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Интерконтинентале & Kapo и Јелинек, Југословенско транспортно д. д., Загреб 

„Каштел" творница кемијско-фармацеутских производа д. д., Загреб

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ & KAPO И ЈЕЛИНЕК, ЈУГОСЛО- 

ВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д., ЗАГРЕБ

Ми смо већ неколико пута указивали иа познату чи- 

њеницу да се превоз робе данас не може готово ни зами- 

слити без драгоцених услуга отлремничких предузећа. 

Истина je да су технички напредак и све већи калацитет 

саобраћајних и превозних средстава скратили удаљаности 

и просторво и временски. Међутим, травспорт робе, аа- 

рочито при прелазу државних гравица, наилази данас на 

тешкоће које су раније биле сасвим непознате. To нису 

само сметње које су изазване тендевцијама аутаркизира- 

ња или дааашњом блокадом коју почињу осећати и не- 

утралне земље. Ни само закл>учење уговора о превозу робе 

са возарским предузећем није данас једноставан посао. 

Царињење робе je такође прилично комлликовано. У по- 

гледу транспорта робе у свакој земљи постоји читав низ 

саобраћајвих, трошарииских, санитетских и полицијских 

прописа, које такође треба познавати. Обичном привредни- 

ку, na и већем увозкичком нли извозничком предузећу, 

биће врло тешко да се снађе у тој маси прописа, услова, 

тарифа и других формалности, поготово с обзиром на чи- 

њеницу да се све то врло често и мења. Због тога су услу- 

ге великих отпремаичких предузећа, која су у тим посло- 

вима стручна1( и драгоцене и «еопходне.

Нарочито важна и корисна су она отпремиичка пре- 

дузећа која ммају разрађену мрежу филијала, афилијација 

и пословних пријатеља у земљи и ино-странству. У овој 

струци долази због тога веома често до фузија, управо 

ради потребе изграђивања и одржавања што веће и савр- 

шеније мреже филијала и афилијација. Така се je и „Kapo 

н Јелинек", познато међународно отпремничко друштво, 

почетком 1932 фузионисало са „Интерконтинентале”, југо- 

словенским транспортним и прометним друштвом. Седиште 

новог друштва je у Загребу, a филијале се налазе у Бео- 

граду, Копривници, Љубљани, Марибору, Новом Саду, Су- 

ботици и на Сушаку, дакле у местима која су готово нај- 

важнија како за «ашу извозну, тако и за увозну трговину. 

Предузеће одржава, осим тога, теоне пословне везе са чи- 

тавим .низом врло угледних отпремничких друштава у ино- 

странству, тако да je у стању да чини огромне услуге H a

rnoj привреди. Друштво je организовало збирми промет из 

свих важнијих извозних центара Европе. Иначе, оио има и 

свој парк покућствеиих и патентираних платонских кола.

Билансн овог угледног предузећа за четири послед- 

ше годиве овако изгледају:

Актива 1935 1936 1937 1938

у хиљадама дивара

Благајна 82 73 67 83
Ефекти 50 44 38 32

Дужници 4.340 5,377 6.125 5.522

Инвентар 177 159 245 240

Пасива

Главница 2.500 2.500 2.500 2.500

Резерве 40 55 72 92

Повериоци 1.961 2.929 3.695 3.069

Добитак 148 169 208 216

Збир биланса 4.649 5.653 6.475 5.877

Главиица „Kapo и Јелинек” износила je првобитно 

250 хиљада детара. У току 1931 повишена je на 1 мил. 

Главница „Интерконтинентале” износила je 1,5 милиона. 

Пошто није било губитака који би се морали отписивати, 

главница новог друштва приликом фузије утврђеиа je, с 

обзиром на то, са 2,5 милиоиа, колико извоси и да:нас. Ре- 

зерве су још «езнатне. Крајем прошле године биле су иска- 

заие са 92 хиљ. дин. Друштво се служи и кредитима. Me- 

byTHM, одвос између сопствених и туђих средстава je врло 

повољаи, јер су туђа средства само незнатно већа од соп- 

ствемих. Уосталом, у овој струци туђа средства могла би 

да буду и no неколико лута већа од сопствених, јер от- 

премничка друштва, с обзиром «а велику ликвидвост сво- 

је активе, могу без нарочитих тешкоћа да добију и знат- 

вије кредите уз сразмерио врло повољве услове. Са 1,56 

мил. див. у 1933 „повериоци” су били порасли на 3,69 мил. 

дин. у 1937, али су до краја прошле године опет нешто 

смањени, на 3,07 мил. дин. Ипак треба имати у виду, да 

се стање „поверилаца'’ и „дужника” крајем поједииих го- 

дииа не може да узме као знак који би указивао на ин- 

тешивност пословања. Висина „поверилаца” и „дужника” 

крајем годиие може, ваиме, зависити од случајних и: про- 

мевљивих момената, тако да се може и зиатно разлико- 

вати од њихове просечне виоине У току годиве.

„Дужници” су главна позиција у активи. To' су по- 

граживања за транспортовану робу. Обично се кредитира 

возарина, која се валлаћује од купца <приликом предаје 

докумената. Осим тога, поједине велике фирме ве плаћају 

за сваку пошиљку, него се обра.чув врши месечно или тро- 

месечво. У сваком случају „дуншике” треба овде сматрати 

потпуно ликвидном и сигурном позицијом. Крајем 1938 они 

су били исказави са 5,52 мил., што значи да je ва њих от- 

падало скоро 96°/# целе активе.

Главне позиције рачуна губитка и добитка показују 
овакво кретање (у хиљадама дииара):

Приходи од Управни

Г одина шледиције 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 —

1938 1.697 1.517 216 —
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Од 1932, када су приходи од шпедидије били најсла- 

бији, они показују постетхен и сталан пораст. У 1938 изно- 

сили су скоро 1,7 мил. Тснденцију пораста показивали су 

последњих годииа и трошкови. Међутим, темпо повећава- 

ii>a трошкова био je ипак нешто спорији, тако да je од

1934 и чисти добитак постепево растао. Чисти добнтак у 

1938 изноеио je 180 хиљ., одеоено, а.ко се урачуна и пре- 

ное из претходне године, 216 хиљ. дин, Једиво je 1932 го- 

дива завршена са губитком. И поеловање у тој години било 

je најслабије, a друштво je те године имало и вавредних 

издатака због већ споменуте фузије.

„КАШТЕЛ” ТВОРНИЦА КЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИХ 

ПРОИЗВОДА Д. Д„ ЗАГРЕБ

. ; „Каштел!” д. д. заузима , највидније место међу до- 

маћим . хемиоко-фармацеутским фабрикама. Предузеће je 

оевоваво 1920. Ово. je фабрику спочетка било уредило на 

поседу „Каштел’' крај Карловца. Пословање je доцније пре- 

нете у Загреб, јер je управа увидела да je за рад фабрике 

таквог. карактера боље да се ona налази у великом гра- 

ду, где може да сарађује с клиникама и осталим научним 

институтииа. Пре Десета« година — 1928 — купљен je ком- 

плеке зграда у западној индустријској четврти Загреба, na 

је. ту фабрика наново уређена. Међутвм, оиа се и даље 

стално проширује и усавршава. У 1936 осиовала je своје 

пренаратко одељење, у којем се израђују самосталии на- 

учни пренарати, као и извесне сировине за исте. У току 

прошле године подигнута je нова зграда за лаборагорије, 

a већ je довршена и нова »отловнида с иовим великим фа- 

бричким димњаком.

Фабрикациони програм „Каштела” обухвата врло ве- 

лики број медикамената. Предузеће израђује галенске пре- 

парате, иавесан број синтетских фармацеутоких хемикали- 

ја, разне стерилне инјекције, око 100 разних врста иаучних 

лековитих специјалитета (Ефетусин против кашља, Тоно- 

вин за јачање, Грипохин против грипе, Јековитол маст за 

ра«е и опекотине. Стрептазол против септичких оболења 

итд.), затим извесне лекове за сузбијање сточних болести 

(„Дистол':’, ,,Пекк” — Д витаминоки додатак храни) итд. 

„Каштел'’ je запослио скоро 30 дипломираних хемичара, 

дрогдста, .апотекдра и лекара, око 20 комерцијалних чи- 

новника и преко 100 радника. Фабрика je уредила и соп- 

ствени фармаколошки, биолошки и бактериолошки лаб-ора- 

ториј у којему сразмерно велвки број њезиних стручњака, 

врше свој рад no свмм захтевима савремене науке. Треба 

иапоменупи да фабрика редовно .издаје и свој сопствени 

медицински часопис 'и медицинску пражтичну библиогеку. 

Све «ам то показује да се овде ради о једно озбиљној, до- 

бро отабдевекој и скроз модерно уређеној фабрици хемиј- 

ско-фармацеутских производа. Њени препарати no квали • 

тету могу се потпуно мерити с одговарајућим препарати- 

ма највећих страних предузећа, a no цени су обично и 

знатно јевтинији.

Ево главних билансних позиција „Каштела’' фабрике 

хемијско-фар-мaцеутских производа д. д. у Загребу:

Актива 1935 1936 1937 1938

у хиљадама дивара

Непокретности 1.815 1.640 1.707 2.615

Уређај фабрике 999 1.182 1.395 2.119

Иввевтар 119 150 168 170

Превозна средства — — 88 71
Благ. и Пошт. шт. 58 71 108 87

Ефекти 123 43 48 48

ЗаЛиха робе 1.207 1.580 1.892 1.433

Дужници 2.100 2.716 2.523 3.380

Јамчевиве — 20 20 20

Пасива

Главница 3.000 3.000 3.000 3.000

Резервв« фонд — — — . 150

Фонд амортизације 477 710 951 1.236

Фовд сумњ. потр. — — — 302

Повервоци 2.846 3.479 3.583 4.649

Јамчевиве — 20 20 20

Пренос добити — 98 12 35

Добвт тек. год. 98 94 383 550

Збир биланса 6.441 7.402 7:950 9.943

Збир билаеса у 1938 изиосио je 9,94 мил., за 2 мил. 

дин. више него крајем претходне године. У пасиви види- 

мо, да je стање поверилаца у току лрошле године повећа- 

но за 1,07 мил. дин., на 4,65 мил, Укупна сопствена средства 

заједно са фоидом змортизације и чистим добитком изно- 

сила су 5,27 мил. према 4,34 мил, дин. крајем 1937. Пре че- 

тири године, у osKToöpy 1935, главница je била повишена са

2 на 4 милиона, али je крајем те године извосила само 3 

мил., пошто je 1 мил. див. био отписш за покриће ранијих 

губитака. Резерваи фовд, који je образован путем дота- 

ције из чистог добитка за 1937, износи 150 хиљ. динч У 

току прошле године обравован je и фонд за сумњива по- 

траживања, у који je унет износ од 302 хиљ. ди«. Фонд 

аморФизације достигао je висиву од 1,23 мил. Из прошло- 

годишњих прихода дотирав м-у je извос од 285 хиљ. (npe- 

ма 240 хиљ. у 1937). Главница и фовдови покривају све ин- 

вестиције. To je повољво.

Иввестиције су и прошле године заатно повећане. 

Крајем 1938 билансиране су са 4,73 милиона, док су у 1937 

биле исказане са 3,1 мил., a у 1935 година са 2,8 мил. див, 

За око 860 хиљ. дин. били су и дужници у 1938 већи кего 

у претходној години и достигли су висиву од 3,38 мил. Т:.1 

треба приписати врошлогодишњем живљем пословању 

Иначе,. залиха робе извоси 1,43 мил. и мања je за 460 хиљ. 

дш. од оне из 1937.

Иако je предузеће освоваво већ 1920 године, ипак 

ово све до 1936 вије било у стању да дели дивидеиду. За

1936 дивиденда je износила 6°/о. Пословање у 1937 години 

доиело je сасвим задовољавајући резул-гат. Да иије било 

дотација фовдовима, са добитком остваревим у тој годи- 

ни могла се je исплатити дивидевда од 12°/о. Прошлогоди- 

шње пословање дало je још бољи резултат. Чисти добк- 

гак остварш у 1938 извосио je 550 хиљ. To одговара lS8/«- 

тном укамаћењу главои-це, Разуме се да дивидевда вије 

толика, јер су зватви износи упот\ребљеви за дотације ф дн- 

довима односно за унутрашње јачав>е предузећа.

Ширите „Н ародно Б л а го ста њ е“
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Sadržaj :
„Искра” творница кемичких производа и свијећа д. д., Загреб 

Dioničko društvo domaće tvornice predenja i tkanja pamuka —  Dugaresa

„ИСКРА” ТВОРНИЦА КЕМИЧКИХ ПРОИЗВОДА И СВИ- 

ЈЕЋА Д. Д., ЗАГРЕБ

„Искри" творници кемичких производа и свијећа д. д. 

обезбеђена je врло повол>ва набавка потребиих сировина, 

јер се ова у том погледу углавном ослања на рафинерију 

петролеума у Цапрагу код Сиска, која добија одеосне си- 

ровине као споредве производе. „Искра” има с друге стра- 

Не и добро изграђену организацију за пласирање својих 

производа. 0 «а  припада коацерну браће Марић. To значи 

да увек има «а распол.ожењу и довољно фииансиских сред- 

става. Благодарећи овим преимућствима она je могла да 

ради и у годинама привредне опште депресије и поред 

смањења куповне снаге широких народних слојева wehy 

које пласира своје производе.

„Искра” je основана 1922 годиве. Главница jioj je пр- 

вобитно износила само 250 хиљ. дин., али je у току 1927 

повишена на 1 мил., колико износи и давас. Предузеће je 

у почетку производило само свеће и неке споредне про- 

изводе, као коломаз. Пре неколико година била je донета 

одлука и о проширењу производње на фабрикацију сапу- 

на и козметичких препарата. У вези с тим приступилз се 

je у току 1936 и проширењу уређаја фабрике. Она данас 

израђује већ читав аиз органских и анорганских хемијских 

и битуминозних производа.

Пословање у 1936 закључено je са сразмерво доста 

зкатним губитком. У претпрошлој и прошлој години при- 

лике су биле нешто повољније. Међутим, конкуренција 

других фабрика, стратаих и домаћих, имала je неповољан 

утицај на формирање цена. С друге стране су и неки тро- 

шкави производње показивали тенденцију пораста, a на- 

рочито издаци за наднице и социјални терети. С обзиром 

на то ни губитак из 1936 није се могао још елиминисати.

Рачун изравнања

Актива 1935 1936 1937 1938

у хил>адама дивара

Непокретности 913 730 194 194

Машине и уређај 2.370 3.306 2.922 2.922

Харт. од вредвости 4 4 4 4

Благајна 56 40 24 16

Роба 2.375 3.297 2.623 1.868

Губитак — 125 98 73

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000

Резервни фонд 265 265 265 265

Фонд амортизације 1.062 1.227 1.490 1.607

Повер. и дужв. саддо 3.321 4.949 3.079 2.160

Прелазни рачуви 28 61 31 45

Чисти добитак 43 — (27) (24)

Збир билавса 5.719 7.502 5.865 5.077

Рачун „машина и уређаја”, који je у току 1936 био 

повећан за скоро 1 мил., на 3,3 мил., смањвн je у 1937 за

384 хиљ. дин., јер су у тој години извесна старија постро- 

јења била избачена из употребе. У току прошле годиие 

стање овог рачуна, као и стање рачуна „непокретности'' 

остало je непромењено. Крајем 1938 укупне иввестиције 

билансираие су на тај начив, као и крајем 1937, са 3,11 

мил. дин. Фонд амортизације достигао je висину од 1,6 

иил. Он покрива укуггае ивестиције са 51,6“/*. Амортизација 

je вршена увек најуредније. У 1938 дотиран je амортиза- 

циолом фонду износ од 117 хиљ. дин. (према 263 хиљ. у 

претходној, 165 хиљ. у 1936 и 238 хиљ. дин. у 1935 години). 

Главница извоси 1 мил. дин., a резервни фонд 265 хиљ. 

(Крајем 1934 износио je 165 хиљ.). Само незнатан део 

укупних инвестиција (no прилици Vio) покривев je још ту- 

ђим средствима.

Повериоци и дужници нису исказами засебно, него 

су међусобио компензирани и билавсирани пер салдо. Због 

тога ве можемо да прикажемо кретање једних и других. 

Односни салдо je исказав у пасиви, и извоси 2,16 мвл. пре- 

ма 3,08 мил. у претходвој и 4,95 мил. дин. у 1936 годиви. 

Kao што се види, повериоци су већи од дужника, али се 

последњих година разлика између њих смањује. Крајем

1931 дужввци су износили 3,32 милвона, a повериоци 6,19 

милиока динара. Можемо претпоставити да извос ло-ве- 

рилаца у 1938 није био већи од оног из 1931. Наиме, за- 

лиха робе у прошлој годиви била je само за 260 хиљ. див. 

већа од оне из 1931, док je повећање стања инвестиција 

више него компевзирано вовећањем фонда амортиз.адије. 

С друге страве je сигурно да ви обим кредитирања муште- 

рија у 1938 није био већи од оиог из 1931. Иначе, после

1936 смањује се и залвха робе. Крајем прошле године она 

je износила 1,86 мил. према 2,62 мил. у 1937 и 3,29 иил. 
див. у 1936 години.

До 1936 пословање je сваке године завршававр са 

позитивним коначним резултато-м. У тој години оно je за- 

кључено са губитком од 125 хиљ. дин. Kao што je већ спо- 

мевуто, у току 1937 и 1938 промет je био опет вешто жив- 

љи. У 1937 остварев je добитак од 27 хиљ., a у 1938 од 24 

хиљ. Ови изноеи су употребљеии за смањење превоса гу- 

битка из 1936. Ha тај вачин je и 1938 година завршена 

пер салдо еа субитком од 73 хиљ. див.

DIONIČKO DRUŠTVO DOMAĆE TVORNICE PREDENJA I 

TKANJA PAMUKA — DUGARESA

„Dugaresa” je ne samo u našoj tekstilnoj industriji na pr

vom mestu, nego ona spada i među naša najveća i najstarija 

industrijska preduzeća uopšte. Zbir njezinog posleđnjeg bilansa 

dostigao je visinu od 208,75 mit din. Da su u bilansu pozicije 

„dužnika” i „poverilaca” iskazane zasebno, kao što se to 

radilo ranije zbir bilansa dostigao bi, možda, i visnu od 250 

mil. „Dugaresa” je osnovana još pre 56 god., u septembru 1884, 

najpre kao javno trgovačko društvo sa glavnicom od 3 mi*
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liona kruna. Glavnica je povećavana nekoliko puta, poslednji 

put u toku 1937 godine, tako da nadaš iznosi 56,25 mil. din.

Već prilikom osnivanja „Dugarese” išlo se za tim da 

se preduzeće u tehničkom i komercijalnom pogledu toliko 

izgradi i usavrši, da bi moglo da ide uporedo s konkurencijom 

iz predratnih austrijskih i mađarskih centara tekstilne in

dustrije. Postrojenja su i posle toga uvek održavana na do

stojnoj tehničkoj visini. U toku poslednjih dvadeset godina . 

preduzeće je nekoliko puta proširivano. Danas ono ima naj

moderniju predionicu pamuka, tkaonicu, farbaru, beljaru, 

sopstvenu električnu centralu itd. Od početka 1929 do kraja 

1938 „Dugaresa” je izdala za nove mašine i uređaj preko

68,5 mil., a za podizanje novih fabričkih zgrada oko 26,5 

mil. dinara, što znači da je za nove investicije trošeno pro- 

sečno po 9,5 mil. godišnje Poslednje veliko proširenje i rrio- 

đernizovanje fabrike izvršeno je u toku 1936, 1937 i 1938. 

Samo u toku te tri godine za nove investicije je izdat iznos 

od preko 50 miliona (40 mil. din. za mašine i 10 mil. za zgra

de). Još pre nego što se pristupilo poslednjem, velikom pro

širenju fabrike, koje je izvršeno 1936— 1938, u predionici je 

radilo preko 40 hiljada vretena, a u tkaonici 1.300 razboja. 

Razume se da je današnji proizvodni kapacitet „Dugarese" 

još znatno veći. Znatno je proširena upravo predionica, tako 

da veliki deo proizvedene pređe preostaje i za prodaju. Da

našnja proizvodnja „Dugaresa” obuhvata sledeće glavnije 

predmete: pređu od američkog, egipatskog i istočno-indijskog 

pamuka, sirovu, beljenu i obojenu, kao i šarenu pređu, zatim 

konac za najraznovrsnije potrebe, vatu i gotove pamučne 

tkanina svih vrsta. Svi proizvodi „Dugarese” uživaju renome. 

Uostalom, roba sa fabričkim žigom „Dugaresa”, svetim Đor-

đe'm, bila je pre svetskog rata dobro poznata i cenjena u

svim jugoslovenskim krajevima bivše Austro-Ugarske.

U svom poslednjem poslovnom izveštaju upräva „Du

garese” konstatüje da je u vezi sa daljom reorganizacijom u 

predionici u toku 1938 rad u tom odelenju privremeno obu

stavljen, tako da je i proizvodnja, koja je u 1936 i 1938 po

kazivala tendenciju porasta, opet nešto nazadovala. U 1938 

biia jè manja nego u prethodnoj godini i proizvodnja u tka

onici, što je posledica slabije tražnje tkanina. Pored toga

osećala se;je, pored međusobne konkurencije domaćih pre- 

duzeća, u pogledu izvesnih proizvoda i konkurencija koju

našoj tekstilnoj industriji čine strane fabrike. Naročito jaka 

bila je. konkurencjia Nemačka i Italije, što treba pripisati 

stanju klirinškog salda i znatnim izvoznim premijama, koje su 

stajale na raspoloženju fabrikama iz tih zemalja. To sve ima

lo je za posledicu da je i ukupna prodaja „Dugarese" u 

1938 godini bila manja nego u 1937. U toku prošle godine 

uslovi za plasman gotovih proizvoda nisu se bitno popravili, 

ali su se zbog nestašice deviza, a docnije i zbog rata u Ev

ropi, javile znatne teškoće oko nabavke sirovina.

Račun izravnanja

Aktiva 1935 1936 1937 1938

u hiljadama dinara

Zgrade 37.740 45.394 47.315 47.581

Mašine 59.510 71.940 80.678 88.840

Blagajna 712 181 66 135

Menice i efekti 7.205 7.580 7.373 7.152

Roba i sirovine 42.421 41.376 57.333 65.039

Pasiva

Glavnica 56.250 56.250 56.250 56.250

Rezervni fond 5.535 5.535 5.535 5.535

Fond valorizacije 7.215 7.215 7.215 7.215

Fond amortizacije 52.622 64,848 80.883 96.408
Penzioni fond 2.486 2.713 2.697 2.637

Ppver. i dužnici ' 8.530 22.898 33.049 32.609

Dobitak 4.949 7.012 7.136 8.093

Zbir bilansa 137.589 166.471 192.765 208.748

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Opšti posi, troškovi 4.842 4.579 4.621 5.209
Fabrikacija 41.934 49.531 59.183 54.557
Prevozna sredstva 889 -- -- ___
Porezi 2.110 2.782 8.356 5.562
Amortizacija 9.087 12.226 16.035 17.302
Nenapl. potraživanja 139 113 196 221
Dobitak 4.949 7.012 7.136 8.093

Prihodi

Prenos dobitka 302 529 604 728

Od prediva 34.297 40.064 56.833 50.028
Od ostale robe 29.350 35.651 38.080 40.188

Zbir prihoda ili rashoda 63.950 76.244 95,517 90.944

Kao što je već spomenuto, u toku poslednje tri godine

— u 1936, 1937 i 1938 — izvršene su investicije za oko 50 

mil. Ukupne investicije krajem 1938 godine iznosile su 136,4 

mil. din. Od toga otpada na zgrade 47,58 mil, i na mašine

88,84 mil. din. Fond amortizacije, koji je iskazan sa 96,4 mil., 

pokriva ukupne investicije sa preko 70%, tako da njhova 

knjigovodstvena vrednost ne iznosi više od 40 mil. diri. Stvar

na vrednost fabričkih investicija јг znatno veća. To znači da 

preduzeće ovde ima i znatnu tihu rezervu. Vrlo je povoljan 

i odnos između investicija i sopstvenih sredstava, jer ova 

pokrivaju ле samo sve investicije, nego i izvesan deo obrtnog 

kapitala u užem smislu. Moglo bi se izvršiti još za oko 30 

miliona dinara novih investicija, pa se time ipak ne bi imo- 

bilizovala tuđa sredstva. Pored investicija, u aktivi postoje: 

„zalihe robe i sirovina” i „menice i efekti”. Zalihe su krajem 

1938 iznosile. 65 mil., za 7,7 mil. više nego krajem prethodne 

odnosno za 24 mil. din. više nego krajem 193G godine. Do 

sada nijedan bilans „Dugarese” nije pokazivao tako velike 

zalihe; Menice i efekti iznose 7,1 mil. i ne pokazuju većih 

promena u odnosu na 1937 i nekoliko prethodnih godina.

Sopstvena sredstva „Dugaresa” zajedno sa fondom 

amortizacije, a -bez čistog dobitka za 1938, iznose 165,4 mil. 

Već je spomenuto, da preduzeće ima i izvesne tihe rezerve 

kod svojih investicija. Glavnica i fondovi ostali su isti' 

u toku poslednjih 12 godina. Fond amortizacije povećan 

je u 1938 godini za 15,5 mil. Poverioci i dužnici nisu iskazani 

zasebno. Zbog toga ne možemo utvrditi ni tačan iznos tuđih 

sredstava. Saldo dužnika i poverilaca je iskazan u pasivi sa

32,6 mil. din, To znači da društvo za taj iznos ima više po

verilaca nego dužnika. Kad bi se izdvojila obaveza „Dugarese” 

po njenim industriskim obligacijama (iz 1932 godine), videlo. 

bi se da su ostali „poverioci” samo za nešto više od 10 mil. 

veći od „dužnika”. To je povoljno.

Interesantan je i račun gubitka i dobitka. Posle 1935 

prihodi su pokazivali izrazitu tendenciju porasta. U 1938 ova 

tendencija je zaustavljena. Prihodi od proizvodnje i prodaje 

prediva u 1938 iznosili su 50 mil., za 6,8 mil. manje nego u

1937, dok su prihodi od ostale robe u odnosu na prethodnu 

godinu bili za 2 miliona veći, a iznosili su 40 mil. đin. Troško

vi fabrikacije iznosili su 54,5 mil. i bili su takođe za 4,6 mil. 

din. manji nego u prethodnoj godini. U 1938 bili su manji i 

izdaci za poreze, koji su u 1937 bili skoro tri puta veći nego 

u 1936. Opšti posloVni troškovi su nešto povećani, a pove

ćana je i dotacija amortizacionom fondu. Čisti dobitak za

1938 iznosio je 7 mil. 365 hilj. i bio je za 838 hilj. din. veći 

od onog iz prethodna godine. Ovo povećanje čistog dobitka 

stvoreno je uprkos smanjenju prodaje, a treba ga pripisati 

povoljnim nabavkama sirovina i uštedama ostvarenim raci

onalizacijom proizvodnje, koja je omogućena reorganizacijom 

preduzeća. Postignuti uspeh potpuno zadovoljava. Podeljena 

je dividenda od 12%> (prema 10,8% u 1937 i 1936, 7,2°/o u

1935 i 4% u 1934 godini). Tantijema je iznosila 333 hilj., a 

ostatak dobiti od 1,01 mil. din. prenet je na novi račun.
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Трепча M. Л. —  Лондон

ТРЕПЧА МАЈНС ЛИМИТЕД —  ЛОНДОН

У броју 44 од 4 новембра 1939 у члаику „Око руда 

и метала" стали смо на гледиште да je вепотребан коме- 

саријат, пошто се много већи ефекат може добити у спо- 

разуму са компанијама, кзје су увек показивале најбо- 

љу вољу.

Разуме се да ни рудници не могу имати иишта против 

тога да се, у границама економске и техничке могућности, 

производња повећа до максимума. Цело питање своди 

се, дакле, на то, да ли се тај максимум производње може 

лакше постићи директном интервенцијом државе или тако 

да се постојећи аиарати друштава оставе неометани не- 

компетевтким утицајима. Имајући у виду спремност дру- 

штава да изиђу усусрет држави, разуме се да нисмо могли 

одобрити предузимање принудних мера које би без гао- 

требе спутавале слободу њиховог рада.

У свом говору одржаном 29 децембра 1939 на глав- 

ној скупштини у Лондову претседник управног одбора дру- 

штва Трепча Мајнс Лимитед, г. Алфред Честер Бити, који 

je, као што je нашим читаоцима познато, један од најпо- 

знатијих светских рударско-финансијских стручњака, са- 

општио je да je у овом погледу, најзад, постигнут један 

нови споразум са југословенском владом. Према том спо- 

разуму за време од 1 септембра 1939 до 30 јуна 1940 су- 

спендован je аранжман који je био закључен са нашом 

владом у јулу 1938. Уместо тога важи нова одредба no 

Kojoj се Трепча обавезала да he одређени део своје про- 

изводње, искључујући производњу пирита, стављати «а 

расположење нашој држави уз плаћање у динарима, a на 

бази светске цене метала. Само 0'Статком производње ком- 

панија може да располаже no вољи. Примајући ову оба- 

везу Трепча je, без противуслуге са наше стране) дала и 

материјалан, прилог за решавање тешкоћа које су се код 

нас јавиле у вези са избијањвм рата у Европи.

Добру вољу «  показану, спремнзст Трепче да нам 

изиђе усусрет треба тим пре подвући, што би компанија 

имала разлога да буде незадовољна због пресије која je 

на њу вршена за време радничког штрајка на руднику 

„Стари трг”, који je тра.јао од 19 јула до 3 септембра 1939. 

Мора се признати да je Трепча са својим радницима увек 

поступала великодушно. Наднице које je она плаћала биле 

су стално знзтно изнад просечних надница у крају у коме 

.она ради. Шта више, оне су стално .спадале међу најјаче 

у делој Југославији. Иако се, с обзиром »a то, није могло 

наћи никакво оправдање за велико повишење нивоа надница 

коje су радници тражили, ипак je компанија била спремна 

да учини сваку разумну концесију. Она je одмах поиудила 

извесне додатке ожењеним радницима који не станују у 

њеним зградама, као и систем плаћевог отсуства ;за све 

раднике. Због неприхватања тог предлога компаннје, који 

je доцније ипак усвојен, нанета je огромна штета и њој 

и целом радништву. Нови колективни уговор који je за- 

кључен са радништвоМј поред споменутих додатака оже- 

њеним радницима и система плаћеног отсуства, предвиђа 

п један додатак уз редовне иадвиде, којн варира са деиам

олова. Благодарећи томе, повољним ценама метала неће се 

користити само компанија, него и радништво.

Топионице олова и цинка су формално самостална 

акционарска друштва. Прво, са седиштем у Звечану, има 

главницу од 60 мил. дин., a друго, са седиштем у Шапцу, 

има главницу од 30 милиона динара. Главни оснивач и 

финансијер ових друштава je Трепча Мајнс Лимитед, која 

je, као што je neh споменуто, у ту сврху већ у 1938 пови- 

сила своју главницу.

Подизање топионица олова и цинка, које се врши 

no нашем захтеву, je последњи логички корак у развитку 

рударског рада Трепче. Трепча добија руду која има око 

9% злова и 0% цинка. Из ове руде до сада су ce у cena- 

рацијама подигнутим у Звечану као коиачни произвзди 

добијали: 1) оловни концентрат који има око 79,2% олова, 

0,77% цинка и oko 28 унца сребра no тони, 2) цинков кон- 

дентрат који има око 49,8% цинка и 0,62% олова и најзад 

3) пирит, који садржи око 501% сумпора. Концентрати 

олова и циика највећим делом су изважени преко Солуна 

у иностранство. Благодарећи изградњи топион-ица у земљн 

наша оловво-цинкана руда ускоро ће у нашој земљи, про- 

лазити кроз све фазе свог оплемењивања, тако да ћемо 

извозити само чисте метале.

Изградња топизнице олова,, са .почетним кзпацитетом 

од 12.000 тона сировог и рафинисаног олова годишње, тре- 

бала je да буде готова до октобра 1939, с тим да јзј се до 

јануара 1941 капацитет иодигне на 60.000 тона годишње, 

како би тада могла да оплемењује руду из свих рудннка 

Трепче. Због избијања рата испорука извесних постројења 

од стране фабриканата je задоцнела,. тако да je морало 

доћи до извесног закашњења и код подизања ове толио- 

нице. Међути1м, прва пећ вове топиовице олова ипак je 

пуштена у погзи већ 21 децембра 1939 и ова функционнше 

н-а задовољавајући начив. Даље пећи пустиће се у погзн 

чим ее персовал увежба у том новом послу.

У прошлој пословнзј годиви зиатно су били напр> 

довали и радови око подизања топионице цивка у.Шапцу. 

С обзкром на то да je у изгледу могућност добијања кв* 

тине погонске струје из нове хидроцентрале која треба да 

се подигне ва Дрини, одлучено je да се за рад топиз- 
нице цинка усвоји прзцес електролизе. У вези с тим за- 

кључен je један споразум са „Anaconda Copper Mining 

Company of America”, ирема ко>ме je ова последња тр*- 

бала да изврши претходне пробе са Трепчиним ковцен- 

тратима, да изгради пробна посгрс-јеља на којима he се 

те пробе извршити и најзад да ваправи план за изградњу 

Трепчиве топионице цинка. Ови послови вршени су у Ка- 

товицама од стране „Giesche Spolka Akcyjna”, једне афи- 

лијације ,,Anaconda’' KOMnaHHje. (Резултати постигнути у 

споменутим пробним постројењима били су потпуно задо- 

вољавајући, тако да je била знатнз иапредовала и изград- 

ња плана Трепчине топионице цинка у Шапцу. Међутим, 

због рата у Пољској растурили су се инжењер;и који су 

радили на том ванредво специјализованом послу, такз дis 

:сб рн иије могао више наставити, Тапконица у Шапцу, са
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почетним производним капацитетом од 10.000 това сировог 

н рафинисаног цинка годишље, требала je да буде до®р- 

шена у јулу 1940. Међутим, како су због рата у Пољској 

сви досадашњи претходни радови пропали, треба рачуиати 

с тим да ће се њева изградња одложити док се прилике 

не среде.

Резерве расположиве руде у главном Трепчином руд- 

вику „Стари Трг’7 према процеви која je изћршена 30 сеп- 

тембра 1938, извосиле су 4,1 милизва тока, a имају просеч- 

иу садрживу од 9,3% олова, 5,0% цивка и 3,8 унде сребра 

no тани. Истог дава расположиве резерве руде у осталим 

друштвеним рудницима) који су били већ огворени, изно- 

оиле су око 2 милиоиа това, и то на руднику „Војетин'’, 

који je равије прииадао преузетом друштву Копазлик 

Мајвс Лимитед,- 750.000 тона са проеечвом садржином .од 

9,0% олова, 6,5% цинка и 3,7 унца сребра no тони; на руд- 

нику „Дзбрево”, који je раиије тгрипадао преузетом дру- 

штву Злетово Мајвс Лимитед, 948.000 тона са просечном 

садржином од 11,5% олова, 1,7% цинка и 3,5 унце сребра 

no тони, и најзад на руднику „Ново Брдо” 300.000 тона 

сулфида и делом оксидисане рудаче са просечном садр- 

жином од 5,21% олова, 11,1% цинка и 3,5 унце сребра и

2,7 грама злата no тоии. Због већ споменутог радиичког 

штрајка ове године није било могуће извршити поиовну 

ироцену расположивих резерви руде. Међутим, на рудни- 

цима „Војетин”, „Дзбрево” и „Hoibo Брдо”, експлоапгација 

није вршена, тако да за њих вреде подаци од 30 септем- 

бра 1938. У погледу расположиве руде на „Старом тргу!' 

треба приметити да се стање није погоршало, већ побољ- 

шало. Наиме, отварањем ета^же на ииеоу од 435 м, постала 

je расположива већа количина иове руде од о«е количине 

коja je у току прошле пословне године извађена из земље.

Kao што je већ споменуто, главни рудник из кога 

je до сада вађена јруда je „Стари трг”, недалеко од Зве- 

чана, где стотине старих окана очигледно показују да je 

ту рударство и раније било на «исоком ступњу развитка. 

Додуше, стари рудари нису смели да иду дубоко у земљу, 

[ep нису имали ва расположењу данашњих техничких 

средстава, него су руду вадили из слојева који за њих 

шсу претстављали никакву опасност; поред тога, они су 

ее интересовали само за руду са већом садржином метала. 

Саио напредак науке и улаган>е огромних капнгала омо- 

гућили су да овај рудник 0;пет проради. Ha старам рудишту 

друштво Трепча Мајис Лимитед je инвестирало капитал од 

око пола милијарде динара, и наиесто старих окана на- 

прављени. су hob« изводии тукели и откопи, постављеве су 

електричне дизалице и компресор-машине, спроведена je 

канализација и у влажна окна унете су пумле; иаправ- 

л>ене су скупоцене челичне и дијамантске бургије, које су 

избушиле камвн у земљи у дубини од више стотина метара.

Руда се добија из 10 етажа, које се «алазе «а нивзу 

од 435 м, 485 м, 545 -м, 610 м; 670 м; 730 м; 760 м; 795 м; 

830 м и 865 м. Учињене су већ потребне припреме и за још 

-јаче еилажење у дубину. Beh се, на пример, поетављају 

пумие н друга постројења у етажи кој.а се налази на нивоу 

од 345 м надморске висиве, односно на вивоу који je за 

око 410 м нижи од нивоа на којем се гаалази река Трепча. 

Етажа на 865 м je за око 110 м виша од нивоа корита реке 

Трепче. Висинска разлика између најдоње и најгорње 

етаже износи као што се види, 520 м. У 1938-39 највише 

руде je извађево из етаже на 545 м (327%), која je отво- 

рена у току 1935-36. Ha друго, треће «  четврто место до- 

лазе етаже на надморској висини од 485 м (25,9%), 670 м 

(15,2%) и 610 м (13,9%). Ha ове четири етаже откада 87,7\% 

целокупне прошлогодишње про«зводн»е.

Kao што je већ споменуто, Трепча je приступила про- 

изводњи у 1930 годиии. До краја септембра те годене до- 

'бившо je 17.371 тона руде, Кретање производње у иа- 

гредним годипама паказују нам следеће цифре (у тонама):

Година Руда 1федата Ов.а руда садржавала je

сепарацијама npòcé4H0

тока олова% цинка !‘
1930 17.371 9,60 8.10
1900-31 256.549 12,«) 7,60
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
1938-39 616.403 8,73 4,91

Производн>а РУДе je расла «з године у годину И

1937-38 била je достигла рекордну висиву од 655.712 тзна. 

Рачунало се je да he прошлогодишња производња npe- 

машити ону из претходне године за преко 120.0001 тона 

односно за 20%. Међутим, због већ спаменутог штрајка 

то се није десило, тако да прошлогодишња производња у 

поређењу са оном из ттретходне године показује чак и 

смањење од округло 40.000 тона. Ископана руда вади се 

кр'03 главне отворе рудника -на најмодернији начин, по- 

моћу шажних ваздушних компресзра. Затим се товари у 

вагоне до жичане железнице, која je даље преноси у већ 

споменуте сепарације у Звечану. Жичана железница je ду- 

га 6.600 м, a има висиноку разлику зд 235 м. У сепараци- 

јама, за које су потребне знатне инвестиције, руда се меље 

и кваси итд. После читавог виза хемијских и физичких 

процеса и флотација добијају се као «оначни производи 

концевтрат олова, концентрат цинка, пирит, a у поеледње 

време у мањим количивама и кондентрат бакра. Kao што 

je већ споменуто, у Звечаву се подиже и »ова топионица 
олова.

Производњу концевтрата добивеиих из прерађене 

руде у појединим годивама показује нам следећа таблица: 
Година Оловви концевтрат Цивков ковцентрат Пирит

тоиа олова '% тона цикка :% тоиа

1930 2.229 70,0 1.003 47,6 ---

1930-31 41.358 75,6 32.770 50,3

1931-32 48.566 76,3 62.192 50,2 6.300

1932-33 58.852 77,5 83.297 50,4 7.800

1933-34 63.027 79,2 92.166 50,4 9.390

1934-35 64.874 79,9 94.146 50,1 39.340

1935-36 63.131 79,5 82.234 50,0 57.037

1936-37 70,486 79,4 69.863 50,0 82.005

1937-38 72.989 79,2 70.120 49,8 100.027

1938-39 65.561 79,5 53.182 50,2 85.072

До прошле године производња оловног кзвцевтрата 

показивала je «епрекидан пораст. Назадовање производње 

овзг концентрата у 1938-39 ije у вези са већ помеиутим 

прошлогодишњим радничким штрајком. Производња ци:в- 

ковог ковцентрата била' je достигла рекордну висину од 

94.146 тона у 1934-35 гздиви. После те године она се стал- 

во смањуње, у првом реду због тога што je руда послед- 

њих година вађева највише из вижих етажа, у којима она 

има мању процентуалну садржину цинка. Прошле годиие 

се je, поред тога, и овде осетило дејство радвичког штрај- 

ка. To Дејство осетило се je и код производње пирита, 

која Je у 1937-38 била достигла рекордву висину од 600.000 

тоиа, али je у прошлој години назадовала за 15%. Трепчин 

концентрат пирита, који садржн око 50% сумпора, продаје 

će хемијским фабрикама у Југославији („Зорка"), Мађар- 

ској, Немачкој и Словачкој. 14 септембра 1937 стављена 

су у пзгон и постројења за добивање ковцентрата 6akpà. У 

1937-38 добивене су 1863 тове тог концевтрата који je про- 

сечно садржавао 14,83% бакра; 9,12% олова; 6,27% цинка, 

4,32 унце сребра и 1,47 грама злата no тови. У току про- 

шле пзсловне године добивеие су 2.101 тоиа концентрата 

бажра, кбји je проеечио садржавао 16,06i% бакра, 7,б!%
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олова 4,56% цинка, 4,07 уица сребра и 1,66 грама злата 

no тони.

Највећи део концентрата олова и циика до сада je 

(Овожен прекз Солуна у западноевропске топиовице. До- 

маћим топионицама продаване су само минималне коли- 

чине концентрата олова и цикка. To нам показују и сле- 

деће цифре:

Година Локалним топизницама Преко Солуна

Испоручено Оловног Цинковог Оловног Цинковог

това конц. ковц. конц. ковц.

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

1937-38 10 8.145 72.979 61.975

1938-39 -- 2.212 65.561 49.742

Трепча производи сама и сву потребну електричну 

енергију у сопственој централи, која има 4 снажна турбо- 

гевератора, као и резервну цевтралу. У 1938-39 произве- 

дено je 35,13 мил. к. в. ч. струје према 35,97 мил. к. в. ч. 

у прегходној, 26,92 1мил. к. в. ч. у 1936-37 и 22,27 мил. к.

