poboljšanje njegovog 

materijalnog stanja nije u istoj meri uticalo i na pobolj

šanje ostalih grana privrede. Pojačanje kupovne snage ta

mošnjih zemljoradnika dolazi do izražaja samo u tome. što 

oni sada zemlju plaćaju po dva i tri puta skuplje no pre go

dinu ili dve dana.

Ni kod većine malih novčanih zavoda u Južnoj Srbiji 

prilike se nisu promenile. Novi ulozi priticali su uglavnom 

samo državnim i samoupravnim zavodima. Uredbom o likvi

daciji zemljoradničkih dugova nametnute su novčanim zavo

dima, naročito malim i srednjim, neobično teške žrtve. Neki 

između njih su i sasvim onesposobljeni za dalji život. Banka 

»Stara Srbija« pretstavlja jedan izuzetak. Doduše, i ona je 

davala kredite zemljoradnicima, ali su njena potraživanja od 

zemljoradnika u poređenju sa ostalim plasmanima neznatna. 

Njenim poslovima se je i inače uvek upravljalo sa neobičnom 

opreznošću, tako da je Banka i u najtežim momentima mogla 

bez teškoća da odgovara svim zahtevima svojih ulagača i 

poverilaca.

Dok je bančino poslovanje još i u 1936 bilo ograničeno 

na otpravljanje čisto tekućih poslova, dotle se je u toku pro

šle godine sa uobičajenom opreznošću opet polako pristupilo 

davanju novih kratkoročnih kredita. Posle petogodišnjeg stal

nog nazadovanja pokazuju prošle godine u vezi s tim kako 

plasmani u aktivi, tako i tuđa sredstva opet izvesan porast. 

Ovu činjenicu treba naročito podvući, jer u Južnoj Srbiji go

tovo ni nema nekog drugog privatnog novčanog zavoda koji 

je uspeo da stvori potrebna sredstva za davanje novih kredita.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 1936 1937

u hiljadama dinara

Blagajna 796 643 522 690

Dužnici 4.821 4.919 5.392 5.595

Menice 6.723 6.055 5.290 5.773

Zajmovi na zaloge 200 157 149 27

Hartije od vredn. 1.196 1.207 1.207 335

Vrednost rez. fonda 1.200 1.200 1.200 162

Agrarna banka — .— — .— — .— ■ 1.500

Nepokretnosti 1.700 1.700 1.700 1.700

Nameštaj i pribor 90 90 90 90.

Vredn. za naplatu —.— 777

Garanc. i razna aktiva 26.138 23.665 23.354 23.039J

Pasiva

Glavnica 8.000 8.000 8.000 6.000

Rezervni fondovi 1.500 1.500 1.500 1.50J

Nepod. dividenda 480 480 480 480-

Penzioni fond 221 230 193 170

Poverioci 2.280 2.162 1.710 1.988

Reeskont 1.898 1.920 1.745 2.436

Ulozi na štednju 2.033 1.516 1.770 1.619

Razna pasiva 700 929 905 2.422

Čista dobit 1 1 1 33

Zbir bilansa 42.866 39.636 38.904 39.688

Obrtni kapital 17.113 16.738 16.304 16.650.

Bančin obrtni kapital koji je sredinom 1931 pokazivao

rekordnu visinu od 24 mil. do kraja 1936 bio je pao na 16,3 

mil. U toku 1937 povećan je per saldo samo za 350 hilj. Me

đutim, treba imati u vidu da je prošle godine snižena ban- 

čina glavnica za 2 mil. To znači da su tuđa sredstva porasla 

za . oko 2,35 mil. din. Stanje uloga ostalo je gotovo nepro- 

menjeno, ali je razna pasiva za oko 1,5 mil. veća nego u
■

1936, a reeskont je povećan za oko 700 hilj. din.

Zemljoradničke menice u iznosu od 1,5 mil. din. prenete 

su na poseban račun. Uprkos tome je menični portfelj za oko= 

pola mil. din. veći nego u 1936. Dužnici pokazuju takođe ten

denciju porasta. Na osnovu toga može se zaključiti da su go

tovo sva nova sredstva upotrebljena na davanje novih krat

koročnih kredita. Hartije od vrednosti i vrednosti rezervnog; 

fonda pokazuju smanjenje od 2 mil. din. To je u vezi sa sni

ženjem glavnice sa 8 na 6 mil. din. Našim čitaocima je po

znato da je Banka »Stara Srbija« osnovana od strane neko

liko banaka iz starosrbijanskih varoši Peć, Prizren, Vučitrn, 

Priština, Uroševac, Gnjilane i Kosovska Mitroviča. Ona je 

njihova krovna organizacija. U njenom portfelju nalazile su- 

se akcije tih banaka-osnivača, a ove su sa svoje strane imale 

akcije Banke »Stara Srbija«. S obzirom na to ne treba ni' 

uzrok za pomenuto smanjenje glavnice Banke »Stara Srbija«, 

sa 8 na 6 mil. tražiti u nekom gubitku. U zamenu za tuđe,. 

Banka »Stara Srbija« je dobila sopstvene akcije. Međutim,, 

kako se ove ne mogu držati u portfelju, Banka ih je poni

štila.

Bančina uprava trudila se je u 1937, kao i ranijih go

dina, da zavodu sačuva neokrnjen ugled i zavidni renome koji' 

on uživa. U tome je potpuno i uspela. Od 1931 do 1936 ren- 

tabilitet rada bio je međutim slab. Sa 2,86 mil. u 1931 ukupni 

prihodi su bili pali na 929 hilj. u 1936. Dok je čista dobit pre 

bankarske krize redovno iznosila preko pola miliona dinara 

godišnje, dotle je ona posle 1931 gotovo sasvim iščezla. Me

đutim, blagodareći najrigoroznijoj štednji i energičnom sma

njivanju svih rashoda, izbegnuti su i gubici. Bruto-prihodi u.

1937 iznosili su 929 hilj. din., jednako kao i u 1936. Od toga 

otpada na aktivnu kamatu 650 hilj., na prihode od nepokret- 

nosti 190 hilj. i na razne prihode 89 hilj. din. Rashodi su za 

oko 30 hilj. din. manji nego u 1936. Pasivna kamata u 1937 

iznosila je 370 hilj., a troškovi i porezi 435 hilj. Od viška pri

hoda nad rashodima od 124 hilj. upotrebljeno je prošle go

dine za otpise 82 hilj., za dotaciju penzionom fondu 8 hilj., a; 

otsatak od 33 hilj. din. prenet je na novi račun.

U upravi su g. g.: Živko St. Rajević (pretsednik), Drag.

H. Patrnogić (potpretsednik), Trifun J. Čukić, Ljuba H. Patr- 

nogić, Damnjan Garalejić i Mihailo Patrnogić. U nadzornom 

odboru nalaze se g.g.: Arsenije Martinović (pretsednik), Du

šan Nekić (potpretsednik), Aleksa ćamilović i inž. Branko Po- 

tić. Direktor je g. Mihailo Patrnogić.
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Садржај:
Творница за душик д. д., Руше код Марибора

„Ага-Руше” удружене југословенске творнице ацетилена и оксигена д, д., Руше. 

Сплошна ставбена дружба д. д. — Марибор

ТВОРНИЦА ЗА ДУШИК Д. Д., РУШЕ КОД МАРИБОРА

Потрошња вештачких ђубрива у нашој земљи изно- 

сила je (у тонама):

1928 65.460 1933 13.533

1929 77.695 1934 14.126

1930 43.191 1935 15.592

1931 34.023 1936 25.276

1932 16.437 1937 27.257

Прошлогодишња потрошња je два пута већа од оне

из 1933 године. Међутим, у поређењу са рекордном из 1929 

прошлогодишња je износила само 35,1% односно 2726 ва- 

гона. Колико je то незнатно, види ce no томе, што Немач- 

ка троши преко 250.000 вагона, Француска 140.000 вагона, 

Италија 160.000 вагона, a мала Холандија 50.000 вагона. У 

погледу производње вештачких ђубрива наша земља игра 

доста знатну улогу. Ми имамо неколико великих фабрика. 

Нитрате производе 3 велике фабрике, две у Далмацији и 

једна у Рушама. С обзиром на слабу домаћу потрошњу, 

оне су у првом реду упућене на извоз.

Творница душика д. д. Руше, може да производи

36.000 вагона калцијевог цианамида, али ce производни ка- 

пацитет искоришћава тек са 60°/о. Пошто ce код нас од ве- 

штачких ђубрива управо азотна најмање троше, фабрика 

у Рушама не може да пласира у земљи просечно ни lOVo 

своје производње вештачких ђубрива. Њена ситуација за- 

виси с обзиром на то у првом реду од прилика на светском 

тржишту. Предузеће je основано пред крај 1916, a своју 

фабрику азота у Рушама пустило je у погон у јулу 1918 го* 

дине, дакле пар месеци пред свршетак рата. У првим по- 

слератним годинама предузеће je прешло и на производ- 

њу карбида и кисеоника. До 1930 били су и пословни ре- 

зултати увек задовољавајући, тако да je редовно дељена 

и примерена дивиденда. Међутим, већ у 1930 примећени су 

први знаци опште депресије. У току неколико следећих го- 

дина дошло je до рапидног смањења потрошње вештачких 

ђубрива, како у земљи, тако и у иностранству. Наш извоз 

карбида такође опада, са 16.805 тона у 1929 на 6.990 тона 

у 1935. Разуме ce да ce упоредо с тим смањивала и произ- 

водња Творнице за душик Руше д. д.

Од 1935 предузеће ce постепено опет опоравља. Про- 

изводња његових главних производа, карбида и кречног 

азота —- калцијевог цианамида почела je те године понова 

расти. У току 1935 почело ce je и с производњом ферокро- 

ма у феросилициума. Укупни промет у 1936 био je за пре- 

ко 2°/о већи од оног из претходне године, у првом реду 

благодарећи повећању извоза. У току прошле године извоз 

калцијевог цианамида и ферокрома je и даље знатно на- 

предовао. Међутим, продајне цене показивале су и послед- 

њих година тенденцију опадања, тако да су и коначни по- 

словни резултати, ма да су ce последњих година такође по-

правили, још увек доста скромни. После 1930 о исплати 

неке дивиденде није било ни говора. Ни амортизација ce 

још не врши у обиму у којем je раније вршена. Знатан део 

тешкоћа с којима je предузеће последњих година било при- 

морано да ce бори потиче и отуда што ce плаћање извезе- 

не робе врши преко клиринга. Ha наплату мора ce некад 

чекати и no неколико месеци. Због тога показују тенден- 

цију пораста и повериоци. A морају бити већи, разуме ce, 

и издаци за камату.

Биланси Творнице за душик Руше д. д., за последње 

четири године овако изгледају:

Рачун изравнања 

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара

Непокретности 474 462 451 440

Станбене зграде --- --- 1.784 1.386

Фабричке зграде 10.050 9.396 7.007 6.502

Фабрички уређај 3.920 5.229 4.227 3.985
Цесте, путези, мостови 20 15 10 5
Рачун градње 511 --- --- --- -

Покретности 163 130 184 255
Оруђе и алати —-—• 2 34 41
Инвест. укупно 15.138 15.234 13.697 12.614
Сировине и материјал 3.474 4.667 6.979 8.846
Фабрикати 12.567 14.957 16.158 13.494
Благајна 52 67 96 102
Дужници 10.419 14.274 13.184 21.663
Ефекти 161 161 161 351
Римесе --- - --- 97 63
Трајна учешћа 1.981 1.981 1.981 1.981

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервна главница 582 582 582 582
Редовни резервни фонд 1.766 1.766 1.766 1.766
Резервни фонд II 500 500 500 500
Фонд валоризације 5.000 5.000 5.000 5.000

Резерва за изградњу

радн. станова 350 350 350 350
Сопствена средства 28.198 28.198 28.198 28.198
Повериоци 14.710 23.125 24.100 30.387
Пренос добити 1.292 886 19 57
Добит тек. год. --- ---- 37 437
Губитак тек. год. (—406) (—867) ---- ---

Збир биланса 43.794 51.343 52.354 59.115

Крајем 1937 збир биланса je износио 59,1 мил. и био

je за 7 мил. већи него у претходној, односно за 15,3 

мил. већи него у 1934 години. Ипак, рекордно стање од 

67,8 мил. из 1930 није још достигнуто. Међутим, то je због
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тога, што предузеће не исказује фонд амортизације у па- 

сиви, него отписе врши неиосредно смањивањем набавне 

вредности инвестиција у активи. У току последњих десе- 

так година промене код сопствених средстава биле су са- 

свим незнатне. У вези с валоризацијом инвестиција глав- 

ница je у 1927 повишена са 5 на 20 мил. дин. После тога 

није мењана. Фондови су крајем 1937 исказани са 8,2 мил. 

и само су за око 70 хиљ. дин. већи него крајем 1930 го- 

дине. Рекордно стање од 37,7 мил. показивали су повери- 

оци такође у 1930. Они су после тога до 1934, у вези са 

све слабијим пословањем, стално опадали, тако да су кра- 

јем те године износили само 14,7 мил. У току последње 

три године повериоци опет расту и крајем 1937 достижу 

висину од 30,4 мил.

Сопствена средства покривају не само све инвести- 

ције, него и целу залиху материјала и сировина, као и око 

50% вредности готове робе. Насупрот томе се je пре оп- 

ште привредне кризе, у 1929 години, после покрића инве- 

стиција, од сопствених средстава могао употребити само 1 

мил. дин. за допуну обртног капитала. Раније je готово 

цео обртни капитал био финансиран туђим средствима. 

Данас je његов знатан део покривен главницом и фондо- 

вима. Укупне инвестиције билансиране су са 12,6 мил. Њи- 

хова набавна вредност износи преко 40 мил. дин. У  1937 јр 

за нове инвестиције издато око 1,6 мил., a у току послед- 

ње четири године око 8 мил. дин. Залихе сировина и мате- 

ријала исказане су са 8,84 мил. У односу на 1934 ова пз- 

зиција je више него удвостручена, делом и због тога 

што се у 1935 прешло и на производњу ферохрома и фе- 

росилициума, тако да je и потреба за сировинама знатно 

већа. Иначе, пораст залихе сировина са 6,9 мил. у 1936 на

8,8 мил. дин. у 1937 доказује нам да се предузеће припре- 

мило за даље повећање производње у текућој години. По- 

следњих година показивали су и дужници тенденцију по- 

раста и износе 21,66 мил. према 10,42 у 1934. To je делом 

последица повећања продаје, a делом je у вези са већ по- 

менутим тешкоћама око наплате потраживања из клирин- 

га. Пораст залихе готове робе (са 7,2 мил. у 1931 на 16,1 

мил. у 1936) je заустављен. Ова залиха je прошле године 

чак и смањена за 2,6 мил. Трајна учешћа билансирана су са 

1,98 мил. Творница за душик д. д., Руше, учествује у Кре- 

чани Цеље, као и у Творницама Ацетилена и оксигена 

„Ага-Руше”.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934. 1935. 1936. 1937.

Општи трошкови 2.460 2.601 3.180 3.433

Порези 1.609 1.387 1.020 1.506

Дубиозе --- 339 27 102

Амортизација 2.289 1.486 1.950 2.623

Пренос добити 1.292 886 19 56

Губитак тек. год. (—406) (— 867) — ---

Добитак тек. год. — — 37 473

Приходи

Пренос добити 1.292 886 19 56

Од пословања 5.952 4.946 <5.214 8.138

Збир прихода 7.245 5.832 6.233 8.194

Бруто приходи пословања, који су били пали са 13,2

мил. у 1929 на 4,94 мил., у 1935, износили су прошле године

8.14 мил., за око 2 мил. више него у претходној години.

Благодарећи најригорознијој штедњи општи трошкови у

1934 били су у односу на 1929 или 1930 више него преполов- 

љени. Последњих година упоредо са појачаним пословањем 

и они опет расту. Али je тај пораст знатно спорији од по- 

раста брутоприхода, тако да je предузеће било у стањуда 

повећа и амортизацију инвестиција. У 1937 ова je износила

2,72 мил. према 1,95 мил. у претходној и 1,48 мил. дин. у

1935 години.

Прошлогодишња чиста добит износи 474 хиљ., a ca 

преносом из 1936 године 511 хиљ. дин. Она je опет пренета 
на нови рачун.

У управи Творнице за душик д. д. Руше су г.г.: д-р 

Фран Виндишер ( претседник), Ервин Филип и Август То- 

сти (потпретседник), Лудвик Хопфгартнер, инж. Карл Пла- 

цер, Светислав Јовановић, д-р Станко Житко, Антон Креј- 

чи, Феликс Странски и Иван Авсенек. У надзорном одбору, 

била су г.г.: Рикард Југ, Виктор Макел, Јошко Бибер и 

инж. Ханз Месмер. Државни комесар je г. д-р Јосип Xyt- 
бад.

„АГА-РУШЕ” УДРУЖЕНЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТВОРНИЦЕ 

АЦЕТИЛЕНА И ОКСИГЕНА Д. Д., РУШЕ

Душтво „Ага-Руше” основано je средином 1929 од 

стране Творнице за душик д. д., Руше, и Свенске Гасакуму- 

латор A. Г., Штокхолм. Банка с којом ради Ага-Руше je 

кредитни завод за трговину и индустрију у Љубљани. 

Оснивање овог предузећа, које у првом реду израђује ок- 

сиген и „ацетилен дису-плин”, као и за ове гасове потреб- 

не аларатуре и материјал, извршено je непосредно пре из- 

бијања опште привредне кризе. Због тога су у првим го- 

динама и послови били неповољни. Поред тога, овој фир- 

ми нису биле поверене лиферације „ацетилен дису-плина” 

за потребе државних железница, ма да je друштвена фа- 

брика у Босанском Броду углавном једино за то у своје 

време и основана. Поменуте лиферације за државне желе- 

знице нису се могле добити, иако je фирма „Ага^Руше’’ 

државним железницама нудила цене, које би покривале 

само производне трошкове.

Фирма има једну фабрику за израду оксигена и „ди- 

су-плина:’ и у Раковици код Београда, a ca Творницом за 

душик д. д., Руше, има уговор за добаву оксигена и „ди 

су-плина”, које продукте Творница за душик израђује у 

властитој фабрици у Рушама.

Kao што je већ споменуто, фирма je имала и једну 

фабрику за „дису-плин” у Босанском Броду. Како се нису 

могле добити лиферације за државне железнице, a како je 

и остали конзум био слаб, рад у Босанском Броду морао 

се je сасвим обуставити. Један део постројења фабрике у 

Босанском Броду пренет je, због тога, у Раковицу, a је- 

дан део je стављен на расположење Творници за душик д.д. 

Руше, која сада у сопственој фабрици израђује „дису- 

плин” за „Ага-Руше”.

Продаја свих продуката „Ага^Руше” je у порасту. 

Узрок за то треба тражити углавном у чињеници, да ово 

предузеће води необично живу систематску и стручну про- 

паганду. Фирма има за то своје инжењере, који заинтере- 

сованима држе предавања о најрационалнијем начину ау- 

тогеног заваривања метала. Фирма врши ову пропаганду и 

на свим изложбама, као и на сајмовима у Београду, Љуб- 

љани итд. Код пораста продаје играла je важну улогу и 

политика цена, коју предузеће води. Управа сасвим правил- 

но поступа, када настоји да изазове повећање тражње пу- 

тем ниских цена.

Ево главних билансних позиција друштва „Ага-Ру- 
ше” за последње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Земљиште 524 524 595 595

Зграде 1.029 1.308 1.366 1.329

Фабрички уређај 1.894 1.826 1.485 1.131

Инвентар 57 65 50 80
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.Алати 7 7 1 —

Инвест. укупно 3.511 3.730 3.497 3.135

Сиров. и матер. 4.718 4.398 4.596 4.565

Фабрикати 87 53 42 13

ТЗлагајна 12 16 10 4

Дужници 1.811 1.326 1.657 1.955

Губитак 591 267 287 41

Пасива

Г лавница 4.000 4.000 4.000 4.000

Повериоци 6.730 5.791 6.089 5.714

'Збир биланса 10.730 9.791 10.089 9./i^t

Рачун губитка и добитка

Расходи

Пренос губитка 741 591 267 287

Општи трошкови 259 614 663 688

Порези 25 96 195 lob

Отписи 1.086 870 947 992

Приходи

‘Од пословања 1.520 1.904 1.785 2.064

Пренос губитка 740 591 267 2»/

Губитак тек. г. — — 20 —

„Добитак тек. г. (-149) (-324) — (— 246)

Збир прихода 2.111 2.171 2.072 2.105

У пасиви имамо само две позиције: главницу и по-

вериоце. Главница je првобитно износила 2 мил. динара. Ha

основу закључка главне скупштине од 12 септембра 1933

повишена je на 4 милиона, колико износи и данас. Пове-

риоци показују тенденцију опадања. Са 10,33 мил. у 1930

они су постепено смањени на 5,79 мил. у 1935. У 1936 су

*били нешто порасли, али су до краја прошле године опет 

пали на 5,7 мил. С обзиром на поменуте промене све више 

ce поправља и однос између сопствених и туђих средста- 

ва. Док су у 1930 или 1931 туђа средства била no прилици

5 пута већа од сопствених, дотле су крајем 1937 сопствена 

»средства само незнатно мања од туђих.

Инвестиције су билансиране са 3,13 мил. Амортиза- 

ција je вршена редовно. Само у току последње четири го- 

дине она je износила око 3,9 мил. To значи да су све ста- 

:рије инвестиције већ у целости отписане. За нове инвести- 

ције у 1937 je издато 630 хиљ., a у току последње три го- 

дине око 2,5 мил. дин. Однос између инвестиција и сопстве- 

них средстава je повољан. Дужници износе нешто мање од

2 мил. To није много. Очигледно je да ce не кредитира на 

лаку руку. To спасава предузеће од неугодних изненађен 

ања код реализације потраживања. Залихе готових произ- 

вода су увек сасвим незнатне. Крајем 1937 исказане су са 

;цигло 13 хиљ. дин. Насупрот томе залихе сировина и ма- 

теријала су доста знатне. До 1932 износиле су редовно пре- 

ко 5 мил., a последњих година крећу ce око 4,5 мил. дин.