в. ч. у 1935-36. Сваки киловат-час произведене струје ко- 

штао je прошле године 0,339 пе»са према 0,3845 пенса у 

претходној и 0,4352 певса у 1936-37 години. Цевтрала тро- 

ши преко 200 тона горива дневео. У прошлој пословној 

годиви утрошила je 76.000 това горива,

Бксплоатација копаокичке руде почела je средином

1937 са почетвим месечвим капацитетом од 13.000 това си- 

рове рудаче. Потребна поетројења за њену прераду (т. 

Sb . сепарације) подигнута су у оквиру већ пост;>јећег пра- 

лишта у Звечаву. Она je травспортовава са рудвика „Во- 

јетин” жичаном железницом од 10,6 км до стаиице Лешзк, 

a одатле je даље ишла железиицом за Звечав, који je од 

стакице Лешак удаљев 40 км. У току 1937-38 сепарације у 

Звечаву прерадиле су 101.608 то«а копаоничке руде према 

20.024 томе у 1936-37. У току прошле пословве године екс- 

плоата-ција копаоничког -рудвика «ије вршена, a обновиће 

се чим се доврше постројења која треба да олакшају 

гравспортовање сирове рудаче до Звечаиа.

Прошле године није вађева руда «и из рудвика 

„Ново брдо’г (који je раније припадао друштву Ново 

Брдо Мајвс Лтд), као ни из рудвика „Добрево” (који je 

равије припадао друштву Злетово Мајнс Лтд). Kao ureo 

е иашим читаоци.ма позвато, рудник „Добрева'’ валаз« се 

na средокраћи пута Краљево— Злетово. У току прошле и 

претпрошле године довршавао се je уређај пралишта у 

Пробиштипу, где ће се прерађивати руда из овог рудвика. 

Пралиште и електричва цевгграла удаљеви су 3,5 км од 

рудника с којим су везани жичаром, a подипнути су ва 

том месту, јер се ,у близиви провашло мање лежиште 

мрког угља, који he се употребљавати за погон електрич- 

не централе. Пробви рад пралишта у Пробиштипу, који je 

вршен у току прошле годиве, дао je задовољавајући ре- 

зултат. Прерађене су 5.082 тове руде из које je добивена 

581 това ковцевтрата олова, који je садржавао 68,32% 

олова и 18,66 унца сребра no тони.

Биланси Трепче за 4 последње годвне овако из- 
гледају:

Рачун изравнања:

Актива: 1935-36 1936-37 1937-38 1938-39

у енглеским фувтама 

Концесија и права истр. 511.739 511.739 541.532 541.532

Рударски радови 229.288 230.408 230.408 230.408

Земљишта 11.820 11.939 13.362 14.338

Зграде, маш. н уређај 264.938 312.367 513.805 507.052

Иввест. укупно 1,017.785 1,066.453 1,299.107 1,293.330

Залихе робе 66.897 108.874 140.459 162.248

Ковцентрати 51.909 32.519 52.050 1

Акције зависних пред. ——  ---  ---- 159.454

Дуг зависнмх пред. —— -- 295
Позај.м. југ. лох. властима--- -- 23.366 25.151
Разви дужници 32.644 38.262 57.710 46.712
Ефекти (југосл.) 3.636 5.962 5.962 5.962
Југ. благ. записи —•— 4.916 — --
Wil% ратви зајам -- - —;— 11.414
Потовина 537.126 897.866 1,071.144 738.624

Пасива:
Главница 1,117.038 1,118.364 1,789.028 1,789.028
Резервни фозд 100.000 225.000 250.000 250.000
Пореска резерва 160.983 398.019 373.805 205.991
Равви повер. и рез. 43.572 92.619 70.457 67.925
Потраж. зависн. пред. _ _ -- —.— 642
Ha распол. гл. окупшт. 288.404 315.934 171.424 129.605
Збир билавса 1,709.997 2,149.936 2,654.714 2,443.191

Збир биланса изнвси 2,44 мил. енглеских фунти пре- 

иа 2,65 мил. еигл. фунгги у претходној годиви. Ако се то 

прерачува у диваре, види се да Трепча билансира са око 

600 мил. динара. У пасиви видимо да уплаће!ва главвица 

износи 1,79 мил. евглеских фувти, једнако као и крајем 

претходве године. Остао je непромењен и резервви фовд, 

који je билаисиран са 250 хиљ. евгл. фунти, али je пореска 

резерва за скоро 170 хиљ. фувти мања; исказава je са 206 

хиљ. фунти. Укутшо дуговање трећим лицима износи свега 

68 хиљ. евгл. фунти. To звачи да на туђа средства ве от- 

пада ви 3i% од укупних. Уосталом, то «ису никакви кре- 

дити, већ ведоспела пограживања лиферашта и прелазве 

позиције.

Структура активе je такође врло интересантна. Око 

53% целе активе отпада ®a вредвост концесија, права ис- 

траживања, «а земљишта, зграде, машине и остале инве- 

стиције, 6,9% на акције зависвих предузећа (Топионице 

олова a. д. и Толионице цинка a. д.), 32% ва готовиву, 

6,61% na залихе робе и око 4% дужнике и хартије од вред- 

ности. Готовина je још увек врло зватва( ма да je у по- 

ређењу са стањем крајем 1937-38 смањена за окз 30%. Ис- 

казана je са 738,6 хил>. енгл. фунти. To je више од 150 ми- 

лиона дивара. Залихе робе и концевтрата исказаве су са

162 хиљ. фунти и мање су за око 30 хиљ. фувти него кра- 

јем претходне годиве; ово смањење залиха треба такође 

гсриписати већ поменутом радвичком штрајку. Позиција 

„акције зависних предузећа”, која je исказава еа 159,4 

хиљ. фувти, no први пут се јавља у билансу. To су ак- 

ције Топжжице олова и Тоггиовице цинка. Оснивачке скуп- 

штиве ових друштава одржане су средином вовембра 1938.

Рачун губитака и добитака

Расходн 1935-36 1936-37 19137-38 1938-39

У евглеским фувтама

Руда 228.418 308.533 318.092 310.645

Добијања концентрата 100.758 117.039 148.367 124.898

Транспорт и продаја 97.750 94.089 102.147 90.025

Општи трошкови 37.220 59.597 56.322 63.959

Награде управи 8.779 &818 7.620 3.700

Плате и упр. трошк. 22.341 26.392 19.549 26.762

Рзсходи — укупно 495.266 614.468 652.097 619.989

Амортизација 42.411 44.798 52.703 48.477
Пореска резерва 59.200 266.676 88.440 117.749
Рез. за евент. губитке — — .— 10.600
Чисти добитак тек. г. 402.194 632.470 202.139 40.091

Приходи

Пренос добитка (26.034) (32.035) (92.261) (94.165)
Од лроизводње 992.452 1,541.769 976.104 826.249
Камате и разни 6.619 16,646 19.275 10.657

Збир прих. или расх. 999.071 1,558.412 995.379 836.906

Подела добитка

Интерим — дивидевда 109.824 223.571 77.166 —

Фузија и пов. главнице — — 6.070 406
Провизнја пов. главн. — — 10.524 —

Прилог бан. болници . - — 4.216 4.245
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Резервном фонду 30.000 125.000 25.000 -—

Дивиденда 256.369 223.673 77.259 —

Пренос добитка 32.035 92.261 94.165 129.605

Укупн-ì 428.228 664.505 294.400 134.256

Са 1,54 милиона енгл. фунти у 1936-*37 бруто-прихо- 

ди: од производње били су пали на 976 хиљ. фунти. у 

1937-38, ма да су у тој години и производња и продаја 

биле иајвеће од како je рудиик почео да ради. Kao што 

}е iiopacT прихода са 682 хиљ. енгл. фунти у 1933-34 на 

1,54 мил. фунти у 1936-37 био готово искључива последи- 

ца повољних прилика у 1937-38 било изазвано смањивањем 

светске цене олова и цинка. Поновно опадање тих при- 

хода у 1938-39, за око 150 хиљ. фунти према претходној 

години, на 826 хиљ. фунти, треба пр.иписати смањењу про- 

изводње због већ поменутог радвичког штрајка.

До 1937-38 трошкови производње су стално расли. 

У прошлој пословној години због смањења лроизводње 

они су у поређењу са претходном годином такође опали, 

и то трошкови добијања и транспорта руде за 8 хиљ. 

фунти, трошкови добијања коацентрата за 235 хиљ. фута- 

ти трошкови транспорта и продаје концентрата за 12 хиљ. 

фунти. Иако je чисти добитак у 1938-39 знатно мањи од 

оног из претходне године, ипак се je дотација пореско«] 

резерви у прошлој години према претходној морала по- 

већати за око 30 хиљ. фунти, јер су порески терети по- 

већани, како у Енглеској, тако и у Југославији. Код нас 

je уведен, као што je познато нови допринос за народну 

одбрану, a у Енглеској je стопа друштвеног пореза са пр- 

вобитних 5 и no шилинга. ад фунте повећана «а  7 шилин- 

га за 1939-40 и на 7 и no шилинга за 1940-41 годину.

Вишак прихода над расходима у 1938-39 изиосио je

216.9 хиљ. фунти према 343,3 хиљ. фунти у претходној,

943.9 хиљ. фунти у 1936-37 и 503,8 хиљ. фунти у 1935-36 

години. После одвајања за отписе и дотација пореској ре- 

зерви чисти добитак за 1938-39 износи само 40 хиљ фун- 

ти. према 202 хиљ. фунти у претходној, 632 хиљ. фунти у

1936-37 и 402 хиљ. фунти у 1935-36 години. За 1938-39 вије 

исплаћена никаква дивиденда, него je целокупни прошло- 

годишњи добитак заједно са превосом неподељеног до- 

битка из претходне године пренет на нови рачун. За

1937-38 била je подељена дивиденда од 10% нето, за 1936-37 

од 30%, за 1935-36 г. 25%, за 1934-35 г. 20% и за 1933-34 

од 12%.
Управа Трепче објављује у свом извештају и врло 

интересантне податке о трошковима производње. Kao 

што показује и горњи рачун губитка и добитка, у прош- 

лој години, не рачунајући издатке за порезе еи отпис 

иквестиција, ти трошкови су из-н0сил1и округло 620 хиљ. 

фунти. Од тога je отпадало 53,7 хиљ. фунти за истражи- 

вања, 152,2 хиљ. фунти за вађење руде, 88,9 хиљ. фунти 

sä опште рударске трошкове, 15,8 хиљ. за превоз руде 

жичаном железницом, 124,9 хиљ. фунти за добијање кон- 

центрата у сепарацијама, 94,4 хиљ. за администрацију и 

90 хиљ. фунти за превоз коицентрата железницом и па- 

робродима. Трошкови за добијање и прераду једне тоне 

РУде, укључивши и трошкове за превоз и продају кон- 

центрата, али без амортизације и порезе, износили су: .

1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 

шилинга/пенса 

Истраживања 1/5 1/3 2/1 1/11 1/9

Радови и произв. 3/10 4/4 4/11 4/8 4/11

Општи руд. трошк. 1/4 1/8 2/3 2/6 2/11

Жичана железн. —/6 —/6 —/5 —/7 —/1

Добиј. концентр. 3/4 3/5 3/8 4/6 4/1

Админ. трошкбви 2/—  2/4 3/— 2/7 3/0

Укушно 12/5 13/6 16/4 16/9 17/2

Траисп. трошкови 3/6 3/4 2/11 3/1 2/11

Укупно 15/11 16/10 19/3 19/10 20/1

Ка.0 што се види, у поређењу са претходиом годи- 

ном, укупни трошкови no тони прерађене руде порасли 

су за 3 певса, на 20 шилинга и 1 пенс, ма да су неке вр- 

сте- трошкова смањене (истраживања, жичана желе.чница, 

добијање концентрата, травспортви трошкови). Повећаве 

су углавном оие .врсте. трошкова код којих, преовлађују 

издаци за радну снагу. Ако горње цифре изразимо у про- 

центима, добијамо следећу слику:

1034/35 1935/36 1936/3)7 1987/38 1938/39

Истраживања 9,0 7,3 10,9 9,5 8,7

Радови и произв. 24,1 25,7 25,4 23,6 24,6

Општи руд. трошк. 8,3 10,1 11,7 12,5 14,3

Жичана железн. 2,8 3,1 2,3 3,1 2,6

Доби. концентр. 21,1 20,3 19,0 22,8 20,1

Админ. трошкови 12,5 13,8 15,4 12,8 15,2

Травоп. трошкови 22,2 19,7 15,3 15,7 14,5

Укупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

И у прошлој години отпадао je највећи део (24,6%) 

укупних трошкова на вађење руде (радови и производња). 

Ha трошкове добијања ко*нцентрата отпадало je 20,1!%, 

на административне трошкове 15,2%, «а транспортне 14,9% 

и на ошште рударске 14„3% од укупних трошкова. По- 

већање административвих и -олштих рударских трошкова 

према претходној години углавном je последица преузи- 

мања путем фузије друштава „Злетово’' и „Ново Брдо”. 

Kao што je већ споменуто, рудниди који су раније припа- 

дали овим друштвима нису у прошлој години експлоати- 

сави тако, да од њих није било никаквих прихода, али су 

се и за њих извесви расходи морали чинити.

Да би се у потпувости мотао оценити и нациспално- 

економски значај Трепче, треба вмати у виду да je о«а 

почела сво‘ј рад такорећи у правој пустињи, у крају у ко- 

јем су се због неплодности земљишта тешко могла раз- 

вити већа насеља. Међутим, данас су ту подигнута чак 

најмодериија нова насеља, направљени су друмови, мо- 

дерне зграде за становање радвика и чиновника итд. Али 

вапредак не показује се само споља. И животне прилике по- 

стале су несравњево боље. Захваљујући рудвику наднице 

су постале високе. Врло велике користи има и остало ста- 

новништво од радника и чиновника, који остављају мно- 

Го новаца код народа. Биће интересантно и сазвање о то- 

ме колико Трепча оставља у нашој земљи. Прошле годи- 

не, као што je споменуто, издато je за непоередне трош- 

кове производње округло 620 хиљ. фунти, односво око 

150 милиона динара. To су углаввом вадвице које прима 

наше радништво, помоћни и поговски материјал купљен 

у земљи и возарина државних железница. Ако томе до- 

дамо порезе, трошарине, царине, прирезе и разне друге 

дажбине, доћићемо до цифре од скоро 200 милиона ди- 

нара. Трепча даје свом радништву све савремене и хиги- 

јенске удобности: нове куће за становање, осветлење,

Школу за децу, болвицу, књижвицу, биоскоп, предавања 

итд. Трепча има преко 3.000 радника. Благодарећи Tpen- 

чи цео крај у којем она ради доживео je ванредан при- 
вредни полет.

У управи Трепча Мајнс Лтд су господа: Алфред

Честер Бити (претседвик); Божо Н. Банац; A. Честер Би- 

ти — млађи; Сер Алберт Бенет, Барт.; A. Ј. Брет; Др. Ф. 

Е. Кип; Ј. A. Дун; Др. Ђорђе Лучић — Роки; Инж. Ни- 

кола Савић; Џ. Мк. Фертон; Лт. Кол. Ралф Миклем, С  

М. П.; В.Селкирк; Артур Д. Сторке; Џемс Уајтхаус. Саве- 

тодавни инжињери су гг.: Артур Д. Сторке и Хзрол A. 

Титкомб, a главни директор за Југославију ije г. Валтер 

Чатфилд Пејџ. r
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Sadržaj :
Beogradska trgovačka banka a. đ., Beograd 

Industriska kreditna banka a. d., Beograd 

Zanatlijska kreditna banka a. d. — Beograd

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA A. D„ BEOGRAD

Da počnemo novu seriju analiza bilansa sa Beograd

skom trgovačkom bankom. Ne samo što je ona među prvima 

od akcionarskih društava sa bilansom na pijaci već i naročito 

zbog toga što je njezin bilans od velikog interesa iz dva ra

zloga. Prvi razlog leži u činjenici da je Beogradska trgovačka 

banka čista depozitna banka. Što njezin volumen ne ide u 

stotine miliona ne menja ništa na tome da je ona po struk

turi svoga posla depozitna ustanova. Njezini ulozi na štednju 

iznose dva i po puta glavnicu. Njezina aktiva ima samo one 

poslove koji se smatraju po teoriji za specifično depozitne. 

A bilans depozitne ustanove interesantan je zbog toga što se 

on odnosi na vrlo burnu godinu sa gledišta depozitnih kapi

tala: albanski i septembarski. A što je najglavnije u god. 1939 

zakonodavac je preduzeo mere, koje su morale biti sudbono

sne po depozitni posao u zemlji.

Drugi razlog zbog čega je bilans Beogradske trgovačke 

banke naročito interesantan za 1939 god. leži u činjenici da je 

ona jedna od retkih banaka u Jugoslaviji, kod koje najveću 

poziciju u aktivi čine hartije od vrednosti. Koje hartije sa 

računa nostro, koje one rezervnog fonda, u zbiru su najjača 

pozicija u aktivi. I za portfelj hartija od vrednosti bila je 

god. 1939 burna. U njoj je prvi put, posle mnogo godina, za

vršena poslovna godina sa kursevima koji su znatno niži od 

onih na početku godine.

Beogradska trgovačka banka je reprezentativna za srbi

jansko bankarstvo. I po svome postanku i po svojim akciona- 

rima i po svom volumenu. Srbija je bila siromašna pokretnim 

kapitalom, te nije mogla da pruži osnovice za stvaranje ma

mutskih banaka, kakve imamo -u Zagrebu i Ljubljani. Beo

gradska trgovačka banka je srednja banka, to je baš naj- 

karakterističnije za srbijansko bankarstvo. Najzad Beograd

sku trgovačku banku vodi beogradska čaršija. Ona je dakle 

obraz beogradske čaršije — s poslovne tačke gledišta.

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Blagajna 613 1.322 1.717 2.768
Žiro i ček. rač. 157 440 457 1.585

Menice 13.539 20.459 22.301 22.122

Zajmovi na zaloge 4,862 4.291 4.178 2.845

Tekući računi 10.747 13.250 15.402 12.241

Hartije od vrednosti 17.851 20.095 23.626 20.925

Hart. rez. fonda 3.036 3.322 3.541 4.072

NepokretnOsti 2.501 2.453 2.453 2.453

Nameštaj 1 din 1 din 1 din 1 din

Pasiva

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000

Bančini fondovi 10.115 12.526 15.425 15.483

Ulozi na knjižice 22.175 27.586 28.767 21.939

Tekući računi 837 1.733 3.690 6.547

Reèskont (N. banka) 6.058 9.627 11.076 9.484

Razna pasiva 312 289 346 560

Čista dobit s pren. 1.808 1.870 2.371 2.99g

Zbir bilansa 114.110 140.628 159.941 172.912

Obrtni kapital 53.305 65.632 73.676 69.012

Dividenda 8% 9»/. Ш% 10%

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi 777 1.169 1.073 1.204

Kamata 1.318 1.671 1.863 1.719

Otpisi dubiozn. potr. 171 58 — : : — •

Fondu za dubioze ■ — 300 237

Čista dobit 

Prihodi

1.808 1.870 2.371 2.99®

Prenos dobiti 47 35 123 364:

Kamata 2.585 3.032 3:512 3.807

Provizije 169 240 219 387

Od efekata 1.060 1.076 1.567 1.392

Od kirije 171 182 178 192

Od prod. placeva 41 — . — —

Napi. otpis potraž. — 203 8 16

Zbir prih. ili rash. 4.074 4.768 5.607 6.158

Kao Što vidimo iz gornje tablice depozitni posao po

kazuje smanjenje prema 1938 god.: sa 32,5 na 28,5: za 4 mi

liona dinara. Nijedne godine pre toga nije pad bio tako velik. 

Jedino se približava toj razlici ona između 1931 i 1932 god. 

Ali ta činjenica dobija sasvim drugi izgled, kad se ima u vidu 

jedna okolnost, koja se ne nalazi u izveštaju, ali koju Uprav

ni odbor ne krije, na ima, da je jedan jedini ulagač, inače naj

bolji poslovni prijatelj, za svoje poslovne potrebe podigao u

1939 god. 6 miliona dinara. Iz toga izlazi, da je ukupnost ulo

žaka (naravno po knjižicama i žiro-računima) krajem 1939 

god. veća no 1938, — ako se izdvoji jedan komitent. Uostalom, 

prava slika potresa na depozitnom tržištu u toku 1939 god. 

mogla bi se dobiti samo kad bi se imao mesečni pregled, A 

taj bi pak đavao odlično svedočanstvo Beogradskoj trgovač

koj banci: u  momentima krize i njezini su Ulagači bili izgubili 

strpljenje i ona je morala da isplaćuje, ali su se odmah posle



prolaska psihoze ulozi vraćali. Mnogo je niži bio nivo ulo

žaka septembra nego krajem decembra.
Obično se na osnovu kretanja uložaka na štednju pra

ve zaključci o tome, koliko je bila jaka psihoza ili koliko je 

bilo jako nepoverenje ulagača prema odnosnom novčanom za

vodu. Ovoga puta to nećemo moći da radimo kod sviju ba

naka. Ovoga puta je panika ulagačka presečena jednim ne

običnim zakonom, neobičnim zbog toga što je njima ne samo 

data zaštita protiv ulagača, već što su banke primorane da 

ne isplaćuju ni onda kad imaju zato mogućnosti. Sreća je ve

lika te je nadležna vlast ubrzo prišla liberalnom tumačenju 

te odredbe, tako da su ipak banke mogle isplaćivati koliko su 

htele i mogle. Ako bismo hteli da vidimo kretanje navale 

ulagača na jednu banku od septembra meseca prošle godine, 

onda bismo morali znati koliko ona ima otkazanih i neispla

ćenih uložaka krajem 1931 godine. Beogradska trgovačka ban

ka nema ni jednoga.
Može se reći da je njezin depozitni posao pokazao ve

liku otpornost. To je sasvim razumljivo. Kao što smo malo 

pre rekli, ona ima specijalnu strukturu aktive, za koju je 

glavna karakteristika velika likvidnost. U momentu kad su 

sva plaćanja bila obustavljena via fakti, još uvek se moglo 

doći do gotovine, ako ne prodajom hartije od vrednosti (a 

i toga je mogućno bilo sa izvesnim gubicima), a ono lombar- 

dovanje. Sem kratke pauze državne novčane ustanove su bile 

òtvorile svoje šaltere za vreme krize za lombardni posao. Tr

govačka banka nije od toga činila upotrebu, jer je imala do

voljno gotovine. Ona nije činila upotrebu ni od reeskonta 

banke kod Narodne banke, jer, kao što se iz gornje tablice 

vidi, on je u 1939 god. za milion i po dinara manji nego 1938 

godine.

Završujući ovaj kratak pregled depozitnog posla Beo

gradske trgovačke banke potrebno je da ukažemo na jednu 

interesantnu pojavu: na kretanje žiro-računa. To su ulošci 

na štednju bez otkaza čekovski računi, koji ili ne nose ka

matu ili nosa vrlo malu. Taj račun kod Beogradske trgovačke 

banke pokazao je nagli porast od 1936 god., kad je iznosio

0,83 miliona. U 1939 god. popeo se na 6,5 miliona. Od 1938 

do 1939 taj se konto udvostručio. To je dokaz da su razni 

kapitali, povučeni sa uložnih knjižica p ribegli Beogradskoj 

trgovačkoz banci usled njezinog notornog likviditeta.

Od tuđih sredstava Beogradska trgovačka banka ima 

još reeskont kod Narodne banke od 9,5 miliona din. Ostala 

su sredstva sopstvena i to: 12 miliona glavnica (10 god. ne- 

promenjena) i 15 miliona dinara fondovi. Na ukupna tuđa 

sredstva od 70 miliona dinara sopstvena sredstva kod Beo

gradske trgovačke banke na dan 31 decembra prošle godine 

Iznosila su preko 30 miliona dinara — skoro polovinu.

Da bacimo jedan pogled na aktivu.

Ukupni obrtni kapital iznosi 69 miliona dinara i manji

je od onoga od prethodne godine za 4,5 miliona dinara —

taman toliko koliko iznosi smanjenje depozita.

Već smo podvukli da hartije od vrednosti pretstavljaju

najveću poziciju u aktivi Beogradske trgovačke banke. Istina, 

Partije od vrednosti sa nostro konta iznose samo 21 milion 

dinara — prema 22 miliona meničnog portfelja. Ali kad se 

dodadu i vrednosti rezervnog fonda, koje su svojina bančina 

isto tako kao i one sa nostro-konta, onda se ta cifra penje 

na 25 miliona dinara. Verna dobrim principima o polaganju 

računa akcionarima, Beogradska trgovačka banka prilaže za

vršnim računima i spisak sviju hartija od vrednosti u njezi

nom posedu. Papiri sa nostro-konta mogu se podeliti u dve 

grupe sa gledišta njihovog pravnog kvaliteta: jedno su ak

cije, a drugo državne obligacije. Ako akcije Narodne banke, 

kojih ima Beogradska trgovačka banka, koje na nostro-kontu 

koje u rezervnom fondu, u značajnom iznosu od 1850 koma

da izdvojimo od privatnih akcija ima 14.120 komada »Šuma- 

dije« društvo za osiguranje i reosiguranje, 3.730 komada

Izvozne banke, 30Ö komada Beogradske založne banke, 1.780 

komada Gornjo-resavske privredne banke i 600 Resavske Šte
dionice. Od državnih hartija najveća stavka je Ratna šteta,

5,5 miliona dinara nominalno, 850.000 nominalno Investiciono

ga itd. U spisku se ne nalaze samo Stabilizacioni, i 4% se- 

verni agrarci, inače su tu svi ostali zajedno s akcijama Paba. 

Interesantno je napomenuti da banka ima u rezervnom fondu 

punih 300.000 6i°/e obveznica za javne radove i narodnu od- 

branu. Taj je paket ona mtìrala da primi. Detalji o tome do

bro su poznati našim čitaocima.

Portfelj hartija od vrednosti pao je pre 1938 god. za 

skoro 3 miliona dinara. Taj je pad verovatno posledica usled 

otuđenja, pošto je banka nešto prodala prošle godine (na 

čemu j.e zaradila, kako se u izveštaju kaže, 175.000 din.). Gu

bitaka na kursu bilo je samo knjigovodstveno. Za Beograd

sku trgovačku banku bio bi i efektivan gubitak bez značaja, po

što ona godinama vodi po svojim knjigama fond za pokriće 

gubitaka te vrste. Verovatno da je taj fond većim delom do

tiran iz dobitaka. (On se bio potpuno izgubio 1931 god. i po

novo se pojavio tek 1935 g.). Od 1938 g. je fond vrlo brzo 

rastao, tako da je u 1938 god. iznosio 8,45 miliona dinara. 

Krajem 1939 g. bio je 7,86 miliona dinara, dakle manji za 

okruglo pola miliona dinara. To je knjigovodstven gubitak. 

U svakom slučaju ukupna vrednost papira od 25 miliona di

nara samo je za dva miliona dinara manja od one krajem 

1938 god.

Menični portfelj je ostao nepromenjen prema prethod

noj godini, a inače, za poslednje četiri godine, je stalno u 

skoku, dok su tekući računi u opadanju, sa 15,4 miliona din.

1938 god. na 12,2 miliona 1939 god. Isto su tako u opadanju 

zajmovi na zaloge od 4,1 1938 na 2,8.

Iz svega ovoga izlazi da se struktura aktive Beograd

ske trgovačke banke znatno poboljšala: smanjene su pozici

je koje su slabijeg likviditeta, a povećane one koje se sma
traju za likvidniji plasman.

Bruto-đobit je skočila od 5,6 na 6,1 milion din. Glavnu 

poziciju u računu dobitka čine kamate (3,8 mil. din.) poveća

nje prema prethodnoj godini za 300.000 din. Zatim od efekata 

1,4 miliona dinara prema 1,56 u prethodnoj god. Rashodi su 

takođe u porastu za 0,6 miliona dinara. Troškovi iznose 1,2 

miliona din. prema 1,07 mii. din., pri čemu treba imati u vidu, 

da su troškovi uprave bančine smanjeni za 15.000 din., ali 

da su dažbine skočile za 147.000 din. Kamate su u padu pre

ma prethodnoj godini tako da čista dobit iznosi 3 miliona 

din. okruglo prema 2,37 u prethodnoj godini, odnosno 2,63 

miliona din. ako se oduzme dobit iz prethodne godine od

364.000 din. Od toga je upotrebljeno 263.000 din. na redovnu 

dotaciju rezervnom fondu, 530.000 din. tantijeme Upravnom i 

Nadzornom odboru i činovnicima, 1,2 miliona din. za divi

dendu (10%), 100.000 din. za amortizaciju zgrade bančine, a

900.000 din. se prenosi na iduću godinu.

U Upravnom odboru se nalaze g. g.: A. J. Jovanović- 

Resavac, Mihailo Obradović, Dobrivoje Lazarević, M. Tomić, 

Sreten Stojanović, Rad. Marković i Jevrem S. Jovanović.

ZANATLI.JSKA KREDITNA BANKA A. D. — BEOGRAD

Obrtni kapital Zanatlijske kreditne banke, koji je pre 

bankarske krize, krajem 1930, iznosio 11,8 miliona, ostao je 

zatim u vremenu koje je bilo najteže za naše novčane i kre

ditne ustanove, sve do 1936, gotovo stacionaran. Velika ot

porna snaga koju je Banka u tim teškim vremenima mogla 

da pokaže može se delom objasniti i time Što je ona i pre 

bankarske krize radila pretežno sopstvenim sredstvima, ali 

je vanredno značajna i činjenica da se u njezinoj upravi na

laze vrlo sposobni i vešti bankari, U toku 1936 Banka je bila
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pristupila postepenom proširivanju svoj poslovnog volumena, 

tako da je njezin obrtni kapital krajem te godine bio dosti

gao rekordnu visinu od 13,1 mil. din. Postepeno proširivanje 

poslovnog volumena nastavljeno je i u prvoj polovini 1937. 

Međutim, u drugoj polovini te godine situacija se unekoliko 

bila promenila. Banka je tada bila vratila najveći đeo isko- 

rišćenog reeskonta, a smanjila je i svoj dug kod Državne hi- 

potekarne banke; izvesno nazadovanje pokazivali su tada i 

■Ulozi. Činjenica da su istovremeno gotovina, aktivni tekući 

računi i eskont pokazivali izvesna povećanja u odnosu na 

prethodnu godinu ukazivala je na to da Banka vrši poslovnu 

preorijentaciju. Tako je i bilo. Ona se je, naime, u to vreme 

pripremala za kupovinu fabrike špiritusa »Všetečka«.

Kupovina pomenute fabrike špiritusa nije izvršena ne

posredno, nego je osnovano novo akcionarsko društvo pod 

imenom »Zvezda« a. d. za industriju. Kao što smo naglasili 

već u analizi bilansa Zanatlijskie kreditne banke za 1938 (br. 

8 od 25 februara 1939), ova Banka učestvuje u »Zvezdi« a. d. 

sa 90°/o akcijskog kapitala i finansira ga. Inače, društvo »Zve- 

zda« a. d. kupilo je preko stečajnog suda od »Všetečke« kako 

fabriku špiritusa sa 14.000 m= terena, tako i jedan drugi 

isparcelisan teren od oko 30.000 ms. Fabrika špiritusa je ob

novljena i početkom novembra 1938 puštena u rad, a od kup

ljenih placeva već u toku 1938 bilo je prodato oko 10.000 m*. 

U prošloj kampanji 1938/39 fabrika je proizvela oko 103 va

gona špiritusa, a u ovoj kampanji proizvodnja treba đa bude 
još veća.

U toku prošle godine Banka je prodala svoje imanje 

u Poenkareovoj ul. br. 8, gde se još i sada nalaze njezine 

kancelarije. U zamenu za to kupila je jedno imanje između 

ulica Kralja Petra, Rajićeve i Knez Mihailove br. 52, gde tre

ba da se presele i bančine kancelarije početkom maja ove go

dine. Novokupljeno imanje je za banku i bolje i povoljnije. 

Ono u Poenkareovoj ulici prodato je zbog toga, što ima su

više malo lice, tako da se na njemu nije mogla podići zgod
na zgrada za rentu.

Kretanje glavnih bilansnih pozicija Zanatlijske kredit

ne banke za posleđnje 4 godine ovako izgleda:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 401 1.782 384 710

Menice 3.749 4.127 4.537 5.500

Tekući račun — 227 4.987 3.235

Zajmovi na zaloge 2.367 1.258 283 112

Nepokretnosti 5.577 1.098 1.098 2.184

Nameštaj 64 59 53 40

Hartije od vrednosti 245 274 1.230 1.055

Hartije rez. fonda 691 734 832 822

Razna aktiva 5 7 7 7

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Bančini fondovi 1.846 2.054 2.268 2.252

Fond osig. služben. 28 13 13 13

Ulozi 1.678 1.541 2.386 2.655

Reeskont 2.644 336 3.076 3.228

Drž. hip. banka 1.420 196 192 —.

Prenosna kamata 85 80 114 122

Razna pasiva 107 54 70 45

Tantijema 43 42 42 51

Dividenda 250 250 250 300

Zbir bilansa 21.678 17.892 21.988 27.017

Obrtni kapital 13.100 9.566 13.411 13.666

R a jt io d i. : ■ r.. ; ,г. .. ;

Kamata ... " 271 L 266 . ' 203 ..345

Troškovi .... - 557 ;e 538 .. 459 449

Otpis nameštaja Г : 6 6 13

Otpis nenapl. potr. 78 13 53 38

Otpis kod prođ. imanja V ” 109
... ^

...—

Čista dobit 329 325 324 389-

Prihodi

Oporez. prih. 45

Kamate i proviz . 769 679 762 96©

Od nepokr. imanja 414 535 177 207

Od hart, od vredn. 20 15 20 16

Napi. otps. potr. 39 28 42 51

Zbir prih. odn. rash. 1.242 1.257 1.046 1.235

Bančini završni računi za 1938 i 1939 potvrđuju nam da 

je smanjivanje obrtnog kapitala u drugoj polovini 1937 bilo 

prolazno i da je bilo izazvano jedino željom bančinom da se 

pripremi za već spomenutu kupovinu fabrike špiritusa. Obrtni 

kapital krajem 1939 iznosi 13,66 mil. din., za 250 hilj. din. više 

nego krajem prethodne godine. Ulozi iznose 2,65 mil., za 267 

hilj. više nego u 1938. Reeskont je iskazan sa 3,23 mil. i ta- 

kođe je za 150 hilj. din. veći nego u prethodnoj godini. Sop- 

stvena sredstva su bilansirana sa 7,25 mil., od čega otpada na 

glavnicu 5 mil. i na bančine fondove 2,25 mil. din. Kao što 

se vidi, kako iznos obrtnog kapitala, tako i struktura pasive 

ostali su u 1939 uglavnom isti, kao što su bili i krajem pret

hodne godine.

Na strani aktive vidimo, da je vrednost bančinih nepo- 

kretnosti povećana, što je u vezi sa već pomenutom proda

jom jednog i kupovinom drugog imanja. Eskontovane meni- 

ce pokazuju takođe tendenciju povećanja. Krajem 1939 bilan- 

sirane su sa 5,5 mil. prema 4,5 mil. u 1939 g., 4,1 mil. u 1937 

i 3,7 mil. u 1936 godini. Aktivni tekući računi, koji su bili 

porasli sa 227 hilj. din. u 1937 na skoro 5 mil. din. u 1938, 

smanjeni su do kraja 1939 na 3,23 mil. Preko ovog računa 

knjiženi su i krediti koje banka daje afiliranom pređuzeću 
»Zvezda« a. d.

Prihodi u 1939 bili su za 190 hilj. din. veći nego u pret

hodnoj godini. Prihodi od kamate i provizije iznosili su 960 

hilj. din. (prema 762 hilj. u 1938), a oni od nepokretnosti 2Ö7 

hilj. (prema 177 hilj. din. u 1938). Izdaci za kamatu su tako

đe povećani, i to za 142 hilj. din. Režijski troškovi bili su, 

pak, za 10 hilj. din. manji od onih u prethodnoj godini. Ne

što manji bili su i otpisi. Blagodareći tome čista dobit je po

većana i iznosi 389 hilj. prema 324 hilj. u 1938. Ona je ovako 

podeljena: za 6% dividendu 300 hilj. din., rezervnom fondu 

39 hilj. i za tantijemu članovima oba odbora i činovništvu 50 

hilj. din.

U Upravi bila su g. g.: Radomir Milaćević (pretsednik), 

Dušan M. Stojadinović, Velizar Barić, Krsman D. Vitorović 

i Tadija V. Ilić. U nadzornom odboru nalazila su se g. g.: 

Isidor D. Vitorović (pretsednik), Borislav B. Todorović i Sre- 

ten Milaćević. Upravnik banke je g. Tadija V. Ilić.

INDUSTRISKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

Uslovi za rad novčanih zavoda, čak i onih koji su pre

brodili teškoće iz ranijih godina, u toku najvećeg đela 1939 

nisu bili povoljni. Nade nekih državnika, koji su mislili da 

će se posle minhenskog sporazuma iz septembra 1938 među

narodni odnosi popraviti, nisu su se ostvarile. Uporedo sa 

stvaranjem Češko-moravskog protektorata u martu prošle go

dine počele su grozničave pripremé za obračun među naoru



io
žanim silama u Evropi. U septembru 1939 taj obračun je, kao 

•ft'o je poznato, i рШео. lakd jfe naša država ostala ižvari itt- 

Otoba, ipak se njegovi: nepoVofjne posledice primećuju i kod 

,«as. Razume se đajje zbog ratne psihoze u svetu»- kao što to 

.sasvim tačno primećuje Uprava Industriske kreditne banke u 

svom poslednjem poslovnom izveštaju, i kod nas onemogućen 

svaki programski rad i privredni napredak, naročito u nov

čarstvu.

Uprkos svim teškoćama na koje je u svom radu naila

zila, Industriska kreditna banka je i u prošloj godini radila 

gotovo sasvim normalno. Ona ;je uspela da svoje poslovanje 

blagovremeno prilagodi stvarnim prilikama, pa je blagodareći 

svojim neobično zdravim poslovnim principima bila u stanju 

da i u 1939 sačuva poverenje poslovnog sveta stečeno solid

nim 38-godišnjim radom. Kao što je našim čitocima poznato, 

Industriska kreditna banka je manji prestonički novčani za

vod, ali je vrlo solidno fundirana i sjajno upravljana, a njeni 

poslovi su vođeni uvek s velikom obazrivošću. Ona je pretr- 

pela relativno vrlo malo štete i od opšte privredne depre

sije. Zaštitom se nije morala koristiti, a svojinm akcionari- 

tna je plaćala dividendu i u najtežim godinama bankarske 

krize. U 1931 dividenda je iznosila 8°Л>, od 1932 do 1935 po 

6% godišnje, u 1936 i 1937 po 8%, za 1938 Banka je ispla

tila 7*1*, a za prošlu godinu ona plaća 6'%. Bančine kancela

rije nalaze se u sopstvenoj zgradi, Bulevar Oslobođenja br. 4.

Bilans! Industriske kreditne 

pretodne godine ovako izgledaju:

banke a. d. za 1939 i tri

Aktiva 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Blagajna 240 194 262 493

Menice 5.344 4.668 4.481 3.241

Zajmovi na zaloge 186 165 147 121

Tekući računi 2.709 5.111 8.930 12.616

Martije od vrednosti 348 389 316 331

Eksploatacija 800 800 800 800

Nepokretnosti 1.030 604 566 559

Nameštaj 4 4 3 3

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Fondovi 1.645 1.748 1.795 1.844

Ulozi i tek. rač. 5.141 6.364 9.813 12.410

Poverioci 585 536 438 438

Razna pasiva 111 110 172 196

Čista dobit 179 177 287 276

Zbir bilansa 31.515 34.546 41.806 43.705

Obrtni kapital 10.662 11.935 15.505 18.165

Rashodi

Kamata 265 281 433 528

Troškovi 398 421 378 386

Otpisi 40 2 92 22

Čista dobit 179 177 287 276

'. 'Prihodi '

Kamata ■ 745 ; Ш :  1.077

Provizije 22 56 36

Od nepokretnosti 111 103 71

Od prođatih imänja — ' 29 —

Mapi. otpis, potraž. 4 6

Zbir prih.-rashoda 882 881 1.190

1.102
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SI

1.212

Bančin obrtni kapital pokazivao je i u prošloj godini 

tendenciju porasta. U odnosu na prethodnu godinu povećan 

je za 17°/», što je u vezi sa srazmerno znatnim prilivom uloga. 

Sa 15,7 mil. din. u 1930 bančin obrtni kapital u sledećim go

dinama postepeno je opadao i krajem 1936 iznosio je 10,66 

mil. U toku poslednje tri godine on je opet brzo rastao, tako 

da je već u 1938 sa 15,5 mil. din. dostigao raniju rekordnu 

visinu, a do kraja 1939 porastao je na 18,16 mil. din. Ulozi na 

knjižice i po tekućim računima pretstavljaju najvažniju pozi

ciju u pasivi. Sa 10,46 mil. u 1930 oni su bili pali na 5,14 mil. 

u 1936, da bi do kraja 1939 opet porasli na 12,41 mi]. Bančina 

sopstvena sredstva iznose 4,84 mil., a sastoje se iz glavnice^ 

od 3 mil. din. i fondova od 1,84 mil. Fondovi polako, ali stal

no rastu. Pre bankarske krize, krajem 1930 g., iznosili su 

samo 1,29 mil. Zbor akcionara od 4-II-1939 bio je doneo odlu

ku -da se u toku 1939 glavnica povisi sa 3 na 5 mil. Izvršenje 

te odluke odloženo je za ovu godinu.

Na strani aktive vidimo da je Banka i u prošloj godini 

nastavila da vrši -preorijentaciju u svom poslovanju, koja se 

sastoji u- smanjivanju eskonta menica i pojačavanju aktivnih 

tekućih računa. Marža između aktive i pasive kamatne stope 

je dekretirana i nije dovoljna za pokriće režije i rizika kod 

kreditiranja putem sitnih — manjih zajmova. Zbog toga se 

postupno likvidiraju poslovi koji povlače za sobom veću re

žiju, u prvom redu sitni menični mahom potrošački zajmovi. 

Umesto toga Banka daje srednje i veće kredite privredi, i to 

najčešće preko tekućih računa. Krajem 1939 aktivni tekući 

računi bili su iskazani sa 12,61 mil., dok su u 1935 iznosili' 

samo 2,55 mil. Nasuprot tome, menice postepeno opadaju, sa;

6,85 mil. u 1935 na 3,24 mil. krajem 1939.

Poslednjih godina, uporedo sa povećavanjem volumena 

poslova, povećani su i prihodi, a tako isto i izdaci za kamatu. 