Са 814 хиљ. у 1932 бруто-приходи су постепено били 

порасли на 1,9 мил. дин. у 1935. У току 1936 лродаја кисе- 

оника државним железницама била je врло слаба, тако да 

су у тој години у поређењу са претходном и бруто-при- 

:ходи опет подбацили. Међутим, како изгледа, то je била 

:пролазна појава. Брутоприходи у 1937 износили су 2,06 мил 

Од тога je употребљено 688 хиљ. за исплату општих тро- 

шкова, 138 хиљ. за порезе и 992 хиљ. за амортизацију ин- 

вестиција.

Прошла пословна година закључена je ca чистим до- 

битком од 246 х и л ј . дин. Taj износ je употребљен за сма- 

њење губитка из ранијих година. Имали смо већ прилик?

да нагласимо да je неколико првих пословних година за- 

кључено са губицима. До краја 1933 укупни губитак je из- 

носио 740 хиљ. 1936 закључена je такође с губитком (20 

хиљ. дин.). За 1934, 1935 и 1937 исказани су насупрот томе 

добици у укупном износу од 719 хиљ. Ha тај начин je гу- 

битак из ранијих година смањен на 41 хиљ. дин. Има мно- 

го изгледа да успех пословања у 1938 неће бити лошији од 

оног из прошле године.

У управи налазе ce господа: Август Тости (претсед- 

ник), Антон Крејчи и д-р Паја Протић (потпретседници), 

д^р Јанко Берце, инж. Роберт Мадер, д-р Ернст Давидис, 

Курт Сисмајер, д-р Цветко Грегорић и инж. Филип Аугуст 

Вајдман. У надзорном одбору су г. г.: Карл Руп, Георг 

Прелојтнер, Јохан Вотке и Франц 'Кеснер.

СПЛОШНА СТАВБЕНА ДРУЖБА Д.Д. —  МАРИБОР

Сплошна ставбена дружба бави ce у првом реду из- 

радом мостовних и других гћоздених конструкција. Њено 

одељење гвоздених конструкција у Тезну код Марибора 

има производни капацитет од око 3.000 тона годишње и до 

краја 1937 израдило je око 20 хиљ. тона мостовних кон- 

струкција, конструкција за високе градње, стубова за да~ 

леководе, кранова, разних посуда итд. Поред одељења гво- 

здених конструкција Оплошна ставбена дружба има, тако- 

ђе у Тезну код Марибора, и једну фабрику шрафова и 

ситног гвозденог материјала са производним капацитетом 

од 1.000 тона годишње, као и механичку радионицу за из- 

раду разног оруђа и алата са капацитетом од 200 тона го- 

дишње. Предузеће je имало и одељеше за градње испод 

земље као и властиту пилану. Међутим, то пословање je 

напуштено још пре наступа опште привредне кризе. Исто 

тако je напуштен и интересман код Бродарског и багер- 

ског a. д. у Београду.

Дружба je основана почетком 1921 године. Првобит- 

на главница од 5 мил. дин. повишена je у току 1924 на 10 

милиона. Међутим, пословни резултати били су чешће не- 

гативни него позитивни. До 1931 нашој металној индустри- 

ји много су конкурисале немачке репарационе лиферације, 

a када су ове престале, наишла je општа привредна депре- 

сија. Разуме ce, да су губици били неизбежни. Због тога 

je главница већ у току 1926 преполовљена, a у 1935 сни- 

жена je за даља 3 мил., са 5 на 2 мил. дин. Том приликом 

je дошло и до њеног поновног повишења на 5 мил. дин. 

Иначе, од оснивања Дружбе, које je извршено почетком 

1921, до краја 1935 она je само три пута била у стању да 

подели дивиденду, и то: у 1921 години 9%, у 1923 — 6°/о и 

у 1929 — 7°/о.

После дугогодишње депресије пословање je тек у

1936 било опет нешто живље. Снажно побољшање општих 

привредних прилика, које je убрзано и јавним радовима, 

није могло остати без утицаја ни на индустрију гвожђа. 

Тако je у току претпрошле године и Сплошна ставбена 

дружба могла да боље запосли своје одељење гвоздених 

конструкција, док ce je њена фабрика шрафова и даље 

морала борити са конкуренцијом иностраних a и нових до- 

маћих фабрика. У свом последњем пословном извештају 

Управа Дружбе констатује, да je запосленост одељења 

гвоздених конструкција у току 1937 била стално јача него 

у претходној години, тако да су и односна постројења би- 

ла боље искоришћена. To ce приписује даљем побољшању 

општих привредних прилика, као и мерама предузетим од 

стране државе у циљу стварања посла. Пословање фабрике 

шрафова није ни у 1937 задовољило. Прилике су ce доне- 

кле стабилизовале, али ce je примећивало да у тој. прани 

још увек постоји општа хиперпродукција. Дружба због 

тога ни у 1937 није могла потпуно да искористи своја по- 

стројења у фабрици шрафова.
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Биланси Сплошне ставбене дружбе за последње че- 

тири године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1934. 1935. 1936. 1937.

Непокретности 3.483

у хиљадама динара 

3.375 3.248 2.933

Машине 2.883 2.233 1.615 1.279

Инвентар 90 78 93 182

Оруђе и алати 367 309 308 ---

Роба 3.551 2.689 3.190 3.277

Полуфабрикати 357 48 436 1.709

Дужници 4.093 3.934 5.299 5.755

Харт. од вредности 149 166 166 195

Поштанска штедионица 595 442 50 37

Благајна 104 74 152 57

Губитак 2.998 --- --- ---

Пасива

Главница 5,000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд --- --- --- 15

Банке 13.071 8.336 8.552 7.018

Повериоци 601 --- 708 3.086

Чисти добитак --- 12 299 304

Збир биланса 18.672 13.348 14.559 115.424

Рачун губитка и добитка

Расходи

Пренос губитка 2.383 2.998 --- ---

Порези 31 40 173 350

Камате 673 388 648 645

Режијски трошкови 1.886 --- --- ---

Отписи 1.059 959 965 1.486

Чисти добитак --- 12 298 304

Приходи

Пренос добити --- --- 12 29

Пренос са главнице --- 3.000 --- ---

Бруто приход 2.474 600 2.068 2.703

Курсне разлике 561 798 3 53

Губитак 2.998 --- --- ---

Збир прих. или расх. 6.033 4.398 2.084 2.785

повољан. Укупне инвестиције заједно са инвентаром изно- 

се 4,4 мил. Од тога отпада 2,93 мил. на непокретности и. 

1,28 мил. на машине. Амортизација инвестиција врши се не- 

посредно смањивањем њихове билансне вредности у акти- 

ви. Залихе робе порасле су са 2,68 мил. у 1935 на 3,27 мил. 

дин. крајем 1937. У истом раздобљу залихе полуфабриката 

су повећане са 48 хиљ. на 1,7 мил., a дужници са 3,9 мил. 

на 5,7 мил. дин. Kao што се види, билансна вредност инве- 

стиција смањује се услед отписа. Насупрот томе, залихе и 

дужници због појачане делатности показују пораст.

Брутоприход од производње такође расте, са 600 

хиљ. у 1935 на 2,07 мил. у 1936 и на 2,7 мил. дин. у 1937" 

години. Пословни резултати су се, дакле, битно поправи- 

ли. Благодарећи томе, појачана je прошле године у односу- 

на 1935 или 1936 и амортизација за око 50°/о. У 1937 je ис- 

казана са 1,48 мил. према 965 хиљ, у претходној години.. 

Издаци за камате у 1937 су једнаки као и у 1936, али су у 

односу на 1935 готово удвостручени. Порези показују та- 

кође тенденцију пораста. После дугогодишње паузе у 1936 

се опет приступило исплати дивиденде. Како за ту, тако ш 

за прошлу годину акционари су добили no 5°/о.

У управном одбору била су господа: инж. Јосип Рос- 

хендлер (претседник), д-р Иван Слокар (потпретседник), 

инж. Оскар Драчар, инж. Макс Дрошл, инж. Душа-н Гли- 

шић, Стјепан пл. Кенфељ, инж. Милан пл. Кипах, инж. Ми- 

лан Ленарчић, д-р Фран Павлин, Холм пл. Ројтер и Јошко 

Стергер. У надзорном одбору су г.г.: Август Јенко (прет- 

седник), Анри Фурер, Франц Храстељ и Флоријан Зупанц. 

Директор je г. Фрањо Бабић.

(л1т1ев«и iiG i

Збир биланса који je био пао са 22,7 мил. дин. у 

1929 на 13,3 мил. крајем 1935 почиње постепено опет расте 

и крајем 1937 достигао je висину од 15,4 мил. Ако прегле- 

дамо најпре пасиву, видимо да су у току последње две го- 

дине туђа средства порасла пер салдо за 1,77 мил. Дуг пре- 

ма банкама je, додуше, чак и смањен за 1,3 мил, али су 

обавезе према лиферантима и осталим повериоцима у 1937 

исказане са 3,08 мил., док их крајем 1935 није ни било. 

Природно je да je појачана делатност повукла за собом и 

веће повлачење материјала и сировина, као и пораст ду- 

жника. Услед тога су опет морала порасти и туђа сред- 

ства. Иначе, главница износи 5 мил., a чиста добит 304 

хиљ. дин. Туђа средства према сопственим стоје no при- 

лици као 2 према 1.

Однос између сопствених средстава и инвестиција je

Сваки напредак y промзводњи ш 
употреби cbe знаше и сва иску- 
ства, што су их од године 1866 
стекли специјалисти наше орга- 
низације која обухвата цео свех, 
примешују се код фабрикације 

н а ш и х

GARGOYLE
М Д З И В A

и дају им оиај квалитет, који га- 
рантује с и г у р а н  и ежономмчаи 

погон.

S T A N D A R D  —  Y A C U U M

O ll Company of Jugoslavia Inc. 

ЗАГРЕБ БЕОГРАД

ЧитаЈте наше „Анализе Биланса“
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i na osmom redovnom zboru akciohara, koji je održan 

u ponedeljak 31 oktobra o. g., izneseni su izvesni prigovori 

Prizadovom radu, ali je već u diskusiji, koja se tim povodom 

razvila, ukazano na njihovu jednostranost. »Prizad« je s jedne 

strane kritikovan zbog nepredviđenog porasta cena pšenici 

pred ovogodišnju, žetvu, a s druge strane mu se zamerilo, 

što naplaćene preferencijale nije upotrebio za još veće di

zanje cena. U stvari, Društvo i nema zadatak da sprečava 

porast cena, tako da prvi prigovor mora otpasti sam po sebi. 

Zahtev koji traži đa se ne stvaraju fondovi, nego da se pre- 

ferencijali dobijeni u jednoj godini upotrebe u istoj na po

većanje cena kod otkupa u zemlji, na prvi pogled, izgleda 

opravdan. Međutim, poznato je da je država jednom dala 

za intervenciju oko 350 miliona. Da li će ona hteti i moći 

da to učini i po drugi put? Ako ne dođe do porasta cena 

pšenice na svetskim tržištima, pokazaće se 

potreba za novim sredstvima pored utro

ška stvorenih fondova, da bi se cene u 

zemlji održale na sadašnjem nivou. S dru

ge strane treba imati u vidu da u pogledu 

cena agrarnih proizvoda interes čitave zem

lje i nije podjednak. Održavanje previsokih 

cena pogodilo bi potrošače, naročito one 

iz pasivnih krajeva. Inače, »Prizadove« ce

ne bile su i u toku prošle godine stalno 

veće od cena na svetskim tržištima i obez- 

beđivale su rentabilnost proizvodnje.' Raz

lika između svetskih i Prizadovi hcena iz

nosila je ponekad i 50 din. po kvintalu.

Čuo se je i prigovor da je udeo pro

izvođača i zadrugarstva u Prizadovom ot

kupu agrarnih proizvoda mali. Međutim,

Prizad nema monopol oktupa, nego kupuje 

na slobodnom tržištu i plaća određene 

cene svakome ko mu robu ponudi.

Prema tome i proizvođači mogu slobodno da biraju, da li će 

svoje proizvode nuditi trgovcima ili neposredno odnosno po

sredstvom zadruga »Prizadu«. Danas je situacija takva da ni 

proizvođači, ni zadruge ni trgovci ne mogu bez Prizadovih 

usluga,, a ni on ne može da vrši svoje zadatke bez njihove 

saradnje, jer nema potpuno izgrađene organizacije za . pri

kupljanje robe i od malih proizvođača. Zbog toga je. i kola

boracija između svih ovih interesenata neophodna. Inače, uče^ 

šće zadruga u prodaji pšenice »Prizadu« poraslo je sa 7,2°/o u 

1934/35 na 15,7°/o u 1937/38.

Prizadu se zameralo i zbog prošlogodišnje politike pro- 

menljivih cena i tražilo se da on zajamči odmah u početku 

svake godine stalne cene koje bi važile za celu godinu, kako 

bi se izbeglo da trgovci, u strahu od rizika, plaćaju proizvo

đačima niže cene. »Prizad« je do prošle godine tako i radio, 

pa se ni ovom zahtevu ne može o.dreći opravdanost. Međutim, 

on je teško izvodljiv pri jačem kolebanju svetskih cena. Na-

'ime, ti preferencijali koje nam plaćaju đrug'e države stoje 

u uskoj vezi sa međunarodnim cenama. Zbog toga su se pro

šle godine prilikom jače promene cena na svetskom tržištu 

nekoliko puta menjale i Prizadove bene. Garantovanje stalnih 

odnosno minimalnih cena nije izvodljivo bez velikog rizika po 

državnu kasu. Zbog toga »Prizad« i stvara fondove, koji treba 

da mu omoguće održavanje, ako ne potpuno stalnih, bar što 

''"je moguće stabilnijih cena.

Kao što je našim čitaocima već iz ranijih analiza po

znato, temelji za osnivanje »Prizada« postavljeni su Zakonom

o vanređnom kreditu za organizaciju izvoza zemaljskih, proi

zvoda od 15 aprila 1930 godine. Po svome obimnom prinosu 

Г929 godina je ukazivala na potrebu da se posveti Veća pa

žnja našem izvozu i unovčenju žetve pšenice i kukuruza. U 

■to vreme su, pored toga, industrijske zemlje — kupci naših 

cerealija — počele sve više pribegavati samoishrani i zavođenju 

sistematskih ograničenja uvoza'. U prvoj godini svog rada 

»Prizad« se bavio uglavnom izvozom tri. ar

tikla: pšenice, kukuruza i vina. Posle za

vršetka njegove prve poslovne godine dr

žava je monopolisala svu trgovinu pšeni

com, a izvršenje tog režima bilo je po- 

. vereno »Prizadu«. Ü Teto 1932 ukinut je 

monopol trgovine pšenicom, pa su tražena 

nova polja rada, koja su imala da posluže 

kao naknada za .ukinuti žitnici mlinski re

žim. 1933 'je osnovan Zavod za izvoz opi- 

uma kao odeljenje »Prizada«. Zatim je os

novano ©deljenje za izvoz Voća, kožarsko 

odeljenje i odeljenje za trgovinu raznim po

ljoprivrednim proizvodima (pasulj, šljive, 

orasi itd.). U 1935/36 proširen je društveni 

rad i na intervencije na tržištu za uljarice. 

Danas je »Prizad« najveća ustanova za 

plasman naših agrarnih proizvoda u ino- 

. stranstvu i za regulisanje njihovih cena

na domaćem tržištu. Svoju korisnost i ne

ophodnost kao organ za izvođenje naše ekonomske' politike, 

a naročito za izvođenje preferencijama, »Prizad»'je dokazao i 
svojim prošlogodišnjim radom. : : . . : :. .

Svi poslovi kojima se »Prizad« bavio U prošloj godini 

detaljno, su i. neobično iskreno prikazani ti Ižvestaju Uprav

nog odbora,. koji pretstavlja čitavu = studiju. Ovaj izvesta}1 -je

podeljen na-opšti i specijalni deo. U opštem'delu šti izložene

opšte. privredne prilike pod kojima se je poslovanje obav

ljalo, a naročito prilike poljoprivrede u svetu i u našoj žemlji. 

U drugom delu, koji se odnosi na rad samog »Prizada«, pri

kazani su društvent poslovi,. svi momenti koji: ,su utkali na 

rad, kao Л podaci e uspehu. Zasebno je prikazan i; *ad svakog, 

odeljenjay-kao. i računski efekat toga. rađa.

Iako prošla poslovna godina »Prizada« spada među go

dine jačega obrta,-ipak ona znatno zaostaje za prethodnom 

godinom (koja je, uostalom,, bila jedna od najjačih i  najuspe- 

šnijih od postanka društva). Ukupni prošlogodišnji promet

g. M ila n  N o vako v ič , 

pom oćn iii Min. Poljoprivrede 

pretsednik „Prinad'-a
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iznosio je 897 miliona prema 1 milijardu 457 miliona u 1936/37. 

Dok je društvo u 1936 37 kupilo 44.383 vagona robe za 738 

miliona dinara, dotle je u prošloj godini kupljeno samo 30.969 

vagona za 449 mil. din. Slične razlike se pokazuju i pri pro

dajama. Glavni deo prošlogodišnjeg izvoza bio je upućen u 

Nemačku. Prizad je, pored toga, izvozio i u čehoslovačku, 

Austriju, Italiju, Englesku i Belgiju.

Poslovanje pšenicom. —- Umesto dotadanje uobičajene 

intervencije po cenama utvrđenim unapred za ceiu godinu, 

Prizad je u 1937/38 vršio kupovinu pšenice uz cene koje su 

utvrđivane s vremena na vreme, prema prilikama na tržištu. 

Taj režim je usvojen zbog visokih svetskih cena s kojima se 

ušlo u novu kampanju. Izvoz na bazi izvoznih dozvola bio je

u principu dozvoljen i 

slobodnoj trgovini. Pro- 

cene izvoznog viška na 

početku kampanje su va

rirale između 15.000 i

35.000 vagona. Početne 

visoke cene i ove proce- 

ne, koje su se docnije 

pokazale kao preterane, 

imale su za posledicu da 

su na početku kampanje 

na tržište došle srazmer- 

no velike količine pšeni

ce. 17 jula 1937 Prizad je 

objavio cenu od 190 din. 

po kvintalu za pšenicu 

Tisa I, a za ostale vrste 

srazmerno niže. 4-VIII o- 

va cena je snižena na 180 

din., 10-VIII na 170 din., 

11-XI na 168 din., a 

9-IV-1938 na 160 din. Od

11 novembra 1937 do 

kraja kampanje Prizadu nije više nuđena pšenica, jer su 

domaće cene bile porasle iznad njegovih intervencionih.

Društvo je kupilo 7.134 vagona po 190 din. po kvin

talu, 1495 vagona po 180 din. i 1663 vagona ppo 170 din. Kao 

što se vidi, gotovo sva roba je kupljena u vreme, kada su se 

plaćale visoke cene. Od trgovaca je otkupljeno 82,6% ukupne 

količine, od zadruga 15,7%, a neposredno od proizvođača 

l,7°/o. Sav izvoz pšenice (10.228 vagona prema 32.242 vagona u 

1936/37) bio je upućen u zemlje u kojima smo uživali prefe- 

rencijale (u Nemačku 9716 vagona, u Austriju 512 vagona). Na 

račun pšeničnog kontingenta Društvo je uspelo da u Ne- 

mačkoj plasira 685 vagona brašna. Pored direktnog izvoza, 

ono je za izvoz brašna izdavalo i izvozne dozvole (na 852V2 

vagona). Međutim, carinske vlasti su propuštale i izvoz brašna 

bez dozvole »Prizada« (oko 2.500 vagona). U tome treba tra

žiti jedno od objašnjenja za napetu situaciju, koja je bila 

nastala na tržištu pred početak nove kampanje.

Rad sa kukuruzom. — Prošlogodišnja berba kukuruza 

bila je rekordna. Izvozni višak na početku se je cenio na 

80— 100 hilj. vagona, a stvarno je dostigao samo 62.500 va

gona. I kod kukuruza cene na domaćem tržištu bile su uvek 

iznad terminskih cena na svetskim berzama, ali su, naročito 

u prvoj polovini godine iza berbe kukuruza, obično bile niže 

od svetskih cena za efektivnu robu. To je omogućavalo izvoz 

našeg kukuruza i na svetske pijace. Od 1-XI-1937, do 31-IX-

1938 izvezli smo 62.672 vagona, i to 24,2% uz plaćanje u kli- 

ringu i 75,8% uz plaćanje u devizama. Od 1-VII-1937 do 

30-VI-1938 Prizad je otkupio 20.780 vagona kukuruza, a imao 

je zalihu od 136 vagona iz prethodne godine. Od te robe je 

izvezao 15.009 vagona u Nemačku, 3490 u čehoslovačku, 1200 

u Austriju, 659 u Italiju, Englesku i Belgiju, a 506 vagona

prodao je u zemlji. Dakle, ukupno je izvezao 20.358 vagona 

kukuruza prema 7629 vagona u prethodnoj, ciglo 50 vagona 

u 1935/36 i 604 vagona u 1934/35. Ranije je »Prizad« najviše 

otkupljivao pšenicu, a prošle godine je preuzeo 20.780 va

gona kukuruza prema samo 10.270 vagona pšenice. To je 

jedna od najvažnijih karakterističnih crta prošlogodišnjeg 

poslovanja, a ima se pripisati slabijem rodu pšenice i re

kordnoj berbi kukuruza.

Rad sa pasuljem. — Prošlogodišnji rod pasulja bio je 

osrednji. Iznosio je oko 3.500 vagona, od čega je izvezeno oko 

2000 vagona. »Prizad« je izvezao svega 115V2 vagona u Ne

mačku, na račun odobrenog nam kontingenta od 200 vagona. 

Za deo kontingenta koji nije samo iskoristilo društvo je pla

ćalo premije slobodnoj trgovini.

Rad sa oljaricama. — Prinos repice bio je vrlo mali. 

Iznosio je samo 800 vagona prema 2.425 vagona u prethodnoj 

godini (1936). Cene su zbog toga porasle za oko 25% iznad 

propisanih minimalnih. Da bi se domaćoj industriji ulja obez- 

bedio kontinuitet proizvodnje, Prizad je uvezao 295 vagona 

repice iz Mađarske i Rumunije. Ni ostale uljarice nisu dale 

dovoljan prinos za podmirenje domaćih potreba. Fabrike ulja 

su otkupile, pored 800 vagona repice, 2500 vagona suncokre- 

tovog semena, 800 vagona bundevskih koštica i 505 vagona 

ostalog semenja. Daljih 763 vagona suncokretovog semena 

uvezeno je iz Bugarske i Rumunije. Prošlogodišnja interven

cija Prizađa u pogledu domaćih uljarica ograničavala se je na 

kontrolu otkupa semenja. Inače Prizad je, zbog nepouzdano

sti repice, preduzeo akciju za plansko širenje kulture sunco

kreta, kako bi ta sigurnija biljka postala glavnim osloncem 

za proizvodnju jestivog ulja u zemlji. U 1938 je zasejano

33.000 ha suncokreta prema 20.000 ha u prošloj i 12.000 ha u 

pretprošloj godini.

Rad sa savom šljivom, pekmezom i voćem. — Prošlo

godišnja produkcija šljiva iznosila je oko 380 vagona odnosno 

jedva 10% proizvodnje iz prethodne godine. Na izvoz otpalo 

je samo 305 vagona (prema 3400 vagona u prethodnoj godini). 

Intervenciona cena je bila određena sa 500 dinara za običnu 

garnituru, paritet Valjevo. Cena na slobodnom tržištu je bila 

dostigla visinu od 625 din. I proizvodnja pekmeza bila je vrlo 

mala. Iznosila je oko 130 vagona. Prizad je otkupio svega 69 

vagona i izvezao ih je u Nemačku.

Na kontingent od 1700 vagona jabuka, koji uživamo u 

Nemačkoj, izvezeno je samo 688 vagona, od čega 488 posred

stvom Prizada. Ni kontingent od 200 vagona grožđa u Ne

mačkoj nije iskorišćen u celosti, ma da je Prizad plaćao pre

mije kako za izvoz jabuka, tako i za izvoz grožđa. Izvoz sve- 

žeg voća bio je potpuno prepušten privatnoj inicijativi. Za 

novu kampanju predviđa se sistem kontrole i za izvoz sve- 

žeg voća.

Posao sa opšumom. —  Kod otkupa opiuma u ovoj kam

panji »Prizad« dolazi u neposrednu vezu sa proizvođačima. 

Prošlogodišnji otkup vršen je, međutim, kao i ranijih godina 

preko posrednika. Zasejane površine pod makom bile su za 

oko 5% manje nego u prethodnoj godini, a prinos opiuma bio 

je osrednji. Prizad je otkupio 39,53 hilj. kg za 8,01 mil. din. 

(prema 53 hilj. kg. za 10,47 mil. din. u prethodnoj i 72,85 hilj. 

kg za 14,86 mil. din. u 1935/36). Otkup je vršen, kao i u toku 

dve prethodne godine, na bazi od 20 din. po jedinici morfina 

u 1 kg. opiuma. Prodaju opiuma vršio je tursko-jugosloven- 

ski biro u Carigradu, kojemu je pošlo za rukom da plasira 

23.585 kg morfina (prema 37.356 kg u 1936/37), od čega ot

pada 7292 kg na jugoslovensku i 16.293 kg na tursku robu. 

Po konvenciji naša roba treba da učestvuje u prodajama sa 

25%, a turska sa 75%. Tražnja za našom robom je veća, tako 

da su naše prodaje krajem juna o. g. prekoračivale našu kvo

tu za 1.071 kg morfina.

g. Edo Markovič 

generalni direktor ,,Prizad“-a
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Prizadove zalihe opitima iznosile su:

30-VI-1934 9.054,6 kg 30-VI-1937 71.425,5

30-VI-1935 48.864-6 kg 30-VI-1938 52.060,6

30-VI-1936 61.929,8 kg

Stok opiuma je smanjen. To je prvi put posle 1934, a 

izazvano je time, što su se SAD prošle poslovne godine opskr

bile sirovinom za dve godine unapred (s obzirom na ratne za

pletaje). Bruto-zarada ovog odeijenja iznosila je 2,9 mil. Od 

toga je upotrebljeno 1,42 mil. za pokriće režijskih troškova, 

a ostatak od 1,48 mil. dotiran je rezervi za eventualne gubitke 

na opiumu, koja je usled toga porasla na 8,96 mil. din.

Uporedni pregled rada pojedinih odeijenja ovako izgle

da (u zagradi podaci za 1936/37):

Stare zalihe i kupovine Prodaja i ostatak

mil. kg. mil. din. mil. din.

Pšenica 81,8 (326,5) 151,6 (540,7) 151,7 (542,2)

Kukuruz 208,6 (84,5) 217,4 (79,7) 219,9 (80,6)

Pasulj 1,1 (0,5) 2,6 (1,0) 2,6 (1,0)

Brašno 6,8 (0,0) 19,5 (0,0) 20,4 (0,0)

Uljarice 9,5 (11,1) 21,8 (22,9) 22,3 (21,4)

Šljive 0,9 (19,7) 4,9 (63,8) 4,9 (66,6)

Pekmez 0,7 (1,5) 3,2 (4,1) 3,8 (4,5)

Morfin 0,1 (0,1) 27,6 (25,7) 30,5 (30,9)

Ukupno — (- ) 448,7 (738,0) 448,4 (747,1)

Obim posla je povećan uglavnom samo kod kukuruza. 

Poslovanje svih odeijenja završeno je s dobitkom. Ukupni 

bruto-dobitak na robi iznosi 4,6 mil. (ne uzimajući u obzir 

bruto-dobitak na opiumu koji je odmah rezervisan).

Finansiranje poslova. — Početkom 1937/38 poslovne go

dine (1 jula 1937) »Prizad« je imao nekoliko nelikvidiranih po

slova, od kojih je bio najveći posao isporuke pšenice za 

Francusku, tako da je poslovna godina započeta sa meničnom ' 

obavezom od 95 mil. din. U toku jula i početkom avgusta ta 

obaveza je, međutim, likvidirana. Za poslovanje u 1937/38, 

država je svojom garancijom obezbedila društvu kredit od 

300 mil. din. (od čega 250 mil. za posao sa pšenicom). Od 

ovog celog kredita »Prizad« je koristio samo 30 mil. u avgu

stu i septembru 1937. Od oktobra pa na dalje, zahvaljujući 

brzom inkasu, prodaji robe uz plaćanje unapred, naplati pre- 

ferencijala i uopšte ravnomernom razvitku poslova, društvo 

je stalno raspolagalo gotovinom na žiro-računu kod Narodne 

banke, koja je s vremena na vreme dostizala visinu od skoro 

130 mil. Posle likvidacije glavnih poslova društvo je raspo

loživu gotovinu postepeno plasiralo i u blagajničke zapise, 

koji su bili dostigli maksimalnu visinu od 100 mil. din.

Unapređenje poljoprivrede. —• Prizad obraća sve veću 

pažnju i unapređenju naše agrarne proizvodnje, naročito u 

pravcu popravke kvaliteta izvoznih artikala, pa i u tom po

gledu čini sve veće usluge narodnoj privredi. Između osta

lih akcija koje je društvo vodilo ili u njima učestvovalo treba 

spomenuti: 1) nabavku semena kvalitetnih sorti pšenice, za 

koju je dobio određen iznos od 1 mil. din.; 2) akciju nabavke 

1.100 trijera za čišćenje pšenice i drugih žitarica; ovi trijeri 

razdeliće se zemljoradnicima u celoj zemlji uz mali doplatak; 

Prizadovi izdaci za ovu akciju iznose oko 4 mil. din.; 3) Pri

zad učestvuje i u upisu akcija Privilegovanog a. d. za silose 

sa 22,13 mil. din.; 4) za unapređenje voćarstva Prizad je u 

prošloj godini izdao 1,1 mil. (od čega otpada 960 hilj. na 

akciju pomaganja izgradnje sušnica za šljive i voće), a pri

prema i dugoročni plan za unapređenje voćarstva na široj 

bazi; 5) za unapređenje kulture uljarica i zaštitu maslina izda- 

to je oko 560 hilj. din., itd.

Završni računi »Prizada« za četiri poslednje godine pru

žaju sledeću vrlo interesantnu sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

u hiljadama dinara

Blagajna 672 1.-758 3.278 2.356

Blag. zapisi M. f. — — — 52.000

Klirinški čekovi — 143 11.271 8.054

Bonovi Min. fin. 8.000 44.130 — —

Roba

Opium 16.386 14.420 18.928 7.809

Pšenica — — 6.519 —

Kukuruz 402 — 1.209 —

Kože 515 — — —

Razno — 214 867 —

Ukupno 17.303 14.634 27.523 7.809

Banke — 4.855 30.624 148.690

Ostali dužnici 55.780 47.151 224.549 16.028

Dužnici za prefer. 28.948 3.192 15.206 7.371

Razna aktiva 2.281 2.958 2.514 5.131

Prenosne stavke — — 26.265 593

Garan., ostave itd. (149.911) (136.027) (209.696) (371.170)

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 40.000

Fondovi

za intervenciju — 25.591 67.889 104.313

Min. trg. i inđ. — — 15.000 15.000

za unapr. agr. pr. — — 10.000 13.995

za voćarstvo — 3.000 4.015 10.098

za amort. zgrade — — — 5.000

za hart, od vredn. — — — 5.000

rezervni fond 46 57 57 57

Min. poljoprivrede 40 40 — —

Uljarsko-sem. — — 4.429 8.959

za izvoz opiuma 371 12 — —

penzioni 8 8 8 —

Ukupno 465 28.708 101.398 162.422

Rezerve

za ev. gub. na opiumu —- 3.603 6.782 8.260

za otp. sumnj. potr. 10.809 8.753 8.489 8.364

za otp. s. potr. 2. R,. 2.976 2.973 1.773 39

Ukupno 13.785 15.329 17.044 16.663

Poverioci

Min. trgovine — — 25.000 10.000

Min. fin. 2. R. 2.543 2.013 1.989 1.044

Opium-zavod 1.093 — — —

Banke 33.005 37.447 — —

Ostali poverioci — 1.195 65.357 3.808

Ukupno 36.641 40.655 92.346 14.853

Menični akcepti 18.000 15.000 95.000 —

Nenapl. preferenc. 28.948 3.192 15.206 7.371

Polagači kaucija — — 2.734 5.176

Prenosne stavke — 629 1.977 994

Dividenda 11 — — —

Dobit 134 308 527 552

Zbir bil. bez gar. itd. 112.984 118.822 341.231 248.032
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Kao što je već spomenuto, objm prošlogodišnjeg po

slovanja i ukupni promet znatno zaostaje za onim iz prethod- 

ng , godine. Najglavniji deo . posla je, pored toga, obavljen već 

na samom početku kampanje, tako da je dosta rano i sva 

kupljena roba prodata, obračunata i naplaćena. S obzirom na 

to, prirodno,, krajem. 1937/38 i zbir bilansa znatno je niži nego 

u prethodnoj godini. On iznosi. 248. miliona prema 341 mil. 

din. kfajem ,1936/37. U aktivi vidimo da zalihe robe, dužnici 

i razna aktiva iznose samo 37 mil. prema 296 mil. u pret

hodnoj godini. Nasuprot tome odmah raspoloživa sredstva 

izijose 211 mil, din. prema 45 mil. krajem 1936/37. Samo Pri- 

zadov.o potraživanje kod banaka dostiglo je visinu od preko 

148 miliona, a blagajnički zapisi su iskazani sa 52 miliona 

dinara. Izgradnja nove Prizadove palate, koja će. koštati oko 

15 miliona dinara, u punom je jeku. Do . .kraja prošle po

slovne godine za njeno podizanje je bilo utrošeno oko 1,9 

mil. Pozicija »nepokretnosti« nije još iskazana u aktivi, što 

zngči , da je taj iznos knjižen na račun »razne aktive« (a 

da. i na račun dužnika). Međutim, već je obrazovan fond 

za, .amortizaciju zgrade, koji. je u pasivi bilansa iskazan sa

5 mil. din.

Ukupna: tuđa sredstva kojima »Prizad« raspolaže kra

jem 1937/38 godine bilansirana su sa 28 miliona dinara, a 

stvarno iznose još i manje. Naime, od ovog iznosa otpada 

7,37 : miliona. na račun nenaplaćenih preferencijala, koji se 

jaj'ljaju-kao..prolazna pozicija u aktivi i pasivi. To u stvari 

i nisu tuđa sredstva, već jedan »Prizadov« fond naročite vrste. 

Daljih 10 miliona otpada na potraživanje Ministarstva trgo

vine i industrije.: Taj iznos je odlukom poslednje glavne skup

štine akcionara upotrebljen za povišenje društvene glavnice 

sa 40 na 50 mil, a nastao je tako, što ga je »Prizad« izdvojio 

iznaplaćenih' ‘preferencijala i' stavio na raspoloženje Mini- 

strfrstvu,'s' tim da se Upotrebi za već pomenuto povišenje 

glavnice. Na isti nači'n je postupljeno i godinu dana pre 

toga, prilikom povišenja glavnice sa 15 na 40 mil. dinara.

4 Na ime preferencijala »Prizad« je u toku prošle go

dine naplatio 76,94 miliona. Od te sume upotrebljeno je za in- 

tervenciorie ciljeve 9,52 miliona, za već pomenuto povišenje 

glavnice izdvojeno je 10 miliona, a ostatak od 57,4-2 mil. je 

dotiran raznim fondovima, i to fondu za intervencije 36,42 

mil:,: fdnđu za unapređenje agrarne proizvodnje 4 mil., fondu 

za kontrolu i unapređenje izvoza voća 7 mil., fondu za amor

tizaciju društvene zgrade 5 mil. i fondu za umanjenje vred

nosti efekata (akcije Privilegovanog a. d. za silose) 5 mil. 

Dakle, za povećanje glavnice i fondova je upotrebljeno 67,42 

mil., a ža intervencione svrhe je utrošeno 9,52 mil. Kretanje 

fondova i glavnice ukazuje na ogromno jačanje Prizada. Kra

jem 1937/38’ ukupni fondovi iznose 162,4 mil. prema ciglo 465 

hilj. din. krajem 1934/35, a glavnica je, posle poslednjeg po

višenja, dostigla visinu od 50 mil. i veća je za 35 mil. nego 

krajem- 1936/37.' Pored toga, postoje i razne rezerve u visini 

od516,66 mil., kao i već pomenuti neuplaćeni preferencijali iz 

prošle godine od 7,37 mil. To znači da je »Prizad« u novu 

1938/39 kampanju ušao sa Oko 220 mil. din. ukupnih sop

stvenih sredstava, od čega otpada na Sam fond za interven

ciju 104,3 < mil. Pretežni deo ovih sredstava stvoren je u toku 

poslednje tri godine izdvajanjem iz naplaćenih preferenci

jala. Blagodareći jačanju snage društva, koje je ostvareno u 

toku pomenutih boljih godina, »Prizad« će biti u stanju da 

s uspehom vrši poverene mu zadatke i u lošijim vremenima, 

koja.-se, kako izgleda prema kretanju svetskih cena žitari

cama, opet približuju.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

u hilj,. dinara

Plate 2.807 2.449 2.399 2.702

Upr. i adm. troškovi 1.182 844 1.346 2.065

Režijski troškovi 2.234 1.248 1.689 1.509

Kamata 5.786 2.857 3.687 —

Otpisi 2.663 128 — 279

Čista dobit 134 308 527 552

Prihodi

Zarada na robi

i ostali prih. 14.366 7.341 7.623 6.581

Carig. op. fond 386 359 12 —

Uljarsko-sem. fond — — 1.705 —

Prenos dob. ran. god. 49 134 308 527

Zbir prihoda ili rash. 14.801 7.834 9.648 7.108

Bruto-zarada na robi i ostali prihodi iznose 6,58 mil. 

prema 7,62 mil. u 1936/37 godini. Režije društva su u prošloj 

godini u odnosu na prethodnu povećane za oko ISViVo, na 

6,27 miliona. To je u prvom redu posledica povećanja perso

nalnih izdataka, koji su morali porasti zbog poskupljenja tro

škova života. Personalu je u toku prošle poslovne godine dat 

naročiti 15°/o-tni odnosno 10°/o-tni dodatak na plate. Date su 

i naročite nagrade o novoj godini prilikom zaključenja go

dišnjeg bilansa. Personalni izdaci su porasli i zbog uvođe- 

/ nja obaveznog penzionog osiguranja Zbog apsolutnog po

rasta režijskih izdataka i smanjenja ukupnog prometa u od

nosu na prethodnu godinu (sa 1 milijarde 450 miliona na 887 

mil.), porasla je ukupna režija sa 37Ч2 para na svakih 100 

dinara prometa u 1936/37 na 7OV2 para na svakih ICO dinara 

prometa u 1937/38.

Čista dobit za prošlu godinu iskazana je sa ciglo 26 

hilj. din. odnosno uzevši u obzir i prenos iz 1936/37 sa 552 

hilj. Kod prometa od 887 miliona to izgleda sasvim bezna

čajno. Međutim, to bi važilo samo za slučaj da je u pitanju 

preduzeće koje.se rukovodi isključivo privatno-privređhim 

principima. »Prizad« je nešto drugo. On se stara o nacional- 

no-ekonomskim ciljevima, pa, sa toga gledišta treba i ceniti 

uspeh ili neuspeh njegove delatnosti. Cisto računski, Prizad 

je 1 prošle godine imao gubitak. Ali on ima preferencijale, iz 

kojih može ne samo da pokrije svoj gubitak, nego da stvara, 

kao što smo videli, i znatne fondove. Prošlogodišnji interven

cionistički rad Prizada bio je uspešan, i — suprotno ranijim 

skupim eksperimentima — nije zahtevao ni najmanju žrtvu 

od strane državne kase. Šta više, i od naplaćenih preferencijala 

utrošen je, kao što je već spomenuto, samo mali deo, ma da 

su Prizadove otkupne cene. bile stalno iznad svetskih cena.

Sa svojim velikim iskustvom, izgrađenom organizacijom

i u znatnoj meri pojačanim sredstvima »Prizad« je potpuno 

spremljen i za izvođenje zadataka koji mu pretstoje u te
kućoj kampanji.

U upravnom odboru su g, g.: Milan Novakovič (pret- 

sednik), d-r Sava Obradović (potpretseđnik), d-r Joža Basaj, 

inž. Sreten Vukašinović, Bećir Đonlagić, d-r Avgust Pav

letič, Milija Pavlovič, Voja Petkovič, d-r Stjepan Poštić i 

Zaharije Starčević. U nadzornom odboru se nalaze g. g.: d-r 

Milutin Bošković (pretsednik), Dimitrije Krsmanović, Tomo 

Papič, Đoko Perin i d-r Vladimir Havliček. Komesar je g. d-r 

Boško Mašić, a generalni direktor g. Edo Markovič.

Ч и т а | т е  н а ш е  „АналЕЗ.е Б и л а н с а “
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Садржај:
Осјечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д., Осијек 

„Траверз” д. д., за индустрију и промет жељезничким праговима, ЗагРеб

ОСЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА СТРО- 

ЈЕВА Д. Д., ОСИЈЕК

Имали смо већ прилику да нагласимо да je Осјечка 

љеваоница жељеза и творница стројева д. д. у Осијеку у 

октобру прошле године прославила 25-годишњицу свог рада. 

Фабрика je основана 1912 годние у сразмерно скромним 

димензијама. У прво време je радила са око 30 радника 

и са производним капацитетом од око 200 тона сивог лева 

годишње. Међутим, она je постепено и готово сгално про- 

ширавана. Taj развитак није заустављен ни за време по- 

следње кризе, ма да je ова тешко погодила нашу цело- 

купну металургијску индустрију. Фабрика и даље пове- 

ћава своја постројења и проширује свој фабрикациони 

програм. Њен данашњи производни капацитет износи скоро

10.000 тона годишње, од чега отпада око 4.000 тона на го- 

дишњи капацитет одељења за левање сивог и специјалног 

лева. Поред одељења за левање, фабрика има и одељење 

за емаљирање, за гвоздене конструкције и резервоаре, за 

израду мотора који као погонско средство употребљавају 

плин из дрвета или дрвеног угља, за израду пољопривред- 

них машина и алата итд.

Производи Осјечке љеваонице познати су већ no 

целој земљи. To je углавном тежа ливена гвожђарска роба 

(штедњаци, пећи, емаљиране каде, резервоари, котлови, 

гвоздене конетрукције, мостови итд.). Нарочиту пажњу фа- 

брика обраћа и изради пољопривредних машина, челичних 

плугова, сејачица и других пољопривредних алата. Афили- 

рано предузеће „Титан д. д. крањска творница жељезне 

браварске робе и љеваоница, Камник”, израђује углавном 

ситније коване предмете и тиме допуњује Осијечку љевао- 

ницу. Ове две фабрике претстављају данас један јаки ме- 

талургијски концерн, чији годишњи издади на име самих 

надница износе око 15 милиона динара. Обе фабрике има- 

ју модерна постројења и уређене су за рационалну израду 

тако зване „комерц-робе” у маси, али су способне и за 

израду великих комплетних инсталација за фабрике сапуна, 

рафинерије шећера итд.