Međutim, blagodareći već spomenutoj poslovnoj preorijen

taciji, režijski izdaci ostali su gotovo nepromenjeni. Čista do

bit u 1938 iznosila je 287 hilj. din. i bila je za 110 hilj. din. 

veća od one iz prethodne godine. Prošlogodišnja čista dobit 

bila je za 11 hilj. din. manja od one iz 1938, uglavnom zbog 

toga što je u 1939 u odnosu na 1938 pasivna kamata pokazi

vala jači porast nego aktivna kamata. Prva je povećana za 95 

hilj. din., a druga za samo 25 hilj. din. Prošlogodišnja čista 

dobit ovako je podeljena: 31 hilj. din. rezervnom fondu, 180 

hilj. za в°/о dividendu i 41 hilj. za tantijemu; ostatak od 24 

hilj. din. prenet je na novi račun.

U upravi su gospoda: Čedo M. Pavlović (pretsednik), 

Miloš Rafajlović, Miloje Novaković, Nikola Đorđević, Boža 

Vučković i inž. Bor. Vučković. U' nadzornom odboru -nalaze 

se g. g.: Dragomir Rafajlović (pretsednik), Ilija Zečević i Kr- 

sman Vitorović. Direktor banke je g. Milivoje M. Pavlović-
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činovnička banka a. d. —  Beograd 

Mesarska banka — Beograd

ČINOVNIČKA BANKA A. D. —  BEOGRAD

Za činovničku banku 1940 je jubilarna godina. Zavod 

je osnovan zapravo pred kraj 1898, ali ne kao akcionarsko 

društvo, već pod nazivom »činovnička zadruga za uzajamno 

pomaganje i štednju«. Pre 40 godina, 29 februara 1900, odr

žan je prvi redovni zbor »Činovničke zadruge«. Uskoro će se 

navršiti i 30 godina od jednog drugog srećnog datuma u 

životu ovog uglednog prestoničkog novčanog zavoda. Naime, 

5 aprila 1910 zavod je bio kupio za ICO hilj. dinara svoj prvi 

dom, zgradu u ulici Kralja Milana, preko puta Dvora, na me- 

stu na kojem se danas nalazi Ministarstvo inostranih dela. 

Banka bi ove godine mogla da proslavi i treći jubilej, jer će 

se u toku maja navršiti 20 godina od početka obnavljanja 

rada posle Velikog rata.

Do 1920 glavnica »činovničke zadruge« (tek početkom

1922 firma je pretvorena u današnju) nije nikada prelazila 

visinu od 700 hilj. dinara. U toku 1920, rasprodajom 3.000 

preostalih udela, glavnica je povišena na 1 milion dinara.

Posie 1920 zavod je razvio veliku aktivnost. Kao što je 

već spomenuto, 1922 »zadruga« je pretvorena u akcionarsku 

banku. Te godine je i glavnica povišena na 2 miliona. Banka 

je u 1922 otpočela i podizanje sopstvene palate, koja je u

1923 pred sam završetak radova prodata državi za Ministar

stvo inostranih dela. Prodajnom sumom, dobivenom za tu 

zgradu, banka je znatno proširila volumen svojih poslova. 

Blagodareći tome odmah je povećana i bančina glavnica, bez 

uplate akcionara, sa 2 na 5 miliona, a bio je obrazovan i fond 

za novo povećanje glavnice od 3,5 mil. Do 1927 ovaj fond 

je dostigao visinu od 5 mil. i u toj godini upotrebljen je 

za ponovno povećanje glavnice, koja je na taj način, bez 

novih uplata, porasla na 10 mil. din.

Opšta panika ulagača iz 1931 i 1932 nije mogla mimoići 

ni činovničku banku, ali je ona uvek bila u stanju da bez 

ikakvih ograničenja odgovara zahtevima svojih ulagača. 

Najbolji dokaz za likviditet njenih plasmana u to vreme je 

činjenica, da je ona tada u isto vreme smanjila reeskont i 

isplaćivala ulagače. Sa 40 mil. u 1930 obrtni kapital bančin 

je bio pao na 27 mil. u 1934. U 1935 i 1936 ostao je stacioni

ran, a u toku 1937 i 1938 pokazivao je opet tendenciju po

rasta. Ovde treba napomenuti i to, da Činovnička banka svo

je akcionare nije nikada ostavila bez dividende. Za 1931 

isplatila im je 8%, za 1932 i 1933 po 71%, u tri naredne godine 

po 9%, za 1937, 1938 i 1939 po 6»/».

Sledeća tablica pokazuje kako su se razvijali bančini 

poslovi u toku poslednje četiri godine. No ipak u najvećoj 

meri interesuje kako je činovnička banka prošla kroz prošlu

godinu, u kojoj su, kao što je poznato, prilike za rad bile
vrlo teške.

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara
Gotovina 308 461 474 658
Menice . 14.679 17.653 19.881 16.510
Zajm. na zaloge 420 392 420 375

Tekući računi 2.514 2.301 2.368 1.765
Hart, od vrednosti 4.076 4.415 4.578 3.313
Hart. rez. fonda --- --- - __— 1.016

Nepokr. rez. fonda --- --- --- 2.163

Nepokretnosti 5.200 4.055 5.570 3.407

Ra na aktiva 

Pasiva

-- “ --- ---- 495

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Bančini fondovi 2.892 3.255 3.543 3.664

Penzioni fond 225 230 234 229

Ulozi 6.133 6.241 6.618 6.212
Tekući računi 2.591 2.848 3.034 2.769

Lombard --- --- 1.400 -- -
Reeskont 3.490 4.024 5.657 4.300

Razna pasiva 1.271 1.964 2.056 1.800

Tantijema 96 115 133 128

Dividenda 500 600 600 600

Ostave i obaveze 14.478 14.599 12.077 8.209

Prenos dobiti --- --- 15 ---

Zbir bilansa 41.676 43.877 45.368 37.911
Obrtni kapital 27.198 29.278 33.291 29.702

Rashodi

Kamata 615 829 928 935

Troškovi 1.067 883 1.335 1.054

Otpisi 58 219 — - —

Dobitak 601 720 835 815

Prihodi

Prenos dobiti -- -- -- 15

Kamata 1.675 1.861 2.460 2.109

Od hart, od vredn. 236 248 214 185

Od imanja 315 442 296 328

Napi. otpis. potr. 83 63 70 56

Razni 32 38 58 110

Zbir prih. ili rash. 2.341 2.652 3.098 2.804

„Sa poverenjem koje Banka uživa i kod najjačih fi-

nansijskih ustanova i u svima redovima našega građanstva, 

u prvome redu kod njenih stalnih ulagača — veli Uprava u 

svome poslednjem poslovnom izveštaju —  Banka je i u 1939 

vršila svoje redovne poslove s neumanjenom intenzivnošću, 

izuzevši nekoliko nedelja u sredini leta, kada je, zbog ne

određene situacije na početku evropskog sukoba, i Banka

morala, vodeći računa o svojim obavezama, svesti eskont na 

manju meru”. Ograničavanje poslovnog obima trajalo je, me

đutim, samo kratko vreme; povlačenje uloga bilo je mini

malno, a rad sa eskontom ubrzo je opet dostigao ranije raz- 

mere. Inače, Banka je uvek raspolagala dovoljnim novčanim 

sredstvima, pa je bila u stanju ne samo da zadovoljava 

mnogobrojna traženja kredita, već je dobrovoljno znatno!

smanjila i svoje obaveze kod naših većih novčanih zavoda.

U toku prošle godine Bančin obrtni kapital smanjen je 

per saldo za 3,6 mil., na 29,7 mil. din. Na strani pasive vi

dimo, da su ulozi na knjižice nazadovali samo za 400 hilj.'

din., a oni po tekućim računima samo z a '265 hilj. Banka je
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dobrovoljno smanjila i svoj reeskont kod Narodne banke za

1,35 mil. (sa 5,65 mil. krajem 1938 na 4,3 mil. u 1936), a u 

celosti je vratila i zajam na zaloge od 1,4 mil., koji je u 

toku 1938 bila uzela za kupovinu zemljišta na Cvetnom trgu 

za svoju novu zgradu. „Razna pasiva” smanjena јг za 256 hilj. 

din., na 1,8 mil. Povećani su jedino bančini fondovi, sa 3,54 

mil. krajem 1938 na 3,66 mil. din. u 1939.

^Najglavniju poziciju u aktivi pretstavljaju menice, u

koje je plasirano preko 55%> obrtnog kapitala odnosno 16,51 

mil. prema 19,88 mil. din. u 1938. To su pretežno činovnički 

zajmovi. Aktivni tekući računi iznose 1,7 mil. prema 2,36 

mil. din. krajem prethodne godine. Stanje hartija od vred- 

nosti smanjeno je u toku prošle godina za 250 hilj., na 4,33 

mil., od čega otpada 1 mil. din. na hartije rezervnog fonda. 

Nepotrebnosti iskazane nepromenjeno sa 5,57 mil. din. Goto

vina je nešto veća nego krajem prethodne godine i iznosila 

je 658 hilj. din. Razna aktiva iskazana je sa 459 hilj.

Zbir prihoda iznosi 2,8 mil. din. Prihodi od kamate

u 1939 iznosili su 2,1 mil. i bili su za 350 hilj. manji nago u

1938. Izdaci za kamatu u prošloj godini bili su gotovo

jednaki kao i u prethodnoj, ali su troškovi za 280 hilj. manji. 

Blagodareći tome čisti dobitak u 1939 bio je samo za 20 hilj. 

din. manji od onog iz prethodne godine, ma da su bruto- 

prihodi smanjeni za skoro 300 hilj. din. Od čistog dobitka od 

815 hilj. upotrebljeno je 600 hilj, za isplatu dividende, 128 

hilj. za tantijemu i 87 hilj. za povećanje fondova.

U upravi bila su gg.: Jeremija Zivanović (potpretsed- 

nik), Petar Petrović, Mihailo Cocić, Petar Mladenović, Dragić 

Soldatović i Svetislav Đorđević. U nadzornom odboru su gg.: 

Inž. Đorde Mijović (pretsednik), Jovan Dravić (potpretsed- 

rlik), d-r Stevan Sagadin, Jakov Davičo i Brana Marković. 

Direktor je g. Petar Mladenović.

MESARSKA BANKA — BEOGRAD

Već punih 35 godina poslovanje Mesarske banke od

nosi se glavnim delom na finansiranje izvoza žive i zaklane 

stoke i stočnih proizvoda (slanine, masti). Ona je taj posao 

obavljala sa mnogo razumevanja i uspeha i u 1939 godini; 

Inače, izvoz ovih artikala u prošloj godini bio je vrlo živ, 

a išao je naročito za Nemačku, Italiju, bivšu Austriju, Slo

vačku i Ceško-moravski protektorat. Ukoliko je ratno stanje 

u jednom delu Evrope spolja uticalo da se izvoz u poređenju 

sa prethodnom godinom još i pojača, ono je s druga strane 

imalo za posledicu da je Banka ulazila u poslove samo sa 

maksimalnom opreznošću. Blagodareći tome Narodna banka 

je uvek raspolagala dovoljnom količinom platežnih sredstava, 

jer su i njezina potraživanja bila i sigurna i vrlo likvidna. 

Pored finansiranja izvoza, Mesarska banka je posvećivala do

voljno pažnje i poslovima eskonta, te je i tim putam po

magala veliki broj svojih komitetnata i mesara za poslove u 
zemlji.

S obzirom na to da je prošla godina bila vrlo burna 

sa gledišta depozitnih kapitala, moramo naglasiti da je ovde 

stanje uloga bilo u porastu. To ukazuje na poverenje koje 

Banka uživa kod svojih ulagača. Inače, Banka je sva isplate 

uloga vršila bez obzira na visinu na zahtev ulagača sve do 

stupanja na snagu Uredbe o isplati uloga iz septembra 1939, 

a posle donošenja ove Uredbe isplate su vršene u rokovima 

koji su njome propisani.

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 1.230 290 236 579

Menice 2.943 3.954 3.432 2.759
Lombard 10 69 62 41
Tekući računi 3.961 11.733 12.015 10.784

Hartije od vrednosti 2.859 3.140 3.321 2.806
Hartije rez. fonda -- -- 187 655
Nepokretn. rez. fonda -- -- 200 400

Nepokretnosti 2.221 ■ 2.200 2.000 1.800

Nameštaj 21 21 21 21

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Fondovi 1.887 2.228 2.670 2.768

Ulozi 4.162 4.289 5.188 5.784

Tekući računi 1.688 3.957 3.728 . 2.180

Reeskont -- 5.336 4.231 3:464

Razna pasiva 36 9 9 49

Tantijema 72 88 108 100

Dividenda 400 500 500 5C0

Prenos dobiti -- -- 40 --
Garancije kaucije __ 27.086 31.700 32.136 32.498
Obrtni kapital 13.245 21.407 21.475 19.846

Rashodi

Kamata 181 279 406 384
Porez i prir. ' --- -- -- 245
Troškovi 662 730 728 560
Čisti dobitak 482 588 723 669

Prihodi

Kamata 727 780 947 865
Provizija 386 284 405. 505
Od nepokretnosti 54 313 335 340
Od efekata 65 71 169 148
Vanredni 93 149 -- — _
Zbir prihoda 1.325 1.597 1.857 1.858

Obrtni kapital iznosi 19,84 mil. prema 21,47 mil. u 

prethodnoj i 13,24 mil. u 1936 godini. Ulozi iznose 5,78 mil. 

i veći su za 600 hilj. din. odnosno za oko 11,5“/» nego krajem 

prethodne godine. Nasuprot tome, pasivni tekući računi sü 

smanjeni sa 3,73 mil. u 1938 na 2,18 mil. din. u 1939. Smanjen 

je i iznos iskorišćenog reeskontnog kradita sa 4,23 mil. u

1938 na 3,46 mil. din. u 1939 godini.

Nekoliko manjih promena vidimo u aktivi. Eskont je 

smanjen za oko 700 hilj., na 2,76 mil. din., a stanje aktivnih 

tekućih računa je palo sa 12 mil. krajem 1938 na 10,78 mil. 

din. u 1939. Stanje gotovine koju je banka držala u svojim 

kasama je povaćano. Krajem 1939 gotovinom u bančinim ka

sama bilo je pokriveno lOVo uloga na knjižice. Ostale promene 

koje vidimo u aktivi, su manje ili više samo formalne priro

de. Tako su, na primer, nepokretnosti rezervnog fonda pove

ćane za 200 hilj. din., ali su ostale nepokretnosti za isto to

liki iznos smanjene. Povećane su za 468 hilj. din. i hartije od 

vrednosti rezervnog fonda ali se tu radi o prostom prenosu 

sa računa »nostro-hartija od vrednosti«. Inače u prošloj go

dini nije se promenilo ni ukupno stanje bančinih nepokretno

sti, ni stanje njezinih hartija od vrednosti.

Zbir prihoda iz 1939 ne razlikuje se od onog iz pret

hodne godine. U prošloj godini u poređenju sa 1938 prihodi 

od kamate bili su za 82 hiljade manji, a oni od efekata sma

njeni su za 21 hilj., ali su u zamenu za to prihodi od pro

vizija za 100 hilj. din. veći. Ukupni prihodi iznosili su 1,85 

mil. Od toga je otpadalo 46,5|"/о na prihode od kamate, 27,2% 

na provizije, 18,3% na prihode od nepokretnosti i 8°/o na 

one od efekata. Izdaci za kamatu u 1939 bili su za 22 hilj. 

din. manji nego u prethodnoj godini, ali su izdaci za troškove 

i poreze za 77 hilj. din. veći. Zbog toga je i čista dobit u

1939 za 54 hilj. din. manja od one iz prethodne godine. Čista 

dobit iznosi 669 hilj. Za lO’/o dividendu (kao i u prethodnoj 

godini) upotrebljeno je 500 hilj. din., za dotaciju rez. fondu 

67 hilj., a za tantijemu članovima oba odbora i činovništvu 

100 hilj. din.

U upravnom odboru su gospoda: Demča Stojanovjć 

(predsednik), Rada V. Lukić (potpretsednik), Momir Bojović, 

Bora Kostić, Krsta Ginović, Mihajlo J. Stefanović i Stanko 

Knežević. U nadzornom odboru nalaze se g.g.: Spira U. Pe

trović (pretsednik), Nastas Savić (potpretsednik), Sima Ni- 

kolić i Joca Svejskovski. Upravnik bančin je g. Budimir N. 

Pejović.



A N A L I Z A  B I L A  N S A
Sodatale „Narodnom Blagostanlsae0

BROJ 9 BEOGRAD, 2 MART 1940. GODINA XII

Sadržaj :
Opštinska štedionice i založni zavod građa Beograda 

Opšta trgovinska banka — Beograd 

Хрватска католичка банка д. д. —  Загреб

OPSTINSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD GRADA 

BEOGRADA

Beogradska opštinska štedionica je jedna od najmlađih 

Štedionica kod nas. Osnovana je u martu 1929. Međutim, me

đu našim samoupravnim štedionicama ona ipak zauzima vrlo 

vidno mesto. Krajem prošle godine njezin obrtni kapital do

stigao je visinu od 207,7 mil. din., a ukupan obrt Šted'onice 

u prošloj godini bio je 3 milijarde 114 mil. dinara. Poslovna 

politika Beogradske opštinske štedionice može se ovako re

zimirati: najenergičnije i veoma uspešno propagiranje ideje 

štednje kako preko obične, tako i preko omladinske štednje; 

zatim, potpuno obazrivo vođenje kreditne politike, prvenstve

no u korist ekonomski slabijih građana; dalje, najrigoroznije 

staranje oko održavanja potrebnog likviditeta i najzad uspešno 

vršenje blagajničke službe za Opštinu i njezina preduzeća i 

pomaganje Opštine u vršenju njenih komunalnih zadataka 

putem kratkoročnih solidno fundiranih pozajmica.

Iako opšte privredne prilike pod kojima se razvijala 

privredna delatnost u prošloj godini, kao što je poznato, nisu 

bile naročito povoljne, ipak je Beogradska opštinska štedioni

ca i u toku 1939 produžila svoje poslovanje sa uspehom. Ona 

je preko cele prošle godine ne samo odgovarala svim zahte- 

vima svojih ulagača, već je i intenzivno potpomagala razvi

tak prestoničke privrede odobravanjem novih kredita. Naro

čito treba pomenuti činjenicu đa je Štedionica prošle godine, 

na kraju građevinske sezone, omogućila velikom broju gra

đana da završe svoje započete građevine, odobravajući im 

i veće od uobičajenih kredita u vremenu kada oni nisu mogli 

naći te kredite na drugoj strani zbog poznatih zapleta u 

Evropi. Inače, Štedionica je uvek raspolagala i dovoljnim re

zervama likvidnih sredstava, tako da je s lakoćom izišla na 

kraj i s uznemirenošću ulagača koja se u vezi s međunarodnim 

političkim događajima bila pojavila najpre u martu i aprilu, 

a zatim u avgustu i septembru prošle godine.

Bilansi za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Blagajna 4.305 2.121 3.148 2.893
Potr. od banaka 15.834 16.748 21.370 19.878
Zajmovi po eskontu 21.372 32.732 41.421 53.433
Zajmovi po lombardu 2.121 1.889 2.365 2.614
Zajmovi na dragoc. 4.781 5.512 5.604 4.570
Zajmovi na ruč. zal. 1.654 1.805 2.293 1.787
Zajmovi po tek. rač. 564 9.099 11.885 11.183
•Zajm. Beogr. opšt. t. r. 17.258 15.657 41.138 54.486
Zajm. Beogr. opšt. lomb. 4.687 3.904 -- --
Hartije od vrednosti 1.131 1.131 6.728 18.219
Hart. st. rez. fonda -- 2.157 3.108
Hart. penz. fonda -- -- -- 475
Hart, garantnog fonda 26.465 26.465 26.465 26.465
Nepokretnosti 4.356 6.095 6.104 7.764
Nameštaj 1 pribor 225 276 360 413

Razni računi 144 209 636 409

Kauc., garant., depoz. 

Pasiva

30.617 40.155 83.855 106.403

Garantni fond opštine 28.848 28.448 28.448 28.448

Garantni fond sopstv. 600 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 7.427 8.203 10.173 13.178

Penzioni fond 519 621 804 1.352

Ulozi na knjižice 35.778 49.158 66.899 54.747

Ulozi po omi. št. 4.859 5.597 6.283 6.750

Ulozi po tek. rač. 2.002 2.086 3.268 3.031

Potraživanja opštine 17.533 24.939 50.092 92.959

Tekući računi 4.687 4 -- --
Tantijeme 147 150 67 163

Razni računi 2.497 3.438 4.641 6.069

Kaucije, garant, depoz. 30.617 40.155 83.855 106.403

Zbir bilansa 135.515 163.799 255.530 314.100

Obrtni kapital 104.898 123.644 171.675 207.697

Struktura kapitala Opštinske štedionice bitno se razli-

kuje od one akcionarskihi banaka. Štedionica nema glavnice.

Umesto glavnice kao prva pozicija na pasivnoj strani bilansa 

pojavljuje se »garantni fond opštine« od 28,4 mil. Krajem

1932 garantni fond opštine iznosio je 30 mil., ali je iz dobiti 

Štedionice za 1932 opštini vraćen iznos od 552 hilj., a iz do

biti za 1936 i 1937 vraćen joj je 1 mil. din. Garantni fond 

opštine, koji pretstavlja vidljiv simbol garantije Beogradske 

opštine za sve obaveze njezine štedionice, sastoji se iz dota

cija Beogradske opštine u gotovini od 2 mil. i u obveznicama 

Ratne štete. U aktivi se iskazuju ovi efekti u poziciji »vrednöst 

garantnog fonda« (26,46 mil. din. u 65.390 obveznica Ratne 

štete po stalnom kursu od 404.724 po komadu). Garantni 

fond opštine postepeno treba da bude zamenjen »sopstvenim 

garantnim fondom«, u koji je u 1936 uneto 600 hilj., a u 1937 

godini 400 hilj. din. Postoje i rezervni fondovi Štedionice, koji 

su prošle godine bilansirani sa 13,17 mil. prema 10,17 mil. u 

prethodnoj, 7,4 mil. u 1936 i 2,82 mil. din. u 1932 godini. Od 

toga se 3,1 mil. nalaze u državnim hartijama od vrednosti; a 

ostatak je plasiran u kredite.

Vrlo važan izvor obrtnog kapitala su ulozi. Kao što 

je poznato, prikupljanje uloga pretstavlja najvažniju ekonom- 

sko-etičku funkciju samoupravnih štedionica. Postoje tri vrste 

uloga: po uložnim knjižicama, po omladinskoj štednji i po 

tekućim računima. Onih po uložnim knjižicama, koji su naj

važniji, krajem 1939 bilo je za 54,75 mil. din. prema 66,9 mil. 

u prethodnoj 49,16 mil. u 1937 1 35,8 mil. u 1936 g. Kao što 

se vidi, u toku 1938 ova vrsta uloga bila je porasla za preko

17,5 mil. odnosno za oko 35%. U toku januara i februara 1939 

priliv uloga bio je stalan, tako đa se u tom vremenu njihovo 

stanje bilo pojačalo za oko 12 mil. (sa 66,9 mil. krajem 1938 

na 78,6 mil. krajem februara 1939). U martu i aprilu, zbog po

znatih događaja, stanje uloga je nazadovalo za 8 mil. Posle 

toga ulagači su se bili primirili 1 počeli su vraćati svoje po

vučene uloge, ali se od jula 1939 kod njih opet pojavljuje 

uznemirenost, koja se stišala tek pred kraj godine. Broj ula
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gača krajem 1939 bio je za 363 veći nego krajem prethodne 

godine. Štedionica je i u prošloj godini intenzivno radila na 

tome da razvije duh štednje kod školse omladine. Ova Štednja 

koja ima više vaspitni nego poslovni karakter, povećala se u 

prošloj godini ne samo po broju ulagača, koji je krajem 1939 

dostigao 25.200 ulagača, nego i po uloženoj sumi koja iznosi 

6,75 mil. prema 6,28 mil. u 1938. Ulozi po tekućim računima 

iznose 3 mil. i u odnosu na prethodnu godinu samo neznatno 

su smanjeni. Prema svojim dosadašnjim pravilima ovu vrstu 

uloga Štedionica je mogla da primi samo od ustanova Beo

gradski opštine i od štedionica pojedinih gradova. Nova pra

vila joj daju mogućnost da ovakve uloge prima i od dru
gih lica.

Potraživanja opštine po raznim računima čine sve veću 

stavku u bilansu Štedionice sa 92,96 mil. u 1939 prema 50,09 

mil. u prethodnoj, 24,94 mil. u 1937 g., 17,53 mil. u 1936, 

8 mil. u 1935 i samo 650 hilj. din. u 1934 godini. Tako jak 

porast posledica je sve većeg prenošenja blagajničkih po

slova Opštine na Štedionicu. Štedionica vrši naplatu električ

ne struje, vodovodnih taksa, grobljanskih taksa, prodaja op- 

štinskih taksenih maraka itd.

Kao što je već pomenuto, ukupna sredstva kojima je 

Štedionica krajem prošle godine raspolagala iznosila su 207,69 

mil. prema 171,67 mil. u 1938 g., 123,64 mil. u 1937 i 104,9 mil. 

u 1935. U toku poslednje tri godine ona su, dakle, udvo
stručena.

Najveći deo plasmana Štedionice otpada na zajmove, 

koji su porasli sa 104,7 mil. krajem 1938 na 128,07 mil. din. 

u 1939. Od toga otpada 54,86 mil. (prema 41,13 mil. u 1938) 

na razne zajmove Beogradskoj opštini 53,43 mil. (prema 41,42 

mil. u 1938) na zajmove po eskontu, 11,18 mil. na one po te

kućim računima, 4,57 mil. din. na zajmove na dragocenosti, 

2,61 mil. na one po lombardu i 1,78 mil. na one na račune 

zaloga. Zajmovi Opštini odobreni su na osnovu specijalnih 

prihoda kao. supergarancije. U pogledu zajmova po eskontu 

uprava Štedionice je, kao i ranijih godina, nastojala da u 

prvom redu pruži kredit ekonomski slabijim građanima. U 

toku prošle godine cenzurisano je 6.638 molbi po kojima je 

traženo 53,7 mil. din., od čega je odobreno po 5.531 molbi

43,56 mil. din. kredita (dok je u 1938 po 5.207 molbi odobre

no 29,1 mil. dm. kredita). Izvesan broj zajmova isplaćen je 

od strane dužnika i pre ugovorenog roka, a najveći deo regu- 

lisan je o predviđenim rokovima ugovorenom ili većom otpla

tom. Veoma mali broj dužnika tražio je olakšice prilikom re- 

gulisanja zajma. Iznos nenaplativih potraživanja bio je sraz- 

merno sasvim neznatan, tako da otpisi u 1939 ne dostižu ni 
160 hilj. din.

Ni po založnim poslovima Štedionica nije pretrpela ni

kakve gubitke, zahvaljujući pažljivoj proceni predmeta.

Pored već spomenutih hartija od vrednosti garantnog 

fonda opštine Štedionica ima i drugih hartija od vrednosti, 

i to za 3,5 mil. hartija u koje su plasirane vrednosti fondova 

i za 18,2 mil. notro-hartija. Stanje ove poslednje vrste hartija 

povećano je sa 1.13 mil. u 1937 na 6,7 mil. u 1938 i na 18,2 

mil. u 1939. To su uglavnom obveznice 7°/o Blera (9,89 mil. 

din.), 8% Blera (3,19 mil. din.), 6°/o Beglučkog zajma (2,76 

mil. din.), 6% dalm. agrara (1,26 mil.) i 7°/» stabilizacionog zaj

ma (773 hilj. din.).

U toku prošle godine povećano je i stanje nepokretno

sti usled kupovine imanja na uglu Brankove i Carice Milice 

ulice, na kome će Štedionica proširiti svoje današnje prosto

rije, u prvom redu za to da bi se njenom Akcionom zavodu 

pružila mogućnost da potpunije odgovara svom zadatku.

Odmah raspoloživa gotovina iznosila je 23 mil. prema

24,5 mil. krajem prethodne i 18,85 mil. krajem 1937.

Po ličnim i hipotekarnim zajmovima, kao i po zaj

movima na osnovu zaloga hartija od vrednosti Štedionica 

je u prošloj godini naplaćivala kamatu od 8°/e godišnje, ume-

sto 10% koliko dopušta Uredba. Po zajmovima na osnovi 

zaloga dragocenosti i ostalih običnih stvari naplaćivala je 

na ime kamate 9°/o godišnje, a na ime režijskih troškova na 

dragocenosti po 3% i na obične stvari po 9% godišnje. Ured

bom je međutim dozvoljeno da se po zalogama može napla

ćivati ukupno 24% godišnje od odobrenog zajma. Za uloge 

na štednju Štedionica je u toku 1939 plaćala najviše 4% ka

mate godišnje. Svojom kamatnom politikom Štedionica je 

dala vidljiv dokaz o tome da ne smatra kao svoj glavni cilj 

zaradu, već snabdevanje naročito ekonomski slabijih klasa 

građanstva kreditima po što je moguće povoljnijim finan- 
sijskim uslovima.

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Troškovi administracije 2.559 3.297 3.694 4.229

Kamata 1.815 2.365 3.377 3.737

Otpisi 146 252 130 205

Čista dobit 1.470 1.499 670 3.258

Prihodi

Kamata 4.028 5.243 7.186 9.5Ö8

Provizije 101 86 105 134

Od efekata 1.679 1.742 215 1.282

Od nepokretnosti 38 233 239 239

Razni prihoda 64 71 94 144

Napi. otpis. potr. 81 38 32 32

Zbir 5.991 7.413 7.870 11.429

S obzirom na sve jače poslovanje prirodno je da i

bruto-prihodi poslednjih godina stalno rastu. U 1939 oni su 

iznosili 11,43 mil., za 3,56 mil. din. više nego u prethodnoj 

godini. To je uglavnom posledica većih prihoda od kamate, 

kako one po datim zajmovima, tako i one od efekata. Dok 

su prihodi od kamate još u 1935 iznosili samo 3,5 mil. din., 

dotle su oni u prošloj godini dostigli visinu od skoro 9,6 

mil. din. (za 2,4 mil. više nego u 1938). Prihodi od efekata 

iznosili su do pretprošle godine po circa 1,7 mil. din. godišnje. 

U pretprošloj godini bili su, pak, pali na ciglo 215 hilj. din., 

ali su posle toga opet pokazivali tendenciju porasta i u 1939 

iskazani su sa 1,28 mil. din.

Tendenciju porasta morali su da pokažu i rashodi 

Administrativni troškovi u 1939 godini iznosili su 4,23 mil. 

prema 3,69 mil. u prethodnoj, 3,29 mil. din. u 1937 i 2,56 mil. 

u 1936. 1 posivna kamata kamata u 1939 bila je za 360 hilj. 

din. veća nego u pretprošloj godini. Međutim, kako su pri

hodi u prošloj godini u odnosu na prethodnu povećani za

3,56 mil., a rashodi samo za 900 hilj. din., očigledno je da 

je i čista dobit morala znatno porasti. U 1939 ona je iznosila 

3 mil. 258 hilj. din. prema 670 hilj. u prethodnoj i 1,5 mil. 

u 1937 god. Od prošlogodišnje čiste dobiti upotrebljene su

163 hilj. za povećanje penzionog fonda i 163 hilj. za tantijeme 

činovnika, dok je ceo ostatak dotiran fondovima Štedionice 

(1,79 mil. opštem rezervnom fondu, 597 hilj. fondu založnog 

zavoda, 326 hilj. stalnom rezervnom fondu i 216 hilj. amort. 

fondu).

U Upravnom odboru Štedionice su gospoda: Vojin Đu- 

ričić (pretsednik), d-r Momir Glomazić (potpretsednik), d-r 

Stevan Popović, Nenad Đorđević, d-r Mita Popović, Jovo 

Prnjat, Marko Vuletić, Milivoje Jevremović, Nikola S. Bla- 

gojević, Stevan D. Todorić i Miloš Sr. Đorđević. U nadzornom 

odboru nalaze se gg.: d-r Dragoljub Đ. Novaković (pretsed

nik), Jezdimir Đokić (potpretsednik), đ-r Avgust Pavletić, Bo- 

gomir Golumbovski i Božidar Vukašinović. Direktor Štedio

nice je g. Miloš Sr. Đorđević.

ОРбТА TRGOVINSKA BANKA — BEOGRAD

Opšta trgovinska banka je novčani i kreditni zavod 

srednje veličine, sa glavnicom od 10 miliona dinara, a inače 

vrlo okretan i pun inicijative. Međutim, bančina uprava nije 

samo okretna i energična, već i neobično obazriva. Blagoda-
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Teći tome banka je sačuvana od iznenađenja i u riajtežiih 

fazama naše bankarske krize. Ü toku nekoliko posleđnjih 

godina u vezi sa oporavljanjem i poboljšanjem, koje se, kao 

što je poznato, osećalo skoro u celokupnoj našoj privredi, i 

Opšta trgovačka banka je postepeno pristupala ponovnom 

proširenju svog poslovnog volumena koji se za vreme krize 

bio nešto smanjio obzirom na neizvesni razvitak političkih 

prilika u svetu, bančina uprava u prošloj godini sasvim is

pravno je smatrala da u svom poslovanju treba da postupa 

samo sa maksimumom obazrivosti i uzdržljivosti. Inače i u

prošloj godini stalnim komitentimsi stavljeni su na raspolo-

ženje potiebni krediti. U svom poslednjem izveštaju uprava

konstatuje, da se je brzo stišala nervoza, nastala kod ulagača

posle izbijanja rata i ■da je banka uloge uvek uredno ispla-

ćivala.

Radi ocene bančine poslovne strukture dovoljno je da

se baci samo pogled na sledeću iuporednu tabelicu bilansa.

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 883 666 1.182 2.879
Menice eskontov. 3.559 3.599 3.310. 5.088
Zaloge 39 33 52 16
Dužnici po tek. rač. 13.403 20.258 18.231 14.221
Hartije od vrednosti 4.322 3.299 3.411 4.805
Hartije rezer. fonda 607 964 1.025 1.479
Nameštaj 45 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rez. fond 770 1.062 1.270 1.461
Spec. rez. fond 500 600 700 850
Fond kursne razlike 217 491 668 623
Ulozi 3.654 6.361 6.506 5.842
Poverioci 2.071 2.808 1.147 743
Reeskont menice 4.840 6.504 5.717 7.846
Razna pasiva 169 201 226 232
Dividenda 600 700 800 700
Prenos dobiti 35 92 178 190
Kaucije i si. 44.331 53.695 56.900 123.274
Zbir bilansa 67.189 82.514 84.112 151.762
Obrtni kapital 22.858 28.819 27.212 28.488

Rashodi

Kamata 592 784 820 556
Troškovi 518 632 849 1.210
Otpis riameštaja 10 45 -- -,

Otp. nenapl. potraž. 79 9 19 9
Čisti dobitak 951 1.163 1.389 1.312

Prihodi

Prenos dobiti 50 35 92 178
Od efekata 261 181 208 209
Kamata 1.608 2.061 2.298 1.793
Provizija 218 344 453 886
Napi. otpis, potraž. 13 12 26 21
Zbir prihoda-rashoda 2.151 2.634 3.077 3.088
Dividenda 6°/о 7% 8%, 7%

U toku prošle godine zbir bilansa je povećan sa 84,11

na 151,76 mil. din., što znači da je skoro udvostručen. To je

skoro isključivo posledica povećanja garancija, kaucija, osta

va i sličnih evidencionih pozicija koje se javljaju sa jednakim 

iznosima u aktivi i pasivi. U toku prošte godine bančini ko

miteti su manje iskorišćavali odobrene im kredite, ali su 

znatno više koristili garantna pisma i hartije za kaucije. Na to 

ukazuje i povećanje bančinih prihoda od provizija i smanje

nje prihoda od kamate u odnosu na prethodnu godinu. Ban

čin obrtni kapital krajem 1939 iznosio je 28,48 mil. din. i bio 

je samo za 1,27 mil. veći nego krajem prethodne godine. Po 

prilici jedna polovina obrtnog kapitala otpada na sopstvena, 

a druga poiovina na tuđa sredstva.

Glavnica je od 1931, kada je povišena; sa 5 na 10 mil., 

ostala nepromenjena. Fondovi se postepeno povećavaju. Do

duše, fond kursne razlike u prošloj godini je smanjen za 45 

hilj., na 623 hilj. din., ali je rezervni fond povećan za 191 

hilj., a posebni rezervni fond za 150 hilj. din. Bančini fon

dovi iznose ukupno 2.93 mil. din. prema 2,63 mil. u prethod

noj, 2,15 mil. u 1937 g., 1,48 mil. din. u 1936 i 1.12 mil. u 1935.

Tuđa sredstva su bilansirana preko računa (ulozi, po- 

verioci i reeskont). Opšta trgovinska banka nema karakter 

depozitne banke, već se više približuje tipu poslovnih banaka, 

pa je sasvim prirodno da se ona za obavljanje svojih poslova 

rađe oslanja na sopstvena sredstva i poverioce, nego na 

uloge. Ovde su ulozi, koji su pre bankarske krize —  krajem 

1930 — iznosili 7,4 mil., bili pali na 2,45 mil. do kraja 1933. 

Posle toga su stalno rasli i krajem 1938 iznosili su 6,5 mil. 

U prošloj godini smanjeni su za 664 hilj. din. odnosno za 10'%. 

Stanje poverilaca u toku posleđnjih desetak godina pokazivalo 

je velike promene. Sa 6,3 mil. u 1930 ono je postepeno bilo 

palo na 1,5 mil. do kraja 1935, da bi do kraja 1937 opet po

raslo na 2,8 mil. i da bi, posle toga, do kraja 1939 opet palo 

na 743 hilj. din. Reeskont je iskazan sa 7,46 mil. prema 5,7 

mil. u prethodnoj, 6,5 mil. u 1937 g., 3,06 mil. krajem 1935 

g., 6,3 mil. u 1931 i 5,5 mil. krajem 1930. Interesantno je da 

je »reeskont« u pasivi iskazan i prošle godine znatno većim 

iznosom nego »eskontovane menice« u aktivi. To znači da se 

jedan deo eskonta knjiži preko računa aktivnih tekućih ra

čuna. Tekući računi su kod nas oblik za obavljanje svih vrsta 

kreditnih operacija, pa oni i kod drugih naših banaka često 

služe na mesto računa eskonta, lombarda, repora itd.

Krajem 1939 u aktivne tekuće račune, ma da su u od

nosu na 1937 smanjeni za 6 mil. din., bilo je plasirano oko 

50<)/o celog obrtnog kapitala odnosno 14,22 mil. Eskontovane 

menice bilansirane su sa 5,08 mil. prema 3,31 mil. u prethodnoj 

godini. Pre bankarske krize hartije od vrednosti pretstavljale 

su najjaču poziciju u aktivi. Ponekad je u njih bilo plasirano 

i 40% celokupnog obrtnog kapitala. Od 1930 do 1938 ova 

vrsta plasmana se gotovo stalno smanjivala, sa 13 mil. krajem

1930 na 4,4 mil. u 1938. U prošloj godini Banka je kupila je

dan novi veći paket akcija Fabrike aeroplana Rogožarski a. d., 

tako da je njezin portfelj efekata opet povećan na 6,28 mil. 

din. U sastavu ovog portfelja nalaze se samo odabrani i 

prvoklasni papiri, kao što su akcije Narodne banke (250 kom.), 

obveznice ratne štete (1755 kom.) i drugi kurentni državni pa

piri, akcije Fabrike aeroplana Rogožarski (2.740 kom. po nom. 

1000 din.) i akcije Agrarne banke (908 kom.). Krajem prošle 

godine bila je i gotovina sa 2,88 mil. znatno veća nego u

1938, 1937 i u nekoliko prethodnih godina.

Zbir prihoda u 1939, bez prenosa dobiti, iznosio je 2,91 

mil. din., za 75 hilj. manje nego u 1938. Kao što je već spome

nuto, opali su prihodi od kamate, i to za 505 hilj. din., ali 

je to znatnim delom kompenzirano povećanjem prihoda od 

provizije sa 453 hilj. u 1938 na 886 hilj. din. u 1939 g. Na 

strani rashoda vidimo da su izdaci za pasivnu kamatu ta- 

kođe smanjeni, ali su ostali troškovi u 1939 bili veći nego u

1938 i nekoliko prethodnih godina. To je najvećim delom po

sledica većih poreskih i socijalnih tereta. Čisti dobitak u 1939 

iznosio je 1,31 mil. din. i bio je samo za 77 hilj. din. manji od 

onog iz 1938, a ovako je podeljen: 700 hilj. za 7°/o dividendu 

(prema 8% za prethodnu godinu), 150 hilj. osobenom rez. 

fondu, 113 hilj., zakonskom rez. fondu i 159 hilj. za tantijemu, 

dok je ostatak od 190 hilj. din. prenet na novi račun.

U upravi su gg.: Radisav J. Jovanović (pretsednik), 

Aleksandar Jovanović (potpretseđnik), Vaso Knežević, Jaša 

Alkalaj, Dobrivoje T. Lazarević i d-r Dragoslav O. Blago- 

jević. U nadzornom odboru nalaze se gg.: Mića Crvčanin 

(pretsednik), Aron A. Alkalaj (potpretseđnik), Milutin Lj„ Mo- 

jović, Jovan D. Živađinović i Dušan B. Zivković. Direktori 

Banke su gg.: Teodosije Ristić i Aleksandar S. Borisavljevič,
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ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д. —  ЗАГРЕБ

Ako разгледамо пасивну страну биланса Хрватске 

католичке банке д. д., видећемо да je то биланс једне чи- 

сто депозитне банке. Њезини улози на штедњу су чети- 

ри и no пута већи од главнице. Банчина актива има само 

оне послове који се сматрају no теорији за специфично 

депозитне. Завод се бави претежно есконтом менида, нч- 

рочито оних које гласе на ман>е износе. Beh смо имали 

прилике да нагласимо, да je овде испитивање кредитне 

способности потписника врло строго. Меница мора има- 

ти неколико добрих потписа, a у већини случајева посто- 

ји и хипотекарно обезбеђење. Иначе, банка есконтује са- 

мо менице које имају заиста врло кратак рок. Овде се 

je новац пласиран у есконт у току прошле године обрнуо 

око 6 пута. To значи да су есконтоване менице биле про- 

сечно са роком од око 2 месеца.

У банчином билансу за прошлу годину види се да 

je око 12,5°/о обртног капитала пласирано и у „дужнике 

ijo текућем рачуну”. Знатан део тог износа отпада на по- 

траживање од Аграрне банке за уступљене joj сељачке 

менице. Иначе, уколико Хрватска католичка банка и даје 

кредите разним предузећима, ипак она није ни са једним 

предузећем тако везана да би њезина судбина била у за- 

висности од прилика или неприлика у односном преду- 

зећу.

Банчина велика зпрезност приликом давања креди- 

ta и улажења у сваки посао позната je и њезиним улага- 

чима, који се, као и њени дужници, углавном регрутују из 

средњег сталежа. He жалећи жртве, Банка je увек држала 

у својим благајнама и врло знатне износе готовине. Због 

тога су и улагачи, познавајући банчину скроз здраву по- 

словну - политику, били сасвим мирни и у најтежим фаза- 

ма наше банкарске кризе. Они су били углавном врло 

мирни и у току прошле године, која je, као што je позна- 

го, због међународних политичких догађаја, са гледишта 

депозитних капитала била врло бурна. „Прошле пословне 

године — вели банчина управа у свом последњем извеш- 

тају — наш мјенбени портфељ порасао je за преко 1,3 

мил. дин., a улошци за око 400 хиљ. дин. Како се из тога 

разабире, повисили смо прошле године наше пословање 

према нашим дужницима као и према улагачима, те за- 

вод унаточ тога, што су кроз неко вријеме биле одређе- 

не извјесне стеге, гледе слободне расположбе досадашњим 

улагачима, подјељује непрекидно нове зајмове."

Ево завршних рачуна Хрватске католичке банке за 

последње четири године.

Актива 1986 1937 1938 1939

У хиљадама динара

Благајна и жиро 5.052 5.383 3.992 6.678

Менице 22.009 21.206 23.726 24.070

Дужници no тек. рач. 6.353 6.217 5.802 4.947

Ефекти 1.466 1.489 2.489 1.947

Ефекти рез. фонда — — — 750

Непокретности 764 1.031 765 765

Разна актива — 52 33 26

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5000

Резервни фондови 6.596 5.346 5.877 6.083

Пензизни фонд 926 1.030 1.153 1 289

Улози 20.900 21.821 22.027 22.410

Повериоци 1.422 1.311 1.724 3 343

Разна пасива 375 126 130 127

Чисти добитак 425 743 896 931

Збир биланса 35.644 35.378 36.807 39.183

Расходи

Камата 720 658 748 775

Трошкови 590 482 501 621

Порези 369 163 522 354

Отписи 86 134 111 88

Добитак 954 743 895 931

Приходи

Камата 2.150 1.802 2.252 2.225

Од непокретности 236 242 248 154

Провизије 310 10 27 8

Пренос добитка 59 97 238 284
Отп. земљ. потр. — — — 80
Напл. отпис потр. 24 28 13 18
Збир прихода 2.779 2.179 2.778 2.769

Збир биланса, који je ндентичан са банчиним обрг-

ним капиталом, прошле године je порастао за око 2,4 мил.
дин., на 39,18 мил. Код свих позиција на страни па-сиве
наставила се je тенденција пораста. Једино je главница
остала непромењена са 5 мил. дин. !Банчини фондови из-
носе 6,08 мил. дин. и већи су за око 200 хиљ. него крајем
претходне године. Пензиони фонд je повећан за 136 хиљ.
дин. на 1,29 мил. Улози су исказани[ са 22,41 мил. према
22,02 мил. у 1938. У току прошле године улагачи су по- 

дигли 8,95 мил., a дали су нових улога и одобрено им je 

на име камате 8,98 мил. Порасло je и стање поверилаца еа 

1,72 мил. крајем 1938 на 3,34 мил. дин. у 1939 год. Иначе, 

однос између сопствених и туђих средстава je повољан, јер 

су укупна туђа средства no приљици два и no пута већа 
од главнице фондова.

Врло повољан je и однос између туђих средстава 

и готовине у банчиним касама и на жиро-рачунима. Ова 

износи 6,67 мил. према непуна 4 мил. дин. крајем 1938. 

Тиме би се могло одмах исплатити око 25®/о туђих сред- 

става. Kao што je већ споменуто, менице претставл>ају нај- 

главнији пласман. Ha њих отпада око 61,5л/о целе активе. 

Крајем претходне године стање меница у портфељу било 

je исказано са 23,72 мил. У току 1939 есконтовано je нових 

меница за 143,86 мил. (према 130,53 мил. у 1938), a напла- 

ћено je за 143,52 мил. (према 128,01 мил. у 1938), тако да 

je њихово стање крајем 1939 достигло висину од 24,07 

мил. дин. Дужници no текућим рачунима, преко којих je 

књижено и потраживање од Аграрне банке за уступљене 

joj сељачке менице, пали су са 5,8 мил. у 1938 на 4,94 мил. 

у 1939. Обрачун с Аграрном банком тече правилно, Уредба

о паушалној и ретроактивној заштити сељачког поседа, 

која онемогућује принудну наплату потраживања од зе- 

мљорадника, преосталих, иза Уредбе о ликвидацији зе- 

мљорадничких дугова неће за Хрватску католичку банку 

имати готово никаквих штетних последица, јер je она већ 

у 1936, 1937 и 1938 отписала све губитке који су се могли 

очекивати од кредитирања земљорадника.

Прошлогодишњи укупни приходи износили су 2,48 

мил., за 45 хиљ. мање него они у 1938. Опали су приходи 

од камате, провизија и непокретности, али je то делом 

компензирано сторном ранијег отписа неких сељачких ду- 

гова. Ha страни расхода видимо да су издаци за порезе 

у 1939 били нешто мањи него у 1938. Остали издаци (за 

камате и трошкове) су повећани. Чисти добитак износи 

931 хиљ. дин. према 895 хиљ. у претходној години, a овако 

je подељен: за 0% дивиденду 300 хиљ., резервном фонду 

100 хиљ., пенз. фонду 111 хиљ., тантијема управи и на- 

града надзорном одбору 116 хиљ., за добротворне циљеве 

15 хиљ. Остатак од 288 хиљ. пренет je на нови рачун.

У управи била су г.г.: Фрањо Хрустић (претседник и 

управљајући директор), Фрањо Јуринац (потпретседник), 

Јосип Хрустић, Мирко Капић, Драгутин пл. Маркези, д-р 

Стјепан Маркулин Антун Стиплошек и Јулије Сузанић. У 

надзорном одбору била су господа: д-р Владимир Пребег 

(претседник), д-р Карло Бошњак, д-р Андрија Гостиша, 

Фрашо Матковић и Мг. Јосип Свобода,
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Садржај:
Државна хипотекарна банка —  Београд

ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА — БЕОГРАД

I. Увод

Завршни рачуни Државне хипотекарве банке прет- 

стављају редовно задовољство и за нас из разлога што 

они показују из године у годину гигантско вапредовање 

и што смо ми t o  пре мвого годива васлућивали, због чега 

смо били осудво противеи свакој парцелацији ове уста- 

нове. Свако зло je и за нешто добро, na тако je и дикта- 

тура имала добро дејство на Државну хвпотекарву банку 

што се моћно противила свакој парцелационој навали. На- 

шим читаоцима je врло добро позвата дугогодишња офан- 

зива хрватских и словеначких политичара против прописа, 

no коме Државна хипотекарна банка управља свима пу- 

пиларним капиталима у земљи. To стање није претсгав- 

љало никакву неправду према појединим провинцијама, јер 

je Државна хштотекарна банка пласирала своје капигале 

no целој земл>и — мање no свом првобитном освоввом по- 

слу — no хипотекарном, али у толико више у погледу 

посла, који je последњих година постао много важчији 

no кредитима самоуправним телима. Фантастичну цифру 

претстављају ти кредити у билансу Државне хипотекарве 

банке: 1,67 милијарди динара крајем 1939 год, Кад je npe 

петнаест година убачена парола, да Државна хипотекарна 

банка треба да престане са хипотекарним кредитима и 

да постане извором кредита за самоуправва тела, ми смо 

се били уплашили, јер je пословни волумен ба.нчин v то 

доба бво слаб за такав задатак. Иако смо били предви- 

дели да he Хипотекарна банка стално напредовати и по- 

стати великом банком, ипак нисмо могли предвидеги да 

he она бити у стању за четири до пет година да креди- 

тира самоуправе са близу две милијарде динара. To' je 403/о 

целокупног оптицаја Народне ба-н,ке 1930 год ! На.равно то 

je могло бити захваљујући чињеници, да се ома несметано 

разви:а.ла. Кредити, које je Државиа хипоте1{арна банка 

дала тим разним крајевима, не заостају ни у колико иза 

капитала, које je она добила од њих. Данае Државна хи- 

потекарна банка мзже једним поте^зм да да самоуправне 

кредите до 250 милиона динара (Кредит Дунавској ба- 
новини).

Крајем 1939 год. збир једне страие биланса Државне 

хипотекарне банке показује бројку од преко 14 милијарди 

дин., a обртни капитал преко осам милијарди динара. Да 

бисмо добили мало пластичнију слику о гоме шта ja  сума 

значи сетимо се само да збир биланса једне стране На- 

родне банке износи двадесет милијарди динара, a обртни 

капитал дванаест милијарди. Само je три и no милијарде

динара већи обртни капитал Народне банке од оиога Хи-

потекарне банке. Далеко од тога да потцењујемо и нај- 

мање националнз економски значај емисије новчаница, већ 

више ради сликовитог упоређења, подвлачимо, да Народна 

банка сама фабрицира свој капитал, док Државна хипоте- 

карна банка не може ни nape имати (сем резервисане до- 

бити) другојачије негз са тржишта односно са стране.
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Ha европском копну има државних банака од којих 

су неке такође врло великог волумена. To je случај са 

Caisse de dépóts det des consignations која je пре десетак 

година била no обртном капиталу највећа банка на свету 

(осамдесет милгијарди франака), али je. она као и неке 

друге државне банке новчана централа за укупми штедио- 

нички промет у земљи.

Државна хипотекарна банка није то. To су npe По- 

штанска штедионица и Народна банка.

Обртни капитал Државне хипотекарне банке расте 

годишње са 1,5 милијарди динара. Следствено он ће за го- 

дину и no дана доћи до дифр? од десет милијарди. Ha 

путу ка тој цифри затекло je Државну хипотекариу банку 

преуређење државе, које ће имати за последицу известан 

мали одлив једног дела њезиног капитала трансфером на 

вове бановине. Али ће то смањење бити, као што рекосмо, 

врло мало. Срећом, Државва хипотекарва.бавка вије викад 

успела да поставе за целу земљу депозитвам уставовом, 

овако како je ова то била за предратву Србију. Утолико 

има мање сад да издваја. Уосталом то издвајање не треба 

рђаво разумети. Државва хипотекарва бавка неће имати го- 

тово вишта да да у готовом «овцу. Ова дугује јавним 

установама и приватницима из крајева који ће се форми- 

рати или су се формирали као самосталве једивице, али 

ова исто толико потражује из свих крајева no развим 

освовима. Према томе цео преиос биће само једва књи- 

говодствева операција, она ће нешто мало смањити обим 

послова Државве хипотекарне бавке, али ве и њезин кр.е- 

дитни капацитет. Велика je срећа, помављамо, што je Др- 

жавна хипотекарна банка остала ветакнута у доба свога 

раввића; сад кад je постала финансиским колосом на гра- 

витвим стубовима;, сад може да свлачи са себе лакоћом, 
да би обукла друге.

Државва хипотекариа бавка je после рата била У 

главном хипотекарва бавка. Умела je потраживати no ;гоме 

рачуву и до две и no милијарде динара. За ваше банкар- 

ске и кредитве прилике то je велика сума, Од гздиве 1931, 

кад je била кулминација та се позиција топи полако тако 

да je крајем 1939 год. извосила још само 1,8 милијарди 

дивара. По билансима ова се смањује са око сто милиова 

дивара годишње, уствари за сто педесет до двеста, јер у 

тај збир улазе и сви нови кредити гао тој грави посла. Не- 

када je главви извор овог капитала леЖаз у емисији за- 

ложвица (углавиом на страви). Али се та позиција знатно 

смањила (на шест стотина милиова дина.ра). У капиталу 

од O’čaM милијарди дивара, еа колико je р&епзлагала Др- 

жавна хипотекарва банка крајем 1939 год., може се наћи 

увек један део за овај nocao, утолико npe што се нови 

хипотекарви послови праве само на пет и десет годива.

За кратко време изменила се знатно цела структура 

активе Државне хипотекарне бавке, не ликвидирањем ста- 

рих, већ упућивањем нових капитала у »ародну привреду 
другим каналима.

\
Z .  b .  Ј .  G .  О .  “  L j u b i j a a»
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П. Ааализа биланса 

Рачун изравнаша

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљада дивара

Готовина у касама 35.815 47.371 57.549 111.588

Нар. баака и П. штед. 441.379 764.498 548,772 305.895

Зајм. ва непокрет. 2,070.968 1,972.218 1,878 937 1,799.148

Зајм. на прир. и прих. 948 144 1,397.033 1,497.350 1,677.382

Зајм. водн. задруг. 76.452 73.396 70.613 25.590

Зајм. ва залоге харт. 163.081 101.449 97.613 44.272

За-јм. мевич. ва хипот. 107.652 93.034 77.005 74.434

Зајм. на држ. мев. 52.237 52.867 57.259 56.291

Зајм. ва држ. бонове — — — 118.982

Тек. рач. држ. уст. 578.724 668.973 756.655 779.030

Текући рач. - разви 307.696 384.628 461.787 1,654.449

Харт. резервног фонда 196.058 229.941 246.111 321.261

Харт. аморт. фодда згр. 10.253 12.016 —- —

Харт. фовда осиг. згр. — — 1.674 1 905

Откуп. харт. од вредк. 274.142 582.030 1,074.038 1,148.589

Непокретвости 217.424 231.973 267.951 252 713

Разна актива 124.605 88.766 36.887 21.265

Кауц., rap., оставе итд. 2,594.086 3,048.981 3,442.013 6,171.422

Док je хипотекарви посао опао за четири године зз 

270 милиона дивара дотле се онај кредитирања самоуправа 

попео за исто време за 730 милиона динара (1,7 милијарди 

динара округло). Самоуправвим телима су потребни кре- 

дити. Кредитних установа зато правно посгоји неколико, 

али практично само Државна хипотекарна бавка. Она има 

на расположењу капитала јавне руке 2,7 'милијарди ди- 

нара, na je природно да се један део капитала спроводи 

овој врсти праввих субјеката из чије средине они потичу. 

Државна хипотекарна банка je прихватила тај посао, који 

je пре тога са мвого успеха и добре воље обављала Прва 

хрватска штедионида, пре несрећне политике сељачких 

дугова и новчаничне дефлације.

Државна хипотекарва банка je прихватила тај посао 

и развила га до мере која нам даје право да кажемо, да 

je она створила тржиште самоуправвог кредита. Није мала 

ствар за вашу земљу кредит који je она дала само- 

управама.

У пркос cm-oj повољној квалификацији овога посла 

ми остајемо при нашем старом гледишту, да се код овог 

посла мзра да унесе од стране управе' банчине јака коч- 

вица, Овај посао има једву деликатву страну, ваиме, да je 

сав у атмосфери политике. Сваки моћни политички човек 

и свака влада има своје заштитнике бавовиве или општи- 

ве за које тражи кредит. Банка je државва уставова и ње- 

зиви органи су државви чивоввици. Кочница je могућна 

само о«да, ако су управљачи бавке готови ва самопожр- 

твовање. Ми који тачво пратимо кретање послова Држав- 

не хипотекарве бавке можемо мирво да кажемо, да под 

давашњом управом кочвица фувкциовира савршено.

Овај посао расте годишње за двеста милиона ди- 

нара, али у ствари мвого више, јер се стари зајмови ипак 

отплаћују, a нови дају.

Горња таблица показује укупан извос хартија од 

вредности у банчиној својиви од 1,67 милијарди дивара 

према цигло 480 милиона пре четири године. За четири 

годиве пораст извоси једну милијарду дивара односно че- 

тврт милијарде годишње. Ко ве позваје прилике у Др- 

жаввој хипотекарвој бавци тај he помислити: аха, то je 

производ ивтервенције бавчиве на ефектвом тржишту. У 

ствари не би било веће заблуде од тога и због тога ћемо 

се мало детаљније да задржимо на ов-оме.

Пре свега у горњу суму спада 321 милион див. бав- 

чиног резерв>вог фонда. Кад се од свих новчавих зазода 

у земљи тражи да све св-оје резерве уложе у државне

хартије од вредности, онда би то Државиа хипотекарна 

бавка морала да учини без икакве обавезе. У списку хар- 

тија од резервнсг фонда Државне хипзтекарне банке на- 

лазе се no нашем мишљењу и акције Народве бавке, мо* 

жда нешто и акција Паба и углаввом државве облигаци- 

je. Мвого je већа ставка „откупљене хартије од вреднз- 

сти". Ова изиоси 1,15 милијарди динара. Пратећи рад 

банчин ми смо у стању да погодимо шта се све валази 

иза ове ставке. Зва се например да je Државва хипоте* 

карва бавка у друштву са ГХоштавском штедиовицом и 

Народвом бавком преузела цео зајам за јавме радове на 

равве делове, из чега се да извести закључак да ова мора 

имати у свом портфељу најмање триста милиона дивара 

папира тога зајма. Зна се и то да je Државва хипотекар» 

на банка оглашена, Уредбом о заЈму од 4 милијарде ди- 

нара за фивансиског агевта. Преко н>е се врши упис. Она 

дели облигације уписницима. Врло je лако могућво да je 

Државна хипотекарна банка уплатила вешто од прве илн 

друге травше тога зајма. Ми претпостављамо да од тога 

има око сто до двеста милиова дивара. Даље зва се и то, 

да je Државва хипотекарва бавка главви акциовар Југо- 

челика. He знамо колико je уплаћено ових акција, али he 

двеста милиова динара ових хартија од вредности бити 

такође у портфељу банчивом. Зва се такође да Држав- 

на хипотекарва бавка откупљује годннама своје залож- 

нице зваве Селигман. Ова има врло велики шортфељ тога 

папира, којн исказује у портфељу. To je уосталом најбо- 

љи посао који je уопште имала од како постоји. Оста- 

так папира су познате државве облигације које се коти- 

рају ва берзи, a на првом месту 6% аграрци свих трију 
врста.

Ha обртни капитал од 8,5 милијарди дивара, од 

чега je један део дошао путем уложака, Државна хипо- 

текарна бавка je морала уложити no правилима ликвиди- 

тета бавкарског посла у државне хартије од вредности, 

вајмање толико колико je уложила.

Највећу позидију у активи чиве текући рачуви по- 

дељени у две групе: државве установе и разаи текући ра- 

чуви. Први износи 750 милиова, a други 1,65 милијарди 

линара_ Први су стара пракса Државве хипотекарне Dan

ne. Држава има уставова које имају облик вадлештава, али 

које вемају вичег заједвичког са буџетирањем, јер су чи- 

сто привредае уставове. Сетимо се сам-о железница, бро- 

дарства ва Дунаву, рударсгва, монополске управе итд. 

Ове уставове праве огромае обрте, раде без ковкуревци- 

је, без ризика и престављају личне банкарске комитенте. 

Приватве бавкс би биле срећве кад би их имале за своје 

муштерије. Ове раде са Народвом банком, али како je 

тамо много теже добити кредит, то су ове засновале по- 

словне везе и са Државвом хипотекарвом бавком.

И код разних текућих рачуна преовлађују држава 

и државна привредва 9предузећа, али која no форми имају 

приватно правви карактер. Ту спадају и вајвећа подузе- 

ћа у земљи. Ту мислимо ва Шипад, Југочелик, свиларство, 

Призад итд. Свакако да Државва хипотекарна бавка одр- 

жава везе и са Главвом државном благајвом и тај посао 

долази под текуће рачуне активве уколико je главна бла- 

гајна у дуговању.

Разви текући рачуви јако су порасли за четири го- 

дине као последица) државне ивицијативе у привреди.

Ломбард се губи, нема шпекулације хартијама од 

вредности. Хипотекарви зајмови, домаће менице и зај- 

мови водним задругама заједно чине 155 милиона дивара, 

a са хипотекарвим зајмовима на менице 200 милиона ди- 

нара. Ти сви послови заједно губе се no свом значају 

за обим Државне хипотекарве бавке.

Kao што видимо из' горње аиализе, актива од пре-
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ко осам килијарди динара подељена je равномерко- на 
пет компартмана и група : хипотекарни, самоуправни,

ефектни, текући рачуни и најзад, специфично банкарски 

послови, који заједно чине свега 4(Х> милиона дикара.

III. Анализа пасиве

Пасива

Самостални фоидови 434.339 554.925 571.433' 585.108 

Разни фондови 1,206 361 1,524.899 1,678.918 1,618.278

Капитали јав. установ. 394.450 452.157 488.323 514.239

Улози на штедњу 1,659.365 1,383.926 1,441.819 1,242.090 

Тек. рач. држ. устам. 115 428 115.216 88.899 150.543

Тек. рач. - разни 375.616 1,161.607 1,547.890 2,814.675

Зајм. НЗ' стр. no обв., зел. 763 222 694.386 638.384 616.615

Зајм. на стр. no т. код б. 117.263 177.778 91.423 118.884

Резервни фонд 174.7») 198.799 285 923 378.588

Фонд аморт. зграда 51.103 60.142 74.490 70.116

Фонд осигур. зграда —  1.250 1.781 2.398

Курс. разл. харт. вредн. 55.487 93.823 — —

Пензиони фонд — — 5.279 15.035

Преносни рачуни 94.163 46.674 44.S04 54.868

Разна пасива 163.055 234.610 170.734 211.356

Канц., rap., ост. итд, 2,594.086 3,048.981 3,442.013 6,171.422 

Збир билансе 8,198.718 9,749.175 10,572.215 14,564.217

Обртни капитал 5,604.632 6,700.194 7,130.202 8,392.795

Нормалио Државна хипотекарна банка нема свог 

капитала, јер je држава иза ње. Фактички она га има, 

има сопствених средстава која знатво премашају сопстве- 

ви капитал највеће приватне баике код нас. Kao што се 

из пасиве види, њезине исказане резерве износе пуних 

450 милиона динара. Она има и богате тихе резерве (се- 

тимо се само заложница Селигмана). Ове износе најма- 

н>е 150 милиона динара тако да се може рећи да Држав- 

на хипотекарна банка има најмање 650 милиона дин. соп- 

ствених средстава.

Најстарија позиција у пасиви je она „самостални 

фондови” која je такође у систематском повећању и из- 

носи 1939 г. округло 600 милиона динара. Ти фондови, 

иако подлежу променама персалдо су вечити, што значи 

дугорочни капитал. Њихова je намена не да се троше, 

већ да дају приход који има да служи извесним циље- 

вима. Ти фондови расту делимично no доприносима, a де- 

лимично услед капитализирања. Врло мали део пораста 
долази од нових фондова.

Ma да су нешто лабилнији „разни фоидови” у укуп- 

ном износу од 1,6 милијарди дин. ипак оио што je рече- 

но за самосталне фондове важи прилично и за њих. Ha

ma финансиска политика последњих година одликује се 

интензивним изливањем фондова (има их иа десетине). 

Већ сам израз фонд каже да он није за трошење, већ тре- 

ба да траје, да je вечит. Неки од њих истовремено отичу 

и притичу, неки само расту, a no неки су и у опадању. 

Али персалдо расту. За последње четири године та je по- 

зиција порасла од 1,2 на 1,6 милијарди дин. У исту се 

категорију могу да уброје и капитали јавних установа, 

са 514 милиона динара крајем 1939 r., док су крајем 1936 

г. били 400 милиоиа дин. Мвого нису скочили, али као 

и прве две ставке једнако су у порасту. Ta три извора 

капитала, које Државна хипотекарна банка има на распо- 

ложењу износе крајем 1937 г. 2,7 милијарди динара. To je 

капитал de tout repos капитал чија je главна особина да 

не зна за панику. Овој групи капитала припадају и они 

добивени продајом заложница на страни у износу од 616 

милиона динара. Они су још стабилнији, већ и правно, 
јер су уговори дугорочни.

Историја ове позиције je велики део истор«је Др- 

жавне хииотекарне банке, као што се лепо може да аидн

из њезине историје из пера »езииог дзнашњег управника 

r. др. Гломазића.

Према томе Државна хипотекарна баика ама на ра- 

сположењу 3,3 милијарде динара капитала који не долазе 

од приватника и који су потпуно нереагибилни на потре- 

се на новчаном тржитту и на улагачку психозу. Трсћа, 

исто тако силна, позиција у пасиви, су текући рачуни тј. 

разни и они државиих установа. Они заједно износе о- 

кругло три милијарде динара. Кад je реч о промени по- 

словне структуре Државне хипотекарне банке, онда се на 

првом месту мора да напомене ова позиција, која je пре- 

трпела одиста највеће промене. Пре четири године разнн 

текући рачуни износили су само 375 милиона динара да се 

после четири године попну на 2,8 милијарде дииара, осам 

пута више! И ова je установа производ великог развића 

државних —  правио или фактични —  привредних поду- 

seha и велике ликвидности државних надлешгава уопште. 

Мудро je било од Државне хипотекарне банке да се по- 

веже са свима уставовама и подузећима државним и да 

постане њиховим банкаром. Ти послови увек су активни. 

Немачко банкарство пре рата није уопште примало улоге 

на штедњу, a гушило се у капиталима, који су долазили 

од ивдустриских подузећа њихових комитената. To по- 

казује и биланс Државве банке. Много су већи капитали 

које je она примила од тих установа на чување, него онк 

које je ова њима дала на кредит.

Оставили смо ва крају позицију „улози на штед- 

њу”, која једино показује извесно опадање и то не кроз 

све четири године већ цик-цак. 1937 г. показује прили- 

чан пад према 1936 г. 1938 г. извесган скок, a у 1939 опет 

пад. Површан човек би могао закључити да Државна хи- 

потекарна банка полако напушта — вољво или невољно

— својство депозитне уста,вове, да постане комерцијална 

бавка која више рукује пословвим капиталима. Taj ба за- 

кључак био веома погрешан. Државна хипотекарна бав- 

ка полаже мвого Hai тај посао и што je он изгубио рела- 

тивни значај, то je само добро за Државну хипотекарну 

банку, јер су остали капитали снажво порасли, док je 

овај стагнирао, na чак и мало пао. Погрешка би била да- 

ље закључити да публика напушта Државну хипотекар- 

ну банку. Напротив ова још увек ужива највеће повере- 

н>е. A k o  je Државна хипотекарна банка нешто изгубила 

од уложака, као што je случај у 1939 r., о-на je ту само 

жртва двају важвих мера државве политике са којима 

она нема ничег заједвичког. Једво je била несрећна уред- 

ба од септембра месеца о мораторијуму уложака, a ДРУ- 

га je државна валутна политика односно питање стабил- 

ности динара. Узроци том малом паду леже потпуно ван 

Државне хипотекарне банке, али ипак поверење које она 

ужива још се најјаче било одупрло тим општим узро- 

цима. Депозити код банака, како јаввих тако и приват- 

них, свуда су у опадању. Само су жиро-рачунн код На- 

родне банке и чековски код Поштанске штедионице у no- 

расту, али то je баш доказ да слабе улошци јер ти ра- 

сту на штету уложака. A процент опадања уложака код 

Државне хипотекарне банке у току 1939 г. мањи je но 

просек опадања у.купних уложака у земљи.

IV. Анализа рачуна губитка и добитка 

Рачун губитка и добитка

Расходи 1936 1937 1988 1939

у хиљадама динара 

Камата no капиталима 55.905 61.855 67.145 68.117

Камата no фондовима 55.550 64 251 83.480 84.685

Камата no зајм. иа стр. 41.968 45.033 23.962 29.300

Камата no тек. рач. 45.017 84.773 87.600 96.343

Личнн трошк. no буџ. 15.466 21.926 24.748 35.21«



јРЛд.теријални тр. no буџ. 2,870 3.901 3.514 4.055

Губици no банч. посл. 4.077 — 8.520 .—

Отписи 23.029 35.984 46.894 42 504

Општи расходи — 10.138 — 15.516

Кредит. суме за пок. потраж. 34.534 — —

Чиста добит 42.366 44.099 49.390 69.298

Приходи

Камате:

no зајм. на непокрет. 143.758 133.591 116.231 106.509

• no зајм. самоуправама 61.508 77.737 87.992 98.463

no зајм. водним задруг. 3.934 3.574 2.926 10.802

no ломбарду 9.021 6.858 4.650 4 138

rio меницама 11.456 10.450 11.410 16.827

no тек. рачунима 60.133 98.957 103.753 122.922

no купонима ефеката 25.494 32.162 59 884 68.644

Од послова са државом — — — 13.792

Од банчиних имања 1.921 2.116 ■ — —  '

Разви (општи) приходи 3.548 6.516 5.428 2.936
Збир прихода 320.773 371.961 395.275 445.035

Подела чисте добити

Тантијема 1.144 1.190 1.494 2.321
Резерв-ном фонду 8.244 8.582 9.579 13.395

Фонду за пом. задруг. — — 988 1.386

Глаг-ној државној благајви 32.977 34.327 37.329 52.195
Добит 42.366 44.099 49 390 69.298

Рекли смо да je Државна хипотекарна банка колос 

no волумену посла. Још je импозантнији бројно њезин 

бруто приход: 445 милиона динара, a вероватно да he до 

краја 1940 год. бити и пуна половина милијарде. Бруто 

приход Народне банке изн-оси само 170 милиона дкиара 

■<— тек једну трећину! Величина појединих извс.ра при- 

хода стзји природно у вези са величином ангажованог 

капитала и услова рада no њима. Није дакле чудо што 

приход од текућих рачуна стоји на првом месту (са 122 

милиона динара), јер je то највећа активна ставка. Ha

другом месту су камати од хипзтекарног посла (са 160

милиона динара), на трећем зајмови самоуправа (98 ми-

пиона динара), a на четвртом приход од хартија од вред-

н-ости (68 мили-она динара) Ha први поглед изгледа да je 

прихзд од ефеката мали; међутим то би био погрешан 

закључак. Пре свега није стање ефеката целе године било 

•рнако велико како je исказано на крају 1939 год., и дру- 

го, у тој суми се налази само приход од зткупљених 

хартија од вредности, јер je онај од хартија из фондова 

проведен непосреднз фондовима.

Ha еупрот приходу од 445 милиона динара стоји 

издатак од 375 милиона динара. И овде поједине ставке 

стоје у вези са одгзварајућом ставком у пасиви. Режи- 

ски трошкови износе свега 54 милиона дииара, a чиста 

цобит 70 милиона округло од чега je држава добила 52 

милиона.

V. Закључак

Обртни капитал зд преко 8 милијарди динара пре- 

ставља колосалан кредитни капацитет. Поверилац од 8 ми- 

лијарди динара има дневно да инкасира тешке суме. Зај- 

мови не само да носе камату, већ су амортизациони, от- 

плаћују се редовно у одређеним роковима. Краткорочни 

поготову. Ти силни износи који утичу редовно у касу Др- 

жавне хипотекарне банке стално се понова плаеирају. Ме- 

ђутим ако то не би био случај, ако би банка обуставила 

ново пласирање, тешки би се милаони скупили за кратко 

време у њезиним касама. Државиа хипотекарна банка мо- 

же се замислити као велика машина, која на једном крају

упија капитале, a pa другом избацује. Велнке масе ка» 

Питала циркулишу између једног и другог краја машине, 

ЈУ1и ее на овзме задржавамо због тога што то има огроч 

ман значзј за ликвидитет бацке. Она треба само да обу» 

стави даље давање кредита, na да своје, у том тренутку 

евентулно потпуно празне касе за кратко време напуни 

великим износима капитала. Државва хипотекарна бан* 

ка није устојана бара, већ велика тиха река.

У овзј години наступила je једна околност необич- 

во повољна no Државну хипотекарну банку. Реч je о по- 

крићу хипотекарних потраживања. Има више година ка- 

ко непријатељи банке протурају верзију да зна има да 

изгуби велике nape на свјим потраживањима no хипоте- 

кама због тога што су неки кредити давани без обзира 

»a пасиве и преко максималне границе. Да се она држалз 

правила да не даје више од половине вредности покрет- 

ности, говорило се, не би имала да трпи никакве штете 

од дефлације. Ми нисмо у стању да контролишемо ову 
верзи:у. Али смо једно знали на име да од укупне суме 

потраживања no хипотекарним зајмовима само још једач 

мали' део je остао из времена инфлације и евентуалнсј 

мало лакомисленије пзлитике кредита. Један део тих кућа 

већ je и преузела Државна хипотекарна баика, a један 

део од тога већ и продала. У 1939 год. настао je скок 

цена непокретиости нарочитз у Београду где су њезина 

хипотекарна потраживања највећа. Цене су скочиле за 

30—60%. Данас више нема ни једног објекта било у сво- 

јини банчиној било ка-о пзкриће потраживања, a да не 

покрива потпуно потраживање. И најгоре покриће у Бео» 

граду постало je добрз. Пре месец дана продала je Др- 

■><авна хипотекарна банка један од најгорих објеката, no 

коме je потраживдла два милиона динара, a за који се 

добилз на лицитацији преко тр-и милиона динара.

У колико je веће једно подузеће у толико je теже 

ииати преглед над њим. Државна хипотекарна банка je 

гигаитско предузеће. Није лак задатак управљати њоме. 

Међутвм у њој ради управни апарат са вајвећом прециз- 

ношћу. Задатак шефа једног таквог предузећа није те- 

жак због обимних посла, јер у колико je већи обим no- 

сла у толико je већи број сарадника, који су међу собзм 

повезани рационалном поделом рада. Није дужност упра- 

вника да зна појединости из пзјединих компартимана, 

управннк који тако схвата свој задатак брзо се сруши. 

Управнику je дужност да даје инструкције, да одређује 

правац, о-сновне линије и темпо посла. Управник једне та- 

кве установе мора да зна науку о вођењу једне гакве 

установе; треба да зна начела пословне политике уопште 

и специјалне за односну установу. Међу тим начелима 

налази се и постулат да непрекидно посматра привреду no 

којој плови његов брод. Може човек који не познаје ту 

науку у једном великом подузећу да постигне огромне 

успехе, да прошири nocao да оствари велике зараде. Та- 

кви лаички генијалци обично свршавају крахом. И у H a 

rnoj привреди има доста примера за то. He може човек 

крји није учио науку о вођењу подузећа да води поду- 

зеће, јер наука није ништа друго до синтеза искуства на 

основу чега су састављени закони, a на основу којих су 
израђена упуства.

Ha челу Државне хипотекарне банке налази сг чо- 

век, који je из сопствене побуде полагао испит за ':вој 

nocao пред целокупном нашом јавношћу. Он je писао и

о Државвој хипотекарној банци и о банкарској полити- 

ци уопште. O'H je проучио теорију банкарског посла, a 

Државна хипотекарна банка je банка. Према томе може 

се рећи Да данас њом руководи човек, који je целокупну 

своју прошлост уложио у припрему за тај nocao.
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Parna /pivara, fabrika slada i kvasca Mih. J. Kos®¥ljanto a. d., Jagodiaa

RADIO A. D. s— BEOGRAD

Ovih dana, 24 marta 1940, navršava se 11 godina rada 

Beogradske radio-stanice. Za tih 11 godina u javnosti je bilo 

dosta govora o zaslugama Radio a. d. i njegove stanice, na

ročito u pogledu razvitka naše muzičke kulture. U doba kada 

je stanica počela da radi, radiofonija u ćelom svetu bila je, 

može se reći, u začetku svoga razvitka. Međutim, ona je na

predovala nečuvenom brzinom, a uporedo s tim išli su i na

pori Beogradske radio-stanice na izbiranju najboljeg tehnič

kog personala, na obezbeđenju redovnih emisija, kompleti

ranju velikog simfonijskog radio-orkestra, koji je nesumnji

vo najbolji u našoj zemlji itđ. Napori i veliko razumevanje 

Društva za naše nacionalne i kulturne potrebe vide se i po 

tome, što je ovo već u toku 1936 sopstvenom inicijativom 

donelo odluku da o svom trošku i bez ikakve naknade od 

strane Države postavi u Beogradu novu najmoderniju stanicu 

od 20 kv., umesto starog predajnika od 2Vä kv s kojim su u 

1929 započete emisije. Ostvarenje te odluke omogućilo je 

radio-prenos naše reči i naše muzike ne samo po celoj Jugo

slaviji, nego i po celoj Evropi, pa i u izvesne delove Azije 

i Afrike. Beogradska radio-stanica je svojom inicijativom 

znatno povisila i trajanje emisija. Posleđnjih godina ove su 

davane prosečno po 10 do 11 časova dnevno, iako je stanica 

prema ugovora sa državom bila obavezna da ih daje samo po 
8 časa dnevno.

Društvo se nije zaustavilo samo na tehničkom pobolj

šanju, nego je posvetilo najveću pažnju i usavršavanju pro

grama. Danas se Beogradska radio-stanica u tom pogledu na

lazi na veoma zavidnoj visini. Mada je pitanje programa go

tovo najteža stvar, jer on treba da bude podešen za ogromnu 

masu slušalaca različitog obrazovanja i ukusa, različitih in

teresa i oprečnih gledišta, Društvo je rešilo i taj teški prob

lem na zadovoljavajući način. Očigledni napori Beogradske 

radio-stanice naišii su i na priznanje kod radio-pretplatnika, 

čiji je broj naglo rastao.

Kada se sve to ima u vidu, biće sasvim jasno, da je 

velik broj onih koji su bili potpuno iznenađeni vešću da je 

Država odlučila da Radiu a. d. oduzme postojeću koncesiju 

i đa izvrši eksproprijaciju njegove radiostanice, koja treba 

da se etatizira. Čitav niz godina vođeni su pregovori sa M i

nistarstvom pošta i telegrafa, u kojima je Društvu stavljeno 

u izgled produženje koncesije još za petnaest godina. Umesto 

toga došlo je, kao što se vidi, dosta iznenada do oduzimanja 

postojeće koncesije znatno pre isteka roka i do naređenja da 

se izvrši eksproprijacija. Država je time, verujemo, bez ikakve 

stvarne potrebe i bez ikakve krivice drugog saugovarača po

dredila zaključeni ugovor. Sada je došlo i do spora između 

Države i Društva u pogledu određivanja cene po kojoj će se 

eksproprijacija izvršiti i davanja naknade koju Društvo trpi 

prevremenom eksproprijacijom radiostanice. Sasvim je izlišan 

i taj spor, jer je Društvo još sredinom septembra 1939 umo

lilo Ministarstvo pošta i telegrafa da se eksproprijacija spro

vede putem slobodne pogodbe, kako bi se davanjem pravične 

naknade zadovoljili interesi akcionara.

Otvoren je i problem osoblja radiostanice, koje broji 

preko 100 lica, i održanja ustanove, bez čijeg .se urednog i 

zadovoljavajućeg funkcionisanja danas teško može zamisliti 

ma koja kulturna zemlja. Poznato je da na polju radiofonije 

Ima malo stručnog osoblja. Ono što je u pogledu organiza

cije rada Uprava Radio a. d. postigla u toku minulih 11 go

dina ne bi se moglo bez ogromnih teškoća opet stvoriti. Me

đutim, s obzirom na razvitak događaja Uprava Društva je 

bila primorana da celokupnom osoblju otkaže službu, jer dru

ge mogućnosti nije ni imalo. Država se sa svoje strane ni

malo ne žuri da sebi novim ugovorima obezbedi za budući 

rad saradnju tog najspecijalizovanijeg osoblja, tako da je ve

ćina već počela da traži zaposlenje na drugoj strani. S ob

zirom na to može postepeno doći do rasula i dezorganizacije 

od koje će imati ogromnu štetu i država i radio-slušaoci. 

Istina je da se ističe da Država neće i da nema interesa da 

ne preuzme tehničko osoblje i članove raznih orkestara ra

diostanice koji su stvoreni dugogodišnjim odabiranjem i se- 

lekcionisanjem iz mora reflektanata. Ali se isto tako stalno 

naglašava da se Države ne tiču ugovori Društva zaključeni 

. s osobljem i da nije isključeno da će za vreme rada u dr

žavnoj režiji izvesne ličnosti biti zamenjene drugim lič

nostima.

Iako je odluka o oduzimanju koncesije i eksproprija

ciji doneta već 14 avgusta prošle godine, Uprava Društva 

je i dalje .nastavila da se svojski, stara da na svima poljima 

podigne i usavrši našu radiofoniju, kako bi ona najbolje od

govorila našim prosvetnim, kulturnim, privrednim i opštim 

.nacionalnim zadacima koje ona treba da vrši. U tom cilju su 

troškovi radiostanice na program i u 1939 godini povećani, 

i to na 5 mil. 586 hilj. din. prema 5 mil. 122 hilj. din. u 1938. 

U toku prošle godine obrazovana je i naročita Pozorišna ra- 

diotrupa, kao i radiohor. Tako je Beogradska radiostanica, 

koja je već od ranije imala svoja tri orkestra, dobila sve 

-organe koji su joj potrebni za pravilno i tačno funkcionisa- 

nje. Prosečni dnevni rad predajnika povećan je u prošloj go

dini na 11 časova, iako je stanica, kao što je već spomenuto, 

obavezna da radi samo po 3 časa dnevno. Specijalno sprem

ljeni autokar radiostanice i u prošloj godini je obišao veliki 

broj mesta, većinom u Dunavskoj banovini, pa su tom pri

likom davani stručni saveti pretplatnicima. To je zatim či

njeno i u Beogradu.

Račun gubitka ii dobitka za poslednje četiri godine

ovako izgleda:

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Troškovi pogona 358 750 1.101 1.084

Troškovi programa 3.836 4.622 5.121 5.586

Plate 1.422 1.504 1.604 1.710

Porez i bol. blag. 1.095 1,067 1.480 3 .5»
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Kirija, osveti., ogrev 413 517 556 575
Ostali troškovi 999 1.085 1.149 2.133

Amortizacija 976 1.431 1.543 731

Dobitak tek. god. 1.361 1.257 2.087 2.167
Prihodi

Radio-pretplata 9.852 11.598 13.914 16.852

Ostali prihodi 609 635 728 715

Zbir prihoda 10.641 12.233 14.642 17.567

Na strani rashoda vidimo da su i u prošloj godini

»troškovi programa« pretstavljali najveći izdatak. Jedna tre

ćina ukupnih prihoda od pretplate odnosno 5,58 mil. din. 

otišlo je na ove troškove. Do prošle godine pokazivali su pri

lično snažnu tendenciju porasta i »troškovi pogona«. To je 

delom zbog toga što je svake godine produžavano trajanje 

emisija, a delom za to što je u leto 1937 stara emisiona sta

nica od 2,5 kilovata zamenjena novom od 20 kilovata. Ume- 

renu tendenciju porasta pokazuju i izdaci za plate, koji su u 

prošloj godini iznosili 1,71 mil. din. Pored povišavanja pri- 

nadležnosti osoblju i davanja trinaeste plate Uprava Društva 

dodelila im je i prošle godine izvesnu gratifikaciju. Izdaci za 

poreze i socijalne terete zabeležili su u 1939 u odnosu na 

prethodnu i ranije godine ogromno povećanje. Iznosili su 3,58 

mil. din. prema 1,48 mil. u 1938 i 1,06 jnil. din. u 1937 godini. 

Izdaci za kiriju, osvetlenje i ogrev pokazuju priličnu stabil

nost. U prošloj godini iznosili su 575 hilj. U toku 1939 od 

prihoda pretplate utrošeno je na troškove programa, po

gona i na plate oko 50®/», na poreze i socijalne terete 20°/o

(prema 10°/o u 1938), na kiriju, ogrev i osvetlenje 3,5°/» i na

amortizaciju 4,5®/».

Pored prihoda od pretplate, koji iznose 16,85 mil., po

stoje i »ostali prihodi« (uglavnom od reklame i kamata««.