Побољшање општих привредних прилика које се ја- 

вило у току последње две-три године утицало je повољно 

и: на стање- у нашој металургијској индустриЈи. Последњих 

година je и Осијечка љеваоница успела да повећа свој 

иромет. Међутим, цене металургијских производа нису по- 

казивале већих промена, док су трошкови производње знат- 

но порасли, делом због повеКања надница и фискалних 

терета, a делом због огромног поскупљења сировина, ча- 

pnujiTO сировог, ваљаног и старог гвожђа. ГТрошлогодишње 

пословање Осјечке љеваонице, благодарећи повећаном 

промету, завршено je ипак са резултатом који je знатод 

бољи од оиог из претходне и неколико ранијих година.

У последњем извештају Управног одбора Осјечке 

љеваонице напомиње се да je у току 1937 и запослење кол 

„Титан-а д. д., Камник” било такође повољно; и тамо je 

промет повећан, тако да je „Титан д. д.” био у стању ;;а 

за прошлу годину исплати дивиденду од 9°/о.

Биланси Осијечке љеваонице жељеза и творнице стро- 

јева д. д., Осијек, за последње четири године овако из- 

гледају:

Рачун изравнања 

Актива 1934 1935 1936 1937

Земљишта 159

у хиљадама динара 

159 159 159

Зграде 3.347 3.430 3.523 4.002

Уређај фабрике 3.356 3.603 3.781 4.433

Хартије од вредности 2.212 2.206 2.256 5.373

Благајна и Пошт.' штед. 195 153 34-9 450

Дужници 4.826 5.919 8.665 8.452

Сиров., полуф., роба 5.258 4.717 4.877 8.452

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 1.998 2.002 2.011 2.0.34

Фонд валоризације 440 440 440 440

Резерва за дубиозе --- - 100 620 620

Рез. курс. разл. харт. --- 481 481 481

Фонд амортизације 4.658 5.112 5.682 5.863
Повериоци 7.041 6.794 8.886 14.525
Разна пасива 124 5 5 6
Добитак 91 253 485 837
Збир биланса 19.353 20.187 23.610 29.807

Рачун губитка и добитка
Расходи

Пословни трошкови 3.116 3.577 3.818 4.820
Амортизација 422 454 570 235
Курс. разл. харт. --- 481 --- ■-- -

Сумњ. потраж. --- 100 520 34
Пренос добити 6 87 23 102
Добит тек. год. 85 166 462 735

Приходи

Производња 3.577 4.688 5.224 5.628
Од зграда --- --- 55 56
Од ефеката 18 8 82 140
Напл. отп. потраж. 28 --- 8 —— .

Пренос добити 6 87 23 102
Збир прихода 3.629 4.865 5.393 5.926

Збир биланса стално расте. Крајем 1937 он je изно-

сио 29,8 мил. према 23,6 мил. у претходној и 20,2 мил. дшц
у 1935 години. У активи видимо да су и у 1937 извршене

неке нове инвестиције. Рачун уређаја фабрике порастао je 

ca 3,78 мил. дин. крајем 1936 на 4,43 мил. у прошлој години. 

У току прошле године повећана je и вредност зграда за 

око пола мил. Укупне инвестиције су билансиране са 8,6 

мил., од чега отиада на земљиште 159 хиљ., на зграде 4 мил. 

и на уређај фабрике 4,43 мил. динара. Фонд амортиза- 

ције (у пасиви) достигао je висину од 5,86 мил. To значи 

да су инвестиције већ амортизоване са скоро 70%. Њихова 

књиговодствена вредност, no одбитку фонда амортизације, 

износи свега 2,73 мил. Стварна вредност инвестидија je,
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сигурно, знатно већа. Само земљиште које припада фабри- 

ци заузима површину од око 50.000 квадратних метара, од 

чега отпада no прилици једна трећина на изграђену по- 

вршину.

Хартије од вредности износе 5,37 мил. према 2,25 кра- 

јем претходне године. У току прошле године Осјечка ље- 

ваоница je купила један даљи пакет акција „Титана д. д.”, 

код којег je и пре тога била заинтересована. Осјечка 

љеваоница je данас готво стопроцентни акционар овог 

предузећа, у чијој фабрици у Камнику je запослено охо 

400 радника. Водећи рачуна о развитку цена, Управа Оси- 

јечке љеваонице je сматрала потребним да у току прошле 

године набави веће количине сировина, него што су обич- 

но пре тога држане. Због тога су и залихе сировина, полу- 

фабриката и готових израђевина крајем 1937 за 3,57 мил. 

односно за око 75°/о веће него крајем 1936 године. Једино 

су дужници у 1937 мањи (за 1,73 мил.) него у предход- 

ној години.

Повећање залихе сировина и хартија од вредности, 

као и повећање инвестиција, имало je за последицу и по- 

вишење позиције „поверилаца” у пасиви. Ови износе 14,52 

мил. према 8,88 мил. у 1936 и 6,79 мил. дин. у 1935. Дру- 

гих значајнијих промена у пасиви нема. Једино треба спо- 

менути повећање фонда амортизације са 5,68 мил. у 1936 

на 5,86 мил. дин. крајем 1937 године. Иначе однос између 

сопствених и туђих средстава je још увек врло повољан. 

Ha 14,5 мил. дин. туђих средстава долази 15,3 мил. соп- 

ствених, од чега отпада 5 мил. дин. на главницу. Сопствена 

средства не покривају само све инвестиције, него и једну 

трећину обртног капитала.

Приходи од производње порасли су у односу на 

пр.етходну годину за 404 хиљ. односно за 7,8%. Повећање 

пословних трошкова je знатно веће (1 мил. дин.). Отпис 

сумњивих потраживања износи свега 34 хиљ. према 520 

хиљ. дин. у 1936. И дотација фонду амортизације била je 

мања. Износила je 235 хиљ. према 570 хиљ. дин. у 1936.

Чиста добит износи 735 хиљ. Од тога je употреб- 

љено за исплату 8% дивиденде (према 6% у 1936 и 4% 

у .1935) 400 хиљ., за повећање резервног фонда 150 хиљ., за 

тантијему управи 73 хиљ., за награду надзорном одбору

22 хиљ., a остатак од 191 хиљ. дин. пренет je на нови 

рачун.

У управи су била г.г.: Антун пл. Михаиловић (прет- 

седник), Јосип Шмит, д-р Никола Ксстренчић, инж. Вјеко- 

слав Пилпел (главни директор), Јулијо Зоргер, Антонин 

Тиле, Јосип Кабелач и инж. Едгар Монтина. У надзорном 

одбору су г.г.: Јулијо Пфајфер, Чедомир М. Плавшић, 

Франтишек Павличек и Анте Шкарда.

„ТРАВЕРЗ” Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ЖЕ- 

ЉЕЗНИЧКИМ ПРАГОВИМА, ЗАГРЕБ

Наш извоз жељезничких прагова износио je:

Год. МИЛ. KOM. МИЛ. дин. Г од. мил. KOM. мил. дин.

1929 3,25 170,92 1934 0,43 20,03

1930 2,71 142,03 1935 0,27 11,09

1931 2,11 97,31 1936 0,68 29,69

1932 0,17 6,87 1937 1,08 45,05

1933 0,12 5,12

Kao што ce види, наш извоз прагова био je пао 

са 3,25 милиона комада у 1929 на цигло 120 хиљада ко- 

мада у 1933. У току последње две године извоз овог важ- 

ног продукта наше шумске индустрије развијао ce je опег 

нешто повољније. Међутим упркос томе прошлогодишњи 

извоз не достиже ни једну трећину оног из 1929 године. 

Чак и у 193.1, у којој ce je криза већ увелико осећала, наш 

извоз прагова био je два пута већи од прошлогодишњег. 

Коњунктура у индустрији и трговини жељезничким пра-

говима не зависи, додуше, само од могућности извоза, него 

и од инвестиционе делатности наших државних жељезницћ. 

Међутим, као што je познато, и ова je у годинама кризе; 

била готово сасвим престала, a у току последше две-три 

године побољшање ce je јављало само постепено.

После ових констатација није тешко донети закљу- 

чак ни у пословању „Траверса д. д.”. Док су пословни 

резултати до краја 1930 били углавном увек потпуно задо- 

вољавајући, дотле ce je ситуација у 1931 и у следећим го- 

динама нагло погоршавала, a 1932 год. завршена je са гу- 

битком. Али je он већ у току 1933 елиминисан, благода- 

рећи најригорознијем смањивању свих трошкова и при- 

лагођавању пословања промењеним пословним приликама. 

У току 1934 и 1935 коњунктура у инДустрији дрвета била 

ce je почела опет поправљати, али je због санкција дошло 

до поновног застоја, који je потрајао све до у јесен 1936. 

У 1937 у односу на претходну годину извоз прагова je 

показивао знатан пораст, a продајне цене су биле такође 

порасле. Међутим, порасле су и набавне цене односно цене 

коштања, тако да je повећање прихода од продаје, упркос 

прилично повећаном промету, сразмерно сасвим незнатно. 

С друге стране су и режијски трошкови показивали тен- 

денцију пораста, тако да je чисти добитак „Траверз

д. д.” у 1937 чак и нешто мањи од оног из претходне 

године.

Ево главних билансних позиција „Траверса” за не- 
колико последњих година.

Рачун изравнања

Актива 1963 1934 1936 1937

31-XII 31-XII 30-IX 30-IX

у хиљадама динара

Готовина 10 30 68 114

Ефекти 496 999 956 1.269

Инвеитар 141 247 290 240

Дужници 1.824 918 2.154 8.772

Залиха робе 1.231 1.733 1.693 3.338

Огревно одељење 122 86 ---- ---

Разна актива --- 501 ---- ---

Шуме 4.202 ■--- --- ---

Губитак --- --- --- ---

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000

Резервни фонд --- --- 150

Повериоци 7.023 3.439 3.760 12.168

Преносни рачуни --- ---- 217 291

Добитак за пренос 5 75 184 124

Збир биланса 8.027 4.514 5.161 13:733

Крајем 1937 збир биланса био je 13,73 мил. дин. према

5,16 мил. у 1936. Дакле, повећан je за 8,57 мил. To je при-

родна последица појачаног промета. Kao што je већ С П О -

менуто, застој у индустрији дрвета трајао je све до у јесен

1936 године. С обзиром на то промена коњунктуре није

још била дошла до изражаја у билансу Траверса за 1936.

Залиха робе у 1937 износила je 3.34 милиона и била je дпа

пута већа од оне у 1936 години. ДуЖници су показивали

још јачи пораст, са 2,15 милиона у 1936 на 8,77 мил. у 1937.

Kao природна последица повећања ових позицаја У 

активи дошао je и пораст поверилаца са 3,76 мил. у 1936 

на 12,17 мил. у 1937. Разуме ce да су у вези с тим морали

порасти и издаци за камату, што je такође имало утицаја;

на коначни пословни резултат. : : .

Чисти добитак износи 124 хиљ. према 184 хиљ. у

претходној години.

У управи „Траверс д. д.” била 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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S a d rž a l:
Југославенско дионичарско друштво Шихт-Левер у Загребу 

Славонска аграрна штедионица д. д.( Осијек

ЈУГОСЛАВЕНСКО ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ШИХТ- 

ЛЕВЕР У ЗАГРЕБУ

Прва већа реклама која ce je у нашим крајевима из- 

водила у циљу пропаганде једног производа била je она 

Шихтове фабрике из Аусига на Лаби. Благодарећи томе, 

ка,о и одличном квалитету Шихтових производа, они су код 

нас били познати још од пре рата, нарочито на оном делу 

наше територије који je раније био саставни део Аусгро- 

Угарске. После рата аусишка фирма je одлучила да подиг- 

не своју фабрику и у нашој држави. Тако je већ 192J го- 

дине, уз учешће неких домаћих интересената, основано Ју- 

гославенско д. д. Георг Шихт у Загребу, са главницом од

6 милиона динара. Фабрикација je уређена у просторијама 

Прве осијечке творнице сапуна, које су у прво време биле 

узете еамо под закуп, a у току 1928 су сасвим откупљене. 

T om приликом je и главница повишена са 6 на 8 милиона. 

У међувремену биле су извршене и знатне нове инвести- 

ције, jep je фабрика била затно проширена, тако да je већ 

тада била највећа фабрика сапуна у Југославији.

У току 1931 дошло je затим и до фузије са Југосла- 

венским Санлајт д. д., које je било претставник моћног 

енглеског концерна и које je такође намеравало да по- 

дигне код нас једну велику фабрику сапуна. У вези с тим 

Шихтова фабрика je повисила своју главницу са 8 на 20 

милиона. Иначе, фузија je извршена на тај начин, да je 

Југославенско д. д. Георг Шихт преузело Југославенско 

Санлајт д. д. и претворило ce у „Југославенско д. д. Шихт- 

Левер” (Југ. Санлајт д. д. припадало je групи Левер, не- 

обично познатој у западноевропској индустрији сапуна, 

стеаринских свећа и маргарина).

Пословање предузећа било je и у годинама привред- 

не депресије сразмерно доста повољно, благодарећи од- 

личном квалитету производа фузионисаног предузећа. По- 

ред свих врста сапуна, нарочито оног марке „Јелен'’, Шихт- 

Левер ставља код нас у промет и познати прашак за пра- 

ње „Радион”, као и омиљене косметичке артикле „Елида” 

итд. У току прошле године друштвена главница je пови- 

шена са 20 на 30 милиона динара. Нова средства су упо- 

требљена за проширење производње и за откуп искључи- 

вог права употребе неких трговачких жигова („Јелен”, „А- 

поло” „Женска хвала”, „Радион”, „Еминол", „Елида“ и 

„Сарг-Оливиа”).

Главне билансне гаозиције Југославенског д. д. Шихт- 

Левер за последње четири године овако изгледају;

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

У хиљадама динара

Фабричко земљиште 138 138 132 132

Зграде фабрике 9.012 7.331 7.346 5.169

Станбене зграде — 1.682 — 800

Машине и уређај 14.734 14.831 14.095 14.019

Трг. марке (жигови) 9.000 9.000 9.000 18.780

Хартије од вредности 2.343 2.250 2.248 1.254

Роба 8.904 10.421 9.431 11.723

Дужници 7.794 11.018 14.336 14.317

Готовина 1.808 479 1.610 917

56 — — —

4.408 4.525 2.570 6.214

20.000 20.000 20.000 30.000

6.418 6.559 6.725 8.277

19.306 20.186 20.165 17.919
— 1.758 1.242 1.290

4.136 3.955 5.872 4.294

995 960 — —

— 194 3 3

4.408 4.595 2.570 6.214

109 216 351 436

2.827 3.328 3.840 4.893

58.198 61.686 60.768 73.327

Прелазне позиције 

Јамчевина 

Пасива 

Главница

Резервни фондови 

Фонд амортизације 

Резерва за дубиозе 

Повериоци 

Акцепти

Прелазне позидије 

Јамчевине 

Пренос добити 

Добит тек. године 

Збир биланса

Збир билааса je порастао за 12,56 мил., са 60,7 мил. 

у 1936 на 73,3 мил. крајем 1937. У пасиви видимо да je то 

у првом реду последица већ поменутог повишења главнице 

оа 20 на 3U милионга динара. Резервни фондови износе 8,27 

милиона и такође су за 1,5 мил. дин. већи него крајем 1936. 

Порасле су и јамчевине са 2,57 мил. у 1936 на 6,21 мил. дин. 

у прошлој години. Насупрот томе фонд амортизације je 

смањен за 2,24 мил., на 17,9 мил. дин. Ранијих година амор- 

тизација je вршена дотирањем амортизационог фонда који 

je исказан у пасиви. За претпрошлу и прошлу годину то 

није учињено, него je отпис извршен непосредно смањи- 

вањем билансне вредности инвестиција у активи. Прошле 

године су сторниране и извесне дотације амортизационом 

фонду из ранијих година. Тиме ce може објаснити и про- 

шлогодишње смањење ове позиције.

Иначе, структура пасиве je необично интересантна. 

Kao што je сломенуто, збир пасиве износи 73,3 мил. дин. 

Од тога отпада 6,2 мил. или 8,5% на јамчевине, 4,3 мил. или 

5,8% на повериоце и пуних 85,7% односно 62,8 мил. дин. на 

сопствена средства. Предузеће ce уопште не служи банкар- 

ским кредитима, већ ради искључиво сопственим средстви- 

ма. Преко рачуна поверилаца књижена су само пролазна 

потраживањ лифераната, од којих ce набављају потребне 

сировине. To значи да je финансијска структура Југосла- 

венског д. д. Шихт-Левер одлична. Дужници су преко три 

пута већи од поверилаца, a цела остала ак1лва покривена 

je у целости сопственим средствима.

Промене у активи показују да су сва нова средства 

која су добивена повишењем главнице са 20 на 30 мил. упо- 

требљена за откуп већ поменутих трговачких жигова. Са

9 мил. у 1936 ова позиција je порасла на 18,78 мил. дин. 

крајем прошле године. Залихе робе и сировина су такође 

повећане, са 9,43 мил. у претпрошлој на 11,72 мил. дин. у 

прошлој години. Фабричке и станбене зграде исказане су 

са 5,97 мил. према 7,34 мил. дин. To je у вези са смањењем 

фонда амортизације у пасиви.

O ko 53% целокупне активе отпада на трговачке мар- 

ке, машине, уређај и зграде (38,9 мил.), око 20% односно

14,3 мил. на дужнике и око 16% или 11,7 мил. на сировине 

и робу. Продајна организација предузећа je одлична. Тиме 

ce може и објаснити чињеница, да je имовина која je на- 

мењена трајној употреби у предузећу (инвестиције и жи- 

гови) нешто већа од остале имовине.
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Благодарећи побољшању општих привредних при- 

лика прошле године je и лотрошња сапуна показивала из- 

весан пораст. И чиста добит je повећана. У 1937 она je 

износила 4,89 мил. To je 16% од главнице односно око 8% 

од укупних сопствених средстава. Kao што се види, про- 

шлогодишњи успех пословања задовољава.

СЛАВОНСКА АГРАРНА ШТЕДИОНИЦА Д. Д., ОСИЈЕК

Осијек лежи у крају у коме преовлађује земљорадња. 

У самом Осијеку има и већи број индустријских предузе- 

ћа, делом оенованих још пре рата. Међутим, иако готово 

ниједна наша варош није до сада толико изашла у сусрет 

новим индустријским предузећима, колико je то учинио 

управо Осијек, ипак се овде процес индустријализације не 

врши оним темпом, који се je могао претпоставити с об- 

зиром на повластице које су новим индустријским преду- 

зећима дозвољаване. Због тога ће проћи још времена док 

ово фореирање индустријализације покаже свој утицај на 

привредну структуру Осијека.

Водећи рачуна о приликама у крају у коме делују, 

јасно je да су новчани заводи Осијека били упућени у 

првом реду Ha рад са земљорадничком клијентелом. Такав 

je био случај и са Славонском аграрном штедионицом, која 

je пре 27 година н основана са циљем да буде земљорад- 

ницима на помоћи. С обзиром на то, као и на законодавне 

мере о заштити земљорадника, не треба ни наглашавати 

са каквим тешкоћама je она имала да се бори у току по- 

следших 6—7 година. Међутим, она je кроз цело то време 

успевала да одоли свим потешкоћама на које je у свом раду 

наилазила. Уредбом о заштити новчаних завода није се 

никако користила, na je и после Уредбе о ликвидацији 

земљорадничких дугова, која je и њу доста тешко noro- 

дила, још увек толико јака, да се може са сигурношћу 

тврдити да joj je будућност потпуно обезбеђена. Главнн 

извор њене снаге лежи у необично повољном односу из- 

међу сопствених и туђих средстава. Томе треба додати, 

да се je банчина управа У свом раду увек руководила нај- 

већом опрезношћу, као и принципом најригорозније штедње.

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Благајна 812 749 606 1067

Менице 11.883 11.665 2.082 2.767

Банке 1.493 917 — .— —.—

Дужници 3.519 3.631 10.014 9.399

Разл. на потр. од земљ. —.— —.— 1.201 1.115

Некретнине 446 48 76 90

Хартије од вредности 13 553 551 1.456

Вредност пенз. фонда 603 603 603 603

Преносни рачуни _ _ 492 —.—

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 4.091 4.093 4.095 4097
Пензиони фокд 603 590 580 572
Улози 8.696 8.157 5.526 5.757

Веровници 330 276 376 754

Преносни рачуни 5 5 —.— 26
Чисти добитак 44 45 47 292
Збир биланса 18.770 18.166 15.625 16.498

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови 513 456 416 413

Порези 76 110 46 78

Камате 250 205 163 178

Отписи (земљ. дуг.) 94 —.— 810 86

Чисти добитак 44 45 47 292

Приходи

Пренос добитка 34 39 33 35
Камате 800 622 1.368 955

Разни приходи 143 155 82 57

Збир прихода или расхода 977 816 1.483 1.047

Обртни капитал банчин износио je крајем 1937 го- 

дине 16,5 милиона динара. Од тога je отпадало само 6,5 ми- 

лиона на потраживаша улагача и повериоца. Главница из- 

носи 5 милиона, a резервни фонд 4,1 милион. Криза пове- 

рења из септембра 1931 уопште није имала утицаја на по- 

словање Славонске аграрне штедионице. To je стари завод 

који се развијао постепено и чија je предострожност 

код улажења у послове била опште позната. Благодарећи 

томе овде су улози у току 1931 били чак и порасли за 1,2 

мил., на 13,4 мил. дин. У априлу 1932, услед заштите зем- 

љорадника, ситуација с е . одједном сасвим променила, тако 

да су све до пред крај 1936 и улози стално опадали. Кра- 

јем 1936 износили су још само 5,5 мил. У току прошле го- 

дине примећен je најзад поновни прилив улога. Огромно 

поверење публике у Славонску аграрну штедионицу се 

враћа.

У току 1936 извршена je предаја з.емљорадничког 

портфеља Аграрној банди. У вези с тим менични портфељ 

Штедионице смањен je ca 11,66 мил. у 1935 на 2,08 мил. 