Prihodi od radio-pretplate, odnosno, od dela koji je pripao 

Beogradskoj radio-stanici, iznosili su (u hilj. din.).

1929 2.238 1935 8.086

1930 4.401 1936 9.852

1931 5.073 1937 11.598

1932 6.212 1938 13.914

1933 5.805 1939 16.852

1934 7.067 Ukupno 91.100

Kao što se vidi, od počatka rada do kraja 1939 radio-

stanica .primila je 91,1 mil. din. od radio-pretplate, a od toga 

skoro 50®/o u toku proslednje tri godine. Poslovanje prvih

6 poslovnih godina završeno je per saldo sa čistim dobitkom 

od svega 319 hilj. din. Posle 6-godišnjeg strpljivog čekanja i 

požrtvovanja akcionarima je prvi put dodeljena dividenda 

tek za 1935 godinu. Kada je Uprava Društva stalnim pobolj

šavanjem tehničke službe i programa bila stvorila mogućnost 

da se akcionarima u izvesnom pogledu nadoknadi ranije uza

ludno očekivanje dividende, donete su već spomenute Uredbe

o oduzimanju koncesije i eksproprijaciji.

Objašnjenje o imovnom stanju Radio a. d., Beograd, 

pruža nam sledeća tablica:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hilj. dinara

Investicije 9.331 12.684 12.795 16.195

Gotovina 2.627 2.237 4.142 4.994

Hartije od vrednosti 210 232 518 645

Dužnici 1.091 1.044 950 2.125

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rezervni fond 177 326 465 711

Fond kursne razlike 329 429 225 551

Fond amortizacije 3.704 5.123 6.647 7.359

Penzioni fond 34 102 -- --

Poverioci 2.295 3.253 3.981 8.169

Polagači kaucija 52 52 52 52

Dobit sa prenosom 1.719 1.963 2.087 2.168

Zbir bilansa 13.311 16.249 18.458 24.011

Investicije su iskazane sa 16,2 mil., dok su krajem 1933 

bile bilansirane sa 4,2 mil. din. U 1934 godini povećane su za

3,5 mil. zbog podizanja emisione stanice kod Makiša. U toku

1936 i 1937 došlo je i do novog povećanja od 5 mil., što je 

bilo u vezi sa povećanjem kapaciteta stanice sa 2,5 na 20 ki

lovata. U toku 1938 novi izdaci za investicije iznosili su samo 

111 hilj. din. Međutim, u toku prošle godine, u nadi da će 

država produžiti Društvu koncesiju još za 15 godina, kao što 

je to bilo stavljeno u izgled, Uprava je počela da priprema 

dalje poboljšanje kako tehničke službe, tako i programa. 

Postojala je namara da se izgradi naročita sala za održa

vanje simfonijskih koncerata itd. Investicije su, s obzirom na 

to, i u prošloj godini povećane za 3,4 mil., na 16,2. Od toga 

iznosa otpada 3 mil. na vrednost nepokretnosti i 13,2 mil. 

na postrojenja i ostale neposredne investicije rađio-stanice. 

Inače, investicije pretstavljaju najjaču poziciju u aktivi. Na 

njih otpadaju preko 2/3 cele aktiva. Daljih 20«/» aktive od

nosno oko 5 mil. din. sastoji se u gotovini, 9% u potraživa

njima od dužnika i oko 3°/» u hartijama od vrednosti.

Glavnica i fondovi, zajedno sa fondom amortizacije, iz

nose 13,62 mil. din. Ako se tome doda i dotacija iz dobiti za

1939 i prenos dobiti na novi račun, dolazi se do iznosa od

14,7 mil. Kao što je već spomenuto, investicije su bilansirane 

sa 16,2 mil. To znači da je manje od 10% njihove bilansne 

vrednosti pokrivano tuđim sredstvima (1,5 mil. din.). To je 

povoljno. Ukupna tuđa sredstva krajem 1938 iznosila su ne

što manje od 4 mil. U toku prošle godine povećana su na 

8,17 mil., što je u vezi sa već spomenutim ulaganjem kapi

tala u nove investicije.

Čisti dobitak za prošlu godinu iznosio je 2 mil. 168 hilj. 

din., a ovako je podeljen: 1 mil. din. za dividendu (prema 

1 mil. din. u prethodnoj, 800 hilj. u 1937 g., 700 hilj. u 1936

I 600 hilj. din. u 1935 g.), 217 hilj. din. rezervnom fondu, 76 

hilj. državi i 575 hilj. rezervi za nepredviđene izdatke, dok 

ja iznos od 300 hilj. din. prenet na novi račun.

U upravi su gg.: Voja K. Petković (pretsednik), Julius 

Hanau (potpretsednik), Herbert Artur Vajt, Stevan J. Vag- 

ner, Viktor M. Vikerhauzer, Milan Mih. Stefanović i d-r 

Emer Tartalja. U nadzornom odboru bila su gospoda: Zafir 

Stanković, kao pretsednik, Frederik Henri Rios, Borisav Sta- 

nimirović i Anatolije Tizenhauzen, kao članovi. Članovi di

rekcije su gg.: Danilo Kalafatović, Slavko Sirišćević, Veljko 

Petrović, Franjo Mozer, Mihajlo Vukdragović i Miroslav Po- 

gorelc. Generalni sekretar je g. inž. Lazar Đokić.

И. M. ВАЈФЕРТ ПИВАРА И ФАБРИКА СЛАДА Д. Д., 

ПАНЧЕВО

Анализирајући билано Панчевачке пиваре за 1938 го- 

дину (у броју 17 од 29 априла 1939) констатовали смо да 

она спада међу најстарије у држави. Она je већ преко 

90 година, од 1849 год., у поееду Вајфертових. Основао ЈУ 

je још отац поч. Ђорђа Вајферта, Игњат. Kao акционарско 

друштво Панчевачка пивара постоји тек три и no године. 

Основана je у 1936. Закључни рачуни и извештај Управног 

одбора за трећу пословну годииу, завршени 31 децемора

1939, поднети су Главној скупштини акционара одржаној

3 марта 1940.
У својој првој пословној години, која je изузетно 

трајала 15 месеци, од 1 октобра 1936 до 31 децембра 1937, 

ова пивара продала je 11.043 хл пива, од чега je отпадало

10.372 хл на продају у календарској 1937 години. У 1935 

•л 1936, као инокосна фирма, Панчевачка пивара je прода- 

вала око 7.500 хл пива годишње. Види се, дакле, да је' у

1937 опадање продаје пива ne само престало, него je тада, 

први пут после четири године, дошло и до извесног по- 

раста производње и продаје. У току претлрошле године 

побољшање се je наставило, тако да je предузеће. у ,тој го-



дини — 1938 — успело да прода 16.066 хл пива пр«ма

10.372 хл у 1937, односно за 54,0% више. Међутим, и после 

гог повећања производња и продаја остале су још увек 

далеко иза цифара које су се мотле исказати у годинама 

пре кризе односно у време када пиво још није било опте- 

рећено тако великим државним, бановинским и општин- 

ским трошаринама, као што су данашње.

Производња и продаја пива у прошлој години остале 

су углавнам исте као што су биле и у 1938, тако да се 

овде не може говорити о неком нарочитом даљем побољ- 

шању. Поред чињенице да Панечвачка пивара ни у про- 

шлој години није могла да искористи знатан део свог про- 

нзводиог капацитета, треба констатовати и то да je У 

прошлој години дошло, до знатнијег поскупљења цена 

главних сировива и пом-оћног материјала, нарочито од по- 

четка септембра 1939, после избијања рата у Европи. To 

поскупљење сировина и помоћног материјала и даље про- 

гресивно напредује. Иначе, цене пива остале су и даље 

непромењене. Разуме се да je то морало имати неповољан 

утицај и на прошлогодишњи коначни резултат пословања, 

поготово с обзиром на чињеницу да су фискални терети 

све тежи.

РАЧУН ИЗРАВНАЊА

A к т и в a 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Некретнине 1.576 1.412 1.412
Постројења 3.326 3.391 3.500
Покретност (фабр. инвентар) 1.510 1.660 1.827
Залихе 1.599 1.950 2.157
Дужници 524 599 672
Хартије од вредности 11 169 219
Готовина 597 855 913
Преносне ставке ---- 13
Г аранције 18.507 18.120 13.419

П a с и в a

Главница 2.500 2.500 2.500

Резервни фонд — 10 200

Амортизациони фонд 659 1.470 2.293

Акципти 2.950 2.400 1.900

Повериоци 2.351 2.204 2.189

Прекосне ставке 633 973 998

Г аранције 18.507 18.120 13.419

Пренос добити —-— 40 271

Добит текуће године 50 440 361
Збир биланса 27.650 28.157 24.132

Рачун губитка и добитка

Р a с х о д и

Административни трошкови 1.967 2.345 2.758
Камате 206 110 67
Трошкови производње 1.346 2.343 2.281
Порези 51 108 290
Порез на пословни промет 240 33 40
Трошарине и ск. порез на пиво 1.122 2.016 2.979
Трошарина на електр. струју 14 14 16
Порези, прирези и трошарине (1.427) (2.171) (3.325)
Дот. аморт. фондовима 659 811 823
Отписи __ __ 136
Пренос добити __ 40 271
Добит тек. год. 50 440 361

П р и х о д и

Премос добити — 40 271
Пиво 3.086 7.660 9.225
Лед 23S 239 269

Израда туђег слада 205 196 145

Кирија 124 124 111

Купонска камата 1 1 1

Збир прихода 5.655 8.260 10.022

Инвестиције изиосе 6,74 мил. дии. према 6,46 мил.

крајем претходне године. Ha њих отпада око 63% целе

активе. Залихе робе и сировина исказане су са нешто више

од 2 мил. динара, a дужници са 672 хиљ. У односу на 

претходну годину залихе и дужници су само незнатно по- 

већанн. Готовииа je крајем 1939 ća 913 хиљ. дин. била та- 

кође нешто већа него у 1938. Пивара има н за 219 хиљ. 
дин. хартија од вредности.

Ako од збира биланса одузмемо гаранције, које се 

као чисто евиденциона позиција јављају и у активи и у 

пасиви, видимо да су укупна средства којима je Пивара 

крајем 1939 располагала износила 10,7 мил. дин. Од тога 

отпада 2,5 мил. на главдицу, 2,3 мил. на амортизациони 

фонд, 200 хиљ. дин. на резервни фовд, 632 хиљ. на чистн 

добитак, 1 мил. дин. на преносне ставке и 4,1 мил. дин. 

на повериоце и кредите no акцептима. Иввестиције су по- 

кривене са око 80% амортизационим фондом и сопственим 

средствима Пиваре. Када би се амортизациони и резервни 

фонд и у будуће могли повећавати досадашњим темпом, 

већ у току 1941 гзд, за покриће инвестиција ne би била 

више потребна ни napa туђих средстава.

Приход од пива у 1939 износио je 9,22 мил. дин., за

1,56 мил. односно за 20% више него у претходној години. 

Остали приходи били су исказани са 526 хиљ. дин. Према 

тзме, збир свих прихода, без преноса добити, достигао je 

у 1939 годиии висину од 9,75 мил. Око 33% тог износа од- 

носно 3,33 мил. дин. исплаћено je у току прошле годнне 

држави и самоуправама на име разних пореза, приреза н 

трошарина. У поређењу са претходном годином ова ка- 

тегорија расхода je повећана за 1,15 мил. дин. односно за 

53%. Административни трошкови «зносе 2,76 мил. и према

1938 повећани су за 413 хиљ. дин. или за 17%. Непосредни 

трошкови производње су нешто мањи него у 1938, a из- 

носе 2,28 мил. дин. Амортизационом фонду дотиран je из- 

нос од 823 хиљ. према 811 хиљ. у претходној години. Чиста 

добит за 1939 износи 361 хиљ. дин., за 80 хиљ. мање него 

у 1938. Ako се томе дода и пренос добити, види се да je 

последњој главној скупштини био стављен на расположе- 

ње износ од 632 хиљ. дин. Од тога je употребљено 300 за 

дотацију резервном фонду, 200 хиљ. за резерву за порез 

и 45 хиљ. за тантијему. Остатак од 87 хиљ. пренет je на 

нови рачун. Дивиденда до сада није дељена a, као што се 

види, не дели се ни за прошлу годину.

У управи су гзспода: Д-р Фердинанд Грамберг

(претседник), Вилим Вајс, инж. Тибор Коша, д-р Густав 

Керпел и инж. Леополд Венгер. У надзорном одбору на- 

лазе се г. Ото Вајферт, као претседник, и г. r.: Антун Ме- 

несдорфер, инж. Јосип Хајзер и Божидар Стефановић, 

као чланови.

PARNA PIVARA, FABRIKA SLADA I KVASCA MIH. J. KO- 

SOVLJANIN A. D., JAGODINA

U toku prošle godine Jagodinska pivara uspela 

je da proda 38.556,6 hl pvia. Kada se uzme u obzir da je pro

daja još u 1936 godini ovde iznosila samo 20,4 hilj. hl, moglo 

bi se pomisliti da je naša industrija piva u toku poslednje tri 

godine doživela vanredno snažan polet. Međutim, i bilansi 

Jagodinske pivare, kod koje je prodaja piva posleđnjih go

dina jače rasla nego kod naših ostalih fabrika piva, pokazuju 

nam da sa pivarska industrija ne nalazi u fazi poleta, nego 

đa preživljuje tešku krizu, krizu koja je u 1937, 1938 i 1939, 

blagođareći zaista snažnom privrednom poletu, samo aešto 

ublažena.



U bilansu pivare za prošlu godinu, uprkos pomenutom 

povećanju prodaje, iskazan je čisti dobitak od samo 15 hilj. 

din. Čisti dobitak u prethodnoj godini iznosio je 66 hilj. din., 

u 1937 godini 43 hilj., a u 1936 g. 19 hilj.-To znači da ukupni 

čisti dobitak ža poslednje -4 godine iznosi 143 hilj. din. Šta 

ove cifre znače, moći će se oceniti samo onda, ako se Uzme 

u obzir da Pivara bilansira sa 58 miliona dinara i dà je samo 

u zgrade, mašine i fabrički inventar uloženo skoro 40 mili

ona dinara. O rentabilitetu na može se uopšte govoriti, čak 

ni kod najrigoriznije štednje.

Mi smo već toliko puta pisali o uzrocima koji su izazvali 

ovo nesnosno stanje, pa smatramo da će ovde biti dovoljan 

i kratak rezime. Pivarska industrija imala je nekoliko nepri- < 

jatelja: vino i rakiju, opštu privrednu depresiju, i ovom iza

zvano smanjenje kupovne snage onih redova koji su nekada 

bili najjači potrošači piva (radnici, činovnici itd.). Na pogor

šanje situacija uticala je iznad svega i naša državna i samo

upravna fiskalna politika koja je pivo učinila skupim arti

klom, tako da se potrošnja u našoj zemlji bila srozala sa 730 

hilj. hl u 1928 na ciglo 210 hilj. hl u 1934 god. U to vreme 

je deset pivara bilo primorano da obustavi rad. Kada se je 

pre tri godine stanje u našoj privredi počelo osetno i snažno 

da popravlja, bilo je savim prirodno, da će i potrošnja piva 

porasti. Međutim, to povećanje je daleko zaostalo za onim 

koje bi se moglo očekivati. Suviše visoka dažbine kojima je 

pivo opterećeno onemogućile su da se potrošnja piva poveća 

u srazmeri sa opštim poboljšanjem privrednih prilika.

Danas se naša pivarska industrija nalazi pred novim 

teškoćama. S obzirom na to da se ovogodišnja zima suviše 

otegla, potrošnja piva se opet smanjuje. S druge strane došlo : 

je do znatnog poskupljenja cena glavnih sirovina i pomoćnog a 

materijala, naročito posle izbijanja rata u Evropi. Međutim, 

na povećanje cene piva ne može se misliti, jer bi to imalo ne

povoljan uticaj na potrošnju. Inače, sve naše pivare smanjile 

su svoje produkcione i režijske troškove do krajnih granica, t 

tako da ni u tom pogledu nema izgleda da će se moći ostva- j 

riti dalje znatnije uštede.

Bilansi Parne pivare, fabrike slada i kvasca Mih. J. Ko- 

sovljanin a. d., Jagodina, ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Blagajna 52 69 173 11Ö

Hartije od vrednosti 86 97 97 97

Zemljište 1.774 1.774 1.852 1.985

Građevine 13.126 13.340 13.475 13.462

Mašine 16.403 16.532 16.849 17.517

Pokretnosti 5.542 5.840 6.020 6.231

Roba 4.177 4.762 6.179 7.098

Stovarišta Sarajevo 654 654 654 654

Stovarišta 4.317 4.116 3.511 2.874

Dužnici 3.071 2.744 2.546 2.413

Kaucije i garancije 9.263 8.993 6.083 5.600

Pasiva

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000

Fondovi i rezerve 5.606 5.606 5.606 6.336

Fondovi amortizacije 13.036 14.890 17.382 20.024

Poverioci 18.041 16.839 15.689 13.891

Kaucije i garancije 9.263 8.493 6.083 5.600

Dobit sa prenosom 70 113 174 194

Zbir bilansa 58.466 58.922 57.440 58.046

Rashodi

Porezi i prirezi 215 246 169 293

Rezerve za porez -- — — — 230

Trošarina i skupni por. 3.227 3.902 4.455 5.298

Plate 458 482 491 518

Osiguranje 150 179 194 112

Osig. namešten. — —, ш

Penziono osigur. ■ : v  —- .47 ... ......48

Kamate 1.470 1.338 1.358 1.205

Traškavi i takse ; , , 291 359 373 456

Amortizacija 1.422 1.854 2.493 2.642
Nenapl. potr. / — 268 521 - -789

Do*bit sa prenosom 70 113 179 194

Prihodi

Pivo, kvasac i led 6.789 8.264 9.672 11.182
Razni 464 408 495 535

Prenos dobiti 51 70 113 179
Zbir. prih.-rashodä 7.304 8.742 10.281 11.896

Zbir bilansa ostao ja u toku poslednje četiri godine 

neprpmenjen. U pasivi vidimo da je odnos između sopstveniti 

i tuđih sredstava povoljan i da se stalno popravlja. Poverioci 

su sa 28,8 mil. u 1930, u kojoj su bili najveći, do kraja prošle 

godine postepeno pali na 13,89 mil. din. S druge strane se 

fond amortizacije povećava. Krajem 1939 bio je iskazan sa 20 

mil. din. Iako su investicije pokrivene fondom amortizacije 

sa preko 50®/», ipak se može reći da je Pivara s amortizaci

jom još u izvasnom zaostatku. S obzirom na to da mašine i 

pokretni inventar Pivare iznose 23,75 mil. din., a građevine 

i zemljišta oko 15,4 mil., amortizacija bi trebala da iznosi 

skoro 3 mil. din. godišnje. U prošloj godini ona je iznosila 

2,64 mil., u pretprošloj 2,49 mil., u 1937 g. 1,85 mil., u 1936 g. 

1,42 mil., u 1935 g. 1 mil., dok je u 1933 i 1934 ona morala 

uopšte sasvim izostati. Da je amortizacija vršena svake go^ 

dine onako ka'ko je to statutima propisano radi pokrića gu

bitka koji bi se u tom slučaju pojavio, morali bi se otpisati 

svi rezervni fondovi Pivare, pa i izvesan deo glavnice. Inače, 

u cilju eliminisanja bilansnih gubitaka, rezervni fondovi već 

su smanjeni 1934 godine sa 16,96 na 5,60 mil. U prošloj go

dini oni su opat povećani za pola miliona dinara, a 230 hilj. 

din. uneto je i u rezervu za porez.

Investicije su bilansirane sa 39,2 mil. din. Od toga ot

pada 23,75 mil. na mašine i pokretni inventar Pivare i 15,45 

mil. na zemljište i građevine. U odnosu na prethodnu godinu 

pozicija mašina povećana je za 670 hilj., a pozicija pokretno

sti za 211 hilj. U toku poslednjih 5 godina za nove investi

cije izdat je iznos od 3,5 mil. Najvećim delom to je posle- 

dica izvršenih opravki, kao i zamane istrošenih postrojenja, 

sudova i drugih pokretnosti. Pivara ima dobro izgrađenu pro

dajnu organizaciju. Stovarište Sarajevo iskazano je nepro- 

menjeno sa 654 hilj. din., a ostala stovarišta sa 2,87 mil. pre

ma 3,5 mil. u prethodnoj i 4,3 mil. u 1936 godini. Kao što se 

vidi, ova poslednja je u padu, što je takođe povoljno, s ob

zirom na to da je prodaja piva porasla. Dužnici se poslednjih 

godina postepeno takođe smanjuju. Krajem 1939 iskazani su 

sa 2,4 mil., dok su u 1931 iznosili preko 10 mil. din. Roba (za

jedno sa sirovinama i pomoćnim materijalom) bila je pala sa

7 mil. u 1931 i 1932 na 4.17 mil. u 1936, da bi posle toga do

kraja prošle godine opet porasla na preko 7 mil. din.

Prihod od prodaja povećan je u toku poslednje tri go

dine za oko 65®/#. U prošloj godini iznosio je 11,18 mil. Skoro 

50®/o tog iznosa, odnosno 5,3 mil., otišlo je na trošarinu i 

skupni porez. Inače, na strani rashoda vidimo da je uprava 

učinila maksimalan napor u cilju što jačeg smanjenja svih 

troškova i režije. Izdaci za kamatu pokazuju takođe tenden

ciju opadanja. Čista dobit zajedno sa prenosom iz ranijih go

dina iznosi 194 hilj. din. i opet se prenosi na novi račun.

H upravi nalaze se g. d.: d-r Manojlo Lesić (pretsed

nik), Mih. L. Đurić, Adolf Minh, Karlo Husnik sen., inž. Fra- 

nja Zajic, Antun Mostahinić, Karlo Husnik jun., Jozef Be- 

kerus i Jozef Vizek. U nadzornom odboru bila su g. g,: d-r 

Vlada Kojić (pretsednik), Rihard Škarka i Vaclav Vitek.
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С а д р ж а ј :

Beogradska zadruga a. d„ — Beograd

Trgovački fond i njegova hipotekama banka — —  Beograd 

Jugoslavenski kreditni zavod a. d. Beograd 

Izvozna banka a. d. — Beograd

BEOGRADSKA ZADRUGA A. D. — BEOGRAD

Analizirajući bilans Beogradske zadruge za 1938 godinu 

(u br. 14 od 8 aprila 1939) konstatovali smo da je njeno po

slovanje još daleko od toga da dostigne kulminaciju i da će 

se volumen njezinih poslova održati i u slučaju da dođe do 

preokreta konjunkture. Bilans Beogradske zadruge za prošlu 

godinu pokazuje da se nismo prevarili. Iako su prošlogodišnja 

zaoštrenost političkih prilika u Evropi i izbijanje rata počet

kom septembra izazvali velike i nepovoljne reperkusije na 

privredni život svuda u svetu, pa i kod nas, ipak se poslova

nje Beogradske zadruge u prošloj godini zaključilo ne samo 

normalno, nego čak sa uspešnijim rezultatom nego ijedne 

od ranijih godina. Volumen njenih poslova je opet znatno 

povećan. Inače, taj napredak, kao i onaj iz nekoliko prethod

nih godina, zasnovan je na boljem iskorišćavanju poslovnih 

mogućnosti.

U prošlosti Beogradska zadruga nije ni iz daleka isko- 

rišćavala ceo svoj poslovni potencijal. Poslovna struktura za

voda dugo je nosila pečat mentaliteta svog osnivača, pret- 

sednika i dugogodišnjeg diktatora pokojnog Luke Čelovića, 

koji se od odlučnog i pred rizicima neustrašivog trgovca po

lako bio pretvorio u opreznog, da ne kažemo bojažljivog i 

nepoverljivog rentijera. Iako je Luka Čelović umro još u 1929, 

ipäk je tek početkom 1935 u zavod uneto više živosti i više 

poslovne inicijative. Uprava koja je tom prilikom izabrana 

i koja se još i sada nalazi na čelu zavoda najviše je doprinela 

tome da se danas u poslovanju Beogradske zadruge jasno 

ogleda karakter „poslovne” banke. Nekada pretežno eskontna 

banke, čije je glavno vrelo prihoda, pored kamate od eskonto- 

vanih menica, bila renta hartija od vrednosti i nepokretnih 

imanja, pretvarala se je u toku poslednjih pet godina u 

jedan živ, svež i elastičan organizam, sa ambicijom da u pri

vrednom životu naše zemlje zauzme onaj položaj koji mu 

pripada kao najstarijem i najvećem privatnom srpskom nov

čanom zavodu. Prošlogodišnje poslovanje po tekućim raču

nima dostiglo je zavidan volumen, ukupan promet tekućih 

računa u 1939 iznosio je 4,1 milijarde dinara i premašio je 

onaj iz 1938 za 835 mil. I kretanje gotovine bilo je vrlo živo 

i obimno. Ukupan promet blagajne u 1939 iznosio je 1 mili

jardu 947 miliona prema 1,56 milijardi u prethodnoj i 1,25 
milijardi u 1937 g.

Priliku za bolje iskorišćavanje svog velikog, poslovnog 

potencijala Beogradskoj zadruzi pružali su u prošloj godini 

naročito poslovi finar.siranja radova i preduzeća zemaljske 

odbrane. Uprava napominje da je Beogradska zadruga ušla 

u te poslove, i ako uvek najopreznije, s uverenjem da time 

koristi ; opštem interesu. I svi ostali poslovi bankarskog ode- 

Ijenja razvijali su se u prošloj godini povoljno. Četiri glavne

privredne grane, koje Beogradska zadruga kredituje, krajem 

prošle godine uživale su kod nje kredite u sledećim iznosima 

(delom po tekućim računima, a delom po eskontu): 

Industrija zemaljske odbrane i d rug a ....................... 75,3 mil.

Uvozna trgovina ................................................... 30,0 mil.

Izvozna trgovina ..............................................  . 23,6 mi!.

Građevinski poslovi ..........................................22,8 mil.

Razni .......................................... ....  22,3 mil.

Tekući računi i eskont ukupno . . . . . . . .  174,0 mil.

S obzirom na neizvesnost u pogledu razvitka političkih 

prilike u svetu i na uznemirenje ulagača koje je događajima 

bilo izazvano, biće interesantan i izveštaj o tome kako su na 

prošlogodišnje događaje reagirali ulagači Beogradske zadruge. 

Iz izveštaja Zadrugme uprave vidimo da je promet uloga po 

knjižicama u prošloj godini bio stalno živ. Krajem 1938 ulozi 

po knjižicama bili su iskazani sa 51,77 mil. U toku prošle go

dine Zadruga je primila za 59,05 mil. novih uloga po knjiži

cama, a isplatila je 55,48 mil., tako da je njihovo stanje u 

odnosu na prethodnu godinu povećano za 3,56 mil. Ulozi 

po tekućim računima pokazuju još veći po-rast, jer su krajem 

prošle godine iskazani sa 56,05 mil. din., dok su krajem 1988 

iznosili samo 38,13 mil., što znači da im je u toku prošle go

dine stanje povećano za 479/o. Kao što se vidi, poverenje ula

gača bilo je optimalno.

Bilansi Beogradske zadruge za četiri poslednje godine 

ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 9.491 10.062 11.185 15.228

Menice 32.628 35.000 45.256 41.167

Zajmovi (plate, pol., lomb.) 16.213 13.172 10.324 8.463

Tekući i privr. računi 54.153 77.134 99.467 152.648

Državni bonovi 134 -- -- --

Hartije od vrednosti 28.897 31.831 32.967 36.557

Vrednosti fondova 25.898 27.797 25.413 27.665

Vrednosti penz. fonda 6.275 6.678 7.020 7.240

Nepokretnosti 17.284 17.311 17.770 24.533

Nameštaj i pribor 132 -- -- 1.797

Prenosne kamate 570 --- -- —_

Ostave, gar., kaucije 494.062 497.526 522.782 1.003.777

Pasiva

Glavnica 40.000 40.000 40.000 40.000

Stalni rezervni fond 9.200 10,300 11.512 13.000

Spec. rez. fond osig. 1.032 1.03.2 . 1.032 1.032
Fond otseka života 752 752 752 752

Fonda nesre. slučajeva 150 150 150 150

Rez. prem. otseka života 15.241 16.437 18.192 19.350

Pren. prem. ots. požara 5.400 5.400 5.400 5.400
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Fond za otpise 800 1.300 2.000 2.700

Fond za kursne razlike 12.367 16.413 16.660 17.487

Glavnica i fondovi 84.941 91.788 95.697 99.879

Ulozi na knjižice i po teku

ćim računima 49.917 64.104 89.986 111.390

Poverioci 15.634 13.591 12.904 29.409

Reeskont kod N. banke 30.205 35.453 35.632 54.820

Rezerv. štete (osigur.) 756 479 633 408

Penzioni fond 9.089 9.672 10.074 10.537

Prenosna kamata 446 210 339 329

Neisplaćena dividenda 81 13 40 40

Dividenda tek. god. 4.000 4.000 4.445 4.000

Rezerva za porez --- --- —_ 1.200

Tantijema 801 971 1.074 1.441

Pranos dobiti 148 419 604 1.847

Ostave, gar., kaucije 494.062 497.526 522.782 1,003.777

Zbir bilansa 559.485 685.082 718.228 1,319.079

Obrtni kapital 191.020 220.702 234.773 315.302

Obrtni kapital Beogradske zadruge, koji se pre ban

karske krize, u 1930 i 1931, kretao oko 200 mil. i koji je kra

jem 1934 iznosio 161,5 mil. din., dostigao je u prošloj godini 

visinu od 315,3 mil., što znači da je u toku poslednjih 5 go

dina udvostručen. Povećanje obrtnog kapitala bilo je upravo 

u prošloj godini najjače. Dok je on u prethodne četiri godine 

pokazivao svake godine porast od prosečno 18 mil., dotle je 

u prošloj godini povećan za preko 80 mil., sa 234,77 mil. din. 

krajem 1938 na 315,30 mil. krajem 1939. Današnji obrtni ka

pital Zadruge je za skoro 60%> veći od stanja pre bankarske 

krize.

Glavnica je 40 miliona, a ukupni fondovi — ne računa

jući penzioni fond — iznose nepunih 60 mil. din. prema 55,7 

mil. u prethodnoj i 28,2 mil. krajem 1934 godine. Kao što se 

vidi, fondovi su u toku poslednjih 5 godina više nego udvo

stručeni. Inače, prošle godine oni su bili za skoro 12,5 mil. 

din. veći od njihovog rekordnog stanja pre bankarske krize 

(u 1930). Od ukupnog iznosa fondova otpada oko 44,5»/o na 

fondove osiguranja, i to 24,76 mil. (prema 23,59 mil. u pret

hodnoj i 17,52 mil. u 1934 g.) na rezervnu premiju života i 

prenosnu premiju požara i 1,93 mil. na specijalne fondove osi

guranja. Zadruga ima tri sopstvena rezervna fonda, koji su 

krajem 1939 ukupno iznosili 33,18 mil. prema 30,17 mil. u 

prethodnoj, 8,77 mil. u 1934 i 26,25 mil. din. krajem 1930 go

dine. Najveće promane pokazivao je Zadrugin fond kursne 

razlike, koji je u 1930 bio bilansiran sa 17,35 mil., posle čega 

se do kraja 1932 zbog gubitka na kursnoj razlici bio potpuno 

istopio, da bi do kraja prošle godine opet porastao na 17,48 
mil. din.

Među bančine fondove, razume se, nije uvršten Pen

zioni fond činovnika. Krajem 1939 on je iskazan sa 10,5 mil. 

Imovina penzionog fonda sastoji se iz gotovine, hartija od 

vrednosti i nepokretnog imanja. Od ostalih tuđih sredstava 

treba spomenuti uloge, poverioce i reeskont. Ulozi na knjižice 

i po tekućim računima krajem 1939 g. iznosili su 111,39 mil. 

prema nepunih 90 mil. u prethodnoj. U toku poslednjih 5 

godina priliv uloga bio je stalan i prilično jak, tako da su 

oni krajem 1939 bili 5Va puta veći nego u 1934. Poverioci su 

se bili smanjili sa maksimalnog stanja od 44,4 mil. u 1932 

na 12,9 mil. u 1938. U toku prošle godine oni su opet pove

ćani za oko 16,5 mil., na 29,4 mil. din. Posle 1933 i reeskont 

se postepeno povećavao, sa 19,67 mil. u 1933 na 54,82 mil. u 

prošloj godini. Interesantno je da je krajem prošle godine po

zicija reeskonta u pasivi bila za 13,65 mil. veća od pozicije 

eskonta u aktivi. To znači da se jedan deo eskontovanih me- 

nica knjižio preko računa tekućih računa. Tekući računi su 

kod nas oblik za obavljanje svih vrsta kreditnih operacija, 

pa oni i kod drugih naših banaka često služe na mesto računa 

eskonta, lombarda, repora itđ.

Sopstvena sredstva prema tuđima odnose se po prilici 

kao 1 prema 2. Beogradska zadruga je najyeći deo raspoloži

vih sredstava plasirala u zajmove po tekućim i privremenim 

računima, na koje je krajem 1939 otpadalo 48,4°/» cele aktive. 

Sa 32,5 mil. krajam 1935 aktivni tekući i privremeni računi 

povećali su se (preko 54,15 mil. u 1936 g., 77,13 mil. u 1937 

g. i 99,46 mil. u 1938) na 152,6 mil. u 1939. Dakle u odnosu 

na 1935 ovde imamo porast od skoro бООУо. Upravo obrnuto 

kretanje pokazivao je eskont. Pre bankarske krize u menice 

je bilo plasirano skoro 40°/o ukupnih sredstava. Do kraja 1939 

taj procenat je spao na 13,5*Vo. Kod ove pozicija u 1937 i 1938 

godini bilo je došlo do izvesnog povećanja, ali se ona u pro

šloj godini opet počela smanjivati, tako da je krajem 1939 

bila iskazana sa 41,1 mil. prema 45,2 mil. u prethodnoj, 35 

mil. u 1937 g., 32,6 mil. u 1936 i 49,8 mil. u 1935. Zadruga 

daje i zajmove na polise osiguranja života, na činovničke pla

te i zaloge hartija od vrednosti. Ova pozicija se postepeno 

smanjuje, uglavnom zbog smanjenja činovničkih zajmova, koji 

se više i ne odobravaju, već se poslovanje ograničava samo 

na likvidaciju postojećeg portfelja.

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°/o investicionog 

zajma naših spoljnih zajmova. Ratne štete i drugih državnih 

papira i najzad, iz akcija nekoliko solidnih preduzeća, a knji- 

žen je preko sledećih računa (u mil. din.):

1934 1936 1937 1939

hartije od vrednosti 16,83 28,89 31,83 36,55

vrednost rez. fonda 8,01 8,99 9,81 11,88

vrednost rezervne prem. 5,35 4,17 4,48 3,06

Ukupno 30,19 42,05 46,12 51,49

U prethodnoj godini u odnosu na 1937 stanje hartija 

od vrednosti bilo je opailo za 4,42 mil., ali je u prošloj godini 

opet povećano za 9,8 mil. din. To povećanje je rezultat ku

povine raznih državnih obveznica na berzi i upisa novog zaj

ma za javne radove i zemaljsku odbranu. Dobitak na kursnoj 

razlici u prošloj godini je izneo 828 hilj. din. i unet je ne

posredno u odgovarajući fond. Hartije su, pored toga, dale i 

prihod od 2,04 mil., koji je proknjižen preko računa gubitka 

i dobitka.

Bilansna vrednost Zadruginih imanja iznosi 37,26 mil., 

ali ona vrede sigurno više. Imanja se vode preko računa ne

pokretnosti (24,5 mil.) i kao vrednosti rezervnih i prenosnih 

premija (12,7 mil.), a u 1939 dala su prihod od 3,04 mil. prema 

2,67 mil. u prethodnoj godini. U toku -prošle godine, bilansna 

vrednost Zadruginih imanja je povećana za 6,8 mil. usled ot

kupa od dužnika jednog imanja u Novom Sadu i drugog na 

Topčiderskom brdu (kod Rumunske ulice).

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Kamata 3.978 4.361 6.465 7.864

Plate 1.619 1.932 2.172 2.299

Opšti troškovi 2.903 2.533 2.442 2.359

Porezi, prirezi, takse 575 1.116 3.178 2.175

Org. i. akv. ođelj. osig. 476 878 979 1.188

Provizija osiguranja 231 328 559 576

Premije reosiguranja 3.534 4.606 -- --
State 1.826 2.764 3.380 3.749

Opravke nepokr. -- -- -- 349

Parnični troškovi --- -- -- 231

Penz. zavod i bol. blag. -- -- 471 362

Rez. i pren. premije 20.641 21.837 23.592 24.759

Otpisi 736 670 1.025 628

Čista dobit 5.602 6.621 7.580 10.209
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Prihodi

Kamata 7.685 8.681 12.383 14.960

Provizija, bank. odelj. 1.102 1.603 1.951 3.643

Premije osiguranja 8.643 5.937 7.105 7.421

Dažbine osiguranja 766 892 1,002 1.150

Rez. i pren. premije 18.991 20.641 21.836 23.592

Od nepokret. imanja 2.493 2.457 2.674 3.040

Od hart, od vrednosti 1.893 2.042 3.150 2.042

Napi. otpis, potraž. 187 209 225 29

Prenos dobiti 263 148 419 603

Razni prihodi 96 432 1.096 258

Zbir prihoda ili rashoda 42.121 43.042 51.843 56.740

Prihodi u 1939, bez rezervnih i prenosnih premija i bez 

prenosa dobiti, iznosili su 32,5 mil. din. .prema 29,6 mil. u 

prethodnoj godini. Povećane su sve vrste prihoda osim onih 

od hartija od vrednosti i raznih prihoda. Prihodi od kamate 

u 1939 bili su za preko 2,5 mil. veći od onih iz prethodne 

godine, a povećanje od 1,7 mil. din. pokazuju i prihodi od 

provizija bankarskog odelenja. Početkom 1939 rezervne i pre- 

nosne premije bile su bilansirane sa 23,59 mil., a krajem te 

godine sa 24,76 mil. din.

Najveće efekivne rashode sačinjavaju kamate, koje su 

u vezi s povećanjem tuđih sredstava takođe za 1,4 mil. din. 

veće nego u 1938, dok su u odnosu na 1936 (kao i aktivne 

kamate) skoro udvostručene. Ma da je poslovanje Beogradske 

zadruge posleđnjih godina pokazivalo snažnu tendenciju po

rasta, plate i troškovi ostali su gotovo na nivou ranijih go

dina. Plate pokazuju, doduše, izvesno povećanje, ali su se 

za to smanjili opšti troškovi. U poređenju sa prethodnom go

dinom porezi su za jednu trećinu manji, ali su prema1 1937 

udvostručeni, a prema 1936 skoro učetverostručeni. Dosta jak 

porast pokazuju i  isplaćene štete.

Čista dobit sa prenosom iz prethodne godine iznosi

10,2 mil. prema 7,58 mil. u prethodnoj, 6,62 mil. u 1937 i 5,6 

mil. din. u 1936 godini. Za. dividendu su određena 4 mil. (10% 

prema 11% u prethodnoj, po 10% u 1937 i 1936 i 8,34% u 

1935). Iz čiste dobiti rezervisano je 1,2 mil. za porez, iznos od 

1,44 mil. odvojen je za tantijemu, 1 mil. 847 hilj. prenosi se 

na novi račun, a ostatak od 1,72 mil. je dotiran fondovima.

Našim čitaocima je .poznato, da je Beogradska zadruga 

ne samo prethodnica našeg bankarstva i najveći srpski pri

vatni novčani zavod, već je najstarija srpska čisto domaća 

ustanova za osiguranje. Na osnovu donje statistike, koja 

obuhvata posleđnjih godina, ispitaćemo najvažnije elemente

tog posla. Sledeća tablica odnosi se na životno osiguranje:

Osig. glavn. Nto prem. Nto štete Štete %
God. mil. din. hilj. din. hilj. din. prem.

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
1938 132,3 5.092 2.273 44,6
1939 133,3 5.263 2.783 53,0

Za osiguravajući posao prošla godina nije bila povoljna, 

S obzirom na poznati razvitak političkih prilika u svetu pri

rodno je da je u životnoj grani i prošlogodišnja nova produk

cija morala da bude slabija. Ako se uzme u obzir da su u

1939 i otkupi postojećih, osiguranja bili znatno češći, mora se 

reći da je i stanje asiguranih glavnica sa 133,3 mil. din. ostalo 

ifiak na zadovoljavajućoj visini. Prihodi od premija u prošloj 

godini bili su samo neznatno veći od onih iz 1938. Štete 

sü, međutim, pri približno jednakoj visini osiguranih glavnica,

bile za oko 20%  veće, tako da ni odnos između premija i 

šteta nije onako povoljan kao što je bio џ 1938.
Kao što nam pokazuje donja tablica, elementarna osigu

ranja obavijala su se pod boljim uslovima.

Bto prem. Nto prem. Nto štete Štete u j%

God. hilj. dim. hilj. din ■hilj. din. prema

1930 4.903 4.069 1.228 44,2

1931 4.508 1.942 1.352 51,3

1932 3.847 1,484 1.246 58,6

1933 3.698 1.344 421 21,9

1934 3.317 1.151 273 23,8

1935 3.379 1.300 3-52 27,1

1936 4.194 1.616 556 34,4

1937 4.870 1.685 643 38,2

1938 4.476 2.012 1.584 78,7

1939 5.263 2.158 1.598 74,0

Iznos šteta bio je uglavnom isti kao i u prethodnoj go

dini, ali se je popravio odnos između šteta i premija, zbog 

izvesnih povećanja ovih posleđnjih.

U Upravnom odboru su gospoda: đ-r Milorad R. Đor- 

đević (pretsednik), d-r Ferdinand Gramberg, Ljubomir Po

korni, Miladin D. Popović, Miloje N. Pavlović, Marko Milu'ti- 

nović, Aleksandar J. Jovanović-Resavac, Vitomir St. Konsta- 

tinović, inž. Jovan Petrović i Andrà Tošić. U nadzornom od

boru bila su gg.: Zafir Stanković (pretsednik), d-r Jovan Ra- 

donić, Nikola M. Jovanović, d-r Dušan Uzelac i Inž. Čedomir 

Jančić. Direktori su g.g.: Milutin J. Stanojević i Dušan Radi- 

vojević.

TRGOVAČKI FOND I NJEGOVA HIPOTEKARNA BANKA, 

BEOGRAD

Često se čuje da se Beograd izgrađuje amerikanskom 

brzinom. Kao što je poznato, to nije samo obična fraza, već 

stvarna činjenica. Brzina kojom niču nove zgrade i nove pa

late po Beogradu ne .pravi skoro nikakvu inpresiju, pa je vrlo 

verovatno da neće na nikog učiniti naročito veliki utisak ni 

konstatacija da je Beograd u prošloj godini dobio 585 novih 

zgrada sa 3.022 .nova stana sa ukupno 20.803 .prostorije. Me

đutim, podizanje nove palate na mestu ranije kavane »Alba

nije« ostavilo јг vanredno dubok utisak i kod najmanje oset- 

Ijivih. To je, zaista, događaj ne samo za Hipotekarnu banku 

Trgovačkog fonda koja je tu vanredno reprezentativnu palatu 

podigla, nego i za Beograd koji se je i inače tako naglo 

podigao.

Nova palata na mestu ranije kavane »Albanija« je naj

viša i jedna od najlepših građevina u Beogradu, a nalazi se 

i na najlepšem mestu. Sa prizemljem, mecaninom i 11 spra- 

tova ona ima visinu od 54 metra, površinu pod zgradom od 

616 m-, lice 72,6 m i površinu spoljne fasade od 3.450 m2 u 

mermeru. Pored 10 dućana sa magacinima i 1 mecaninom, 

zgrada ima 18 biro-apartmana, 9 stanova i 14 jednosobnih 

garsonjera sa ukupno 129 glavnih i 79 sporednih odeljenja, 

22 kupatila, 2 vešernice, 2 sušionice itd. Vertikalnom saobraća

ju u zgradi služi 7 liftova i 756 stepenika, od. kojih su 56 

od mermera i 700 od veštačkog kamena. Za zidanje ove gran

diozne palate upotrebljeno je 695.500 cigalja, 980.000 kg ce

menta, 78.500 kg kreča, 6.560 m3 peska i šljunka, 232.000 kg 

gvožđa i čelika, 1.800 m azbestnih cevi za dimnjake itd. Na

šim čitaocima je poznato, da je Banka platila za plac na kome 

je ova palata podignuta ravno 8 miliona dinara i za prenosnu 

taksu 400 hilj. din. Izrada grubih radova koštala je 5,22 mil., 

fasadnih kamenarskih radova 1,87 mil., stolarskih radova 1,84 

mil., centralnog grejanja i instalacija za pripremu tople vode 

1,53 mil., bravarskih radova 1,45 mil., završnih radova 1,16 mil. 

din. itd. Svi pogođeni radovi iznose ukupno 19,66 mil., tako
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da gotova zgrada sa placem i prenosnom taksom košta nešto 

više od 28 p ii,, din. S, obzirom na odlični položaj na kome 

se ova palata nalazi, kao i na njen reprezentativni izgled i 

savršeno unutrašnje uređenje, ona vredi sigurno više. Zbog 

toga nismo nimalo iznenađeni činjenicom da se danas za 

otkup te grandiozne palate Banci nudi iznos od 50 miliona 

dinara.

Za ocenu energije i pređuzimljivosti ličnosti koje upra

vljaju Hipotekarnom bankom Trgovačkog fonda neobično je 

karakteristična činjenica da njihova prošlogodišnja pažnja nije 

bila ni izdaleka u celosti apsorbovana zidanjem nove palate 

na mestu bivše »Albanije«. Našim čitaocima je poznato da je 

bančina uprava početkom 1938 bila otkupila za 6 mil. dinara 

i imanje na uglu Kralja Milana br. 23 i 25 i Frankopanove 

ulice. U toku prošle godine podignuta je jedna nova repre

zentativna palata i na tom mestu, koje takođe spada među 

najživlja u prestonici. Bančina nova palata na uglu Kralja M i

lana i Frankopanove ulice spada takođe u red najlepših i naj

većih u Beogradu. Površina pod zgradom je za preko 70% 

veća od površine na kojoj je podignuta palata na uglu Knez 

Mihailove i Kolarčeve ulice, a iznosi u prizemlju 1092 m2. Ova 

druga Bančina ipalata ima, pored prizemlja i mecanina, 5 

spratova i mansardu. U njoj se nalazi 13 dućana sa magaci- 

nima, 1 mecanin sa 3 biro-apartmana, 13 stanova, 10 stanova 

udešenih za kancelarije i 5 dvosobnih garsonjera (sa ukupno 

111 glavnih odelenja —• soba, 154 sporedna ođelenja, 20 soba 

na mansardi, 17 kupatila, 4 vešernice, 4 sušionice itd.

Za zidanje palate na uglu Kralja Milana i Frankopanove 

ulice upotrebljeno je 900.000 cigalja, 88 vagona cementa, 20,4 

vagona kreča, 4.500 m3 peska i šljunka, 16 vagona gvožđa za 

armirani beton, 1.520 m azbestnih cevi za dimnjake itd. Po

gođeni radovi na ovoj zgradi iznose ukupno 11,57 mil. din., 

od čega otpada na grube radove 3,35 mil., na završne radove 

1,52 mil., na stolarske 1,19 mil., na instalaciju centralnog gre- 

janja i uređaj za pripremu tople vode 1,11 mil., na bravarske 

radove 738 hilj., na električnu i signalnu instalaciju 567 hilj. 

din. itd. Zajedno sa placem ova zgrada košta oko 18.mil. din., 

ali i ona stvarno vredi više.

Bančina uprava napravila je u prošloj gòdini još jedan 

sjajan posao. To je otkup još jednog imanja na uglu ulica 

Kralja Milana 66 i Kralja Milutina 39. Površina placa je 

764 m2. Imanje ima lice od 25 m iz ulice Kralja Milana i 38,5 

m iz Kralja Milutina. Danas tu postoje dve zgrade od tvrdog 

materijala, od kojih je jedna prizemna sa 5 dućana iz Kralja 

Milana ulice i druga na sprat sa 7 stanova i 1 bifeom iz Kralja 

Milutina ulice. Prema današnjim zakupnini cenama imanje daje 

godišnji bruto prihod od oko 300.000 din., a plaćeno je sa pre

nosom i drugim taksama ukupno 2,9 mil. Kao što se vidi, 

imovina Trgovačkog fonda reprezentovana je na najugledni

jim i najistaknutijim mestima u prestonici. Sedište fonda ostalo 

je i dalje u ulici Đure Jakšića br. 8, takođe u sopstvenom domu

Mi smo već nekoliko puta u našim ranijim analizama 

naglasili da je Hipotekama banka Trgovačkog fonda novčana 

ustanova naročite vrste. Trgovački fond osnovan je pre 36 

godina od strane beogradskih trgovaca sa ciljem da obezbedi 

penzije svojim članovima odnosno njihovim porodicama za 

slučaj iznemoglosti starosti ili -smrti. U tome još nema ništa 

originalnog, ali je originalno to da su beogradski trgovci 

smatrali da kapital svog penzionog fonda mogu da oplođa- 

vaju poslovno. Izabran je bankarski posao, i to hipotekarni 

kao najsigurniji. Na taj način stvorena je jedna specijalna 

hipotekama ustanova, koja je danas, pored Državne hipote

kama banke, najveća ove vrste u našoj zemlji.

Brojno stanje članova Trgovačkog fonda, krajem 1938 

iznosilo je 1910 (prema 1884 u 1937); u toku prošle godine 

upisano je 37 novih članova ulagača, usled čega se broj popeo 

na 1947. S druge strane je potpuno isplaćen članski ulog sa 

ukapitalisanom kamatom naslednicima devetorice umrlih čla

nova u ukupnom iznosu od 420,5 hilj. din., 10 članova izgu

bili su pravo na dalje ulaganje zbog zaostajanja sa uplatama, 

533 člana ili njihove porodice primali su rentu —  penziju u 

ukupnom iznosu od 2,57 mil. (prema 472 člana koji su u 1938 

primili 2 mil. 378 hilj. din.), a 629 članova u smislu pravila 

prestali su ranije i u toku prošle godine da ulažu (ali se njima 

kamata i dalje ukapitalisava). Na taj način ostalo je još 766 

aktivnih članova, čije mesečne uplate variraju između 10 i 5000 

dinara.

Sredstva Trgovačkog fonda koja on stavlja na raspo

loženje svojoj Hipotekarnoj banci kao glavnicu krajem 1938 

godine iznosila su 128,47 mil. Od toga treba odbiti 2,93 mil. 

za ugašene partije i isplaćene penzije u toku prošle godine, a 

s druge strane treba dodati iznos od 4,14 mil., koliko je pri

mljeno na ime članskih uloga u toku 1939, kao i iznos od 8,78 

mil. din., što odgovara ukamaćenju članskih u loga—  dividendi 

za 1939, koja se, međutim, ne isplaćuje već dodaje glavnici. 

Prema tome glavnica Hipotekarne banke Trgovačkog fonda 

povećana je u toku 1939 per saldo za ravno 10 mil. din. i'd o 

stigla јг visinu od 138,46 mil. Time je ovaj zavod definitivno 

došao u red naših najvećih banaka. Naglo povećavanje bančine 

glavnice koja je, kao što je spomenuto, identična sa zbirom 

ukapitalisanih uloga članova Trgovačkog fonda vidi se iz sle- 

deće tablice. Glavnica je iznosila (mil. din.):

1914 0,88 1926 11,45 1933 75,91

1920 1,27 1927 16,58 1934 86,96

1921 1,83 1928 23,79 1935 97,24

1922 2,81 1929 32,66 1936 107,52

1923 3,73 1930 42,35 1937 118,34

1924 5,17 1931 53,86 1938 128,47

1925 7,65 1932 65,10 1939 138,47

Specijalna priroda glavnice čini da je ona stalno u po

kretu, i to uvek na više. Ogromni polet u toku poslednjih go

dina vidi se po tome, što je glavnica pre 10 godina, krajem 

1929, iznosila svega 32,66 mil. Dakle, u roku od 10 godina 

povećana je za preko 100 hilj. din. U tekućoj godini porast 

glavnice izneće 4,56 mil., ne računajući tu uloge novih čla

nova koji će se upisati, ni deo čiste dobiti koji će joj krajem

1940 biti dopisan. Pored glavnice. Banka ima i svoje fondove 

koji Tznose 12,48 mil. din., tako da su krajem 1939 ukupna 

sopstvena sredstva Fonda i njegove banke dostigla visinu od 

15C,95 mil. din.
Poslovanje Hipotekarne banke Trgovačkog fonda bilo 

јг i prošle godine povoljno. Tako je Zavod preko cele godine 

bio angažovan permanentnim izdavanjima na svojim gradili

štima, ipak je redovno odobravao i zajmove. Isplate zajmova 

smanjene su tek posle izbijanja rata u Evropi, ali ni tada nisu 

sasvim obustavljene. U toku prošle godine banka je isplatila 

na ime zajmova na nepokretnosti i hartije od vrednosti ukupno

66,15 mil. din., (prema 62 mil. u 1938) a od toga 25,87 mil. u 

toku prva četiri meseca, 31,53 mil. u toku druga četiri meseca 

i 8,75 mil. din. u toku poslednja četiri meseca prošle godine. 

Inače, u toku 1939 naplaćeno je od dužnika na ime otplata 

i kamate 81,93 mil. (prema 60,06 mil. din. u 1938).

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine 

ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 1.644 3.582 2.298 2.813

Blag. zapisi Min. fin. 28.286 5.619 7.331 6.000

Zajmovi na nepokr. 120.352 138.330 153.830 159.498

Zajmovi na hart, od vredn. 2.834 2.801 6.039 3.896

Zajmovi po tek. rač. 5.614 3.613 2.939 909
Nepokretnosti 9.449 9.535 19.631 44.989

Pokretnosti 138 3 din. 3 din. 3 din.

Vrednost fondova 4.814 8.179 8.555 8.612

Razna aktiva 53 3.124 11 154
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Ostave 154.974 172.533 193.315 201,523

Garancije 200.672 : 222.082: 246.294 260.673

Depo banč. akcepata 1.000 1.000 1.000 1.000

Pasiva:

Glavnica Trg. fonda 107.516 118.339 128.467 138.465

Fondovi 8.381 9.612 11.256 12.486

Ulozi na štednju 40.638 41.626 50.733 39.384

Poverioci 12.274 20 4.116 30.786

Potraživanje države 358 405 422 491

Prenosna kamata 2.624 3.137 3.870 3.377

Tantijema 337 336 348 344

Razna pasiva 1.054 1.309 1.422 1.539

Zbir bilansa 529.829 570.399 640.242 690.068

Obrtni kapital 173.184 174.784 200.634 226.872

Rashodi:

Kamata 1.699 1.817 2.014 2.829

Admin. troškovi 122 122 189 201

Trošk. po budž. (plate itd.) 744 798 859 957

Otpisi 145 500 70 71

Čista dobit 8.909 9.858 10.056 10.678

Prihodi:

Kamata 10.927 12.407 12.562 14.007

Prihod od fondova 247 280 448 453

Prihod od imanja 75 205 109 184

Napi. otpis, potraž. 333 140 — —

Razni prihodi 37 63 70 92

Zbir prihoda ili rashoda 11.619 13.096 13.189 14.736

Obrtni kapital iznosi 226,87 mil. prema 200 mil. krajem 

prethodne godine. Od toga otpada, kao što je već spomenuto, 

150 mil. din. na sopstvena sredstva. Od tuđih sredstava naj

važniji su ulozi na štednju koji izno.se 39,4 mil. prema 50,7 

mil. u 1933 god. U toku prošle godine zavod je primio za

45,85 mil. din. uloga na štednju po uložnim knjižicama i te

kućim računima (prema 64,8 mil. u 1938), a isplatio je 57,2 

mil. (prema 55,69 mil. u 1938). Kao što se vidi, ulozi na šted

nju smanjeni su prema prethodnoj godini za 11,3 mil. din. In

teresantno je da su isplate ulagačima u 1939 bile samo ne

znatno veće nego u prethodnoj godini, iako je banka otka

zane uloge likvidirala uz najliberalnije tumačenje donete u- 

redbe. Inače, posle izbijanja rata u Evropi banka je svoje

voljno ograničavala primanje novih uloga, što je i razumljivo 

s obzirom na njihovu nestabilnost. Ona je, međutim, u pro

šloj godini jače iskorišćavala kredite koje uživa. Zbog toga 

»poverioci« pokazuju znatan porast, sa 4,11 mil. u 1938, na 

30,78 mil. din. krajem 1939. Politika ograničavanja primanja 

novih uloga i jačeg iskorišćavanja drugih izvora iz kojih pri- 

tiču tuđa sredstva ukazuje na težnju uprave da banku učine 

što je moguće manje zavisnom od slučajnosti koje se mogu 

teže predvideti. Blagodareći toj politici manja je i potreba za 

držanjem većih iznosa gotovine.

Najveći deo obrtnog kapitala (70,3% odnosno 159,5 mil. 

din.) plasiran je u kratkoročne zajmove na nepokretnosti. 

Prema prethodnoj godini ova pozicija je povećana za 5,67 

mil. din. To su krediti koje banka daje za zidanje i dovršenje 

zgrada. Kad se zgrada potpuno dovrši, dužnik se obraća Dr

žavnoj hipotekarnoj banci za dugoročni kredit kojim ispla

ćuje svoj dug kod Hipotekarne banke Trgovačkog fonda. Kod 

ove poslednje dugoročni zajmovi na nepokretnosti ne igraju 

gotovo nikakvu ulogu. Zajmovi na hartije od vrednosti i po 

tekućim računima iznose 4,8 mil. prema nepunih 9 mil. krajem 

prethodne godine. Kao što se vidi, ukupni iznos zajmova samo 

se je neznatno promenio u poređenju sa njihovim stanjem na 

kraju prethodne godine. Najhitnija i naveća promena u ak

tivi je ona kod »nepokretnosti«, koje iznose nepunih 45 mil. 

din. prema 19,63 mil. u 1938. Povećanje je posledica izdataka 

na već spomenutim gradilištima (13,23 mil. na uglu Knez Mi-

hajlove i Kolarčeve i 9,33 mil. na uglu .Kralja Milana i Fran- 

kopanove ulice) i izdatka od 2,9 mil. za otkup imanja na uglu 

Kralja Milana i Kralja Milutina ulice. Za radove na palati po

dignutoj na mestu ranije kafane »Albanije« ostalo je još da 

se isplati u 1940 godini 5 mil. din., a za radove na palati na 

uglu Kralja Milana i Frankopanove ulice — još 1,2 mil. din.

Prihodi u 1939 iznosili su 14,73 mil. Od toga otpada 

ravno 14 mil. din. na prihod od kamate, koji je bio za 1,45 

mil. din. veći nego u prethodnoj godini. Ovo povećanje treba 

pripisati uglavnom činjenici, Što je preko cele prošle godine 

plasman u zajmove na nepokretnosti iznosio preko 150 mil. 

din., dok su u prethodnoj godini ti zajmovi bili porasli na taj 

iznos tek na kraju godine. Prihod od imanja iznosi svega 184 

hilj. din. Od toga otpada 110 hilj. na primljenu zakupninu od 

otkupljenog imanja na uglu Kralja Milana i Kralja Milutina 

ulice, 54 na prihod od doma Trgovačkog fonda u Jakšićevoj 

ulici i 20 hilj. na prihod od prodaje izvesnih placeva koji su 

u svoje vreme bili otkupljeni od dužnika. Dve move palate 

koje je banka podigla u prošloj godini još nisu bile dovršene 

tako da one misu mogle još davati nikakav prihod. Međutim, 

ove dve zgrade, prema približnoj oceni uprave, donosiće neto 

prihod od bar 7 do 8°/o godišnje. Na bančin bilans za 1940 

gleda se, s obzirom na to, s velikim optimizmom.

Na strani rashoda vidimo da izdaci za kamatu iznose 

2,83 mil., za 815 hilj. din. više nego u 1938. To povećanje je 

izazvano jačim iskorišćavanjem kredita koje banka uživa. 

Ukupni troškovi jedva prelaze iznos od 1 mil. din. U toku 

prošle godine banka je uzela tri nova činovnika, a svim svo

jim starim činovnicima i služiteljima povisila je prinadležnosti.

Čisti dobitak iznosio je 1.0,68 mil. i bio je 622 hilj. din. 

veći nego u prethodnoj godini. Od dobitka pripada 320 hilj. 

Ministarstvu trgovine i industrije, 345 hilj. odvojeno je za 

tantijemu. Dotacije fondovima iznose 1 mil. 233 hilj., a ostatak 

od 8 mil. 780 hilj. dodeljen je kao 7i% ukamaćenje članovima 

ulagačima na njihov kapital od 31 decembra 1938. To je u 

stvari dividenda. Ali se ona ne isplaćuje, već se dopisuje 

glavnici.

U upravnom odboru bila su gospoda: Čedomir T. Pe- 

trović (pretsednik), Jovan Milojković (potpretsednik), Raša M. 

Ćuković, poč. Živojin M. Janković, Živan Todorović, poč. Milan 

O. Maksimović, Avram Filipović, Milan B. Tomić, Živojin Jov. 

Jovanović, Dušan T. Veljković, Stojadin S. Jocić, Nikola M. 

Belović i Mihailo S. Švabić (direktor). U nadzornom odboru 

su g. g.: Mihailo S. Kandić (pretsednik), Čeda J. Vuković 

(potpretsednik), Milan Gmizović, Milan V. Jović, Svetislav K. 

Trajković i Borislav Stojankić. Vladin komesar je g. Antonije 

Tasić.

IZVOZNA BANKA A. D. — BEOGRAD

Izvozna banka je svoje poslovanje i u prošloj godini 

opet proširila. Doduše, i ona je ulazila u poslove samo sa 

najvećom opreznošću, i uzdržljivošću tako da je i njezino 

poslovanje u prošloj godini s vremena na vreme raslo i opa

dalo prema depresiji koju su izazvali međunarodni događaji. 

Banka je bila dosta pošteđena i od navale ulagača, a ukoliko 

je i bilo podizanje novca, podizali su ga većinom sopstvenici 

žiro-računa. Razume se da je Izvozna banka blagovremeno 

pripremila potrebna sredstva tako da nije ograničavala isplate 

nikakve opravdano zatražene sume. U pogledu vrste poslova 

kojima se Banka bavila, njezina uprava napominje u svom 

poslovnom izveštaju, da je zavod, kao i uvek do «ada, i prošle 

godine ukazivao naročitu pažnju kreditovanju izvoznih po

slova u raznim oblicima, »provodeći uz njih i devizno-valutni 

i klirinški promet koji je sa takvim poslovima vezan.
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U svom izveštaju Uprava se ne ograničava samo na to 

da akcionarinja objasni cifre jz završnih računa, nego uka

zuje i na sve važnije momente koji su uticali na razvitak priv

rednih prilika u našoj zemlji, a s time u vezi i na razvitak 

bančinog poslovanja. Pored ostalog, uprava se osvrće i na 

novu poresku reformu, za koju veli da je naročito jako po

godila akcionarska društva, među kojima su novčani zavodi 

najmnogobrojniji. Pored svih teškoća koje su novčani zavodi 

posleđnjih godina imali sa drugih strana, oni u pogledu po- 

reskih tereta nisu bili ni do sada pošteđeni, tako da će nove 

povećane dažbine biti za mnoge sasvim nepodnošljive, jer će 

često krnjiti i uplaćeni kapital. U pogledu uticaja međuna

rodnih događaja na bankarstvo uprava konstatuje, đa su oni 

izazvali varijacije na novčanom tržištu, tako da su novčani 

zavodi, zbog isplaćivanja bili piemorani da povećavaju raspo

loživa sredstva i likvidnost na štetu poslovanja. S druge stra

ne je povremena smena zategnutosti i likvidnosti na novčanom 

tržištu izazivala poremećaje i uzđržljivost ođ poslovanja i 

smanjivanje plasmana u oblasti proizvodnje. Inače od avgusta

1938 ulozi na štednju su u stalnom padu, umesto da se pove

ćavaju zbog jače privredne delatnosti.

Na osnovi sleđećeg pregleda glavnih bilansnih pozicija 

Izvozne banke za poslednje četiri godine može se đoneti sud 

i o uticaju spomenutih događaja na razvitak njezinog po

slovanja.

Račuo izravnanaja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 3.617 5.140 6.226 9.800

Menice 34.446 38.044 40.560 49.069

Zajm. na zaloge 36 6 --- --

Tekući računi 16.543 20.419 27.086 22.289

Privremeni računi 4.853 13.359 11.096 8.895

Hartije od vrednosti 14.807 15.104 14.196 14.768

Vredn. rez. fonda --- --- -- 670

Vredn. penz. fonda 1.944 2.203 2.627 3.041

Nepokretnosti 24.424 25.355 25.185 24.044

Nameštaj i pribor 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000

Rezervni fond 468 639 1.148 2.028

Fond kursne razlike 4.003 5.297 4.840 4.983

Penzioni fond 2.112 2.522 3.173 3.404

Ulozi na knjižice 7.624 9.837 12.167 10.135

Tekući računi 22.431 24.115 20.944 27.392

Privremeni računi 5.502 13.587 12.142 12.661

Lomb. kredit 2.982 831 3.179 --

Reeskont 24.263 31.259 36.528 38.742

Tantijema 286 343 513 737

Dividenda 1.000 1.200 1.500 1.500

Prenos dobiti -- -- -- 190

Razna pasiva -- -- 342 805

Kaucije, ostave itd. 129.631 138.870 183.138 175.608

Zbir bilansa 230.302 258.500 309.614 308.186

Obrtni kapital 100.671 119.630 126.476 132.578

Sa celokupnim sistemom zaštite novčanih zavoda Izvoz

na banka nije imala ničeg zajedničkog. Osnovana je 1901, a 

vrhunac razviča bila je dostigla u 1924 godini, kada joj je 

obrtni kapital iznosio preko 260 miliona. Do 1930, dakle mno

go ranije no što se uopšte mislilo na bankarsku krizu, obrtni

kapital jo j je bio pao za blizu 120 mil., da bi se do kraja

1933 smanjio za daljih 70 mil. din., ria 75,6 miliona. To jako 

smanjenje bilo je izazvalo činjenicom da se nije moglo naći 

dovoljno zdravih i likvidnih plasmana, tako da se posao mo

rao sužavati i bez ikakvog pritiska od strane poverilaca. 

Banka je u toku 1933 delimično reorganizovana. Tada je 

definitivno usvojeno i novo poslovno načelo, naime, da banka 

ne srne da izvozi sama, već da treba samo đa finansira izvoz, 

a eventualno i uvoz. Krajem 1933 bančin oibrtni . kapital, posle 

izvršenih otpisa, iznosio je, kao što je već spomenuto, 75,6 

mil., od čega je otpadalo 30,1 mil. na sopstvena sredstva (glav

nica 30 mil. i rezervni fond od ciglo 115 hiljada din.), dok 

su ulozi na knjižice bili bilansirani sa 8,25 mil., a tekući i svi 

ostali računi pasive sa 37,2 mil. din.

Krajem 1939 bančin obrtni kapital iznosio je 132,6 mil., 

što znači đa je u toku posleđnjih 6 godina povećan za 57 mil. 

din. odnosno za 75,4%>. Prošlogodišnje povećanje iznosi 6,2 

mil. »Ulozi« po knjižicama kod Izvozne banke nikada nisu 

igrali važniju ulogu. Sa 8,25 mil. u 1933 oni su bili porasli 

na 12,16 mil. do kraja 1938, ali su u toku prošle godine opet 

nešto opali, na 10,13 mil. din. Najjaču poziciju u pasivi pret

stavlja »reeskont«, na koji je u 1939 otpadalo 29,2°/o obrtnog 

kapitala odnosno oko 40% svih tuđih sredstava. Sa 21,63 mil. 

krajem 1933 »reeskont« je postepeno povećan na 38,74 mil. 

din. do kraja 1939. U' prošloj godini stanje ove pozicije po

većano je samo za 2,2 mil. U toku 1939 na strani pasive naj

jače povećanje bilo je kod »pasivnih tekućih računa«, na koje 

otpada oko 28% svih tuđih sredstava odnosno oko 20%  ce- 

lokupnog bančinog obrtnog kapitala. Stanje ove pozicije kra

jem 1939 bilo je za 6,45 mil. više nego u 1938 odnosno za 18- 

mil. više nego krajem 1933. Pasivni »privremeni računi« iz- 

nosil su 12,66 mil. Posleđnjih godina oni su pokazivali pri

ličnu stabilnost, dok su u poređenju sa stanjem iz 1933 skoro
10 puta veći.

Bančini sopstveni fondovi dostigli su visinu od preko

7 mil. din., a penzioni fond iznosi 3,4 mil. Krajem 1933 sop

stveni fondovi nisu bili veći od 115 hilj. din., a penzioni je 

bio bilansiran sa 1,18 mil. U toku prošle godine sopstveni fon

dovi povećani su za 1,02 mil.

Postoje četiri vrste plasmana: eskont menice, aktivni 

tekući i privremeni računi, hartije od vrednosti i nepokret- 

nosti. Oko 37% (prema 32% u 1938) cele aktive odnosno 

49 mil. din. otpada na eskontovane menice, 23,5% (prema 

30% u 1938 i 28,90 u 1937 odnosno 31,18 mil. din. na aktivne 

tekuće i privremene račune, 24 mil. din. odnosno 18% (prema 

20% u prethodnoj i 21% u 1937) na nepokretnosti, 14% (pre

ma 13% u prethodnoj i 14,5% u 1937) odnosno 18,5 mil. na 

bančine hartije od vrednosti i vrednost fondova i 9,8 mil. 

din. odnosno 7,4% (prema 5% u prethodnoj i 4,5% u 1937 

godini) na gotovinu. Uporedo sa povećanjem obrtnog kapi

tala, povećan je i najveći broj pozicija u aktivi.

Ukupan promet po tekućim računima u prošloj godini 

iznosio јг 1 milijardu 542 mil. prema 1,46 milijardi u prethod

noj, 1,21 milijardu u 1937 i 1,02 milijarde dinara u 1936 go

dini. Inače, stanje aktivnih tekućih računa krajem 1939 bilo 

je za 4,8 mil. din. manje nego krajem prethodne godine. Za

2,3 mil. smanjili su se u toku prošle godine i aktivni »pri

vremeni računi«. Interesantni su i podaci o eskontu menica, 

jer ukazuju na likvidnost odnosnog bančinog portfelja. Kra

jem 1938 bančin menični portfelj bio je bilansiran sa 49,56 

mil. din. U toku 1939 eskontovano je novih menica za 142,93 

mil. (prema 122 mil. u 1938), a naplaćeno je i likvidirano za

134,15 mil. (prema 119 mil. u 1938), tako da je menični port

felj krajem 1939 za 8,5 mil. din. veći nego u 1938 godini.

Bančine hartije ođ vrednosti bilansirane su sa 14,77 

mil. din. U toku prošle godine izvesni papiri su prodati, a 

drugi su kupljéni, tako da je i sastav odnosnog bančinog
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portfelja unekoliko izmenjen. Oko 79°/» vrednosti tog port

felja otpada na akcije Narodne banke. Nepokretnosti koje su 

bilansirane sa 24,04 mil. sastoje se iz bančine palate i jednog 

drugog objekta u Beogradu, u ukupnoj vrednosti od 18,3 mil., 

kao i iz 18 objekata u raznim mestima u unutrašnjosti, u 

ukupnoj vrednosti od 5,7 mil. din. Prošlogodišnja renta od 

imanja iznosila je 8,63% bruto.

Uz ostale poslove Banka je i u prošloj godini svojim 

komitentima davala garantna pisma i hartije od vrednosti za 

kaucije. Inače, devizni poslovi vode se po tekućim računima, 

ali treba već ovde napomenuti da je obrt tih poslova i prihod 

od njih u 1939 bio veći nego prethodne godine.

Banka je u prvoj polovini prošle godine likvidirala svo

ju filijalu u Tirani. Likvidacija je izvršena uredno i ipotpuno 

i bez ikakvih nezgoda i gubitaka.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 

u hiljadama

1938

dinara

1939

Kamata 2.089 2.170 3.150 3.012

T roškovi 1.920 2.342 2.254 2.452

Otpisi (sumnj. potr.) 1.152 1.131 1.350 678

Doticaja penz. fondu 70 40 51 74

Amort. nepokretn. 180 181 987 600

Rezervnom fondu 143 171 500 868

Tantijema 286 343 513 736

Dividenda 1.000 1.200 1.500 1.500

Rezervis. za porez —_ -- -- 315

Prenos dobiti —— 190

Prihodi

Kamata 2.862 3.755 5.545 5.975

Provizije i razno 1.762 1.526 1.628 2.147

Od hart, od vredn. 845 864 1.835 793

Od nepokratnosti 1.296 1.433 1.298 1.510

Napi. otpis, potraž. 75 -- — --
Zbir 6.840 7.578 10.306 10.426

Prihod od hartija od vrednosti u 1939 bio je za 1 mil. 

diti, manji od onog u prethodnoj godini. Međutim, taj manjak 

je više nego kompenziran povećanjem svih ostalih prihoda. 

U prošloj godini prihod od provizija i raznih poslova bio je 

za 519 Hilj. veći od onog iz 1938. Za 430 hilj. din. bio je veći 

i prihod od kamat, a za 212 hilj. din i onaj od nepokretnosti. 

Ukupni prihodi u 1939 iznosili su 10,42 mil. prema 10,30 mil. 

u prethodnoj godini.

Na strani rashoda vidimo da troškovi iznose 2,45 mil. 

din. prema 2,25 mil. u 1938. Iako je volumen bančinih poslova 

u prošloj godini bio veći nego u prethodnoj, ipak su admini

strativni troškovi u 1939 bili za oko 80 hilj. din. manji nego 

u 1938. Međutim, porezi pokazuju osetno povećanje (sa 396 

hilj. u 1938 na 678 hilj. u 1938), tako da je to moralo da dođe 

do izražaja u poziciji ukupnih troškova. Izdaci za kamate 

bili su za oko 140 hilj. din. manji nego u 1938. U prošloj go

dini mogli su da budu znatno manji i otpisi nenaplativih po

traživanja. Uprava napominje u svom izveštaju da se ti otpisi 

odnose na stara potraživanja koja vode poreklo još iz vre

mena pre izbijanja bankarske krize. Kod novih poslova, ra- 

đenih za poslednjih nekoliko godina Banka nije imala nikakvih 

gubitaka.

Čista dobit iskazana je sa 3 mil. 683 hilj. din. (prema

2,56 mil. u 1938). Od toga je upotrebljeno 868 hilj. za dota

ciju rezervnom fondu, 74 hilj. za penzioni fond, 736 hilj. za 

tantijemu i 1,5 mil. din. za S°fo dividendu. Za 1938 godinu di

videnda je iznosila takođe 5%, za 1937 godinu 4°/» prema 

3,33°/o za 1936 g., 2,5% za 1935 i 21% za 1934. Od ostatka 

prošlogodišnje dobiti rezervisano je i 150 hilj. za porez, a 

190 hilj. din. preneto je na novi račun.

U upravnom odboru bila su gospoda: Ljuba Saračević 

(pretsednik), Petar T. Milanović (potpretsednik), Ljuba M. Mi- 

hailović, poč. 2iv. M. Janković, poč. Milan O. Maksimović, poč. 

Vojislav Pavlović, Dobrivoje T. Lazarević, Milan Mišković 

i Radisav Jovanović-Resavac. U nadzornom odboru su g.g.: 

Nedeljko K. Savie (pretsednik), Tasa Stojadinović (potpret

sednik), d-r Dimitrije M. Perović, Nikola Stanarević i Bo- 

rislav B. Todorović. Direktor banke je g. Svet. J. Jelić, a 

vice-đirektor je g. Drag. Dimitrijević.

JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D. — BEOGRAD

U dosadašnjim analizama bilansa Jugosloveskog kredit

nog zavoda imali smo već priliku da konstatujemo da je 

njegov razvitak, naročito onaj posle 1931 godine, bio toliko 

sjajan, nagao i neobičan, da je u našem privatnom bankarstvu 

ostao bez primera. Kada su za ogromnu većinu naših pri

vatnih banaka u stvari tek počele teškoće — krajem 1931 — 

kod Jugoslovenskog kreditnog zavoda bankarska kriza bila 

je već likvidirana. I to ■ definitivno. Zavod je osnovan 1926, 

a otpočeo je svoj rad u 1937 sa glavnicom od 1 miliona. U 

toku 1930 glavnica je povišena na 15 miliona. Toliko iznosi 

ona i danas. Bančin rezervni fond, sa dotacijama iz prošlo

godišnje dobiti, dostigao je visinu od 5 mil. din. Banka ima, 

pored toga, i posebni rezervni fond od 1,8 mil. din. Ako se 

tome doda i nepodeljeni ostatak prošlogodišnje čiste do

biti, dolazi se do iznosa sopstvenih sredstava od okruglo 22 

miliona. Tuđa sredstva priticala su velikom brzinom. To nam 

pokazuje i kretanje bančinog obrtnog kapitala. Ovaj je iz

nosio:

krajem 1927 38,86 mil. krajem 1934 77,38 mil.

krajem 1928 36,05 mil. krajem 1935 88,63 mil.

krajem 1929 51,11 mil. krajem 1936 96,87 mil.

krajem 1930 56,05 mil. krajem 1937 108,97 mil.

krajem 1931 39,86 mil. krajem 1938 112,95 mil.

krajem 1932 49,59 mil. krajem 1939 128,35 mil.

krajem 1933 63,52 mil.

Obrtni kapital zavoda već krajem prve poslovne go

dine bio je dostigao visinu od 38,8 mil., da bi do kraja 1930 

porastao na 56 mil. din. U septembru 1931 počelo je panično 

podizanje uloga, koje nije mimoišlo nijednu našu banku, pa 

ni Jugoslovenski kreditni zavod. Međutim, ovaj je bio iznad 

svakog očekivanja likvidan, tako da je bio u stanju da svo

jim ulagačima i poveriocima bez ikakvih teškoća isplati 16 

mil. din. I posle toga, krajem 1931, bančina gotovina je bila 

tolika da se usvakom trenutku, ne dirajući u dužnike, ula

gačima i poveriocima moglo da vrati preko ЗОУо njihovog po

traživanja. Za vreme bankarska krize razvitak Jugoslovenskog 

kreditnog zavoda bio je još brži nego pre nje. Od početka 

1932 do kraja 1939 bančin obrtni kapital je više nego utro- 

stručen, u prošloj godini, uprkos nepovoljnim opštim prili

kama, povećan je za 16 mil. din.

Tajna uspeha Jugoslovenskog kreditnog zavoda sastoji 

se, kako izgleda, u tome da se njime upravlja skoro konzer

vativno, po isprobanim načelima bankarske politike. Ma da 

se ni ovde na zaradu ne gleda kao na sporednu kategoriju, 

ipak bi se moglo reći da se Jugoslovenski kreditni zavod u
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svom poslovanju striktno i najrigoroznije drži principa da su 

sigurnost i likvidnost- važnije od zarade.

Završni računi Jugoslovenskog kreditnog zavoda su 

vanredno informativni:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Blagajna 11.774 8.146 8.482 6.246

Narodna banka i Pošt. šted. 6.275 17.668 15.250 34.136

Blagajnički zapisi 6.000 4.000 5.000 3.000

Banke 376 594 1.481 7.288

Gotovina 24.425 30.408 30.214 50.670

Valute i devize 856 2.271 51 1.060

Hart od vrednosti 936 1.249 2.669 1.938

Menice 25.660 26.540 28.259 25.124

Dužnici 44.993 48.507 51.249 49.561

Kaucije i garancije --- --- (21.332) (57.357)

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000

Rezervni fond 2.200 2.800 3.500 4.255

Spec. rezer. fond 1.432 2.154 2.802 1.817

Penzioni fond 220 300 380 430

Uloži 75.102 85.281 88.090 103.567

Prenosne pozicije 957 1.271 1.094 1.160

Čista dobit 1.959 2.169 2.088 2.124

Zbir bilansa 96.870 108.975 112.955 128.353

Skoro celo povećanje obrtnog kapitala do koga je

došlo u toku poslednjih godina zasniva se na porastu tuđih

sredstava. Krajem 1931 ulozi i poverioci bili su bilansirani sa

22,35 mil. din. Pozicija »poverilaca« iščezla je pre nekoliko 

godina iz bančinog bilansa, tako da su »ulozi« na knjižice 

i po tekućim računima danas ne samo najveći, nego i jedini 

izvor tuđih sredstava. Oni iznose 103,5 mil., za 15,5 mil. više 

nego krajem prethodne godine. Tuđa sredstva su po iprilici 

4% puta veća od sopstvenih.

Na strani aktive možemo videti u koje poslove je Ju- 

goslovenski kreditni zavod plasirao svoja raspoloživa sredstva. 

To su u prvom redu »dužnici po tekućim računima«, koji iz

nose 49,5 mil. prema 51,2 mil. u prethodnoj i 48,5 mil. u 1937 

godini. Eskontovane menice iskazane su sa 25,1 mil. prema

28,2 mil. din. u prethodnoj i 26,5 mil. din. u 1937 god. Kao 

što se vidi, plasman u zajmove krajem 1939 bio je nešto 

manji nego u 1938, ali to još uvek najveći i gotovo jedini 

bančin plasman. Eskontovane menice i dužnici po tekućim ra

čunima zajedno iznose 74,68 mil. din., što znači da na njih 

otpada oko 58fl/o cele aktive. 1% raspoloživih sredstava pla

siran je u valute i devize i nešto više od 1V*% u hartije od 

vrednosti, dok se skoro 40%> ukupnih sredstava drži u goto

vom novcu, blagajnič. zapisima, na ček. računu kod Poštanske 

štedionice, na žiro računu kod Narodne banke i na računu 

kod drugih banaka. Najveći deo svojih likvidnih sredstava Za

vod ima kod Narodne banke i Poštanske štedionice. Inače 

sa pđmah raspoloživim sredstvima Zavod bi mogao da isplati 

skoro 50“/o svih tuđih sredstava. U 1938 obaveze bile su po

krivene sa 37% odmah raspoloživim sredstvima, u 1937 sa 

39®/o, u 1936 sa 34%, a u 1935 sa 40®/о. To znači da banka 

besplodno čuva -u svojim kasama ili da drži na žiroračunima 

redovno ,!з do Ј/г tuđih sredstava za koje plaća kamatu. To 

treba naročito podvući, jer ni najrigorozniji zakoni o ban

kama ne predviđaju veći stepen likvidnosti od 10—15°/o svih 

tuđih sredstava. Da bi se obezbedila protiv svakog iznenađe

nja, banka nikada nije žalila znatne žrtve koje su prirodna
posledica održavanja tako visokog likviđiteta.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Troškovi i plate 2.348 2.536 3.049 2.873

Porez 700 1.109 950 1.200

Fondu Narod. odbr. -- -- —■—■ 125

Otpisi 1.129 1.023 281 1.183

Čista dobit 1.959 2.169 2.088 2.124

Prihodi

Kamate i provizija 5.012 5.486 5.268 6.681

Razni prihodi 1.017 1.207 946 394

Naplat. otp. potraž. -- - -- -- 318

Prenos dobiti 107 144 154 113

Zbir prihoda ili rashoda 6.136 6.837 6.368 7.506

Zavod se u prvom redu bavi finansiranjem izvoza, re- 

eskontom menica manjih novčanih zavoda, i sličnim kratko

ročnim poslovima, koji se knjiže, kao što smo videli, preko 

dva računa: »menica« i »dužnici«. Za Jugoslovenski kreditni 

zavod, koji se ne služi reeskontnom, tekući računi su intere

santniji od meničnih zajmova, jer pružaju istu sigurnost, a 

mnogo su prikladniji za finansiranje izvoza. Iako je i u prošloj 

godini znatan deo sredstava neplodno ležao u kasama i na 

žiro-računu, ipak je znatna i čista dobit. Saldo kamata i pro

vizija, koji se javlja kao višak među prihodima, iznosi 6,68 

mil. din. prema 5,27 mil. u prethodnoj i 2,8 mil. u 1931 godini, 

koja je ovde bila najbolja pre bankarske krize. Treba nagla

siti da je ovaj saldo pokazivao gotovo stalnu tendenciju po

rasta. Razni prihodi iznose 700 hilj. din. prema 946 hilj. u

1938 god.

Zbir prihoda je za 1,14 mil. din. veći nego u prethod

noj godini. Na strani rashoda vidimo da su u prošloj godini 

i otpisi bili nešto veći, sa 1,18 mil. prema 281 hilj. u 1938. 

Veći su i izdaci za porez, dok su »troškovi i plate« nešto 

manji nego u prethodnoj godini.

Čista dobit sa prenosom iz 1938 od 113 hilj. din. iska

zana je sa 2 mil. 124 hilj. Akcionarima se deli dividenda od 

6®/o prema 6V2%> u 1938 i 1937 god., 6% u 1936 g., 5% godišnje 

u toku 5 ranijih godina i 7i% u 1930. Za isplatu te dividende 

upotrebljeno je 900 hilj. din. Daljih 745 hilj. din. datirano je 

rezervnom fondu i 50 hilj. penzionom fondu; 255 hilj. din. 

dato je upravi i nadzornom odboru na ime tantijeme, a osta

tak od 174 hilj din. prenosi se na račun 1940 godine.

U upravi bila su sledeća gospoda: Adolf Minh (pret

sednik), dipi. inž. Ljuba Gođevac i Jozef Bun (potpretsednici), 

Voja K. Petković, Aca Pavlović, Bora Popović, Velimir Dimi- 

trijević, Dragomir N. Rakić, Đorđe Lederer i Aleksandar Minh. 