крајем 1936 године. Насупрот т.оме дужници су били по- 

расли са 3,6 на 10 мил., јер je Привилегована аграрна бан- 

ка на том рачуну задужила за предати joj земљораднички 

портфељ. 25% смањење у смислу. Уредбе о ликвидацији 

земљорадничких дугова износило je 2 мил. Н хиљ. дин. и 

јавља се као засебна позиција у активи. У току 1936 од 

тог износа je било већ отписано 810 хиљ., a у 1937 даљих 

86 хиљ. дин. Неотлисани део износи још 1,1 мил;, a потра- 

живање од Аграрне банке око 5 мил. Из тога не може за 

Славонску аграрну штедионицу произићи никаква опасноет 

јер њена сопствена средства, без чистог добитка износе

9,1 мил.

Менични портфељ je прошле године повећан за 700 

хиљ., на 2,76 мил. Штедионица je својим пословним прија- 

тељима у 1937 давала нове кредите, како no менидама, 

тако и no текућим рачунима. С обзиром на то требало би 

очекивати пораст и код дужника. Међутим, они су у 1937 

смањени за 600 хиљ., на 9,4 мил. To je изазвано делом 

бржом наплатом старих потраживања (на то указује и по- 

раст готовине), a делом je у вези са смањењем потражи- 

вања од Аграрне банке, услед преузимања облигадија за 

ликвидадију земљорадничких дугова. С обзиром на то no- 

растао je у току прошле године и портфељ хартија од 

вредности за око 900 хиљ., на 1,45 мид. дин.

После читавог низа година у којима акционари нису 

примили никакву дивиденду, 1937 je закључена еа чистим 

добитком од 292 хиљ. дин. Ha први поглед изгледа да су 

бруто приходи били мањи него у.претходној години. Ме- 

ђутим, треба имати у виду да су у 1936 међу редовне при- 

ходе уврштени и у ранијим годинама ненаплаћене камате 

no земљорадничким дуговима, које су Уредбом о ликви- 

дацији тих дугова Штедиониди ипак признате. Она je тај 

приход који рачунски и не припада 1936 години одмах упо- 

требила за смањење губитка услед 25% отписа земљорад- 

ничких дугова. Прошлогодишњи приходи су били за 235 

хиљ. већи од оних из 1935, na су стварно већи и од теку- 

ћих прихода из 1936. Насупрот томе расхади су остали го- 

тово непромењени. To je и омогућило да се чиста добит 

у односу на претходну и неколико ранијих година повећа. 

Она je овако подељена: резервном фонду 29 хиљ., пен- 

зионом фонду 15 хиљ., за тантијему 35 хиљ., за 4% диви- 

денду 200 хиљ., a остатак од 16 хиљ. дин. пренет je на 

нови рачун.

У управи су г. г. д-р Алфонс Мужа (претседник), д-р 

Бранислав Грчић и д-р Херман Вајсман (потпретседници), 

Душан Хинић, Димитрије Петровић, Тома Максимовић, Ми- 

лан Стефановић и Стјепан Вуичић. Претседник надзорног 

одбора je г. Јосип Титјунг, a чланови су г. г. Александар 

Дурман, Стево Поповић и Миливој Поштић. Директор je
г. Марко Миљевић.
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Садржај-
Континентално баукситно рудокопно и индустријско д. д., Загреб 

Срцска привредна банка д. д. у Загребу

КОНТИНЕИТАЛНО БАУКСИТКО РУДОКОПНО И ИНДУ- 

СТРИЈСКО Д. Д,, ЗАГРЕБ

Према подацима Народве банке у рударској произ- 

водњи наша производња бауксита за последњих 10 година 

износила je:

Г одине Тона

Индекс производње 

База 1928 =  100

1928 100.328 100,0

1929 103.369 103,0

19Ж) 94.700 97,4

1931 64.842 64,6

1932 67.086 66,9

1933 80.855 - 80,6

1934 84.828 84.5

1935 216.197 215,5

1936 292.174 291,2

1937 357.818 356,6

Тражња за баукситом и алуминиумом, који се из њега

добија, je знатвија, него што je била ма када раније. To je 

углавном у вези с форсираним наоружањем. Прошле године 

je опет порасла и наша производња бауксита. Износила je 

357.818 тона и била je за 22,5% већа него у претходној го- 

диви, док je у односу на 1931 или 1932 више него упете- 

ростручена. Има већ читав низ година да стално расте и 

наш извоз бауксита.

Ови подаци могли би на први поглед да створе ути- 

сак да се je опет побољшао и положај наших рударских 

предузећа која се баве производњом бауксита. Међутим, 

тај закључак би био погрешан. Наиме, у току прошле го- 

дине наш извоз бауксита наишао je на велику конкурекци- 

ју на страним тржинггима, тако да су и цене биле ниже 

него у 1936. Највећи део нашег бауксита купила je Немач- 

ка. И та околнност je била извор губитака за наше извозни- 

ке. Курс немачке марке био je, наиме, подложан знатним 

променама, тако да су оне понекад поништиле и најриго- 

рознију калкулацију. Произвођачи бауксита били су иого- 

ђени и бановинском таксом од 5 дин. no тони, коју je уби • 

рала Приморска бановина за извезени бауксит, почевши од 

буџетске 1937-38 године.

Управа Континенталног баукситвог д. д. напомиње у 

свом последњем извештају, да су продукција и отпрема ба- 

уксита у 1937 у односу на прртходну годину порасле. „Али 

je утржак врло неповољан — вели управа. — Разлог томе 

треба тражити дјелом, у знатном . губитку на течајевима, 

које смр претрдили у платном промету са иноземством, a 

дјелом опет у томе, што каквоћа рудаче услијед неповољ- 

них временских прилика и осталих околности, које леже 

изван наше контроле, није одговарала очекивањима”.

•Биланси Континенталвог баукситног д. д. за послед- 

ibc четири годиие овахс изгледају; -

Рачун изравнања 

Актива .1934 1935 1930 193>

у хиљадама динара

Руд. посед и инвестиц. 4.849 7.526 7.709 13.510

Предкоп 1.816 — —

Благајна •- . :: 10 7 150

Залихе 3.810 6.750 £5.900 4Ј87

Дужвици; . 1.792 12.766 17.613 • 18.935

Г убитак 56 74

Пасива -

Главница 2.000 2.000 10.000 10.000

Рез. фонд — — 430 500

Фонд амортизације 1.317 2.021 ; 2.821 2.821

Резерва за порез 50 250 250 . ,250

Повериоци 8.957 22.447 19.338 23,985

Пренос добитка (-79) (-56) 23 (173)

Чисти добитак тек. г (23) 380 1.370

Збир билавса 12.324 27.042 34.232 37.556

Збир биланса рапидно расте. Док je у 1934 износио 

само 12,3 милиона, дотле je крајем 1937 исказан са 37,5 

мил. У међувремену инвестиције су порасле са 6,66 мил. на 

13,51 мил. дин., дакле за 6,85 мил., од чега отпада на пове- 

ћање у прошлој години 5,8 мил. дин. Још већи пораст по- 

казују „дужниди”, са 1,79 мил. у 1934 на 18,93 мил. дин. 

крајем 1937. Залихе су биле порасле са 3,8 мил. у 1934 на

8,9 мил. дин. у 1936. Међутим, оне су прошле године опет 

смањене за око 4 мил., на 4,88 мил. дин. Смањење залиха 

и повећање дужника указују, нема сумњс, на повећану 

продају. Ипак je износ дужника у знатво већој мери no-' 

растао, него што одговара повећању продаје. То се може 

објаснити тиме, што се сада мора дуже чекати на наплату 
извезене рудаче.

С обзиром на готово стално ловећаваше свих лоЗи- 

ција у активи, морала je порасти и билавсва пасива. Имали 

смо већ прилику да нагласимо да je у јулу 1936 главиица 

повишена са 2 на 10 мил. дин. Промеве код фондова нису 

знатве. Међутим, повериоци су порасли са 8,9 мил. у .19.34 

на скоро 24 мил. дин. крајем. 1937. .

Фонд амортизације билансиран je ca 2,82 мил;, као и 

крајем 1936. Предузеће je за- прошлу годиву одуетало од 

вршења амортизације, док je у 1936 амортизациовом фон- 

ду дотиран .износ од. 800 хиљ., . a у 1935 од 700 хиљ.: дин.

Слику коју нам пружа горњи билавс употпуниће по- 

даци из прошлогодишњег рачува губитка и добитка, који 

овако изгледа (у хиљадама динара):
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Издаци 23.451 Бруто-приход 23.203

Пренос добити из 1936 174

Губитак у 1937 (247)

Г убитак 74

Збир 23.451 Збир 23.401

Kao што се види, бруто-приходи износили су 23,2 мил. 

али.су издаци били за 247 већи. Толики je прошлогодишњи 

губитак.

Предузеће je основано 1929 године. Биланси за 1929 

и 1930 закључени су само с незнатним добитком. Од 1931 

до 1934, због опште привредне кризе и смањења производ- 

ље и извоза, пословање je стално завршавано с губитком. 

Само 1935 и 1936 закључене су са задовољавајућим резул- 

татом, јер je у тим годинама пораст производње и извоза 

био праћен и порастом цена. У 1935 био je псстигнут чисти 

добитак од 380 хиљ. динара. Када се од овог износа одузео 

пренос губитка из ранијих година, главној скупштини ак- 

ционара за 1935 годину ипак je био остао Ha расположењу 

износ од 324 хиљ., односно 15°/о од тадашње главнице. Чи- 

сти добитак у 1936 износио je 1,37 милиона. С обзиром на 

то да je у тој години главница била повишена на 10 мили- 

она, тај добитак je претстављао скоро 14%-тно укамаћење 

главнице. У прошлој години јавио се je опет губитак од 

247 хиљ. Да се није одустало од амортизације, тај губитак 

би био достигао 1 милион динара. Благодарећн преиосу 

добитн из 1936 од 174 хиљ., он je у прошлогодишшем би- 

лансу исказан само са 74 хиљаде.

Чланови управног одбора су r. r.: д-р Јозеф Хилер,

. Еуген Вида, Рудолф Берковић, д-р Емер Тартаља, Виктор 

Вададић, д-р Нико Љубић, Рене Моиод.

СРПСКА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Искуство из тешких година наше банкарске кризе 

je показало да je мањим заводима врло често било много 

лакше него великим банкама да сузбију кризу поверења. 

To се објашњава постојањем личног контакта између бан- 

чине управе и улагача. Такав случај био je и код Српске 

привредне банке д. д. у Загребу. Међутим, код ње je био 

врло значајан и један други моменат. Наиме, она je увек 

посвећивала велику пажњу зајмовима на ручни залог. Ова 

врста пласмана je врло ликвидна, јер се после истека одре- 

ђеног сразмерно доста кратког рока банка може напла- 

тити и продајом заложених стЕари. И остали плаемани 

Српске привредне банке прететављали су максимум сигуо- 

ности и ликвидности. To je и банчиним улагачима билз 

познато, тако да се она није морала да служи уопште ни- 

каквом заштитом.

У току 1931 и 1932 одлив улога био je овде незнатан 

a крајем 1932 био je готово сасвим престао. Међутим, у 

току 1934 долази до поновног смањивања улога, које се 

са извесним прекидима наставља и у следећим годинама. 

Разлог за то не треба тражити у неком неповерењу ула- 

гача према Српској привредној банци. Углед овог завода 

остао je неокрњен, a поменути поновни одлив улога je 

последица законског максимирања каматних стопа. Позна- 

то je да су мањи заводи најчешће привлачили улоге одо- 

бравањем нешто веће камате. Они те могућности више не- 

мају. Због тога и штедише односе свој новац радије у др- 

жавне и самоуправне заводе или га пласирају непосредно 

у послове од којих очекују да ће им обезбедити повољније 

укамаћење.

У вези с тим остају без потребних кредита и мањи 

привредници који се, као што je познато, тешко могу осло- 

нити на велике заводе. Еластичнији -прописи о каматним

стопама обезбедили би, према томе, не само бољи прилив 

улога у добро вођене мање и средње новчане заводе, него 

и боље подмиривање кредитних потреба мањих привред- 

ника. Упркос поправљању општих привредних прилика, 

ситуација мањих и средњих новчаних завода била je и у 

прошлој годнни још увек тешка. Заводи који су у јачој 

мери кредитирали земљораднике врше тиху ликвидацију.

Српска привредна банка д. д. у Загребу je у. нешто 

повољнијем положају. Банка има врло способну управу која 

je необично ригорбзна и код одобравања кредита. Благо- 

дарећи тој чињеници, која je опште позната, њој je још 

пре неколико година пошло за руком да заустави смањи- 

вање обртног капитала. To нам показују и банчини биланси 

за последње четири године:

Рачуи изршшања

Ашгнва 1934 1935 1936 1937

у хиљадама динара

Г отовина 213 87 169 749

Ефекти 44 41 136 136

Менице 3.038 2.930 2.827 2.479

Зајмови на ручни залог 2.657 2.957 2.933 3.002

Дужници 724 596 649 506

Намештај --- 85 80 72

Разна актива ---- 147 135 122

Пасива

Главница 3.500 3,500 3.500 3.500

Резервни фонд 400 411 416 428

Пензиони фонд --- --- 60 60

Улози 2.583 1.872 1.985 1.464

Повериоци 160 851 910 1.554

Реесконт 149 100 --- ---

Разна пасива --- 40 45 42

Сесије, гар., оставе --- 3.838 3.492 3.725

Чисти добитак 11 9 13 19

Збир биланса 10.817 10.682 10.421 10.792

Обртни капитал 6.803 6.844 6.929 7.067

Обртни капитал износи 7,06 мил. и већи je за 138 

хиљ. него крајем петходне године. У току 1936 улози су 

показивали извесан пораст, али су у прошлој години опет 

смањени за 520 хиљ., на 1,46 мил. Прошле године била je 

и грађевинска делатност у Загребу врло јака, na су и неки 

већи улагачи Српске привредне банке повукли своје улоге, 

да би примљени новац уложили у новоградње. Иначе, овај 

одлив улога je више него компензиран порастом повери- 

лаца, са 910 хиљ. крајем 1936 на 1,55 мил. дин. у 1937 год.

Преко 42% обртног капитала било je и прошле го- 

дине пласирано у зајмове на ручни залог. Даљих 35% 

уложено je у есконт меница, 11% се налази као готовина 

у благајни, 7% отпада ка ефекте, a 5% на разну активу.. 

У односу на претходну годину портфељ менида je смањек 

са 2,82 мил. на 2,48 мил. дин., a готовина je порасла са 

169 хиљ. на 749 хиљ. Остале промене у активи су незнатне.

Чисти добитак износи само 19 хиљ. дин. За послед- 

њих 6 година није дељена никаква дивиденда, док je за

1931 било исплаћено 4%. Kao што ее види, банчина управа 

je успела да заводу и у току последњих тешких година 

у целости обезбеди и ликвидност и сигурност. У погледу 

режијских трошкова учињен je такође максималан напор, 

али je с обзиром на факторе на које банчина улрава није 

могла утицати чисти добитак још увек незнатан.

□ □ G3 □
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Sadržaj:
„Каштел” фабрика хемијско-фармацеутских производа д. д., Загреб 

Грађанска дионичка штедиона У Дарувгру

„КАШТЕЛ” ФАБРИКА ХЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИХ 

ПРОИЗВОДА Д. Д., ЗАГРЕБ

После светског рата, поред других индустријских 

грана, код нас се je постепено развила и ОЈачала и инду- 

стрија хемијско-фармацеутских препарата. Данас се произ- 

»0ди појединих наших фабрика no квалитету могу потпу- 

но мерити с одговарајућим препаратима највећих страних 

нредузећа, a no цени су обично и јевтинији. Упркос томе, 

наше фабрике се морају још увек борити против укорење- 

ног мишљења да je само страна роба добра. Велику улогу 

ипра у том погледу и смишљена страна пропаганда. Наша 

царингка и фискална политика такође ометаЈу даље јачање 

дбмаће хемијско-фармацеутске индустрије. Треба само спо- 

менути да еу домаће фабрике приморане да за увоз по- 

требних сировина (алкалоида и алкалоидних соли) плаћају 

готово три пута већу царину, riero што je стране фабрике 

ллаћају за увоз готових препарата. И порез на Пословни 

дромет који плаћају домаће фабрике (6% приликом увоза 

сировиаа и даља 4% на готове препарате) je већи од онога 

који сноси 'страна ин.чустрија (7“/о). To би требало исправи- 

ти, јер je већ и радц народне одбране неопходно потребно 

да се што јаче подигне домаћа индустрија медикамената.

- У овој струци имамо већ двадесетак домаћих преду- 

зећа. „Каштел” заузима међу н£.има неоспорно једно од пр- 

вих места. Ово предузеће je основаво 1920 године. У то 

време оно je било уредило: своју фабрику на поседу „Ка- 

штел” код Карловца. У току 1928 купљен je један комплекс 

згра;да на западном индустријском крају Загреба» Ту je 

пренета и фабрика, koja се отада готово стално проширује 

и еве више усавршаза свој рад. Поред осталога, предузеће 

je у току 1936 основало и своје препаратно одељење, у »о- 

јем će израђују е-амосталгни научни 'препарати, као и изве- 
сне сировине за исте.

Фабрикациони ■ програм „Каштела” обухвата врло ве- 

лики број медикамената. ПреДузеће израђује Галенске пре- 

napiaTe, . (јзармацеутске хемикалије, стерилне инјекције, чи- 

тав низ научкик спедијалитета, затим извесне лекове за 

сузбијање сточних бблести итд.

■ Ево главниХ билансних позиЦија „Каштела”, фабрике 

хемијско-фармацеутских производа д. д. у Загребу:

■ Рачун изравнања

1934 1935Актива. 1936

у хиљадама динара

1937

Пасива

Главница

Амортизациони фонд

Повериоци

Акцепти

Јамчевине

Пренос добити

Добит тек. год .

Збир биланса

2.000

3.162

900

3.000

477

2.646

200

3.000

710

3.479

3.000 

. 951

, 3.583

20
98

94

7.402

20

12

383 ■ 

7.950
(40) 98

6.405 6.441

Пре три године, у октобру 1935, главница je биЛа по- 

вишена са 2 на 4 милиона, али je крајем те године изно* 

сила само 3 милиона, пошто је .одм'ах отписано 25°/e одио- 

сно 1 милион диара. Од тога je употребљенр 100 хи‘љ. за 

отпис губитка који je настао продајом дворца у Карловцу, 

у којем je, као што je споменуто, у прво време била уређе- 

на творница. Крајем 1937 укупна сопствена средства, ура- 

чунавши и чисти добитак, износе 4,34 мил. Сопствена сред- 

ства покривају све инвестиције и јеДан део обртног капи- 

тала. To je повољно. Повериоци су билансирани еа 3,58 мил. 

дин. Они су за око 8(Х) хиљ. већи од укупних сопствених 

средстава. У односу на претходну годину порасли су за 

око 100 хиљ., a прсма 1935 за скоро 1 мил. дин, Прошло- 

годишња дотација фонду амортизације износила je 240 

х и л ј ., једнако као и у 1936 години.

4 • Инвестиције су и прошле године нешто идвећане (300 

хиљ. дин.). За око 300 хиљ. била je у 1937 и залиха робе 

већа. Дужници су, међутим, с.мањени за 200 хиљ. Иначе, 

укупне инвестиције износе 3,1 мил.

’ После читавог низа година, које су завршававе или 

са губитком или са само незнатним добитком, прошлогоди- 

шње пословање донело je сасвим задовољавајући резултат. 

Чиста добит износи-383 хиљ., a ca преносом из 1936 — 397 

хиљ. дин. Тиме би се могла исплатити дивиденда од преко- 

12%. За 1936 дивиденда je износила 6%. Иако je предузеће 

основано још 1920 године, ипак до претпрошле године није 

дељена никаква дивидепда.

У фабрици „Каштел”, и у њеним научним одељењима 

запослено je око 100 радника, 25 дипломираних хемичара, 

апотекара, лекара и дрогиста и око 15 комерцијалних' чи- 
нјовника.

У управи су била г. г.: Mar. Драгутин Иерош (прет- 

седник), Никола пл. Ритер Познановец, д*р, Бруно- Вбук, 

Mar. Аурелије Боровечки, Брнест Лукић, д-р Ј. Нико ;Илић. 

Директор je био г. д-р Евген Ладањ.

Фабрика ' 2.779 (2.814) (2.822) (3.102) - ’ ■' ’ : ■-

Нећокрстности ! — 1.815 1.640 1.707 ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНА У ДАРУВАРУ

Уређај фабрике — 999 1.182 . . 1.395 Полетком 1938 Грађанска дионичка шхедиока. 'завр-
Инвентар ‘ 177 119 ’ % 150 168 шила je 35- годину свог рада. Завод' je основан пШетКом
Превозна сред. — — — 88 1903 године. Главнида му Је  првобитно износила 60 хиља-
Благ. и Пошт. штед. 53 58 71 108 да,круна; 1912, она. ,ј£ ирвишена на 150 хиљада, 1-921 на
Ефекти 32 123 43 48 .300 хиљада и 1922 на 1 милион,круна. У току 1923 прешло
Залиха /робе - 1.107 ■ 1.207 1.580 i . 892 , се на.динаре.и, главнида;рд 1, ми^Гионf-Kp-yHa претворена je
Дужници. ; >-«"■ - 2.103 2.100 2.716 2.523 у 250 хиљада динара. 1926 приступило ее ново.м": певишмђу
Јамчевинб — — 20 ■ ' 20 главнице на 1 мИлион динара; крајем 1929 главница je по-
Губитак 95 — — — вишена на 1,5 мил., у 1930 на 2 милиона, a у 1931 на 3 ми-
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лиона круна. Новчанн, заводи. у среским местнма заоадних 

крајева државе реташ када имају главвицу ввћу оџ  једног 

милиана динара. Ш  нам aeft даказује: да Грађанска- дио- 

ничка штвДЈЈона са главннцом од 3 милиана данара мора 

спадати у реда вашиж јачих правинцнаскиж завода. Упаре- 

до са порастом сопствених средстава до септембра 1931 

сгално су  ce повсћанали и улози, тако да су у то време 

;бил:иЈ достигл» висину од скоро 40 милиошг динара. Блзга- 

дарећи томе ни привреда у крају у коме ради Грађанска 

дионнчка штедиона није никако оскудевала У кредитима. 