U nadzornom odboru su g.g.: Borislav Stojankić (pretsednik), 

Dragan Milićević, d-r Cvetko Gregorić, d-r Vinko Vrhunac 

i Vojislav Lj. Pavlović.

Читајте „НАР0ДН0 БЛАГ0СТАЊЕ"
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Sadržaj :
Трговачка банка д. д. —  Загреб 

Ческословенска банка д. д. — Загреб

ТРГОВАЧКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

У нашој анализи биланса Трговачке банке д. д., За- 

греб, за 1938 годину (у броју 14 од 8 априла 1939) кон- 

статовали смо да je ванредни збор акционара загребачке 

„Банке Ј. Кројцер д. д.” ироменио назив фирме у „Трго- 

вачка банка д. д.".
Иако je према свом правном облику Трговачка бан- 

ка д. д, акционарско друштво, ипак би се она могла увр- 

стити у ред приватких банкара односно приватних банкар- 

ских кућа. Банком не управљају чиновници, него сопственги- 

ци предузећа. Наиме, банчине водеће личности су уједно 

и н>ени готово једин.и акционари. Управљачи су на тај на- 

чин слободнији при доношењу својих диспозиција и од- 

/ука, али и опрезнији, јер се ради и о  њима самима, о њи- 

ховом реномеу и угледу и о њиховом новцу.

Агилност банчине ynpaiBe и поверење које она ужива 

у јавности показали су одличне резултате и за време бан- 

карске кризе. Сама банкарска криза овде није оставила 

никаквих неповол»них последица. Напротив, управо у го- 

динама кризе Банка Ј. Кројцер односно садашња Трговач- 

ка банка д. д. доживела je сјајан полет, и то полет на 

који се у нашем банкарспву ретко налазило и за време 

вајповољнијих фаза његовог развитка. To потврђује и кре-

тање банчиних улога. 

Ови су износили:

Године ХЈ-1Љ. дин. Г одине хиљ. дин.

1930 9.809 1936 21.257
1931 7.319 1936 24.336
1932 10.609 1937 31.273
1933 14.469 1938 25.583
1934 16.373 1939 24.170

Одлив од 2,5 мил. из 1931 врло брзо je компензиран 

благодарећи приливу нових туђих средстава, тако да je 

стање улога ;већ крајем 1932 за 800 хиљ. дин. премашило 

ранију рекордну висину зд 9,8 мил. из 1930. После 1932, 

све до 1938, прилив улога био je необично интензиван. Кра- 

јем 1937 оки су били скоро 4Vs пута већи него у 1931, 

док су у односу на раније рекордно стање из 1930 били 
порасли за 330%,

У току последње две године пораст улога није се 

паставио, него je опет дошло до извесног смањења, са

31,27 мил. у 1937 на 25,58 мил. у 1938 и на 24,47 мил. дин. 

крајем 1939. С обзиром на узнемиреност улагача због ме- 

ђународних политичких догађаја то je сасвим разумљиво. 

Међутим, треба нагласити да ово смањење «ије изазвако 

неким таласом неповерења према Трговачкој банци д. д. 

Поверење које Банка ужива je огромно и неоспорно, та- 

ко да се разлози за спомевуто поновно смањење улога у

1938 и 1939 морају тражити у развитку опште.. коњунктуре 

илн, још тачиије, у решености управљача банчиних да с 

обзиром на неизвесни раззитак прилика снизе волумен 
банчиних послова.

Билансне цифре које доносимо у следећдј табличи

шказују. иам да je у прошлој години зиатио прв-ећан салдо

готовине и осталих мобилних позиција банчиле активе:

Актива 1936 1937 1938 1939

Готовина 7.804

у хнл»адам динара 

9.925 9.666 13.289

Валуте, девизе 43 111 22 59

Ефекти државни 939 1.604 1.364 396

Ефекти рез. фонда 

Купони и срећке 78 84 87

501

87

Менице 7.314 6.233 4.581 4.703

Дужници и ломб. 16.458 22.069 19.887 12.696

Прелазне ставке 142 -- 33 22

Непокретности 2.185 2.185 2.185 2.119

Инвентар 59 58 54 48

Пасиш

Главиица 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 1.700 2.100 2.600 2.600

Фонд. no § 83 Зонп. 1.752 1.667 2.219 939

Улози на књ. и тек. 24.336 31.273 . 25.583 24.170

Реесконт 387 370 -- -- -

Повереници 541 125 93 76

Разна пасива 868 745 1.513 359

Чисти добитак 438 989 871 778

Збир биланса 35.023 42.270 37.879 33.921

Расходи

Камата 1.014 1.168 1.391 т
Порези и таксе 151 279 369 795

Плате 651 S86 724 777

Кирија и трошкови 378 394 411 376

Отпис потраж. 408 15 336

Отпис намештаја 6 6 6 6

Фонд сумњ. потр. 719 170 675 se
Фонд курс разл. 48 149 391 4

Чисти добитак 438 989 871 776

Приходи

Пренос добитка 118 88 189 470

Камата 2.421 2.293 3.084 2,042

Провизија 602 609 343 487

Девизе, валуте, ефек- 

ти и кл. лутрија 479 649 1.032 728

Непокретности 194 202 205 227

Збир прихода 3.814 3.841 4.853 3.955

Збир биланса који >је идентичан са банчиним обрт- 

ним капиталом износи 33,92 мил., за иепуна четири мил. 

дин. мање него крајем претходне године. У односу на 193S 

стан»е улога je смањено за 1,4 мнл., a стање .разне паснве 

за 1,2 мил. диа Улози претстављају, иначе, најјачу позн- 

цију у пасиви. Друга туђа средства готово и не постоје. 

1’лавница и фондови износе 8,54 мил„ улози 24,17 мнл.,: a 

остала туђа средства свега 435 хиљ. дин.
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Готоввдга у благајни и одмах расположива средства 

код новчаних завода достигла су висину од 13,29 мил. дин. 

Тиме би се моглр одмах исплатити преко 54% укупних 

обавеза. Taj огромни ликвидитет указује на то да je бан- 

чина управа улазила у нове кредктне послове само са мак- 

симумом Опрезности. Ко познаје лица која управљају бан- 

ком није могао нешто друго ни очекивати с обзиром на 

пеизвесни развитак међународких политичких прилика.

Дужници који су још крајем 1938 били исказаии са 

непуних 20 мил. дии. смањени су у току прошле године 

за 7,2 мил., на 12,7 мил. дин. Менични портфељ само je 

везнатно повећан. са 4,58 мил. крајем 1938 на 4,70 мил. 

дин. у 1939. Портфељ хартија од вредности je нешто сма- 

к>ен. Непокретности износе 2,12 мил. дин.

С обзиром на смањени обим пословања сасвим je 

прнродно да су опали и приходи. Они од камате мањи 

су за 1 мил. дин. односно за једну трећину ман»и него у 

претходној години. За око 300 хиљ. днн. ?лањи билн су у 

прошлој годнни и приходи од пословања са девизама, ва- 

лу^гама, ефектима и срећкама класне лутрије. Насупрот 

томе приходи од провизије били су за 140 хиљ. дин, већи. 

Управа je најенергичшје редуцирала и све расходе на које 

je оиа могла да утиче. Издаци за камату износили су 829 

хнљ. дин., за 562. хил>. мање него у 1938. Издаци за порезе 

н таксе су више него удвостручени. Већи су били н отписи 

иенаплативих потраживања.

, Смањивање пословног волумена и повећање поре- 

ских терета ниеу могли позитивно утицати на коначни ре- 

аултат пословања. Чисти добитак за 1939 износи само 306 

хид>. дин. (према 682 хиљ. у 1938), a са преносом из прет- 

ходне године 776 хиљ. дин, Од тога je употребљено 200 

хиљ. за исплату 4®/» дивиденде, a остатак од 576 хиљ. пре- 
нет je на нови рачун.

У управи су господа: Д-р Драган Дујмовић, Славко 

ВетдхаЈЈм, Јулије Фишер и Фрањо Хубер, a у надзорном 

одбору налазе се r. r.: Мирослав Шпанић, д-р Драгутан 

Шварц и Звонимир Спалатин,

ЧЕСКОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д, —  ЗАГРЕБ

„Ческоелавенска банка” ослан>а се на Чехе и Сло- 

ваке који стално живе у нашој земљи и који cv у ве- 

ћини случајева у нашој земљи и рођени. Како у погледу 

својнх средстава, тако и у погледу њиховог пласирања овај 

завод зависи према томе искључиво од домаћег тржишта.

Ческословенска баика оскована je 1922 г. у Дарувару 

м -има и неколико својих филијала — у Беловару, Илоку, 
Дарувару, Шиду и Ковачици.

Иако су међународне политичке прилике неповољно 

утицале на .развитак. привреде уопште и новчарства напосе, 

ипак je Ческословенска банка и у току прошле године 

развијала своју делатност са задовољавајућим успехом. У 

вези с отпочињањем рата у Европи и овде се je осетила 

узнемиреност улагача. Међутим, како je завод и у тре- 

»уцима панике задовољавао све захтеве који су «а  њ по- 

ставл>а«и, многи улагачи су изузете износе доцније са по- 

верењем опет вратили. Управа напомиње у евом послов- 

ком извештају ,да се je Банка ради ојачања благајничкнх 

готовина пролазно послужила реесконтом код Народне 

баџке. Иначе, Банка je у прошлој години, као и раније, 

радила само властитим средствима и средствима примље- 

ним од улагача.

Биланси Ческословенске банке за по-следнл четири 

годнне овако изгледају:

Актива 1936 1S37 1938 1939

у хиљадама динара

Готовина 2.756 2.968 3.406 3.497

Нар. банка и П. штед, — 1.793 1.774 3.395

Остали новч. заводи 4.251 2.846 3.216 1.747

Девизе и валуте 58 252 141 190

Хартије од вредности 957 2.712 1.754 860

Менице 23.550 13.814 12.363 10.328

Дужници no тек. рач. 20.641 33.859 32.007 29.336

Непокретности 3.363 3.363 3.326 3.336
Разна актива 1.673 2.590 3.045 4.612

Пасива

Главвица 7.000 7.000 7.000 7.000
Резервни фонд 1.750 1.766 1.822 1.883
Певзиови фонд 221 228 253 281
Улози на књижице 30.201 33.052 33.259 30.138
Улози no тек. рач. 12.017 15.788 14.116 10.941
Разна пасива 5.593 5.801 3.954 6.463
Пренос добити 306 10 13 17
Добит тек. год. 162 552 616 579
Збир билавса 57.2:50 64.199 61.033 57.302

Збир билавса исказав je са 57,3 мил., док je крајем

претходне године износио 61,03 мил., a крајем 1937 године

64,2 мил. To значи да ije у току последње две године сма- 

шен за свега IO3/». Крајем 1937 улози су овде износили

48,84 мил. У  претпрошлој години они су смањени за 1,5 

иил. дин., a у прошлој; годнгн« за 6,3 мил., тако да још увек 

износе преко 41 мил. дин. Од тога отпада 30,14 мил. на 

оне no штедним књижицама и 10,94 мил. дин. на улоге no 

текућим рачунима. Интересантно je да су у току послед- 

ње две године у првам реду омањени управо улози no те- 

кућим рачунима, дакле средства која имају пословни ка- 

рактер. To je доказ да je завод потпуно сачувао поверење 

својих улагача-штедиша. Иначе, овде треба нагласИти да 

je Ческословенска банка ојајво пребродила и нашу бал- 

карску кризу, из које су изашли без икакве штете не само 

улагачи, него и банчини акдионари.

Крајем 1939 одмах расположива средства износила су

8.6 мил. према 8,5 мил. крајем претходне и 7,8 мил. крајем

1937 године. Ликвидитет je толики да би се на први захтев 

могло исплатити преко 20*>/о укупних туђих средстава. Врло 

велика je и обазривост управе приликом давања зајмова. 

Банка одобрава само солидно покривене кредите са крат- 

ким роком. Преовлађују кредити no тек. рачунима. Крајем

1939 они су исказани са 29,3 мил. према 33,8 мил. у 1937 и

20.6 мил. дин. у 1936 години. Менице су опале са 23,55 мил. 

у 1936 на 10,3 и л . дин. у 1939. У менице и зајмове no те- 

кућим рачунима банка je пласирала скоро 70% укупних 

средстава односн-о 39,7 мил. дин. Банчине непскретност-и 

билансиране су са 3,3 мил., a разна актива износи 4,6 

мил. дин.

Укупни приходи у 1939 износили су 3,87 мил. према

4.6 мил. у 1938. Од тога отпада на камате од меница 803 

хиљ. (према 1,02 мил. у 1938), на камате актнввих текућих 

рачуна 1,91 мил. (према 1,74 мил. у 1938), на провизију 832 

хиљ. (према 940 хиљ. у 1938), на приходе од неиокретности 

214 хиљ. дин. и на разне приходе 93 хиљ. Укупна пасивна 

камата износила je 1,9 мил. (према 2 мил. у 1938), за управ- 

не трошкове издато je 1,16 мил. (1,04 у 1938), a за порезе 

122 хиљ. Отписи код хартија од вредно-ети износили су 75 

хиљ. Чисти добитак je исказан са 579 хиљ. Од тога су 

употребљене 354 хиљ. за исплату дивиденде (5,06V« 6pyfo 

односно 4% нето), 52 хиљ. за тантијему, 58 хиљ. за пове- 

ћање резервиог фонда и 26 хиљ. за дотацију пензионом 

фонду, док je остатак од 106 хиљ. пренет на нови рачун,

Управу сачињавају г. г.: Јарослав Навратил! (претсед- 

ник), Андреј Бобош, инж. Рудолф Јунгман, арх. Лав Кал- 

да, Адолф Кралик, Јан М. Лацко, Јурај Микуш, Вацлав Петр; 

и Флоријан Седлачек. У надзорном одбору су г. г.: Јнндрих 

Прохаска (претседник), д-р Цирил Абафи, проф. Франта 

Буриан, проф. д-’р Франт Сметанка и Даниел Шох. Ди- 

ректор банке je г. Јосеф Бездичек.
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Садржај:
Trgovačko-industrijska banka — Beograd 

Elektro-Makiš a. d. — Beograd 

TRGOVAČKO-INDUSTRIJSKA BANKA — BEOGRAD

Za Trgovačko-industrijsku banku 1940 godina je jubi

larna. Prostor nam ne dozvoljava da se zadržimo na detalj

nom prikazivanju istorija razvoja. Banka se u početku 

posvetila eksploataciji šume u Bosni, i u vezi s time podigla 

strugaru kod Makiša. Suvišnu električnu energiju je ponu

dila Beogradskoj opštini, za potrebe njenog vodovoda, za

tim je obezbedila pravo prodaje električne struje na terito

riji Žarkova, Čukarice i Topčiderskog rejona, zatim je eks

panziju uputila u sremsko područje i Šumadiju. — U toku

1936 Banka јг ušla u rudarski posgo, a 1937 je proširila svoj 

uticaj u električnoj industriji i na »Jelicu« a. d. u čačku, ot

kupom preko 97% akcija.

Bančina uprava u svom poslednjem izveštaju iznosi ne

koliko vrlo interesantnih podataka o tempu kojim su se raz

vijali Banka i njezini poslovi. Prvobitna glavnica bančina bila 

ie predviđena sa 3 mil. din., od čega je bilo uplaćeno 30% u 

1920, a ostatak u toku 1921 godine. Na taj način bančina sop

stvena sredstva krajem 1920 godine iznosila su samo 1,02 

mil. din. Danas iznose sopstvena sredstva koncerna Trgovačko- 

industrijske barake 36,36 mil. din. Pored toga postoje i amor- 

tizacioni fondovi od 61,12 mil. din. Pre deset godina, krajem 

1929, glavnica i rezervni fondovi iznosili su samo 6,5 mil., a 

amortizacioni fondovi —- 5 mil. din. Dok su u 1920 ukupna 

sredstva, s kojima je Banka radila, bila jedva dostigla vi

sinu od 2,1 mil., krajem 1929 bila su iskazana sa 34,6 mil., a 

krajem prošle godine ukupna sredstva ovog koncerna iznosila 

su 152,2 mil. din. Bruto-prihodi u prošloj godini iznosili su, 

pak, 17,64 mil. din. prema ciglo 46 hilj. din. u 1920. Od 1920 

do kraja prošle godine bančina preduzeća dala su prihod od 

137 mil., za to vreme podeljeno je tantijeme i dividende 18 

mil., a dotirano je rezervnim fondovima 19 mil. i amortizacio- 

nim fondovima preko 81 mil. din. Samo u toku 1939 koncern 

Trgovačko-industrijske banke dotirao je rezervnim fondovima 

2,91 mil., a amortizacionim fondovima 10,55 mil. din. Inače, 

u toku prošle godine u njegovim preduzećima bilo јг zapo

sleno prosečno po 1320 radnika, kojima je za 371.480 nadnica 

isplaćen iznos od preko 13 mil. din. Od početka rada do kraja

1939 proizvodnja šumskog preduzeća podignuta je sa 100 na 

859, električnog od 100 na 5.194, a ugljarskog od 100 na 16.667.

Tempo razvitka ,naročito onog iz poslednjih godina, 

bio je vanredno brz. Samo od 1936 do kraja 1939 u investi

cije uloženo je preko 60 mil. din. Kod razvitka posla ovakvom 

brzinom obično postoje dve opasnosti: jedna na strani aktive, 

druga na onoj pasive. Pod prvom se razume opasnost po

grešnih investicija, i zbog toga skupog i nerentabilnog pla

smana kapitala. Opasnost na strani pasive leži u kontrahi- 

ranju dugova koji su skupi i nedovoljno dugoročni. Ni jedno 

ni drugo nije nastupilo kod Trgovačko-industrijske banke. U 

toku minule dve decenije ona je na svom putu nailazila i na

smetnje i prepreke, koje su izgledale nesavlađljive i nepre

mostive, ali ih je Banka energično uklanjala i uvek je išla 

samo napred.

U poslednjem izveštaju Banke kaže se da njen uspeh 

leži u trima činjenicama njihove poslovne politike. Prvo što 

su održana dva unosna posla: šumsko-industrijski i elektro-in- 

dustrijski, što se radilo predano i neumorno, ne dopušta

jući da se zacari birokratizam i treće što se akcioneri nisu 

razmetali dividendama nego su uvek imali pred očima jačanje 

sopstvenih snaga. Poreske reforme koje su došle pogodile 

su preduzeće, a glavne misli koje su iznesene na skupštini 

povodom toga sadržane su već u našim člancima.

Ovde treba zabeležiti samo činjenicu da je kon

cern Trgovačko-industrijske banke u toku prošle go

dine uneo u državne blagajne skoro 11 mil. din. (4,40 mil. 

na ime neposrednih poreza, 3,37 mil. na ime raznih posrednih 

poreza i preko 3 mil. na ime drugih dacija). Država je, dakle, 

samo od ovog koncerna ubrala oko 10%> svojih ukupnih pri

hoda. Ta konstatacija ne ukazuje samo na snagu koncerna 

Trgovačko-industrijske banke, nego i na potrebu revizije po- 

reskog zakonodavstva. Bančina uprava konstatuje da je ono 

u suprotnosti i s interesom samog fiska, jer priprema uni

štenje najjačih poreskih obveznika, pošto im se, kad gube, 

u vidu t. zv. minimalnog poreza uzima kapital, a kad imaju 

dobitka, često im se ne ostavlja više od 10%» od ukupnog do

bitka, i na ime rente na kapital i na ime poslovnog rizika i 

organizatorske umešnosti i poslovne sposobnosti.

Kako je strugara »Makiš« gotovo najlukrativniji posao 

bančin, uprava je smatrala za svoju dužnost da akcionare naj

detaljnije upozna i sa konjunkturom te industrije i da iznese 

svoje gledište na budući razvoj drvarskog posla. Uprava kon

statuje da su politički događaji u Evropi izazvali povećanje 

potreba u drvetu. U vezi s tim, posle labavosti pred kraj 1938, 

i cene na međunarodnom tržištu drveta pokazivale su gotovo 

u toku cele prošle godine čvrstu tendenciju. Zalihe prerađene 

robe do kraja prošle godine iščezle su skoro sasvim. Naš izvoz 

šumskih produkata u 1939 dostigao je zavidnu visinu od 1,12 

milijardi dinara. U odnosu na 1938 izvoz je porastao po ko

ličini za 27,9%, a po vrednosti za 25,8°/V Konjunktura za drvo 

izgleda da će i u ovoj godini biti vrlo povoljna, ali Uprava 

Trgovačko-industrijske banke smatra da je nećemo moći is

koristiti u dovoljnoj meri, jer je Pravilnik o izvršenju Uredbe

o snabdevanju domaćih pilana drvetom donet tek krajem

1939, tako da industrija nije snabđevena sirovinom blagovre

meno.
U bančinom računu gubitka i dobitka na prihode od 

njene strugare obično otpadaju preko 2/з od ukupnih.

Kao što nam pokazuje sledeća tablica, kod ovog ban- 

činog preduzeća u 1939 u poređenju sa 1938 povećani su la

geri gotove robe, vrednost sirovina, potraživanja i šumska 

eksploatacija, ukupno za oko 3,5 mil. dinara:
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Investicije strugare: 1936 1937 1938 1939

Zemljište i zgrade 2.977 2.981 2.981 2.983

Mašinerije strugare 1 din. 89 100 100

Rez. elektr. centr. 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pruga i mostovi 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Prev. sred. alat, nam. 473 483 525 575

Ukupno 3.450 3.553 3.607 3.658

Obrtni kapital strugare

Izrađena građa 850 478 399 962

Sirovine na lageru 560 197 691 1.671

Dužnici za građu 1.185 2.632 1.868 3.198

Šumska eksploatacija 789 2.079 3.995 4.553

Ukupno 3.384 5.386 6.953 10.384

Krajem 1939 ukupna sredstva strugare iznosila su 14,04

mil. To je 21®/o bančinog kapitala. Od toga je otpadalo 10,38

mil. din. na obrtni kapital strugare i 3,66 mil. din. na inves-

tici je. Nabavna vrednost investicija iznosila je u stvari skoro

tri puta više (10,1 mil.), ali je veći deo izdataka za investicije

ugašen amortizacijama. Obrtni kapital strugare koji je krajem

1934 iznosio samo 1,75 mil. do kraja 1939 postepeno je po-

vaćan na 10,38 mil. din. U pretprošloj godini đodeljena je

Strugari Makiš jedna nova rezervacija, pa je u vezi s tim u

istoj godini pre početka eksploatacije izgrađena jedna šumska 

pruga u dužini od 14 km. Blagodareći toma preduzeće se je 

u 1939 moglo snabdeti dovoljnim količinama sirovina. Stru

gara je radila danonoćno čitavih 7 meseci, pa je raniji rekord 

u preradi iz 1937 u prošloj godini premašen za 8°/o. Dok u

1938 na izvoz nije otpadalo više od 5«/o od ukupna prodaje, 

dotle je u 1939 taj procenat porastao na 23fl/o. Ceo izvoz 

Strugare Makiš otišao je u Mađarsku. Iako je proizvodni ka

pacitet preduzeća u prošloj godini bolja iskorišćen, ipak je 

rezultat poslovanja nepovoljniji od onog iz 1938, zbog većih 

proizvodnih troškova i lošijeg iskorišćenja đrveta usled njej 

govog slabijeg kvaliteta.

Bančin rad na elektrifikaciji počeo je pre 15 godina. 

Prvobitna maia centrala kod Makiša brzo je proširena, ali 

se na tome još ni izdaleka nija stalo. Počelo se sa 5 km linije 

i malom kaloričnom centralom od 150 konjskih snaga. Krajem

1939 Elektro-Makiš a. d. imao je 760 km sopstvenih linija u 

eksploataciji i nekoliko centrala ođ ukupno 22.000 konjskih 

snaga. Najveća i najglavnija ja ona u Vreocima. U 1939 — u 

njenoj trećoj radnoj godini — ugrađen je i treći turbagregat, 

a nedavno je doneta odluka o njenom daljem proširenu. Po

red proširenja centrale u Vreocima, proširena je prošla go

dine i mreža elektrovoda za daljih 40 km. Proizvodnja elek

trične struje Elektro-Makiša a. d. na kraju petnaesta godine 

rada bila je 52 puta veća od one iz prve poslovne godine. 

Inače, priraštaj u 1939 prema 1938 iznosio je 798/o, a priraštaj 

nezavisan od proširenja konzumnog područja odnosno apso

lutni priraštaj 18®/». Priraštaj konzuma još uvek pretstoji u 

velikim razmerama.

Danas je elektrifikaciono područje Trgovačke industrij

ske banke po teritoriji koju napaja elektricitetom -najprostra

nije u celoj državi. Ono ide ođ Šapca preko Stare Pazove na 

Beograd, a odatle preko Kragujevca do Jagodine, Vmjačke 

banje i čačka. Jednim dalekovodom, koji je u izgradnji, velika 

kalorična centrala u Vreocima kod Lazarevca bića uskoro po

vezana i s Valjevom. Već je spomenuto da se ođ 1937 godina 

u interesnoj sferi Trgovačko-industrijske banke nalazi i Jelica 

a. d., čačak. U toku 1938 centrale »Jelice a. d.« u čačku, Ja

godini i Kragujevcu obustavile su svoj rad, tako da sada i 

calo područje »Jelice« crpi energiju takođe iz izvora u Vreo

cima. U 1938 potrošnja struje na području ovog preduzeća 

bila je za 32°/o veća nego u 1937. U toku 1939 ona se pove

ćala za daljih 36®/». Dok je za vreme rada u svojim centra

lama »Jelica« u 1937 uspela da odvoji za amortizacije inve

sticija samo 315 hilj. din., dotle je već u prošloj godini do

tacija amortizacionim fondovima dostigla visinu od 1,08 mil. 

din., a preduzeće je, pored toga, bilo U stanju da otpiše 840 

hilj. din. kao gubitak na prodatim mašinama. Prošlogodišnja 

dotacija amortizacionim fondovima je najsnažnija od postanka 

Jelice a. d. (1921 god.) Dolazak »Jelice« pod okrilje Trgo

vačko-industrijske banke je identičan sa njezinim prelazom iz 

dugogodišnje stagnacije u fazu snažnog poleta. Oslonom na 

centralu u Vreocima, odnosno na neiscrpne pogonske izvore 

Elektro-Makiša, »Jelici« se pružila mogućnost povoljnog snab- 

devanja velike i male industrije u njenom području, na što 

se pre zbog suviše skupih troškova u malim nerentabilnim 

centralama nije moglo ni misliti.

»Jalica« je ranije imala vrlo znatne dugove. Danas ona 

kratkoročnih obaveza uopšte nema. Celokupna pasiva sve

dena je na jedan dugoročan i jevtin kredit, koji će se poste

peno likvidirati iz viškova prihoda. Prema Trgovačko-m- 

dustrijskoj banci krajem 1939 »Jelica« je postala povarilac 

za sumu od 1,54 mil. din. Njeno potraživanje prema Banci i 

dalje će rasti dok ne počne služba po njenom dugoročnom 

zajmu (1941). Inače, »Jelica« se još uvek nalazi u naglom ra

zvoju, tako da su i izgledi za njezin budući rad i uspah sve 

povoljniji.

Banka je u toku 1936 ušla i u industriju lignita, otkupom 

koncesije »Baroševae i Junkovac« kod sela Vreoce, u Laza- 

ravačkom srezu. U 1936 se pristupilo i izgradnji velike kalo

rične centrale u Vreocima. U maju 1938 stavljena je u pogon 

i žičana železnica za prevoz lignita, koja funkcioniša bespre- 

korno. Eksploatacija lignita se stalno povećava, kao što rastu 

i potrebe centrale u Vreocima za gorivom. Ako se produk

cija iz 1936, u kojoj se počelo s eksploatacijom, obeleži sa 

100, onda se ona iz sledećih godina mora obelažiti sledećim 

indeksnim brojevima:

1936 100 1938 6.007

1937 231 1939 16.667

To znači da je proizvodnja u 1939 u odnosu na 1938 

povećana za Od celokupne jugoslovenske proizvodnje

lignita otpada №/o na eksploataciju preduzeća Trgovačko-in- 

dustriske banke u Junkovcima. Ovo preduzeće za sada pod

miruje samo potrebe centrale u Vreocima, koje rastu iz dana 

u dan. Kada se pristupi projektovanoj eksploataciji otvore

nim radovima, preduzeće biće u stanju da baca znatne koli

čine lignita i na tržište, i to uz neobično povoljne uslove, s 

obzirom na močnost naslaga, malu umaljenost od Beograda 

i racionalna sredstva za eksploataciju. U domenu naše eks

ploatacije lignita preduzeće Trgovačko-industrijske banke 

treba da zauzme uskoro vodeće mesto.

Što se tiče čisto bankarskog posla, on sa i dalje vodi, 

ali je najveći deo bančine aktivnosti skoncentrisan na finan- 

siranje i eksploatisanje njenih industrijskih preduzeća. Jačinu 

ukupnih bančinih srađstava i njeno poslovanje pokazuje nam 

sledeća tablica:

Račun iz.ravnanja

Aktiva: 1936 1937 1938 1939

Bankarski poslovi u hiljadama dinara

Gotovina 775 1.470 1.798 684

Hartije ođ vrednosti _ — 26 26 246

Hartije rez. fonda 729 489 1.052 1.004

Menice 291 260 267 286

Tekući računi 2.141 1.963 2.555 1.986

Nameštaj i pribor 82 94 130 142

4.018 4.302 5.828 4,347

Industrijski poslovi

Elektro-Makiš —• efekti 14.904 15.297 15.297 15.297

Elektro-Makiš — tak. rač. 2.958 17.350 22.536 22.302

Jelica a. d. —  efekti —— 3.351 3:444 3.467
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Jelica a. đ. — tek. rač. ---* . 188 729 — ~

Strugara »Makiš« 6.834 8.939 10.560 14.043

Rudnici lignita 1.148 4.093 4.835 6.001

Majdan kamena 620 569 291 132

Nepokr. u Zemunu 878 -- - —— ' —

34.342 49.787 57.692 61.243

Razna aktiva 187 227 289 618

Kaucije, gar., ostave 23.606 46.804 54.923 61.459

Pasiva:

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Stai. rez. fond 1.444 1.579 1.746 2,069

Osobeni rez. fond 5.340 7.391 9.560 10.281

Kurs. razl. efekata 862 916 974 1.000

Fond za dubioze —_ 107 125 138

Amort. fond strugare 1.620 1.804 1.997 2.148

Amort. fond lignita — 85 548 1.301

Sopstv. sredstva 19.267 21.882 24.950 26.937

Penzioni fond čin. 387 456 540 590

Akcepti 4.950 9.200 11.910 14.580

Tekući računi 6.963 12.193 15.643 11.520

Tek. rač. »Jelica« —_ -- --- 1.543

Ulozi na štednju 5.571 6.418 6.503 5.468

Poverioci — 2.737 2.552 3.933

Divid. i tantijema 1.420 1.432 1.712 1.635

Zbir bilansa 62.155 101.122 118.733 127.667

Obrtni kapital 38.549 54.318 63.810 66.208

U toku poslednje tri godine bančin obrtni kapital po

većan je za 28 mil. din. odnosno za 72%. To je zbog toga, 

Sto su upravo poslednjih godina sva bančina preduzeća poka

zivala tendenciju naglog razvitka. Uprava odavna smatra da 

s obzirom na bančinu povezanost sa industrijom njeno fi- 

nansiranje sopstvenim sredstvima pretstavlja najzdraviji na

čin finansiranja. Do kraja 1935 jasno se ispoljavala tenden

cija da se težište finansiranja sve više prebaci na sopstvena 

sredstva. Dok je još krajem 1931 na svakih 100 dinara sop

stvenih sredstava dolazilo preko 150 din. tuđih, dotle u 1935 

tuđa sredstva nisu dostizala. ni polovinu sopstvenih. U 1936 

ovaj odnos počinje da se remeti, delom zbog gašenja nekih 

amortizacionih fondova, a delom zbog velikih investicija kod 

bančinih preduzeća. Iako su ukupna sredstva i u prošloj go

dini povećana, ipak se i odnos između sopstvenih i tuđih 

sredstava opet nešto popravio. Današnji odnos od 1 prema 

1,5 treba smatrati vrlo povoljnim, s obzirom na to da Banka 

izbegava kratkoročna tuđa sredstva. Otuda su ovde »akcepti« 

i srednjeročni »pasivni tekući računi« daleko značajniji od 

uloga. Na ove poslednje ne otpada više od 8%  od ukupnih 

sredstava s kojima banka radi.

Neobično je interesantna i bančina aktiva. Već je spo

menuto da na čisto bankarske poslove otpada samo 4,34 mil. 

din., dok bančin angažman u industriji iznosi 61,24 mil. Od 

toga otpada na akcije i kredite Elektro-Makiša 37,6 mil., na 

akcije »Jelice a. d.« 3,46 mil., na rudnik lignita 6 mil. i na 

investicije i obrtni kapital Strugare Makiš 14,04 mil. din. Kao 

što se vidi, najobimniji i najvažniji je bančin angažman kod 

električne industrije. On je u prošloj godini u odnosu na 

prethodnu ostao nepromenjen, dok su sredstva stavljena na 

raspoloženje Strugari i Rudnicima lignita povećana. Obim 

bankarskog posla je manji nego u 1938, jer su aktivni tekući 

računi koji su u toj godini bili nešto veći nego u prethodnoj 

opet pali na visinu iz 1937 godine.

Račun gubitka I dobitka

Rashodi:

Troškovi

Kamate i provizije 

Gub. kam. majdana

1936 Ì937 1838 1939

u hiljadama dinara

1.463 1.867 2.016 2.599

861 1.385 1.939 2.252
.-- 15 —.— —;—

Gub. rudn. lignita '7Г-Т— . 319 84 —
Gub. nepokr. Zemun — 47 —— -r—-
Amortizacija

kod strugare 

rezervne el. centr.

137

146

183 194 150

lign. rudnika -- 85 462 . 754

Otpis nenapl. potr. 

Kursna razl. efekata
—-— 198 52 3 ■ —

Osobenom rez. fondu -- 1.500 1.500 —.—
Čista dobit 2.102 2.108 2.559 2.623

Podala dobiti:

Rezervnom fondu 105 105 128 262

Osobenom fondu 556 550 669 700

Penzionom fondu 21 21 26 26

Tantijema 420 422 512 525

Dividenda 1.000 1.000 1.200 1.110

Pril. za dobr. svrhe -- 10 25 --

Prihodi:

Kamata i iproviz. 924

Od hart, od vredn. ——

Od strugare Makiš 3.736

Od rudn. lignita ---

Od kamenoloma 56

Ratni prihodi 30

Zbir prihoda — rash. 4.747

1.471

6.207

30

7.708

2.056

1

6.586

62

102
8.807

2.442

1

5.522

383

5

25

8.379

Prihodi od kamate i provizije bili su za 400 hilj. din. 

veći nego u prethodnoj godini, ali su prihodi od strugare za 

oko 1 mil. din. manji. Zbog toga je manji i zbir prihoda. On 

je iznosio 8,38 mil. prema 8,81 mil. u 1938. S druge strane su 

povećani troškovi i bančini izdaci za kamatu, tako da se za 

prošlu godinu moralo odustati od vanređne dotacije rezerv

nom fondu. Čisti dobitak iskazan je sa 2,62 mil. Krajnji re

zultat prema prošloj godini nepovoljniji je, ako se uzme u 

obzir samo bilans bančin, dok je taj rezultat, kad se uzme u 

obzir i Elektro-Makiš, povoljniji za 5'%.

U upravi su gospoda: Vaso T. Knežević (pretsednik), 

Miloje Ž. Radošević, Andrija Tošić, Aleksandar R. Pavlović i 

Aleksandar T. Tadić (direktor bančin). U nadzornom odboru 

nalaze se g. g.: Košta Mijatović (pretsednik), Božidar Živko- 

vić, Milorad T. Tadić, Sveta J. Stanković i Nikola Stevanović.

ELEKTRO-MAKIŠ A. D. BEOGRAD

U analizi bilansa Trgovačko-industrijske banke već smo 

ukazali na sve veći značaj koji Elektro-Makiš iz dana u dan 

dobija u okviru naše narodne privrede. To preduzeće postalo 

je jedini izvor pogonske energije za jednu oblast velikog 

prostranstva i to blagodareći izvršenoj racionalizaciji rada 

putem koncentracije masovne proizvodnje na jednom mestu. 

Prirodno je da su tom koncentracijom smanjeni i investicioni 

i proizvodni troškovi, pa razume se, i prodajne cene, tako da 

Elektro-Makiš a. d. danas akvirira jednu industriju za dru

gom, i to ne samo nove industrije, nego i one koje su godi

nama radile sa svojim pogonom. Na neobične dimenzije raz

voja Elektro-Makiša a. d. ukazuje i činjenica da su sve nje

gove centrale u 1937 imale samo 4.000 konjskih snaga. Danas 

one imaju 22.000 k. s., a krajem 1941 imaće 28.000 k. s. To 

pretstavlja sedmorostruko povećanje U roku od samo 4 godine.

U toku prošle godine ugrađivan je u Vreocima treći 

turbo-generator, zatim jè rekonstruisan elektro-vod u pravcu 

Rakovice, a dovršena je i linija Kraljevo—Vrnjačka banja; 

već je započeta i izgradnja linije Lazarevac—Lajkovać—Va- 

Ijèvo, a projektovana je i izgradnja direktne linije Vreòci-—
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üb— Šabac (pošto današnji đektrovođ od Makiša preko Sre- 

ma do Šapca ne može da primi više nikakva dalja opterećenja. 

Paralelno sa radovima na proširenju i pojačanju razvodnih 

mreža, preduzeće akvirira i nove potrošače, pa postepeno 

iscrpljuje raspoloživu snagu izvora u Vreocima. Zbog toga 

je i doneta odluka o ugrađivanju jednog novog agregata ko

jim će se današnja raspoloživa snaga od 22.000 k. s. povećati 

na 28.000 k. s.

Konzum struje u šumadiskom području bio je u pro

šloj godini za 79% veći od onog iz 1938, a porast potrošnje 

u starom makiško-sremskom području iznosio je 18°/o u od

nosu na 1938 godinu odnosno 41°/o u odnosu na 1937. Broj 

pretplatnika osvetljenja prema prethodnoj godini porastao 

je prosečno za 15%, a u nekim mestima taj priraštaj išao je 

do 50°/o. Uprava Elektro-Makiša a. đ. to objašnjava i osku

dicom petroleja u seoskim opštinama.

Evo glavnih bilansnih pozicija Elektro-Makiša za po- 

slednjih četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Gotovina 77 170 237 216

Hartije od vrednosti 560 608 609 8

Vrednost rezervnog fonda 517 605 450 1.500

Đužn. za inst. i struju 3.150 2.635 2.779 3.471

Centrala Vreoci 11.233 15.076 15.810 23.767

Centrala Makiš 16.956 14.579 14.394 14.652

Centrala Šabac 6.504 6.293 6.453 6.499

Dalekovodi 13.004 26.296 34.542 39.421

Strujomeri — 1.437 1.535 1.646

Alat, pribor, nam. 304 534 697 778

Razna aktiva 277 -- -- - -----

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000

Fondovi:

Stalni rezervni 612 650 710 854

Za pov. glavnice 1.952 1.959 2.457 4.134

Penzioni 91 91 91 113

Za pronalaske 66 66 66 89

Kurs. razl. hartija 16 115 98 448

Amortizacioni 22.596 26.604 32.583 41.142

Fondovi i glavnica 40.334 44.486 51.005 61.780

Trg, ind. banka 9.958 17.350 22.536 22.302

Obaveze po otv. rač. 2.012 4.291 3.603 4.680

Akcepti —— 1.786 — 2.419

Tantijema _ _ --- --- 389

Kaucije na potr. struje 278 321 361 389

Ostave, kaue., gar. 17.442 23.903 28.852 28.290

Zbir bilansa 70.024 92.137 106.359 120.250

Ukupna sredstva 52.582 68.234 77.506 91.959

Da pogledamo najpre aktivu. U 1939 zbir bilansa iznosi 

120,25 mil. din. Ako se iz aktive izbaci pozicija' »ostave, ka

ucije i garancije«, koja se javlja sa jednakim iznosom i na 

strani pasive, videćemo da aktiva u stvari iznosi 91,96 mil. 

din. odnosno za oko 14,5 mil. više nego krajem prethodne 

godine. Ođ toga otpada oko 13 miliona na povećanje inve

sticija. Preko 94% cele aktive odnosno 86,7 mil. din. otpada na 

investicije. Krajem 1935 investicije su bile bilansirane sa 36 

mil. din. To znači da je u toku poslednje četiri godine za nove 

investicije izdat ogromni iznos od 50,5 mil. din. Od toga 

otpada 23,7 mil. din. na izdatke za novu veliku kaloričnu cen

tralu u Veocima i 26,8 mil, na izdatke za nove dalekovode.

Inače, dalekovodi su bilansirani sa 39,4 mil. din., što znači 

da na njih otpada preko 45% ukupnog iznosa izđatog za inr 

vesticije.

Povećanje »dužnika za instalacije i struju« sa 2,78 mil. 

din. krajem 1938 na 3,47 mil. u 1939 je u vezi sa povećanjem 

broja pretplatnika porastom konzuma. Stanje dužnika u od

nosu na prodaju struje krajem 1939 iznosilo je nešto preko 

16%, dok je u 1938 to stanje iznosilo 20%. To znači da je 

inkaso u prošloj godini bio čak i povoljniji nego u pret- 

hodnoj.

Na strani pasive vidimo da su amortizacioni fondovi 

povećani za oko 8,5 mil. din., a rezervni za 2,5 mil. To je vrlo 

povoljno. Glavnica i fondovi iznose 61,78 mil., dok su investi

cije bilansirane sa 86,76 mil. To znači da ukupna sopstvena 

sredstva prema ukupnim investicijama stoje u razmeri 100 

prema 140. Uprava Elektro-Makiša a. d. se nada da će se 

krajem 1940 ovaj odnos poboljšati u korist sopstvenih sred

stava.

Obaveze Elektro-Makiša krajem 1939 bile su takođe za 

nešto preko 3 mil. veće nego krajem prethodne godine. Kod 

tako velikih izdataka za nove investicije to se moglo i oče

kivati. Ukupne obaveze iznose 29,5 mil. Od toga otpada 22,3 

mil. din. na obaveze po akceptima i 4,68 mil. na one po otvo

renim računima.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Troškovi proizvodnje 6.570 6.236 5.753 8.100
Porezi ------------- 552 707 1.114

Kamate i provizije 434 771 1.196 1.316

Amortizacije od invest. 3.496 4.008 5.979 8.567

Otpisi 24 30 11 62

Čista dobit 733 7 524 2.222

Od toga se deli:

Rez. fondovima 37 — 26 133

Fondu za pov. glav. 696 7 497 1.678

Penzionom fondu — — - — — ------------- 22

Tantijema ------------- ------------ -- 389

Prihodi

Od prodaje el. struje 10.959 11.251 13.744 21.326

Od kirije strujomera 259 303 342 43

Razni prihodi 39 50 87 12

Zbir prihoda ili rashoda 11.257 11.604 14.170 21.381

Prihodi od prodaje električne struje u 1939 iznosili su

21,3 mil. din. i bili su za 7,58 mil. odnosno za 55% veći nego 

u prethodnoj godini. Povećane su i sve vrste rashoda. Među

tim, povoljno je, što su prihodi jače porasli od rashoda. 