Напротив, овај релативно врло јаки провинцијски завод 

јављао ce и као извозник капитала у друге крајеве државе, 

Поред централе у Дарувару он има своје филијале у За- 

гребу и Сарајеву, a заступства и у многим другим местима.

Овде je и криза поверења, која je избила у јесен 

1831, оставила најмање трагова. Грађанска дионичка ште- 

'дишШ није, никако^ користшш заштитом, већ je увек у 

пуаој ueptf удовољавала сви» Захтевдаг« улагача. И оиа 

je, додуше^ давала зајјмове земАорадницима, али je- у од- 
носу на унупно пословање кредитирање з е м љ о р а д и и к а  

бнло ипак доста незватно. Штедиона ради највећим делом 

fca Трговцнма, индуетријалцима, занатлијама, чиновницима 

ит.д. Општз криза поверења и паника улагача нашли су je 

потдуно ликвндну. У н>еној управи налазе ce врло oiw- 

: собни: банкари, каји- приликом.; улажења у нове гтослове 

приетупају увек, са највећом предострожношћу. Због тога 

Шт.едилна и њена ytnpaea «; уживају највеће повереше.

У току последњих осам годшш ушаш w> кљижиае 

; овако су ce кретали. (у дакшонгеиа. дннара^:

1930' 1931 1932' 1933 1934 1935 1936 1937

38,7 32,9 26,7 29,2 28,3 22,3 30,7 31,8

Са 38,7 мнлиона крајем 1930, када су били највећи, 

улози су били пали на 26,7 милнона до краја 1932 В»ћ; У 

töky 1933, уместо даљег одлмва, појавио ce нови прилн», 

Поновно пролазна опадаше улога у 1934 и 1935 било je 

нзазвано максимнрањем каматних: стопа. Међутим, то опа- 

даше било je већ v току 1936 вадпе нега. надокнађено; У 

току прошде године прилив улопа ce наставиа, тако да. су 
оии крајем 1937 износила 31,8 милиона, само за 1 милион 

. динара маље него крадем 1931 годнне.

Рачун изравнања 

Актива 1934 1935. 1936, 1937.
у хнљадама динара

Готовина 1.134 386. 788: 1.726

Ефекти. 180 180 182 140

Новчани заводи 5.696 3;105 1.356 -----■

Менице eie 553 472 573

Дужници, 25.205- 22.62S 32.212 33.856

Непокретности 438 444: 463 447

Инвентар 74 81 81 85

Паснва

Главннца 3.000 3.000 3.000 3;000

Резервли фиад ж ЗШ 370: 400

Улоан, на тек; ра«. 1.565 1.598 1,392; 1.451

Улоаа на кшижице 28.345 22.326 30.690 3*1,853

Неиспл. дивиденда 3 а а -----

Чиста добит 131 85 100 124

Збир билаш:» 33.344 27.372 35,556 36,828

Збир бкланса, Wtsj» je био пао са 44,1 мил дин. у

1930. на: '22,4 мвш ош  у 1935ј исказан je крајем 1937 са 36,8 

МИљ Ti№ значЈг. д-а: je у току' последнј« две године порастао 

‘за 9ј5 кил. односно- sat: 35*/*. У  пживи* видимо'да je 

to  у вези с: понвваи» лоЈРшпчпг улога, Иначе, структура 

иасИве i«r нта&кчио иитересантна. Ha 3̂ 4 «галиона concTB«- 

ш ш  туђих средстава. To одговара

односу 0Д 1 према 10. G обзиром на врло високи ликвиди- 

тет и снгурност заводеке активе, као и на чнљеницу да je 

знататнг део улога прикупљен у „колу за ниедњу" и да je, 

према томе, за извесно дуже; време везан, тај однос ce не 

може сматрати' неповољним. Управа Штедионице више по- 

лаже на сигурност пласмана и хармонију рокова, »ero на 

однос између сопствених и туђих аредстава. Искуство из 

иоследњих тешких година je показало да она у том аа<- 

гледу није погрешила.

O ko 92% обртног капитала пласирано je у тгокрше^ 

не текуће рачуне, грађевинске кредите и амортизационе 

зајмове. Шжедиош консеквентнв избегава- све послове који 

изгледају да су скопчаии с незшж ризиком., Чак ни у ме- 

нице није пласирала више од 573 хиљ. дин., a њене хартије 

од вредиоети билансиране су еж цисла 140 хиљ» Готовина 

je исказана са 1,7 мил. У односу на претходну годину рна 

je повећана за скоро 1 мил. дин. „Дужници.”,, који. претстав- 

љају, као што je споменуто, главни пласман шледионе,, по- 

расли су са 32,2 мил, крајем 1936 на 33,8 мил. дин. у 1937. 

Насупрот томе из билаиса je ишчезла позицнја „новчаки 

заводи”, која je  крајем 1936 износила још 1.35 мил.

Рачун губитка н добитка 

Расходи 1934 1935. 1936. 1937.

у хиљадама динара
Порези. 280 267 265 245

Плате 586 531 530 635

Трошкови 409 502 508 729

Камата 556 950 683 932

Ненапл. потраж. (земљ,)- 342 ---: 236 --- -

Чиста добит 131 95 100 124

Приходн

Пренос добити 6 4 2

Камата 2.107 2.096 2.139 2.509

Провизија 191 245 182 156

Збир пркх. или расх. 2.304 2.345 2.323 2.665

Приходи од камата су у порасту. У прошлој годинн 

износнлн су 2,51 мил. дин. према 2,14 мил. у 1936. Ако ce 

узме у обзнр да je у све врсте кредита пласираИо око 34 

мил., види ce да просечна каматна стопа коју Штедиона 

наплаћује једва прелази 7%. Ta je умерено. По постојећој 

Уредбк новчаним заводима je дозвољено да% иаплаћују до 

10°/» годишње. Прошле године била je н пасивна камата 

већа. Износила je 932 хиљ. према 683 хил>. днн. у 1936. Па- 

сивна каматна стопа није мењана, На основу тога може се 

закључити да je поновни јачи прилив улога почео у дру* 

roj половини 1936 и да ce je у прошдој годнни наставио. 

Иначе, на страни расхода видимо, да су и трошкови, с об- 

зиром на обим посла, доста умерени. Плате износе 635 хиљ,. 

порези 245 хиљ., а сви осхали трошкови 729 хиљ. Губитак 

на земљорадничким дуговима предатим Аграрној банци из- 

кооио je 237 хиљ., н отписан je у целости већ у 1936. Иначе, 

Грађанска дионичка штедиона није ни у најтежим година- 

ма банкарске кризе морала да врши отпнсе иенаплативиЗс 

потраживања. Једино je у 1934 отагаеала 342 хиљ., а то 

je код обртног капитала од ггреко 35 милиона rorpso бе- 

значајно.

Чиста добит у 1937 износила, je 124 хиљ. дин. преиа 

100 хиљ. у претходној години. Акцнонарима je за прошлу 

годину исплаћена дивиденда од 2‘/s%. У 193:1 днвиданда 

je износила 5l/sĐ/*. у 1932 4%, а од 1933 до 1936 no 2% го- 

дишње.

У управи су г.г.: д-р Отон Грос, Саломон Грос, Леав 

Грос, и«ж. Густав Грос, д-р Густав Рети и Симеон Зец, а 

у надзорном одбору налазе ce госпрда: д-р Бра»ко Ва^ 

сербауер, д-р Лавослав Глезингер, Драгутин Штери н Дра^ 
гугин Голдбергер.

■ » ■  ■
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Садржај
Трепча Мајкс ЈЈимитед, Лондон

-:>.у . ; -ТРЕПЧА MÄJHC ЛИМИТЕД, ЛОИДОИ

Настојање да своје рудно благо ибкористимо др мак- 

симума његовбм прерадом до финалних производа у нашој 

земљи изазвало je неколико крупних про.мека и код дру- 

штва „Трепча”.' Ha првом месту треба споменути одлуку 

о подизању тапиоввце олова у Звечаиу и топионице цинка 

у; Шапцу, затим већ извршеву фузију' „Трепче” са дру- 

штвима Копаошк Мајвс Лимитед, Ново Брдо Мајвс Ли- 

митед и Злетово Мајис Лимитед. У вези с овим променама 

вавредви • збор акЦио«ара „Трепче”, који je одржа« 16 дв- 

густа 1938, довео je и одлуку о повишењу друштвене глав- 

вице са 1,125.000 «а  2,000.000 евгл, фувти. Уплаћена глав- 

вица „Трепче” на дав 16 августа о. г. извосила je 1,12 мил. 

енгл. фувти и била je иодел.ева на 4,48 милиова комада 

акција од no 5 шилинга. Акциоварима друштава преузетих 

фузијом, у замену за њихове старе акције које оу поци- 

штеве, Трепча je издала за 247,82 хиљ. евгл. фувти својих 

акција нове емисије. Потребна готовина за подизање то- 

писшица олова и цивка добивева je издавањем даљих 1,68 

милиона комада акција за 420,95 хиљ. евгл. фувти. Ha тај 

вачив je уплаћева главвица Трепче до краја септембра о.г. 

била достигла висвну од 1,789.028 енгл. фунти.

Подизање топиовица олова и цивка, које ce врши no 

нашем захтеву, je последњи логички корак у развитку ру- 

дарског рада Трепче. Наша ситуација у погледу цивка и 

олова разликује ce од оне коју смо имали код бакра. Док 

смо рафивисани бакар за домаће потребе морали увозити 

из иностранства, дотле смо, поред извоза концентрата оло- 

ва И цивка, у 1937 могли да извеземо и око 2.600 тсша чи- 

стог олова и око 2.000 тона чистог цинка. Оплемењивањем 

тих метала до сада су ce бавиле ваше топионице у Сло- 

вемији. Инзче, Трепча вије имала постројења за рафини- 

сање. Ова добија руду која нма око 9°/о олова и 6°/о цинка. 

Из ове руде до сада су ce у сепарацијама подигвутим у 

Звечаиу као коначни производи добијали: 1) оловви кон- 

цевтрат који има око 79,2°/о олова, 0,77% дивка и око 28 

унца сребра no тони, 2). цивков ковцентрат који има око 

49,8% цинка и 0,62% олова и најзад 3) пирит, који садржи 

око 50% сумпора. Концевтрати олова и цивка највећим де- 

лом су извожеви преко Солуна у ивостранство. Благода- 

рећи изградњи тапионица у земљи ваша оловно-цивкана 

руда ускоро he у нашој земљи пролазити кроз све фазе 

свог оплемењивања, тако да ћемо извозити само чисте ме- 

тале. Ми смо нмали прилику да изложимо да je извоз чи- 

стих метала скопчан са више тешкоћа и с више ризика, него 

што je to био случај са извозом ковцентрата. Међутим, 

благодарећи споразуму државе са Трепчом, тај већи ризик 

не сносимо ми, већ Трепча.

Плаиови за подизање топионица олова и цинка већ 

су готови. СреДином новембра о. г. одржане су и освивач- 

ке скупштиве друштава, која треба да их подигну, наиме 

Топионице олова a. д. Звечан и Топионице цинка a. д. Ша- 

бац. Прво има главницу од 60, a друго од 30 милиова ди-

вара. Главви освивач и фивавсијер ових друштава. je Tpenr 

ча Мајвс Лимитед, која- je, као што je већ спомевутр,- у 

ту сврху већ повисила и своју главвицу. Почетни капаци» 

тет топионице олова, која треба да буде гогова до окто- 

бра 1939, биће 12.000 тона-сировог и рафинисавог олова 

годишње. До јавуара 1941 капацитет, ове топионице поди- 

ћи ће ce на 60 хиљада тона годишње, тако да ће она моћи 

да оплемењује руду из свих рудвика „Треиче”. У погледу 

рафипнсаља цинка Трепча je закључила спрразум-o сдоад-j 

њи са хемијским предузећем „Зорка” у, Шаицу. „Зорка” 

подиже у Шапцу фабрику за екстрахирање сумпора из кон- 

центрата цивка, а .„Трепча” плаћа трошкове, при чему ce 

урачувава вредност задржавог сумгтора. Пос.че тога тек 

врши ce рафинисање цивка, a у ту сврху ce подиже топи- 

оница у Шапцу, која треба да буде довршева у јулу 1940 

и која ће имати почетни производви капацитет од 10.000 

това сировог и рафивисавог цинка годишње.

Предузимање друштава Копаовик Мајвс Лимитед, H o

bo Брдо Мајвс Лимитед и Злетово Мајвс Лимитед од страт 

не Трепче стоји такође у вези са подизањем поменутих то- 

пионица. Ове he бити сабиралишта руде одвосно оловних 

и цивкових крвцентрата не само из Трепче, вего и из дру- 

гих мањих рудвика, Иваче, „Трепча” и три друштва која 

je она преузела, ма да фивавсијски везависва и одвојена, 

били су и до сада блиоки једно другоме, како у погледу 

техничке сарадње, тако и у погледу административне кон- 

троле. Њиховом фузијом омогућује ce потпуна координа- 

ција рада, a у вези с тим и рациовалвије и ефикасније 

управљање рудвицима који им припадају. Трепча je данас 

једво од «ајвећих рударских иредузећа у Европи, a у гра- 

ни оловно-цинкових рудвика ова je не само највеће у 

Европи, него и једво од «ајвећих у целом свету.

У нашим ранијим анализама билавса „Трепче” ми 

смо детаљно изложили како je дошло до осниваша овог 

друштва. Због тога ce овом приликом можемо огравичити 

на кратку рекапитулацију. Друштво je добило рударску 

ковцесију у марту 1928, и то са искључивим правом истра- 

живања у Трепчи, Рогозни и Слатинској Соколици. Две 

године после о-свивања друштва — у коме времену су из*. 

прађене потребве инвестиције, саобраћајна средства, мо- 

дерне зграде за ставовање радника итд. — приступило ce 

je производњи. Ca радовима ce почело код брда Трепча и 

општиве Шалске у близини Косовске Митровице на руд- 

нику „Стари трг”. Званично отварање рудвика извршено je

10 октобра 1930. У 1933 дошло je до првог проширења дру- 

штвеног рударског права због преузимања друштва Бела- 

сица Мајнс Лимитед. Резерве руде у главном Трепчином 

руднику „Стари трг”, према процени која je извршева 30 

септембра 1938, достижу 4,1 милиова това, a имају про- 

сечву садржину од 9,2% олова, 5,6% цинка и 3,8 унце сре- 

бра no тови. Ha освову истражних радова и- извршених 

процена, управа предузећа сматра да су 30 септембра о. г. 

резерве руде у осталим друштвеним рудницима који су већ
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отворени износиле око 2 милиона тона, и то на руднику 

„Војетив” 760.000 т са проссчном садржином од 9,0% оло- 

ва, 6,5e/o цинка и 3,7 унца сребра no тони, на рудн.ику „До- 

брево” 948.000 т са просечном садрживом од 11,5% олова, 

1,7°/о цинка и 3,5 укце сребра no тони и на рудвику „Ново 

Брдо” 300.000 т сулфида и делом оксидисане рудаче са ттро 

сечном садржином од 5,2% олова, 11,1®/» цинка и 3,5 унце 

сребра И 2,7 грама злата no тони.

Рудник „Војетив” припадао je до сада друштву Ко- 

паоник Мајн,с Лимитед. „Војетив” je, иначе, један од .југо - 

словенеких ртова плаииве Сувог Рудишта, a валази ce око 

15 км југоисточно од Panike. Рудна маса на Војетину при- 

пада истој широј зони минерализације, од које je рудна 

маса на Старом тргу најјужнија појава, ria je и врло слична 

овој последњој. Једина разлика између ова два рудника je 

ta, шго су на Кбпаонику процеси окСидаЦије ишли брже 

него што je то био Случај код Трепче тако да ce je ту 

зватан део руде претворио у оксиДе дотичних метала. Због 

Tora су наслаге копаоничке руде no квалитету a и no ко- 

личини, слабије од ових код Трепче. Експлоатација шша- 

оничке руде почела je средином 1937 са Почетким месечним 

капацитетом од 13.000 тона сирове рудаче. Потребна по- 

стројења за њену прераду (т. зв. сепарације) подигнута су 

у оквиру већ поетојећег пралишта у Звечану. ÖHä je пран- 

сПортована жичаном железницом од 10,6 км До станице 

ЛеШак, a одатле je слана железницом даље на Звечан. 

Који je од станице Лешак удаљен око 40 км. Експлоатаци- 

ја овог руднмка je у јуну о. г. привремено обустављена, a 

обновиће ce чим ce доврше постројења koja треба да 

олакшају транспортовање сирове рУдаче до Звечана.

Главни рудник који je припадао друштву Злетово 

Мајвс Лимитед и који je сада такође преузет од страгве 

Трепче налази ce код Добрева, на средокраћи пута Кра- 

тово—Злетово. Овде ce руда појављује у уским дугим жи- 

цама, a садржина цинка у н>ој je толико мала, да једино 

већи проценат у њој садржаног олова дозвољава експло- 

атацију. У току прошле године довршавао ce je уређај са- 

мог рудника, као и уређај пралишта у Пробиштипу. При- 

Л1ИКОМ фузије „Злетова” са „Трепчом”, 16 августа о. r., бно 

ja већ потпуно завршен конетрукциони програм, који je 

обухватао подизаи>е пралишта, модерне елек-причне цен- 

трале, жичаре, .изградњу уређаја рудника, подизање згра- 

да за канцеларије и станове, изградњу путева итд. Прали- 

ште и електрична централа удаљени су 3,5 км од рудника, 

с којим су везани жичаром, a подигнути су на том месту, 

јер ce у близини случајно пронашло мање лежиште мрког 

угља, који ће će употребл>авати за погон електричне цен- 

трале. Пралиште имаће почетни дневни капацитст од 350 

toHa руде односно oko 60 тона готовог оловиог концен- 

трата, који ће ce транспортовати камиоиима до 23 Км уда- 

љене нове стаћице Крупишни Камен.

Kao iitTO je већ спомеиуто, откривене резерве руде 

у ковцеоији koja je шрипадала друштву Ново Брдо Мајнс 

Лимитед достижу 300.000 т. Истраживања v овој концесији 

и даље ce врше.

Ево поДатака о Досадашњој производњи Трепче:

Руда предата Ова руда садржавала je 

сепарацијама просечно

Година у Звечану олова % цив«а %

1930 17.371 9,6 8,1

1930-31 256.549 12,6 7,6

1931-32 397.963 9,67 8,83

1932-33 535.869 8,91 8,66

1933-34 589.081 8,85 8,56

1934*35 597.188 9,06 8,62

1935-36 588.594 8,93 7,74

1936-37 638.729 9,12 6,08

1937-38 655.712 9,08 5,97

После двогодишњих припремиих радова у 1930 при- 

ступило ce производњи. До краја септембра те године до- 

бивено je 17.371 тона руде. После тога производња из го- 

дине у годину нагло расте и у 1937/38 достиже рекордну 

висииу од 655.712 тона. Главни рудвик из kora je до сада 

вађена руда je „Стари трг”, који ce налази у планини 

изнад peke Трепче, a удаљен je oko 6 км од железничке 

станице Звеча«. Ту je рударство и раније било «а високом 

ступњу развит.ка. Додуше, стари рудари нису смели да иду 

дубоко у земљу, јер нису имали на расположењу дана- 

шњих техничких средстава, a поред тога интересовали су 

ce само за руду са већо.м еадржином метала. Само напре- 

дак науке и улагање огромних капитала омогућили су да 

овај рудник опет проради. Ha старом рудишту друштво 

Трепча Мајвс Лимитед je инвестирало капитал од близу 

пола милијарде динара, и наместо старих окана ваправље- 

Н:И су вови изводни тувели и откопи, постављеве су елек- 

тричне дизалице и компресор-машине, спроведева je ка- 

вализација и у влажва оква унете су пумие; ваправљене 

су и праве ce свакодневво скупоцеве челичве и дијамант- 

cke бургије, које су избушиле камен у земљи у дубини од 
више стотина метара.

Руда ce добија мз 9 етажа, koje ce налазе на нивоу 

од 485 м, 545 м, 610 м, 670 м, 730 м, 760, 79-5 м, 830 м и 865 

м. Висинска разлика између ове последње и најгорње ета- 

же износи, kao што ce види, 430 м. Ископана руда вади ce 

кроз Главне отворе рудвика н:а најмодервији начин, помо- 

hy снажвих ваздушиих компресора. Затим ce товари у ва- 

гоне до жичане железнице, која je даље преноси у већ спо- 

менуте сепарације у Звечану. Жичава железница je дуга 

6.600 м, a има ввсинску равлику од 235 м. У сепарацијама, 

за koje су такође поиребве знатве иввестиције, руда ce ме- 

ље и кваси итд. После читавог виза хемијских и физичких 

процеса и флотације добијају ce као коначви производи 

концевтрат олова, ковцентрат цинка, пирит, a у последње 

време у мањим количннама и ковцевпрат бакра.

Производњу ковцевтрата добивевих из прерађене 

руде у поједивим годинама показује вам следећа таблица:

Г одина

1930

1930-31
1931-32

1932-33

1933-34

1934-35 

1936-36

1936-37

1937-38

Олозни нонцеитрат
циим

2,229

41.358

48.566

58.852

63.027

64.874

63.131

70.486

72.989

70,0

75,6

76.3

77.5

79.2 

79,9

79.5

79.4

79.2

Цинков. концентрат £ j:
тона

1.003 

32.770 

62.192 

83.297 

92.166 

94.146 

82.234 

69.863 

70.120

Пирнт
тона

47,6 —

50.3

50,2 6.300

50.4 7.800

50.4 9.390

50,1 39.340

50.0 57.037

50.0 82.005

49,8 100.027

Производња оловног концевтрата показује готово 

непрекидан пораст. До 1934—35 стално je повећавава и про- 

изводња цивковог ковцевтрата, која je у тој годиви била 

достигла 94.146 това. У 1935/36 она je била, међутвм, за око 

12 хиљада това мања него у претходној години, и прет- 

прошЛе године смањена je за даљих 12,4 хиљ. тона. To je 

у првом реду због тога што je руда по>следи>их година ва- 

ђева највише из нижих етажа, у којима она има машу про- 

цевтуалну садржину цинка. Друштво je обратило велику 

пажњу и производњи пирита, који ce овде добија као спо- 

редан јфоизвод. ЈТодигнуте су и нарочите сепарације за 

ковцек-грисање пирита. Трепчин концентрат пирита продаје
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ce хемијским фабрикама у Југославији („Зорка”), Мађар- 

ској, Чешко-Словачкој и Немачкој. 14 саптембра 1937 став- 

љена су у погон и постројења за добивање кондентрата ба- 

кра. У току прошле пословне године добивене су 1863 тоне 

тог концентрата које су просечво садржавале no 14,83°/е 

бакра, 9,12®/« олова, 6,271% Динка, 4,32 унце еребра и 1,47 

грама злата. Kao што je већ опоменуто, сепарације у Зве- 

чану прерађивале су и копаоничку руду са рудника „Воје- 

тив”. У току прошле пословне године прерадиле су 101.608 

тона ове руде према 29.024 тоне у 1936-37.

Највећи део ковцентрата олова и цинка до сада je 

извожен 'преко Солуна у западноевропске топионице. До- 

маћим топионицама продававе Gy само минималне количи- 

не концентрала олова и цинка. To нам показују и следеће 

цифре:

Годива Локалвим топиеницама Преко Солуна

Испоручеко Оловног Цинковог Оловног Цинковог

тона конц. конц. кокц. конц.

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

!937-^ 10 8.145 72.979 61.975

Управа Трепче објављује у свом извештају и врло ин- 

тересантне податке о трошковима производње. У току ripo- 

шле године друштво je издало за истраживања 62 хиљ. 

еигл. фунти, за вађење руде 154 хиљ., за олште рударске 

трошкове 82 хиљ., за превоз жичаном железницом 20 хиљ., 

за добијаше «онцентрата у сепарацијана 148 хиљ., за ад- 

министративне трошкове 102 хиљ., или укупно 652 хиљ. 

екгл. фунги. Томе треба додати и врло знатне издатке за 

порезе, који овде нису урачунагги јер су исплаћени иа те- 

рет пореске резерве. Трошкови за прераду једне гоне руде, 

укључивши и трошкове за превоз концентрата железницом 

и паробродима, али без амортизације и пореза, нзносили су:

1932/33 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38

шилинга /  пенса

Истраживања 1/1 1/5 1/3 2/1 1/11

Радови и произв. 3/3 3/10 4/4 4/11 4/8

Општи руд. трошк. 1/— 1/4 1/8 2/3 2/6

Жичана железн. — /8 - /6 - /6 —/5 - / /

Добиј. концентр. 3/4 3/4 3/5 3/8 4/6

Админ. трошкови 2/1 2/— 2/4 3 /- 2/7

Укупно 11/5 12/5 13/6 16/4 16/9

Трансп. трошкови: 2/1 3/6 3/4 2/11 3/1

Укупио 14/4 15/11 16/10 19/3 19/10

Укушн« трошкови у 1937/38 износили су 19 шилинга.

и 10 певса no тони. Од тога je отпадало 15,7°/о на тран-

спортне трошкове производње. Ови гтследњи порасли су У 

односу на претходну годину за 5 пенса, a према 1932/33 

повећани оу за пуних 5 шилинга и 4 пенеа или за скоро 

50°/о. Највећи пораст показују општи рударски трошкови, 

-као и сви остади трошкови који су скопчани са издацима 

за наднице. Процентуално, и у 1937/38 најв-ећи трошак je 

отпадао на вађење руде (радови и производња), и то 23,6e/o 

према 25,4“/о у претходној години. Ha трошкове добијања 

»овцентрата, који ce такође већим делом cacroje из изда- 

така за наднице, отпада 22,8°/» према 19°/e у претходној го- 

дини. Они су прошле године порасли за 10 пенса no тони, 

.угла1ВН'ом због издатака за лроизводњу концентрата бакра 

:м за повећање производње пирита. Општа рударски тро- 

шкови показују пораст од 1 шилинга у 3932/33 на 2 и no

шилинга у 1937/38 год. Управ«и трошкови износе свега 

12,8l0/o од укупних према 15,4°/о у претходној години.

Трепча. производи сама и сву потребну електричну 

енергију у сопственој централи, која има четири снажна 

турбогенератора, као и резервну централу. У 1937/38 про- 

изведено je 35,97 мил. к. в. ч. струје према 26,92 мил. у 

Претходној и 22,27 мил. к. в. ч. у 1935/36. Сваки киловат- 

час струје коштао je прошле године 0,384 пенса према 0,435 

пенса у претходној и 0,489 пенса у 1934/35 години.

Рачун изравнања

1935. 1936. 1937. 1938.

Актива 30-IX 30-1X 30-IX 30-IX

Ко-нцесија и праиа исграж. 511,7 511,7 511,7 541,5

Рударски радови 226 229 230,4 230,4

Земљишта 12 12 12,0 13,4

Зграде, машине и уређај 285 265 312,4 513,8

Инвестације укупно 1.035 1.018 1.066,5 1.299,1

Залихе робе 67 67 108,9 140,5

Концевтрати 71 52 32,5 52, t

Ефекти (југословенски) 4 4 6,0 6,0

Позајм. југ. лок. властима — — -- - 23,4

Разни дужници 31 32 38,2 57,7

Г отовина 336 537 897,8 1.071,1

Југ. благ. записи -- —-— -- - 4,9

Пасива

Г лавница 1.116 1.117 1.118,4 1.789,0

Резервни фовд 70 100 225,0 250,0

Пореска резерва 89 161 398,0 373,8

Разви павериоци и рез. 27 44 92,6 70,4

Ha распол. гл. скупштини 242 288 315,9 171,4

Збир биланса 1.544 1.710 2.149,9 2.654,7

Збир билаиса износи 2,65 мил. енгл. фунти. Ако ce то 

прерачуна у динаре, види ce да Трепча билансира са око 

650 милиона динара. У односу на претходну годину збир 

биланса je повећа« за пола мидиона енглеских фунти. У 

пасиви видимо да je крајем септембра 1938 уплаћеиа глав- 

ница била за 670 хиљ. фунти већа него у септембру 1937. 

Резервни фонд je такође за 25 хиљ. фунти већи него у 

претходној години али je пореска резерва за 25 хиљ. фун- 

ти мања, a разнн повериоци су такође опали за 22 хиљ. 

фунти. Највеће смањење je код чисте добити. Структура 

пасиве je «еобичео интересантна. Поаиција „разнн повери- 

оци и резарве” исказана je ca 70,4 хиљ. фунти. Насупрот 

томе стоје сопствена средства од 2 мил. 584 хиљ. енгл. 

фунти. Дакле, на 97,5 сопствених средстава долази само 

2,5®/о туђнх. To нису иикакви кредити, већ недоспела по- 

траживања лифераната и прелазне позиције.

Готовина износи 1 мил. 71,1 хиљ. фунти. To je преко 

40’% целе активе. Дадухие, непооредно пре закључка књнга 

извршено je повишење главнице. Међутим, када би ce чак 

и издвојила иова средства добивена повишењем главнице, 

ипак би «а преосталу готовину отпадало око 25% целе ак- 

гиве. После ових констатација сасвим je непотребно наро- 

чнго т оворити о  финансијској свааи Трепче. Само ћемо на- 

поменути да укупна средства друштава која патронизира- 

ју Трепча Мајнс Лимитед износе преко 160 милиона фун- 

ти, однооно преко 35 милијарди динара.

Комцесија и права истраживања билавсиране су no- 

сле извршене амортизације са 541,7 хиљ. фунти ирема 511,7 

хиљ. у претходној години. Повишење je у вези са преу-
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зимањем концесија и истраживачких права друштава Ко- 

паоник, Злетово и Ново Брдо. И повећање позиције „srpa

ne, машине и уређај” са 312,4 хиљ. у 1937 на 518,8 хиљ. 

фунти у 1938 je једним делом последица поменуте фузије. 

Укупне икв.естиције износе 1,3 мил. фунти и веће су за

23 хиљ. фунти него у претходној години. Залихе робе и 

концентрата износе 192,7 хиљ. фунти, a „разни дужници'.’ 

су билансирани са 57,7 хиљ. Ове године су се у билансу 

на страни активе јавиле и две нове позиције: „југословвн- 

ски благајеички записи” (4,9 хиљ. фунти) и „позајмице ју-

г.О:€ловвН)Оким локалним властима” (23,4 хиљ. евгл. фунти).

Ев'0 упоређења вајважнијих позиција рачуна губитка

и. добитка: , •

■riii-:.' vf Рачун губитка и добитка

Расходи, 1935. 1936., 1937. 1938.

'v' ЗОЛХ 30-IX 30-IX 30-IX

У хиљ. енгл. фунти;

Троткови производн>е

. Хнаднице) и превоз 416,0 .426,9 .. . 519,7 568,6

Одрти трошкови 34,8 37,2 59,6 56,3

Плате, управни трошкови[,.24,4 31,1 35,2 27,2

Бруто диГшт .395,9 .503,8 , 943,9 ,, 343,3

Од тога; Т/:
v. .Дмортизација ; ,47,9 42,4 44,8 .. 52,7

? Пореска,, резерва 40,4 59,2 266,7 ' . 88>4

Чиста добит 307,6 402,2 , 632,2 202,1

Приходи

Од производње 868,9 992,5 1,541,8 976,1

Камате и разни ; 2,2 6,6 16,6 19,3

Збир прихода или расхода 871,1 999,1 1.558,4 995,4

. Подела чисте добитиг 

Интерим-дивиденда 72,0 109,8 223,6 77,2

Трошкови фузије и 

и повиш^ња глав«. 6,1

Провизија -- ---- -- 10,5

Прилог бановин. бол. -- -- -- 4,2

Резерввом фонду 30,0 30,0 125,0 .. 25,0

Ha расгаол. гл.

скупштини 242,1 288,4 315,9 171,4

Са 1,54 милиона енгл. фунти у 1936/37 брутоприходи 

од производње пали су на 976 хиљ. фунти у 1937/38, ма 

да су и производња и продаја у прошлој пословаој годи- 

ни биле највеће од како je рудник почео да ради. Kao што 

je огромни noipacT ових прихода у току претходне три го- 

дине био готово искључива последица повољних ирилика 

на светском тржишту, тако je и њихово садашње назадо- 

вање изазвано опадањем светске цене олова и цинка.

Г. Честер-Бити, иретседник друштва, у свом веобично 

интересаитном говору на последњем збору акциона!ра, на- 

вео je, између осталог, да je просечна цена олова пала са

24 ф. 11 ш. и 3 п. у 1936—37 послоаној години на 15 ф. 11 

ш. и 2 п., a цинка са 22 ф. Б ш. и 2 п. на 11 ф. 5 ш. и 2 

ценса.

Ha страни расхода трошкови производње сталео 

расту. Док je количина руде предате сепарацијама у 1837/ 

38 била само за .20% већа од оие у 1932/33, дотле су тро- 

шкови производње у истом раздобљу порасли са 329 на 

568 хиљ. фунти односно за око 70%. To je првенствено у 

вези са повећањем надница, социјалних издатака и пореза. 

После одвајања за амортизациони фонд и пореску резерву 

у 1937/38 за амортизадиоии фонд и пореску резерву у 1937/ 

38 години остао je чисти добитак од 202,1 хиљ. фунти (пре 

ма 632 хиљ. у 1936/37). Томе треба додати ггренос добити

Caasffl капредагг у цроизводм»и м 
употреби cbe знање м сва мсжу- 
ства, uiTO еу их од године 1866 
етежли специјалисти маше орга- 
низациЈе која обухвата цео свет, 
прмменЈ.у)у ■ се код фабрмкаци|е 

и a ш и зг

и дају и.м онај жвадитет, који i"a- 
рантује сигураи- и економичан 

погон.

S T A N D A R D  — Y A C U U M

OH Company of J.ugoslav!a Inc. 

ЗАГРЕБ ' , БЕОГРАД

из 1936/37 од.92,3 хиљ. Укупни до&*так ca. предосом износн 

тако 294,4 хиљ. фунти. Од тога je употребљбно за исплаг 

ту дивнденде, и пореза на доходак 154,4 хиљ. фунти, за 

трошкове фузије, повишења главнице и издавања нових 

акција 16,6 хиљ., за допринос. бановинској болкици 4.2 хил.. 

и за дотацију резерввом фонду 25 хиљ. енгл, фунти. Oera- 

так од 94,16 хиљ. фунти пренет je на нови рачун. Дивидељ 

да за 1937/38 износи 10% нето према 30l0/e у претходнОЈ, 

25% у 1935/36, 20;% у 1934/35 и 12% у 1933/34 години. v

Да би се у потпуности могаа оценити и националио- 

економски зна.чај Трепче, треба имати у виду да je она 

почела свој рад такорећи у правој пустињи, у, мрају у ко^ 

јем су се због кеплодности землзишта тешкр могла ;)»:<вити 

већа насеља. У доскора пустим крајевима у којима она рат: 

ди данас се подижу најмодернија нова насеља, у к.ојимд 

живот тече у брзом темпу савременог индустријског на- 

претка. Биће интересантно и сазнање о- томе колико. Tperii 

ча,.г,о,дишње о.ставља у нашрј .земл.и. Ј 1рашле године :је из* 

дато. за непосредае.дрошкове производље-џ прсраде, не-ра- 

чунајуђи амортизацију и порезе,, 652 хиљ. енгл. фунти, рдг 

noćno преко 160 мил. диа. To су углавном наднице које 

прима наше радништво, по.моћни мате.р1јјал купљен у зе- 

мљк' и возовима државних железница. Ако томе додамб 

парезе,' т;:о1нарине, царине, прирезе и разне друге дажби- 

не доћи ћемо до цифре од ; скоро 200, милиона дннара. 

Трепча даје свом радништву све савремене хигијенске 

удобности: нове куће за стаиовање, оснетљењ‘е, школу, 

болницу, биоскоп итд. Сва je радна скага домаћа.

У управи1 Трепча Мајнс Лимитед су гоепода: Ллфред 

Честер Бити (претседник); Божо Н. Ба:нац;г Ä. Честер Би- 

ти- (млађи); Сер Алберт Беиет", Барт; A. Ј. Брет; Ј. A. Дун; 

д-р Ђорђе Лучић—Роки; инж. Никола Савић; Џ. Мк Фер- 

сон; Лт. Кол. Ралф Миклем; Ц. М. Г., В. Селкирк, Артур 

Д. Старк и Џемс Вајтхауз. Саветодавви инжињер je г, 

Харолд A. Тпткомб. a глав.ни директор за Југославију je

г. В. К. Пеџ.
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Sadržaj:
Босаиско дионичко друштво за електрину у Јајцу 

Јадранска пловидба д. д, — Сушак 

Дубровачка вересијска банка у Дубровнику

БОСАИСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРИВУ У

ЈАЈЦУ

Ми имам-о углавном само три велика предузећа у 

електрохемијској индустрији. To су „La Dalmatienne” ca 

творницама карбида и цианамида у Шибенику и Дугомрату 

код Сплита, захим „Творница за душик Руше (код Мари- 

бора)” и Босанско деоничко друштво за електрину у Јајцу. 

Ово последње завршило je прошле године четрдесету го- 

дину свог рада. Пре светског рата главница му je износила

6 мил. круна, 1915 je повишена на 9 мил., a 1921 годши- на

13,5 мил. динара. У току 1927 извршена je валоризација 

предратних инвестиција и у вези с тим и повишење глав- 

нице на 13,5 мил. дин. (преносом једног дела валоризаци- 

оног добнтка на рачун главнице).

До 1931 пословање Босанског д. д. за електрину за- 

вршавано je увек са задовољавајућим резултатом. Међутим, 

већ у тој години био се je почео увелико осећати утицај 

привредне депресије. У току 1932, 1933 и Ш34 због поте- 

шкоћа око пласирања појединих готових фабриката, у не- 

колико махова морало се je приступити и повременом обу- 

стављању електротермичког посла. За те три године остали 

су и акционари без дивиденде, док им je друштво од 1927 

до 1931 плаћало no 8®/о годишње. У току 1935 прилике су 

се почеле опет побољшавати. Међутим, потешкоће око пла- 

сирања производа нису сасвим престале ни у тој, ни у току 

следеће две године. У 1936 je било дошло опет чак и до 

извесног погоршања, јер je извоз у Немачку, у Kojoi су 

углавном и пласирани производи Јајда, био ометен девал- 

вацијом марке у југословенско-немачком клирингу. У току 

прошле године извоз појединих фабриката, a нарочито 

феросилициума, je оживео, али су цене на светском тржи- 

шту показивале тенденцију опадања. За последње три го- 

дине Босанско д. д. за електрину плаћало je опет дивиден- 

ду од 8% годишње. Међутим, треба нагласити да предузе- 

ће у односу према продукцији и вредности инвестиција има 

минималну главницу, a нема ни обавеза према новчаним 

заводима, тако да отпадају и издаци за камате. Предузеће 

je и због тога у повољном положају, што му je претежни 

део инвестиција већ раније отписан. Најзад, врло су умере- 
ии и општи трошкови.

Босанско д. д. има неколико фабрика у Јајду. Оне 

производе, поред хлора и камене соде, капорит са 65—70®/® 

активног хлора, трихлоретилен и друге хлорне деривате 

ацетилена, хексахлоретан за сузбијање сточних болести, 

декап за скидање старих боја и лакова, хлорирани каучук, 

текући хлор, хлорбариум, хлорцинк, натрон, феросилициум 

итд. Знатна je и производња обичног и хлорног креча. 

Иако посао с кречом с обзиром на доста неповољни поло- 

жај фабрике, непосредно не доноси нарочиту зараду, ипак 

о« омогућује да се прилично појевтини режија, прерачуна- 

та на целокупну производњу. Творница за течни хлор ради 

већ 10 година. Иначе, у годинама кризе производња феро-

силидиума показала се je готово као најрентабилнија грана 

пословања

Финансијска структура друштва je врло повољва. Ко,д 

нас иема много тако сјајно фундираних предузећа. To нам 

потдарђују и главне билансне позиције које доносимо у сле- 

дећој габлици:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

У хиљадама динара

Инвестиције 26.258 31.427 31.853 32.120

Амбуланта 13 — — —

Покретности — 116 101 138

Залихе 12.109 7.325 7.537 6.047

Учешћа и ефекти 2.379 669 13.873 8.387

Готовина 359 369 377 88

Дужници 18.735 35.191 34.074 34.660

Пасива

Главница 13.500 13.500 13.500 13.500

Амортизованв облиг. 1.000 1.000 1.000 1.000

Ка,пит. рез. фонд 11.343 11.343 11.343 11.343

Редовни рез. фонд 2.453 2.462 2.714 3.018

Фонд за обн. вод. град. 3.440 3.440 3.440 3.440

Фонд за обн. уређаја 2.575 2.575 2.575 2.575

Фонд валоризације 2.730 2.730 2.730 2.730

Фо.нд курс. разл. еф. — 95 5.588 3.813

Фонд за губитке 167 2.190 2.190 2.190

Фонд за порезе 606 2.257 1.294 2.406

Амортизациони фонд 14.616 22.384 24.087 24.987

Потпорни фонд 875 850 1.000 1.150

Неиспл. дивид. 23 7 16 13

Повериоци 6.272 8.258 14.103 7.014

Добит са прен. 253 2.007 2.235 2.262

Збир биланса 59.853 75.098 87.815 81.441

Рачун губитка и добитка

Расходи

Општи трошкови 1.493 2.058 1.552 1.690

Аморт. фонду 2.431 2.464 1.703 900

Отпис покретности — 29 32 50

Фонду за порез — 2.000 2.000 2.200

Отпис дубиоза _ 34 646 . 7

Добит са преносом 253 2.007 _ 2.235 2.262

Приходи

Пренос добити 243 423 449 607

Бруто добит 3.934 8.169 7.719 6.503

Збир прихода 4.177 8.592 8.168 7.110

Дивиденда — 8% 8®/® 8%

Предузеће je крајем 1937 билансирало са 81,44 ишл. 

днн. Главница извоси само 13,5 ммл. Међутим, поред глав- 

нице поетоји још читав низ фондова, тако да укупна соп- 

ствена средства заједно са фондом. ам-ортизације и прошло-
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годишњим добитком достижу висину од 74,4 мил. према

73,7 мил. крајем претходне године. Прошле године су по- 

већани фонд амортизације за 900 хнљ., пореска резерва за

1.1 мил., резервни фонд за 300 хиљ., a потпорви фонд за 

150 хнљ дин. Насу.прот томе фонд курсне разлике ефеката 

je смањев за 1,77 мил.

Повериоци износе само 7 мил. днн. према 14,1 мил. 

крајем 1936. To нису банкарски кредити, него још недо- 

спела потраживања лифераната. Предузећа као Босанско

д. д. за електриву не само да не требају никаквих банкар • 

ских кредита, него су у стању да заводу с којим раде став- 

љају на расположење знатна средства, која им привремено 

нису потребна за посао.

У активи видим'0 да дужници извосе 34,66 мил., го- 

тово једнако као и у 1936. Преко рачува дужника књиже 

ce и привремеао везапослена средства положева на текући 

односно чековни или жиро-рачун у банке. Ипаж, највећи Део 

„дужника” отпада на потраживања за извезену робу, која 

ce обрачунавају путем клиринга.

Укуггае инвестиције, које ce cacrcje из земљишта, фа- 

бричких и станбених зграда, водних градња, машина и уре- 

ђаја фабрике, исказане су са 32,12 мил. према 31,85 мил. у 

1936. A ko од тога износа одузмемо фоид амортизације, ви- 
димо да књиговодствена вредност укупних иввестиција је- 

два прелази 7 милиона дивара, Овде можемо наломенути 

да je пет позиција активе бнлансираао сам-о ca no 1 дин. 

To су амбуланта, уређај дабораторија, алат и утензилије, 

кола и патенти. Дакле, у питању су споредне инвестиције 

које ne служе непосредној производњи.

Трећу позицију no величнш у активи чине учешћа 

и ефекти. Они износе 8,38 мил. према 13,87 мил. крајем 

претходне године. Ово смањење, као и смањење фонда за 

курсну разлику ефеката, указује на то да су у току про- 

шле године извесни ефекти продати са губитком.

Залихе сировина и готове робе нзносе 6 иил. дин. 
нрема 7,5 мил. крајем 1936.

Брутоприходи су исказани са 6,5 мил. и мањи cf sa

1.2 мил. него у претходној години. Kao што je већ споме- 

нуто, производњз н продаја у прошлој годинн биле су веће 

него у 1936 или 1935, али су продајне цене назадовале. Дру= 

штво je исплатило за све три поеледње године једнаку дн- 

виденту. To je омогућено редукцијом трошкова и смање- 

њем дотацнје амортизационом фонду.

Чиста добит ианоси 2,26 мил. Од тога je употребље- 

но за исплату 8V® дивиденде 1,08 шид., за дотацију резерв- 

ном фонду 300 хиљ., за дотацију потпорнои фонду 150 

хиљ. и за тантијему 84 хид>. див. Остатак од 648 хнљ. пре- 

нет je на нови рачув.

У управи била cy г. г.: Ервин Филип (потпретседник), 

д-р Иван Чок, д-р Хуго Колер, Адолф Минх, Вјекослав Је- 

лавић, Милош Љесковац, Јосип Нојман и Мирко Поповић. 

У надзорном одбору cy г. г.: Фран»о Бауер, д-р Антон Фи- 

липанчић и Емил Којфлер.

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д. — СУШАК

У току последњих 20 година, од Уједињења до да- 

нас наша трговачка ' морнарица je налредовала ванредно 

брзим темпом, како у кваититативном, тако и у квалита- 

тивном погледу. Док je крајем 1921 њена тонажа дости- 

зала једва 115.000 тона, дотле она износи данас око 400.000 

бруто-тона, не рачунајући мање, у првом реду рибарске 

лађе. Уместо старијих јединица, данас имамо бродове с 

најмодернијим уређењем. Поред већег броја мањих једи- 

ница, које саобраћају на. краћим релацијама, ми нмамо већ 

и знатан број великих, лепих и удобних лађа, које прет- 

стављају понос наших паробродарских друштава. To су 

прави пливајући хотели, најмодерније уређенн и снабдеве- 

ни свиме што je потребно sa савремени ковфор, угодан

боравак и разоноду путника. Ми имамо даеас једн;у од 

најбољих обалских пловидби на свету. Она je постигла та- 

корећи врхувац савршенства, тако да ce у tom погледу 

мало »оја поморска држава може с нама такмичити. По- 

ред лепота иаше обале, туристе привлачи тамо и удобност 

путовања на нашим бродовима

Kao што je нашим читаоцима већ познато, Јадранска 

пловидба a. д, je најјачи чинилац за транспорт туриста на 

нашем приморју. Њеи пловни парк je добро опремљен и 

одржава ce у савршеном реду, тако да задовољава све 

захтеве туристичке публике. Њена упра:ва je одавно уви- 

дела, да није довољно повезати купалишна и туристичка 

места мрежом редовних нруга', кего да ce путницима мзра 

пружити и савремени конфор на броду, јер брод je први 

хотел у који они обичво наиђу. Бродови Јадранске пло- 

видбе су још увек и наши готово најбољи хотели. Њихова 

унутрашње уређење, чистоћа, кујна и бродско особље мо- 

ry служити за пример и нашим најбољим сувоземним хо 

телима.

Ситуација Јадравске пловидбе битво ce разликује од 

оне осталих наших водећих паробродарских друштава>. 

Док je код Југословенског Лојда и Дубровачке пловидбе 

слободва пловидба још увек важнија од обадне, дотле код 

„Јадранске пловидбе“ тежиште рада леж*и у обалној пло- 

видби. Она nv.a управо доминавтаи положај у вашој обал- 

вој пловидби. Осим пловидбе уз наше обале друштво no- 

држава и редовне пруге с Италијом, Албавијом и Грчком. 

У току 1937 Јадранска пловидба je обављала превоз ni.- 

ште, путника и терета ва 58 лруга са 53 пароброда и 3 va- 

торва брода, који су првстајали у 220 домаћих и 14 стра- 

них лука. Друштвеви бродови превезли су у 1937 годиви

1,44 мил. путиика и 147 хиљ. тона робе (према 1,42 мнл. 

путника и 165 хиљ. таиа робе у 1936 и 1,30 мил, путника 

и 200 хиљ. това робе у 1935).

Главве уздужне експресне и брзе пруге које иду из 

Венеције и Сушака на средњи и јужви Јадран показале су 

у 1937 годиви још боље резултате. Локална и излетна слу- 

жба обављаве су као и равије. Туристичка пруга за Пиреј 

одржавана je такође као и равијих годива, а показала je 

бољи успех у промету с иуткицима и робом. Левантска 

пруга за Солун, Измир и Кавдију била je још крајем 1936 

обустављена, иако вам je врло погребва. Међутим, без др- 

жавне помоћи друштво «ије било у стању да подноси теш- 

ке жртве подржавања ове пруге. На захтев Мивистарства 

саобраћаја да ce укивута пруга са ЛевантО(М опет успо- 

стави, Јадранска пловидба донела je одлуку o проду- 

жењу седмичне пруге Сушак— Албанија—Пиреј до Изми- 

ра. У ту сарху саградиће ce два нова пароброда. Иваче 

почетком 1937 Јадранска пловидба je дала да ce изграде 

у земљи два «ова модерва пароброда комбинованог путви- 

чко-теретвог тиша. To су пароброди „Шумадија“ и „Сара- 

јево”, од којих сваки има око 500 бруто-това и који могу 

пловити иориалвом брзивом од 14,5 миља ва сат, а имају 

места за no 500 путника и no 140 тона робе. Ова два па- 

роброда срећно су пуштена у саобраћај 6 новембра 1937.

Билавси Јадравске нловидбе за четири последње го- 

двве овако изгледају:

Рачун изравнан>а

Амтива 1834. 5935. 1 « . 1937.

у хиљадама динара

Бродови 103.590 104.210 104.230 103.998

Бродови у градњи —.— -- - --- 12.042

Непокретности 1.500 1.500 1.780 1.780

Иввентар у покрету —•— 735 735 735

Роба 2.284 2.886 2.905 3.581

Благајна 382 548 172 358

Ефекти 1.842 1.778 1.816 1.899

Дужници 43.254 49.602, 44.066 35.738
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Пасива

Главвица 72.000 72.000 72.000 72.000

Резервни фонд 21 281 495 696

Фо«д амортизације 36.838 41.209 45.590 48.588

Фонд осигурања 20.835 22.263 23.687 22.308

Фонд за обв:ову брод. --- 374 601 —.—

Фонд за приватно правну 

одгов. —— —.— --- 565

Добротворни фонд — --- — 350

Неиспл. дивиденда --- 228 359 102

Повериоци 17.253 20.010 8.535 10.832

Прелазве позиције 972 49 23 190

Добитак 4.933 4.785 4.413 4.500

Збир билавса 162.752 161.259 155.704 160.131

Рачун губитка и добитка

Расходм

Одржавање и поправка

бродовља 12.468 12.523 12.096 12.628

Управви трошкови 4.702 5.155 5.719 6.061

Камата 1.328 297 356 81

Амортизација и дот. 4.560 4.581 4.901 3.889

Сумњ. потраж. --- —— — - 291

Курсва разлика -- —— 82 61

Добитак 4.933 4.785 4.413 4.500

Приходи

Пренос добитка -- 370 326 5

Пословање пруге 27.750 26.376 27.247 27.506

Курсна разлика 240 595 --- --

Збир прих. расх. 27.990 27.341 27.567 27.511

Збир билавса у 193-7 износи 160,13 мил. и већи je за 

4,43 мил. него у претходвој годиии. Ако се најпре задржи- 

мо код пасиве, видећемо да су порасла како туђа!, тако и 

сопсгвена средства. Повериоци који су били пали на 20 мил. у

1935 на 8,53 мил. у 1936, крајем 1937 износнли еу 10,83 ми- 

лиона. Других туђих средстава друштво и вема. Главница 

износи 72 милиона. До краја 1933 исказана je ca 12 мил. 

златних динара. Види се, дакле, да je на претварање злат- 

них динара у папирне био изабран одвос 1 према 6. Фонд 

амортизације повећан je у току 1937 године за 3 мил., на

48,59 мил. дин. Фоид осигурања je смањен за 1,38 мил. на

22,3 мил. даж. Укупна сопствена средства, урачунавши и 

фовд амортизације и неподељену добит, изиосила су кра- 

јем 1937 године 148 мил. дин. a туђа ни пуних 11 мил. Пре- 

ма томе однос између сопствених и туђих средстава je не- 

обично повољан. Да држава није у заостатку с исплатом 

субвенције, Јадранска пловидба не би уопште морала да се 

служи туђим средствим. To je леп доказ њен;е огромне фи- 

вавсијске снаге.

Kao и ранијих годика, тако je и у 1937 око 9S°/o укуп- 

них средстава било уложево у бродове и дужнике. Ови по- 

следши су исказани са 35,74 мил. Од тога су разни дужни- 

ци 15,95 мил., a доопели и ®ен:аплаћени доприноси државе 

извосе 19,78 мил. (према 31,8 мил. у 1936 и 43,4 м«л. дин. у

1936 години). „Бродови” који већ врше саобраћај биланси- 

рани су са 104 мил., готово једнако као и у току 3 прет- 

ходне године. Поред тога, у билансу за 1937 јавила се je 

и позиција „бродови у градњи”, која je исказана са 12,04 

мил., a односи се на већ шоменуте бродове „Шумадија” и 

„Сарајево”. Иначе, друштвено броДовље je, као и увек ра- 

није, редовно поправљано, a парооброд „Љубљана” je 

потпуно 'реконструисан и обновљен, тако да сада потпуно 

одговара савременим захтевима конфора за путвике. Ако 

се од исказане вредности „бродова” одузме фоид аморти- 

зације, види се да књиговодствена вредност целе дру- 

штвене флоте не прелази висину од 55,4 мил. Ствариа 

вредвост друштвеиог бродовља мора бити знатно већа. Kao

што je већ споменуто, за претварање златних динара у па- 

пирне узет je однос од само 1 према 6.

Приход пословања у 1937 био je 27,5 милиона и само 

се незнатко разликује од прихода из 1936, 1935 или 1934. 

Kao друштво које посвећује сву своју пажњу обалној пло- 

ведби, „Јадранска пловидба” н-и у 1937 ни у ранијим годи- 

нама није се могла користити знатним побољшањем прили- 

ка на светском поморском тржишту. Док су велика обална 

и дуга пловидба у 1936 и 1937 имале управо сјајну коњувк- 

туру, дотле мала обална пловидба није могла да оствари 

ви ово релативно лобољшање, које се je очекивало с обзи- 

ром на промењене опште прилвке. Трошкови експлоатације 
су чак и поскупели.

Ha одржавање и поправку бродовља издато je у

1937 години 12,6 мил. према 12,1 мил. у претходној години. 

Управни трошкови (показивали су такође тенденцију пора- 

ста. У 1937 они су износили 6,06 милиона према 5,72 мил. у 

1935. Међутим, издаци за камату се смањују.

Чисти добитак за 1937 износи 4,5 мил. див. Ha име 

5°/о дивидевде исплаћено je, као и у 1936 и 1935 години, 3,6 

милиона дивара. За  тантијему je употребљено 405 хиљада, 

за награду вадзорном одбору 40 хиљ., за дотацију резерв- 

ном фовду 213 хиљ., за дотацију фонду за обвову бродов- 

ља 225 хиљ., a остатак од 16 хиљ. дин. пренет je на нови 
рачув.

У управном одбору „Јадранске пловидбе” налазе се 

господа: д-р Едо Гргић (претседвик), Светислав Милосав- 

љевић и Божо Банац (потпретседници), Максо Антић, д-р 

Александар Горуп, Стева« Карамата, Марко Лучић—Роки, 

Љубомир Мирковић, д-р Брапко Пливерић, д-р Стјепан По- 

силовић, Акте Рисмоидо, д-р Јосип Смодлака, д-р Свети- 

слав Шумановић, Анте Шврљуга, Божидар Шврљуга и Сте- 

ван Тубић. У надзорном одбору су г.г.: Мила« Гремер сен. 

(прочелник), д-р Нико Бонетић, инж. Петар Брадавовић, д-р 

Максо Дујмовић, Антун Хубер, Стјепан Ковачевић, д-р 

Винко Микуличић, Ђуро Милош, Звонимир Рихтман и д-р 

Петар Рисмовдо. Генерални директор je г. Анте Рисмондо.

ДУБРОВАЧКА ВЕРЕСИЈСКА БАНКА У ДУБРОВНИКУ

Са 1937 Дубровачка вересијска банка завршила je пет- 

маесту годину свог рада. Ооновава je почетком 1922. Бла- 

годарећи великом поверењу које су уживали њени освива- 

чи, банци je за врло кратко време пошло за руком да се 

сјајио афирмира и да знатно прошири круг својих послов- 

них пријатеља. И прилив улога био je од самог почетка 

доста зватан, тако да je банчин обртни капитал већ у 1926 

годиви био достигао изаос од 20 милиона, ма да je љена 

главница износила само 1 милиов деара. У току 1928 банка 

je преузела и један велики хотел у Гружу, Хотел Петка, 

a у 1929 она je повећала и своју главницу на 2 милисгна. 

Међуткм, готово предссећајући тешкоће с којима су се 

воачани заводи нешто доцније морали борити, ова није 

приступила даљем проширењу свог пословања. Ha велику 

способвост и обазривост њених управљача указује и чиње- 

ница, да су ови у то време одбијали да приме нове улоге, 

ма да су их могли рентабилно пласирати. Свесни дужности 

које имају као управљачи туђе имовиве они нису гледали 

само «а рентабилност, него су обраћали још више пажње 

сигурности и ликвидности пласмава. Ta баичина већ тради- 

циоиална опрезвост уигтедела joj je многе веугодноста и 

потешкоће.

Повољно дејство банчиве огромне опрезности и со- 

лидности дошло je јасно до изражаја и за време последње 

банкарске кризе. Криза поверења која je. избила у јесен

1931 била je општа, na ју je осетила и Дубровачка вере- 

сијска бавка. Тешкоће на које су наилазили новчани за- 

води у Далмацији биле су потенциране напуштањем злат- 

ног важења у Енглеској. , Како морнари и поморска пло-
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видба на целом свету рачувају у фунтама, разумљиво je 

да je срозавање курса фунте изазвало велику пометњу и 

код далматинског становвиштва. И привредва криза била 

je у Далмацији можда чак знатно тежа него у осталигм кра- 

јевима наше државе. Главне привредне гране Приморја, 

поморство и туризам, биле су подбациле као никад пре, a 

главви далмативски производи, вино и уље, продавани су 

у бесцење, док су животве намирнице, које ти крајеви мо- 

рају да набављају, поскупљавале. Биле су сасвим престале 

и пошиљке исељеника, које су у приморсвим крајевима 

увек играле знатну улогу.

Када ce све fo има у.виду, изгледаће управо неверо- 

ватва чињеиица, да и у Далмацији има још новчаних за- 

вода, и то малих, који нису били никада приморани да ce 

служе заштитом. Дубровачка вересијска банка je једна од 

тих необично ретких и, разуме ce, одлично управљамих за- 

вода. Она je увек без тешкоћа могла да удовољава свим 

захтевима својих улагача и осталих поверилаца, јер je и 

њена актива била изнад свког очекивања ликвидна. Ула- 

гачи и повериоци Дубровачке вересијске баике такође су 

врло брзо постали свесни коме су поверили своје уштеђе- 

вготе. Кад су за многе банке тек почеле тешкоће — почет- 

ком 1932 — код ње je банкарска криза била већ ликвиди- 

рана. И то дефивитивно. Beh од 1932 Дубровачка вересиј- 

ска банка je непрекидно одобравала и нове кредите. Међу- 

тим, старајући ce увек пре свега о ликвидности пласмана, 

она негује само краткорочне послове и послове извоза 

разних тамошњих пољпривредних артикала.

Пословање Дубровачке вересијске банке развијало ce 

je и у 1937 повољно, тако да je и остварени резултат био 

сасвим задовољавајући, интересантне информације о бан- 

чином пословању у току неколико последњих година пру- 

жа нам доња таблица:

Рачун изравнања

Актива 1934 1935 1936 1937

У хиљадама динара

Г отовина 1.433 1.558 920 959

Мевице и тек. рач. 7.918 7.994 9.506 12.468

Вредносви папири 94 114 153 67

Роба 3.616 4.144 4.077 4.644

Непокретности 3.621 3.581 3.380 3.460

Инвевтар хотела и др. 1.409 1.249 1.036 797

Пасива

Главница 2.000 2.000 2.000 2.000

Резерве 115

Улошци 8.922 8.792 11.617 12.262

Веровници 6.815 7.644 5.211 7.503

Добитак 203 205 245 630

Збир биланса 18.091 18.641 19.073 22.395

Г аранције 41 1.163 1.107 1.100

Рачун губитка и добитка

Расходи

Камати 1.242 1.367 859 657

Трошкови 861 1.149 1.200 1.453

Порези, прирези, таксе 47 135 167 277

Отггис ненапл. потраж. 3 71 173 2

Отпис инвентара 212 209 212 137

Добитак 203 205 245 630

Приходн

Превос добитка 106 97 4 15

Од вепокретвости 136 123 123

Камати, провтнз. итд. 2.463 2.903 2.729 3.018

Збир прих. или расх. 2.569 3.136 2.856 3.156

Од 1932 до 1936 збир биланса није показивао знатни- 

јих промена. Са 19,57 мил. дин. крајем 1932 био je пао на

18,09 мил. дин. у 1934. После тога, благодарећи постепеном 

побољшању општих привредних прилика, и он постепево 

опет расте и крајем 1936 достиже висину од 19,07 мил. 

Крајем 1937 збир билавса износио je 22,39 мил. и био je 

за 3,3 мил. односво за 17,4*/о већи вего у претходној го- 

дини. Са задовољством истичемо чињеницу да cv улози 

код Дубровачке вересијске бавке у току 1936 и 1937 пора- 

сли за 3,5 мил. дивј. одвосво за 40°/о.. Ови извосе 12,26 

мил. према 8,8 мил. крајем 1935. Повериоци, који су били 

пали са 7,64 мил. крајем 1935 ва 5,21 мил. у 1936, порасли 

су у току 1937 опет ва 7,5 мил. дин.

У  активи видимо да je преко 55;% бавчивог обртног 

капитала односно 12,47 милиона пласираво у менице и те- 

куће рачуне. У одвосу на претходву годину овај рачун je 

повећан за 3 мил. дивара, a према 1935 за око 4,5 мил. 

Извос банчиних потраживања од земљорадвика, која су 

уступљена Аграрној бавци, с обзиром на укупне пласмане, 

je сасвим незватан. Кредити које банка одобрава су са- 

свим краткорочни. Она ce бави и једном нарочитом врстом 

трговиве: далмативским специјалитетима. Ту су у првом 

реду кадуља, хризантеме и сличво. Kao и код других сво- 

јих послова, тако ради баека и овде са највећом предо- 

строжношћу. Крајем 1937 године роба je исказана са 4,61 

милиова, a вепокретвости, које ce састоје из банчиве згра- 

де и већ поменутог хотела „Петка“, билаисиране су са 

4,46 милиова. Иввевтар износи, после извршевог отписа, 

797 хиљ. дин. Пре пар година хотел je потпуно реновира« 

и за исти je «абављен и вов иввентар, који je коштао око

1,5 милиона, Отпис инвентара врши ce редовво.

Рачун губитка и добитка je необично ивтересантан 

Приходи показују п0'степев пораст, a издаци за камату ce 

смањују. To je последица прилива јевтинијих туђих сред- 

става. У вези са све јачим вословањем повећавају ce и 

трошкови. Велик пораст показују и порези. Финавсијским 

законом за 1937—38 донете су и зватне измене Закова о 

вепосредним порезима. Према тим изменама и Дубровачка 

вересијска баика потпала je под удар прописа о минимал- 

ном порезу, и то ca важвошћу и за 1936 пословну годину. 

Тиме je бавка за 1936 опорезована са четири пута већим 

износом него што je то био случај равијих година. Цео 

порез и није књижен преко рачуна губитка и добитка. 

Бавка je, наиме, била приморава да поднесе вишим вла- 

стима жалбу због претеравог разреза за који сматра да вије 

на закону основан. Док ce то питање не реши, за сваку 

евентуалвост резервисан je износ од 350 хиљ. дин. из чи- 

стог добитка за 1937 годину.

Иначе, укупви чисти добитак за 1937 износи 630 хиљ. 

према 245 хиљ. у 1936. Од тога je употребљево 350 хиљ. 

за стварање пореске резерве, 100 хиљ. за стварање резерве 

за евентуалве добитке на одобреним кредитима, 61 хиљ. 

за дотацију резервном фонду, 100 хиљ. за исплату 5% ди- 

виденде, a 18 хиљ. пренето je на нови рачун. За 1936 и 1937 

дивиденда je износила no 5% према 41/г°/« у 1932, док она 

у 1933, 1934 и 1935 није ни исплаћивана.

У управном одбору су господа: Томо Костопеч (прет- 

седник), Паско Колић (потпретседник), Јако Костопгч и 

Нико Картела. У надзорном одбору налазе ce r. г. Паво 

Братош, д-р Милош Хајдић и Иво Милић. Директор бан- 

ке je г. Мише Јанчић.
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