Odnos troškova proizvodnje, razvođenja i naplate energije 

prema ukupnim prihodima od prodate energije iznosi 386 

prema 1.000, dok je u 1938 taj odnos bio 419 prema 1.000. 

Preko 40% od bruto iprihoda od prodaje struje odvojeno je 

za povećanje amortizacionih fondova. Prema prethodnoj go

dini dotacija amortizacionim fondovima povećana je za 44%, 

prema 1937 godini za 115%.

Čista dobit iskazana je sa 2,22 mil. din. Od toga je 

odvojeno 389 hilj. din. za tantijemu, a ceo ostatak upotrebljen 

je za povećanje fondova. Posle 1934, dividenda nije deljena.

U upravi su gospođa: Vaso T. Knežević (pretsednik), 

Aleksandar R. Pavlović, Anđreja Tošić, Milo je 2. Radošević, 

Aleksandar T. Tadić i inž. Pero Purišić (direktor). U nadzor

nom odboru nalaze se g.g.: Košta Mijatović (pretsednik), 

Nikola Stevanović, Božidar Živković, Sveta J. Stanković i Petar 

M. Milenković.
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Privilegovana agrarna banka Beograd 

Vračarstea zadnjga — Beograd

PRIVILEGOVANA AGRARNA BANKA BEOGRAD

Ove je godine Agrarna banka završila svoju prvu de

setogodišnjih. Ona je osnovana u oči stogodišnjice agrarno- 

političkog nihilizma naših političara. Naš je urednik opisao 

to u svojoj knjizi »Seljački kredit«, ali se nije upuštao u 

psihološku analizu koren a agrarnog apsentizma narodnih pret- 

stavnika zemlje koja je bila 95*% agrarna.

Radi objašnjenja te pojave potrebno je da se setimo 

da su i u Srbiji i Jugoslaviji baš demokratski režimi bili 

agrarno politički nihilistički, a da su diktatorski imali pu

na usta agrarne politike. Ali je sve to na isto izlazilo: reči i 

obećanja. Agrarno-politički programi su bili cena kojom su 

diktatorski režili mislili da mogu da naknade seljačku odu

zetu mu političku slobodu. Iskorišćavajući agrarno-političko 

gluho doba demokratskih režima, diktatori su pravili agrarne 

programe, koji nikad nisu ostvarani, —- a u koliko jesu — 

ispod kritike. U te korumpirajuće agrarno-političke programe 

ili mere spadaju i one protiv zelenaštva, zakoni o obezbeđe- 

nju minimuma poseda, razne moratorijalne mere itd. Tu u 

stvari nije bilo ničeg agrarno-politički konsultivnog. Ništa 

se nije učinilo za poljoprivredu, samo su davani pokloni, obič

no o trošku drugih građana — seljaštva, kad se tražila nji

hova blagonaklonost.

Srbijanska đemokratija prenela je taj svoj agrarno- 

politički nihilizam i u Jugoslaviju. Po shvatanju srbijanske de- 

mokratije seljak je izvor i utoka vlasti. On je nosilac državne 

vlasti, on je suveren, sledstveno on zna sve, on je zreo, a 

zrelom čoveku nema se šta predavati ni popovati. Srbijanskim 

političarima je izgledalo smešno da se uvode škole za se

ljaka. Kad on zna da upravlja državom, znaće da upravlja i 

svojom njivom.

Ali su u međuvremenu agrarno-političke mere u dru

gim zemljama toliko napredovale, da su počele da bacaju senku 

i na Jugoslaviju. Agrarna kriza posle Svetskog rata izazivala 

je u raznim zemljama meru za merom, pa je i jugoslovenski 

seljak pritisnut tom istom krizom, tražio da se i za njega 

nešto učini. Po sebi se razume đa on nije znao agrarnu po

litiku. Ono što bi po njegovom mentalitetu bilo najefikasnije, 

to je đa zvekne. To je najprostiji način pamaganja poljo

privrede bilo u obliku kredita zadrugama à fond perdu, bilo 

da se pare podele pod kojim drugim izgovorom preko poli

tičkih korteša. Pa kako ni jedna grupa agrarno-političkih 

mara nema toliko posla s novcem kao ona agrarnog kredita, 

to je bilo prirodno da su naši političari prvi korak u agrar

nu politiku učinili preko agrarnog kredita. Uoči jednih iz

bora setila se vlada da bi mogla pridobiti mnogo glasača pu

tem pođele agrarnog kredita. Iz toga je iznikla Direkcija za 

poljoprivredni kredit koju su razneli politički korteši u jed

nom naletu. I naravno opet mrtvilo! Seljaci su primili kredite

kao naknadu za svoj glas, a aktiva Direkcije za poljoprivred

ni kredit 100% zamrzla. To je bila politika agrarnog kredita 

naših političara u kvazi — demokratskoj periodi Jugoslavije. 

Pošto su sredstva bila iscrpljena, pojavili su se najfantastič- 

niji predloži o tome kako da se podmiti seljak od strane 

političkih stranaka koje su bile izgubile svaki kredit kod na

roda. U tu grupu dolaze i razni projekti o moratorijumima 

1927/28 god. Ti su predloži bili logički zaključci naših poli

tičara iz stanja koje su stvorili. Prvo su dali novac u vidu 

kredita, naravno na taj način da ga niko ne sme tražiti natrag. 

Ali je poverilac imao formalno pravo da traži novac natrag. 

To mu je pravo trebalo oduzeti. Moratorijumi su najbolje 

sredstvo za to. Moratorijum je druga polovina politike de- 

Ijenja kredita è fond perdu. Evo ti pare, a kad dođe rok, ja 

ću te osloboditi moratorijumom! U toj atmosferi trulog parla

mentarizma dolazi gruba diktatura januara 1929 god. naravno 

da ona oduzima formalno sve političke slobode. 1 po lede

nom zakonu diktature odmah u početku se počelo da pomišlja 

na to kako da se seljaku plati za oduzete mu slobode. U toj 

sredini iznikla je ideja o Agrarnoj banci koja je inače već 

bila neophodno potrebna i na čiju je prešnost ukazao naš 

urednik u svojoj knjizi »Seljački kredit« (osnivanje Zadružne 

banke). Ideja o potrebi jedne Agrarne banke je prihvaćena, 

ali isključivo kao sredstvo da režim otkupi svoje nasilje ođ 

seljaka. Jednom prilikom pisac ovih redaka je zapitao Srškića, 

tadanjeg Ministra pravde, koji je imao nalog da uvede u život 

ovu banku šta će diktaturi demagogija, kad narod nema ni 

parlamenat ni pravo glasa niti se što pita. Srškić se blaženo 

nasmeja« ne odgovorivši ni reči. Privilegovana agrarna banka 

je postala na način koji nas potseća na onu narodnu pesmu 

»kad Jerina Smederevo gradi«. Iako je država 1930 god. pli

vala u gotovini (imala je kod Državne hipotekarne banke po

traživanje od 400 miliona dinara), ipak je diktatura resila da 

ogromnu glavnicu, predviđenu statutima Agrarne banke, upiše 

narod. Pa kako narod to nije ni mogao, niti je bio raspoložen, 

diktatura je da se izrazimo po ruski, imenovala komesara, 

koji je imao sa korbačem u ruci da pokupi pare u zamenu 

za akcije. I država je morala da priskoči, ali samo za ma
nji deo.

Agrarna banka nije ni najmanje kriva za način na 

koji je postala, niti joj način njezinog postanka smeta da 

izvrši maksimalno korisnu funkciju u našoj poljoprivredi.

Skupljeno je mnogo miliona dinara, tako da je Agrar

na banka po glavnici najveća banka u Jugoslaviji. Imala je 

dakle uslova da otkupi žrtve učinjene za nju. Ali se to nije 

moglo očekivati od diktature. Agrarna banka je otvorila šal

tere poljoprivredi iznenada, iz nebuha, bez ikakvog prethod

nog čišćenja terena, bez ikakve brig’e za teoriju o zdravom 

agrarnom kreditu. Ona je dobila nalog da otpočne politiku 

»da zvekne«. Osnovno načelo kredita politike leži u pravu i
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dužnosti kreditne ustanove da ne da kredita. Drugim rečima, 

kreditna ustanova ne sme da sipa kredite svuda, svakome i u 

svakom obliku. Od Agrarne banke su samo to tražili refle- 

kanti — što je sasvim prirodno, političari koji su smatrali 

banku za svoju prćiju i tražili su na kraju krajeva svi koji 

su želeli da se čuje njihova reč u javnosti.

Iako su se prilike mnogo promenile, ipak ima još uvek 

reminiscencija oko Agrarne banke na takvo gledanje na kredit. 

Jedan primer. Na ovogodišnjem zboru akcionara Agrarne 

banke pojavio se i jedan stručnjak po pitanju agrarnog kre

dita, koji je mislio da ima nešto da kaže što ni uprava ni 

javno mišljenje nisu znali, i tražio da se forsira neposredno 

kreditiranje malih zemljoradnika, politiku koju je banka već 

bila inaugurisela. Ali je govornik tražio dalje da se ti indi

vidualni krediti malim zemljoradnicima, koje je banka mak- 

simirala na dve hiljade dinara, popnu na 5.000 dinara i da 

se smanji kamatna stopa na teret dividende i tantijeme. 

Kad je reč o dividendi da potsetimo čitaoce na jedan mali 

Istoriski detalj. Zakonom o Prlvilegovanoj agrarnoj banci dr

žava je garantovaia njezinim akcionarima 6% dividendu ođ- 

simirala na dve hiljade dinara, popune na 5.000 dinara i da 

peti iput regulisano pitanje zemljoradničkih dugova, donesen 

je propis, kojim se ta državnom časnom rečju garantovana 

dividenda smanjuje na polovinu. Akcija 500 din. nosi sada sve

ga 15 din. Teške su pare pogubili prvobitni upisi Agrarne 

banke baš zbog ove odredbe. Ža reformatora agrarnog kre

dita na zboru Agrarne banke to je bilo malo, treba još i 

dalje skidati dividendu, jedinu dividendu koja je u zemlji ga- 

rantovanä državnom časnom reči.

Ovaj smo detalj reproducirali da pokažemo stogodišnji 

mentalitet naših prijatelja'zemljoradnika o moralu i pravu. 

Inače to nije glavni prigovor koji bi se učinio sugestiji mla

doga reformatora agrarnog kredita. Glavni prigovor leži u 

ovome. Agrarna banka je banka banaka, ona je vrhovna kre

ditna organizacija za poljoprivredni kredit! ona je centrala 

poljoprivrednog kredita za celu zemlju. Kao takva ona nije u 

stanju da kreditira pojedine poljoprivrednike sem u obliku 

hipotekarnog kredita. Nigde u svetu nema toga da centralna 

banka za poljoprivredni kredit daje po celoj zemlji kredite 

od dve do pet hiljada dinara. To je posao regularnih i lo

kalnih ustanova, koje su svuda većinom zadružne. Kad tako 

slušate govornike, kako plediraju za pomaganje sitnog ze

mljoradnika, pomislili biste da Agrarna banka tim intere

sentima nije uopšte dala kredite. Sasvim je protivna tačno. 

Agrarna banka je više od polovine svog obrtnog kapitala dala 

zadrugarstvu u raznim oblicima, a zađrugarstvo je po ćelom 

svetu, i po teoriji, organizacija malog zemljoradnika. Samo 

jedan pogled na desetogodišnje bilanse Agrarne banke po

kazuje dovoljno ovo naše tvrđenje: preko 400 miliona dinara 

je bilo podeljeno zadrugarstvu krajem 1939 god.

Agrarna banka je neophodnost naše poljoprivrede. Bez 

obzira na način kako je ona postala ima se zahvaliti što po

stoji. I sasvim je pojamno što je Agrarna banka u toku vre

mena dobijala i nove zadatke na koje se nije ni mislilo kad 

je ona osnivana. Tako je njoj poverena likvidacija seljačkih 

dugova — jedne ogromna transakcije, koja će trajati godi

nama. Njoj je dalje poverena finansiska likvidacija agrarne 

reforme na velikim posedima (tz. severni agrar) jedna tako- 

đe velika finansiska operacija u vezi sa jednom velikom agrar- 

no-političkom merom. Najzad je Agrarna banka dobila za

datak finansiraija direkcije za ishranu. Time je banka dobila 

u volumenu tako da Je ona danas stala na visinu, po volu

menu, sa našim najvećim bankama Narodnom bankom, Dr

žavnom hipotekarnom i Poštanskom štedionicom.

Ako bi se pogledalo na razviće glavnih pozicija u bilan- 

sima Agrarne banke u toku deset godina videlo bi se u pasivi 

da je glavnica bila predviđena na 700 mil. dinara, a uplaće

no je 668,7 miliona dinara —  gotovo cela. Rezervni fon

dovi su skočili od 10,5 miliona dinara 1931 god. na 59 miliona

1939 god. Ukupna sopstvena srestva bančina iznosila su okrug

lo 737 miliona dinara. Što se tiče tuđih srestava banka je ima

la uložaka na štednju krajem 1931 god. 26 miliona dinara, 

a krajem 1939 god. 69 miliona. Ako tome dodamo dinara još 54 

miliona Direkcije za likvidaciju zemljoradničkih dugova, do- 

bićemo ukupan obrtni kapital od 860 miliona dinara — od 

čega su samo 103 miliona dinara tuđa srestva. Time dolazimo 

do glavne karakteristike poslovne strukture Agrarne banke: 

njezin obrtni kapital za 10 godina nije se razvijao onako kako 

je to običaj kod banaka, naprotiv može se reći da je gotovo 

stagnirao. Tu leži glavni problem Agrarne banke. Ko kaže, 

banka, kaže tuđa srestva; banka je posrednik kredita. Na

suprot tome za prvih deset godina Agrarna banka je iznaj- 

mnjivala sopstveni kapital tako da za budućnost njezinu stoji 

otvoreno hitno pitanje, kako da joj se kanaliziraju tuđa 

sredstva.

Volumen aktive nije mogao imati znatno povećanje pri 

slabom povećanju obrtnog kapitala. Ali je struktura kredit

nih poslova pretrpela vremenom velike promene. U godini

1931 hipotekarni krediti su iznosili 490 miliona dinara, a oni 

po zadružnim obveznicama i menicama 186, a pò zadružnim 

tekućim računima 64. Zađrugarstvo јг bilo dobilo dakle sve

ga 250 miliona dinara, polovinu od onoga što je bilo pode

ljeno hipotekarnom kreditu. Kako je hipotekarni kredit du

goročan, to se za prvih deset godina nisu mogle očekivati 

veće promene u strukturi kredita. Pa ipak ih je bilo. Tako su 

hipotekarni krediti pali krajem 1939 god. na 392 miliona di

nara, smanjenje iznosi punih 100 miliona dinara. Jedna tre

ćina smanjenja je došla usled otplate celih dugova. Najveće 

otplate padaju na 1937/38 god. jedan dokaz više koliko su 

povoljne bile ove godine po poljoprivredu. Zadružni krediti 

koji su iznosili 1931 god. 250 miliona dinara stalno su se po

većavali. Istina kredit po obveznicama i menicama zadrugama 

pao je od 186 miliona dinara na 68 krajem 1939 godine, dok 

je onaj po tekućim računima skočio od 64 na 137. Ovaj višak 

od 77 miliona dinara izostaje iza smanjenja do 1161 miliona 

dinara kod prve pozicije. Ali se poslednje dve godine pojav

ljuje nova jedna pozicija kreditiranja zadrugarstva, koja kra

jem 1939 godine iznosi punih 221 milion dinara. To su kre

diti koje je banka dala na osnovu uredbe o zemljoradničkim 

dugovima, a u cilju sanacije zadrugarstva. Prema tome za

đrugarstvo je imalo ukupno kredita kod banke preko 400 

miliona dinara. I time su oni premašili hipotekarne kredite. 

Banka naročito ističe u svom izveštaju činjenicu da je u toku 

vremena mogla preneti težište svog kreditiranja na zadru- 
garstvo.

Sastav ostale bančine aktive ovako izgleda:

Gotovina u raznim oblicima oko 13 miliona dinara. 

Sopstvene hartije od vrednosti iskazane su sa 39,5 miliona dina

ra. Samo godinu dana ranije ova je pozicija bila svega 11 mi- 

iiona dinara, a 1937 nula. Ovo su verovatno akcije opšte ko

risnih akcionarskih društava, (a prema izveštaju bančinom tu 

se nalaze 5 miliona dinara akcija državnog poduzeća za svilu, 

koje je banka takođe morala da upiše). Vrednosti rezervnog 

fonda iskazane su sa 22 miliona dinara, ali je glavni deo toga 

zgrada bančina iskazana sa 17 miliona dinara. Dalje se nalzi 

rezervni fond za zemljoradničke dugove od 45 miliona dinara. 

U aktivi se nalaze i pozicije od 14 miliona dinara nepokretnosti 

koje je banka preduzela od svojih hipotekarnih dužnika.

Od poslova koji su u toku vremena povereni banci, 

kao što rekosmo, najvažniji je onaj likvidacija zemljoradničkih 

dugova. Banka materijalno nije angažovana u ovome poslu, 

žrtve se nalaze na strani našeg bankarstva, zadrugarstva i 

države. Banka čak ističe u svome izveštaju da je od toga imala 

i izvesne posredne koristi za svoj normalan posao: dobila je
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naime evidenciju o tome kako pojedini dužnici odgovaraju 

svojim obavezama po uredbi o likvidaciji zemljoradničkih 

dugova, a to je dragocen materijal za banku prilikom reša- 

vanja o davanju kredita istim reflektantima. Banka nije ma

terijalno zainteresovana u ovom poslu, ali njezin zadatak nije 

čisto mehanički. Ona ne angažuje svoja sredstva, ali ona ispi

tuje pre svega osnov kreditnih instrumenata za likvidaciju 

(svojstvo seljaka), ona se pojavljuje kao dužnik prema pove

riocima seljaka i kao poverilac prema dužnicima — seljaci

ma. U poslednjem leži težište njezinog posla. Banka je in- 

kasant anuiteta po zemljoradničkim dugovima, koji idu u sto

tine miliona dinara godišnje. Ekszekuciju imaju Poreske upra

ve, a ona je nalogodavac. To nije bankarski posao, ali je 

eventualna ■. poslednja etapa u kreditnom poslu. Egzekutivni 

posao nije pesma. A najmanje ovakvih potraživanja koja 

su upolitizirana do srži i nad kojima bdi ogroman broj 

ljudi među kojima su i najgori u zemlji —- političari. Mi 

ćemo na drugom mestu da pišemo o tome poslu Agrarne 

banke. Ovde ćemo da reproduciramo samo neke njezine opa

ske. Iz bilansa se vidi da je za tri godine 1937/39 naplaćeno 

od dužnika 347 miliona dinara, a da se nalazi kod poreskih 

uprava za naplatu i to ostaci prvog, drugog i trećeg anuiteta

i ceo iznos četvrtog u ukupnom iznosu od 486 miliona dinara. 

U toku 1937/38 godine naplaćeno je 273,8 miliona dinara, a u 

1939— najboljoj za poljoprivredu — samo 73 miliona dinara. 

Evo kako banka objašnjava tu pojavu: »U pogledu anuiteta 

prošla godina ne bi se mogla smatrati kao povoljna. Razloge 

prvenstveno treba tražiti u nemarnosti samih dužnika, pogla

vito naseljenih u izvesnim krajevima zemlje koji od uzimanja 

zajma do danas nisu pokazali mnogo volje za urednim regu- 

lisanjem svojih obaveza. Zatim nedovoljna aktivnost poreskih 

vlasti, koje imaju da naplate sva potraživanja. Pored toga 

opšte spoljne prilike učinite su da se zemljoradnik uzdržavao 

da odgovara svojim obavezama. Isto tako razni glasovi o 

brisanju seljačkih dugova imali su vrlo velikog uticaja na 

neplaćanje dugova; dok su s druge strane pozivi na vežbu veli

kog broja obveznika sprečavali ove da odgovore svojim oba

vezama«.

Ovaj način plaćanja imao je nepovoljno dejstvo j na 

bančina dugoročna potraživanja, i ona su sporo naplaćivana. 

Ta je analogija kod dužnika vrlo razumljiva. To je nepovolj

na strana činjenice da je banka sažirana likvidacijom zemljo

radničkih dugova.

P,rimedba: Zbog nedovoljnog prostora marala. je da izostane 

tablica o pregledu bančinih imovina.

VRAČARSKA ZADRUGA — BEOGRAD

Vračarska zadruga spada u red novčanih zavoda me- 

šovitog sistema, jer je u industrijska preduzeća plasirala po

sredno ili neposredno preko polovine svog ukupnog obrtnog 

kapitala. Ona učestvuje u Pivari Vajfert a. d. sa oko 50%

i u Prvom akcionarskom mlinu u Beogradu sa, verovatno, 

svih 100%. Pored toga, ona ima renomirani hotel »Srpski 

Kralj« na Kalemegdanu i dva vinograda u Smederevu, koji 

snabdevaju hotel vinom, rakijom, voćem i povrćem. Znatnu 

vrednost pretstavlja i bančina palata u Beogradu. U posled

njem bančinom bilansu njezine nepokretnosti, hartije od vred

nosti i obrtni kapital hotela »Srpski Kralj« iznose 34,25 mil., 

a ukupna sredstva, sopstvena i tuđa, bilansirana su sa 58,66 rni.l 

Ipak bi bilo sasvim pogrešno kada bi se na osnovu ono

ga što je ovde rečeno doneo zaključak da je Vračarska za

druga u svoje vreme pribegla zaštiti zbog preteranog angaž

mana u industriji. Razlozi koji su rukovodili upravu Vračar- 

ske zadruge da traži bankarsku zaštitu delom su specijalne 

prirode, a delom su slični onima kod čitavog niza mobilijar- 

nih banaka. I ovde se uvek vodilo računa o harmoniji rokova 

između aktivinih i pasivnih poslova, ali niko nije mogao pre- 

dvideti ni obim panike ulagača iz 1931/32 ni činjenicu da će 

zakonodavac rešiti dužnike-zemljoradnike od obaveze da pla

ćaju svoje dugove. I Vračarska zadruga bila je plasirala iz- 

vesan deo svojih sredstava u eskont zemljoradničkih menica. 

Kada su joj dva meseca pred kraj 1932 nekoliko ulagača ot

kazali svoje uloge od blizu 10 mil. din., Zadruga se našla 

pred sudbonosnom dilemom: da isplati otkazane uloge ili da 

pribegne zaštiti, kao štp je to već bio učinio i ogroman broj 

drugih banaka. Izabrana je ova druga mogućnost, jer se po

trebni novac za isplatu uloga u onom trenutku nije mogao 

nabaviti nego prodajom nepokretnosti ili hartija od vrednosti 

ili naglim otkazom datih kredita. Poznato je kako su u ono 

vreme stajali kursevi hartija od vrednosti i u kojoj su sa meri 

bile srozale cene nepokretnostima, a naglim otkazom kredita 

bila bi dovedena u bezizlazan položaj preduzeća kojima su 

krediti dati. Dakle, od dva zla izabrano je manje, u interesu 

samih ulagača i poverilaca Zadruge.

Vračarska zadruga još se nije odrekla zaštite, ali je 

ona već odavno izvučena iz krize u koju je bez svoja krivice 

zapala. Ne samo da je sačuvana sva imovina Zadruge neokr

njena, nego je još i pojačana. Višak prihoda Zadruge nad 

njezinim rashodima iznosio je (hiljadama dinara):

u 1932 g. 840 u 1936 g. 3.085

u 1933 g. 635 u 1937 g. 2.635

u 1934 g. 2.121 u 1938 g. 1.655

u 1936 g. 2.931 u 1939 g. 2.106

Ukupno 1932— 1939 g. 16.008

Svi ovi dobici kao i fondovi koji sli krajem 1933 izno

sili 3,86 miliona upotrebljeni su na otpis inventara »Srpskog 

Kralja«, nepokretnosti nameštaja i sumnjivih potraživanja. 

Fondovi, koji su se u 1934 bili skoro istopili, krajem 1939 iz

nose opet preko 5 miliona dinara. Blagodareći pomenutim ot

pisima sva potraživanja iskazana u bančinom bilansu p ris tav 

ljaju potpuno realne vrednosti, a pozicije nepokretnosti i 

učešća (hartija od vrednosti) sadrže i znatne latentne :rezerve. 

Za procenu imovinskog stanja i snage ovog zavoda važna je

i činjenica da su »ulozi« Zadruge po njihovim nosiocima ve

ćim delom slični akcionarskim uđelima. Zadruga ima vrlo malo 

sitnih ulagača. Njezini su ulozi uglavnom veliki, a dolaze od 

samih članova uprave, od rođaka i dobrih poznanika, tako da 

nisu podložni velikim fluktacijama. Na t. zv. spoljne uloge ne 

otpada znatno više od 25% od ukupnih. Takve spoljne uloge 

Zadruga uglavnom više i ne prima. Zbog toga ona sve više 

gubi karakter depozitne ustanove, ali s druge strane ona po

staje sve jača i zdravija.

Bilansi Vračarske Zadruge za poslednje četiri godine 

ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u giljadama dinara

Gotovina 959 1.289 1.137 1.174

Menice 6.803 6.028 5.171 4.777

Zemljoradn. eskont 1.304 — ----

Tekući računi — »stari« 13.111 12.665 13.096 13.515

Tekući računi — »novi« -- 1.412 2.552 3.528

Privremeni računi 597 601 535 461

Obr. nenapl. kamata 620 616 611 611

Hartije od vrednosti 11.096 11.539 11.258 11.252

Nepokretnosti 18.670 18.481 18.481 18.481
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Pokretnosti 79 83 73 65

Hotel »Srpski Kralj« 4.608 4.948 5.412 4.518

Razna aktiva 265 265 225 280

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Fondovi 2.552 3.933 4.010 5.051

Ulozi — »stari« 25.929 22.449 20.192 19.022

Ulozi —* »novi« —— 1.813 2.И7 2.735

Poverioci i reeskont 9.029 8.769 10.957 10.774

Privremeni računi 163 •550 681 664

Razna pasiva V 351 340 550 357

Čist dobitak 88 73 49 59

Obrtni kapital 58.112 57.928 58.556 58.663

Ostave, garancije itd. 66.520 61.464 64.029 63.664

Zbir bilansa 124.632 119.392 122.585 122.327

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 1.196 1.159 1.137 1.142

Piata 378 393 393 396

Troškovi 673 631 1.198 982

Otpisi 773 498 645 1.000

Dotacije fondovima 1.600 1.294 5 1.046

Dobitak 88 73 49 59

Prihodi

Prenos dobitka 75 88 73 49

Kamata 2.015 2.061 2.107 2.093

Nepokretnosti 700 693 714 690

Hartije od vrednosti 140 140 151 789

Naplaćena otp. potr. 29 30 52 152

Provizije i razno 1.749 1.036 331 852

Zbir prihoda 4.708 4.048 3.428 4.625

Zbir bilansa iznosi 122 mil. i ne pokazuje većih promena 

ni prema prethodnoj ni prema nekoliko ranijih godina. Od 

toga otpada 63,6 mil. na ostave, kaucije i garancije, a obrtni 

kapital je bilansiran sa 58,66 mil. din. Posleđnjih 5—6 godina 

bio je i obrtni kapital potpuno stabilan, ali je bilo promena u 

njegovom sastavu. Pre svega treba napomenuti da su sop

stvena sredstva u postepenom porastu, i to fondovi sa 1 mil. 

u 1936 preko 2,6 mil., 3,9 mil., 4,01 mil. na 5,05 mil. din. Glav

nica je ostala nepromenjena sa 20 mil. Od tuđih sredstava 

stari ulozi pokazuju postepen pad sa 35 mil. krajem 1931 

na 19 mil. din. u 1939. Novi ulozi su porasli sa 1,81 mil: u 1937 

na 2,73 mil. din. u 1939. Poverioci i reeskont kreću se već 

čitav niz godina između 8,5 i 11 mil. «din. U 1‘939 iskazani su 

sa 10,77 mil., ođ čega otpada 8,59 mil. din. na reeskontni 

kredit kod Narodne banke. Na ukupno 25,1 mil. din. sopstvenih 

dolazi samo 33,5 mil. din. tuđih sredstava. Kao što je već 

spomenuto, i bez obzira na zaštitu, znatan deo tuđih sredstava 

morao bi se označiti u najmanju ruku kao srednjeročan.

U aktivi vidimo da na gotovinu menice i tekuća račune 

otpada oko 23 mil. Od toga su menice iskazane sa 4,77 mil., 

a aktivni tekući računi iz starog poslovanja sa 13,5 mil. Preko

tekućih računa knjiženo je i potraživanje Zadruge od Agrarne 

banke od oko 7 mil. din. za predati: joj portfelj zemljoradnič

kih menica. Aktivni tekući računi novog poslovanja bilansi- 

rani su sa 3,5. Najveću poziciju u aktivi čine nepokretnosti 

koje su iskazane sa 18,49 mil., a sastoje se iz zgrade hotela 

»Srpski kralj«, iz zgrade Vračarske zadruge u Krunskoj ulici, 

vinograda u Smederevu i nekih manjih objekata. Obrtni ka

pital hotela »Srpski kralj« iskazan je zasebno sa 4,5 mil. pre

ma 5,4 mil. krajem prethodne godine. Hartije od vrednosti 

bilansirane su, kao i prethodne godine, sa 11,25 mil. U ovom 

portfelju najvažnije su već spomenute dve grupe prvoklasnih 

industrijskih papira, i to akcije Vajfertove pivare i one Prvog 

akcionarskog mlina u Beogradu.

Zbir prihoda u prošloj godini iznosio je 4,6 mil., za

1,2 mil. din. više nego u 1938. Veći su prihodi od hartija od 

vrednosti, oni od provizija t raznih prihoda. Višak prihoda 

nad rashodima dostigao je visinu od 2,1 mil. i, kao što je već 

spomenuto, u celosti je upoptrebljen za dotacije fondovima

i otpise.

U upravnom odboru bila su gospoda: Košta J. Protić 

(pretsednik), Jovan St. Valjković, Toma Cincar-Janković, Bo- 

židar Vlajić, d-r Čedomir Đurđević, Stojan J. Veljković, Vo

jislav J. Veljković i poč. Miloš V. Ilić. U nadzornom odboru 

nalaze se g.g.: Arsenije Fotirić (pretsednik), Aleksandar M. 

Nikolajević, Dušan Ristić i Jovan Gođevac.

Сваки напредак ?  производљи и 
употреби, cbe знање и ева иску- 
ства, што су их од годиие 1866 
етекли снецијалисти наше орга- 
нмзације која обухвата одео свет, 
примељуЈТ се код фабрикације 
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Садржај:
Југославенска удружена банка a. д., Београд— Загреб 

C. X. Гутман д. д. — Белишће

ЈУГОСЛАВЕНСКА УДРУЖЕНА БАНКА A. Д , БЕОГРАД—

ЗАГРЕБ

И у прошлој години, испуњеној поанатим спољно- 

политичким догађајима који су утицали неповољно и на 

привреду, пословање Југославенске удружене банке било 

je сасвим нормално. Готово преко целе лрошле године бан- 

чина активност била je врло жива, na je с успехом настав- 

л>ена како иаградња банчиног „новог посла” тако и ликви- 

дација банчиних „старих послова”.

Ha дан 30 марта 1939 „старим повериоцима”, поред 

доспелих камата, исплаћена je и 18V» квота њиховог та- 

дашњег потраживања. Према недавном закључку Управ- 

ног одбора сада им се опет плаћа даља квота од 40°/» це- 

локупног њиховог преосталог потраживања. Поред споме- 

нутих исплата стари повериоци и улагачи Југославенске 

удружене банке примили су npe тога још 5 квота, које су 

се кретале између IO0/» и 14*Vo, и то на дан 20 августа 1935, 

у марту 1936, у октобру 1936, у октобру 1937 и у априлу

1938 године.

Банка изграђује брзим темпом и своје ново пзслова- 

ње. Прошлогодишњи спољно-политички догађаји нису je 

ни у том погледу омели. Овде je остала без икаквих не- 

повољних последица и општа узнемиреност улагача до 

које je било дошло у септем(бру 1Ш9 у вези с избијањем 

рата у Европи. „ С тим у вези морамо подвући — зели 

банчина Управа у свом последњем извештају — да се гра- 

ђанство у сразмерно малом делу послужило својим пра- 

вом подизања улога, које му 'је дато Уредбом. За кратко 

време смирили су се улагачи толико, да je готовина којом 

смо расплагали no истеку отказних рокова знатно пре- 

машила ону од npe Уредбе”. Збир активе no „новом no- 

словању’' износио je у мшшонима динара:

до санације: после санације:

крајем 1932 21,97 крајем 1935 159,62

„ 1933 44,76 „ 1936 226,62

„ 1934 82,68 „ 1937 287,23

„ 1938 319,66

„ 1939 372,09

Kao што се види, крајем прошле године волумен 

„нових послова” био je за лреко 50 мил. дин. већи вего 

крајем 1938. Крајем 1934, у време када je Банка извршила 

санацију, он je износио 83 мил. До краја 1939 пзве’ћан je 

на 372 мил., што значи да je Банка у току последњих 5 

година успела да прикупи 290 мил. дин, нових средстава, 

a од тога преко 50 мил. дин. у прошлзј години. Ново по- 

словање ширило се кроз то време no прилици истим тем- 

пом, којим се je старо редуцирало. У току последње ’-ри 

године изградња новог посла je чак и убрзана, na je у 

вези с тим и укупни збир биланса показивао тенденцију 

постепеног пораста (са 494,41 мил. дин. у 1935 на 536,96

мил. крајем 1939). После извршене санације, крајем 1934, 

од укупног збира биланса отпадало je само 17,5'°/o на „но- 

ве рачуне”, крајем 1935 r. —  32°/о, у 1936 г. — 44%, у 1937

г, — 5в»/ђ‘у 1938 г. —• 62°/о и у прошлој години скоро 70%.

Структуру банчиних укупних средстава и начин иа 

кзји су она пласирана показује ,нам следећа таблица, у 

којој смо, као и обично, упоредили главне билансне по- 

зидије за последње четири године:

Рачун изравнања 

Актива — Стари nocao 1836 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна

Хартије од вредности 

гарантних фондова 

државне

банке и транспорт 

индустрија

Дужници

no меницама 

no ломбарду 

no тек. рачуну 

издвојени за Спец. 

рез. фонд 

. вредн. дужн. Сп.р.с

Хипотекарни nocao: 

хип. зајмови 

ком. зајмови 

заостале рате 
сопств. зал. и обв 

Непокретности 

Збир „старе активе”

Актива —  Нови nocao

Благајна

Харт. рез. фонда 

Харт. од вредн. држ.

Харт. од вредн. прив.

Валуте 

Менице 

Лбмбард

Дужн. no тек. рач.

Разна актива 

Збир „нове активе”

Пасива — Стари nocao

Главницд 18.500 18.500 18.000 18.500

Приоритетна главница 41.500 41.500 41.500 41.500

Спец. рез. ф. (Уредба) 46.804 36.411 29.630 25.286

отп. фонд Ф. Шврљуге 1.000 1.000 1.000 1.000

6.318 22.519 26.452 33.814

1.964. 1.964 1.045 1.012

8.989 7.890 8.074 5.910

7.244 7.385 2.899 1.748

3.656 2.949 2.861 2.866

. 26.113 17.645 11.939 9.349

137 146 155 57

116.076 83.853 72.175 49.529

(98.738) (79.700) (69.726) (60.726)
45.098 35.391 27.878 '23.388

14.261 10.828 10.049 5.043

5.280 5.125 4.963 4.794

2.651 1.316 1.042 718

18 — 5 10

29.992 28.678 26.855 26.630

267.798 225.689 196.392 164.S68

30.277 62.236 94.827 113.982

— — — 1.305

385 2.928 2.311 2.155

—■ 25 15 32

296 283 260 91

33.814 34.837 46.511 35.530

5.820 5.067 13.869 17.190

155.986 181.811 161.831 201.782

40 42 37 27

226.618 287.229 319.661 372.094
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Хипотекарни посао 

Издате заложнице 

Издате ком. обв. 

Извучене зал. и обв. 

Купони, рате, фонд

Повериаци: .

12.123

4.857

961

300

8.183

4.712

688

213

4.130

4.556

663

335

3.305

4.393

571

122

Улози 26.284 21.438 16.023 12.149

Разни повер. 117.467 96.580 75.2% 65,549
Реесконт Нар. банке 9.792 7.9С0 5.870 4.029

Разна пасива 598 473 370 257
Збир „старе пасиве” 279.188 236.598 197.874 176.661

Пасива —  Нови посао

Редовни рез. фонд 647 1.322 2.185 2.935

Фонд курс. разл. еф. — 1.479 2.359 1.821

Улози на књижице 54.673 65.778 76.790 51.303

Повериоци 152.641 200.013 225.722 297.116

Реесконт — — 4.000 —

Разна пасива 517 286 348 224

Збир „нове пасиве" 208.478 268.879 311.405 353.399

Чисти добитак 6.750 7.443 6.774 6.901

Збир укупн. биланса 494.416 512.920 516.053 536.962

Ako ce најпре задржимо код „новог пословања'’, на 

које отпада 70°/о од укупнзг, видимо да главни извор „но- 

вих” туђих средстава претстављају повериоци односно па- 

сивни текући рачуни. Крајем 1939 они су износили 297,1 

мил. дин., док су улози на књиЖице исказани са 51,3 мил. 

Улози на књижице који су до краја претпрошле године 

показивали тенденцију пораста у току прошле године сма- 

њени су за 25 мил. дин. односно за ‘/з, са 76,8 мил. у 1938 

на 51,3 мил. дин. крајем 1939. Насупрот томе дошло je до 

повећања по-верилаца за скоро 72 мил. дин., са 225,7 мил. 

дин. крајем 1938 на 297,1 мил. у 1939. За  вре.ме кризе у ceri- 

тембру прошле године Народна банка ставила je на рас- 

положење какз осталим приватним новчаним заводима, 

тако и Југославенској удруженој банци, знатан реесконт- 

ни кредит. Међутим, ова га je била искористила само јед- 

ним делом, и то само привремено, јер je и сама узек 

имала довољно средстава на расположењу, тако да je без 

гешкоћа могла да одговзри свим захтевима улагача и по- 

верилаца који су у то критично време на њу били 

стављени.

Нова средства употребљавају ce увек само за сасвим 

ликвидне пласмане. Банчина управа строго ce придржава 

одлуке донете приликом санације у 1934 години да ce за- 

вод изгради у чисту мобилну банку. Приликом избијања 

рата у Европи, у септембру 1939, то je дошло јасно до 

изражаја, a на то указује и последњи банчин бил.анс. Го- 

товина из „новог пословања" износи округло 114 мил. 

према 94,8 мил. у 1938 г., 62,2 мил. у 1937 и 30,2 мил. кра- 

јем 1936 године. To значи да ce скоро 30°/о иових сред- 

става састоји из готовине. Активни . текући рачуни иска- 

вани су са 201,78 мил., док су у претходној години изио- 

сили 161,83 мил. дин., a крајем 1934, после санације, само

41.6 мил. Kao што ce види, у току последњих 5 година 

пласман у активне текуће рачуне je упетеростручен. Пла- 

сман нових средстава у менице био je порастао са 17,5 

мил. у 1934 на 46,5 мил. крајем 1938, али je у току прошле 

године опет смањен за 10 мил. дин., на 35,5 мил. Стање 

зајмова no ломбарду ио-већано je и у прошлој години, и 

то за 3,3 мил., на 17,2 мил. дин. У зајмове no есконту, 

ломбарду и текућим рачунима пласирано je укупно 254,5 

мил. према 222,2 мил. у претходној, 221,7 мил. у 1937 г.,

195.6 мил. у 1936 г., 114,3 мил. у 1935 и 59,2 мил. дин. кра- 

јем 1934 године.

Beh смо подвукли да ce брзим темпом врши и ре- 

дукција старог пословаша. Крајем 1939 збир пасиве бан- 

чиног стар.ог посла износио je још свега 176,66 мил. дин.

Од тога je отпадало 60 мил, днн. на главницу и 1 мил. 

дин. на „потпорни фонд”, док су укупне старе обавезе 

према трећим лицима, урачунавши и ону према имаоцима 

„специјалног резервног фонда”, изноеиле 115,5 мил. дин. 

према 135,5 мил. у 1938 и 338,5 мил. приликом санације у 
1S34 години.

„Специјални резервни фонд’', који je у смислу Уред- 

бе образован крајем 1934, износио je тада 54,79 мил. У 

билансу за прошлу годину исказан je са 25,28 мил., a по- 

сле извршења одлука последње главне скупштине он ће 

ce смањити на 21,24 мил., јер ce имаоцима тог фонда сада 

исплаћује износ од 4,04 мил. Ta исплата je омогућена до- 

приносом од 2,14 мил. из прошлогодишње чисте добити и 

наплатом једног дела (1,9 мил.) сумњивих потраживања 

која су 1934 приликом санације била издвојена с тим да 

послуже као покриће за тај фонд. По примитку дефини- 

тивнзг обрачуна од Аграрне банке имаоцима тог фонда 

ставиће ce на расположење 3% облигације и бонови које 

Југ. удр. банка треба још да прими од Аграрне банке. Бла- 

годарећи томе већ у овој години тај рачун смањиће ce 
ј о ш  у знатни-јој мери.

Банчине „старе” обавезе из хипотекарног посла које 

су приликом санације крајем 1934 износиле 27 мил. дин. 

до краја прошле године редуциране су на 8,4 мил. У току 

последњих 5 година знатио je редуциран и реесконт, са

32.8 мил. крајем 1934 на 4,03 мил. у 1939. Што ce тиче 

„старих” улагача и поверилаца њихово потраживање лри- 

ликом санације, краје 1934 године, износило je 223,8 мил. 

дин., док je крајем прошле године било исказано са 77,7 

мил., од чега je отпадало само 12,15 мил. на потраживање 

старих улагача и 65,55 мил. на потраживање старих по- 

верилаца. У свом последњем извештају управа напомиње 

да су банчини велики повериоци Сосиете Континантал де 

валер банкер е ендистриел (Бал), Англо-Интернешенел 

Бенк Лтд (Лондон) и Амстелбанк (Амстердам) пристали да 

им ce за сада одгоди ликвидција њиховог потраживања. 

С обзиром на то да су све остале банчине старе обавезе 

већ прилично редуциране, има много изгледа да ће ce Ју- 

гославенска удружена банка можда већ у току ове године 
сасвим одрећи заштите.

Потребна средства за : редукцију ‘ „старих’' обавеза 

добивена су мобилисањем ,,старих” пласмана. Дужници no 

есконту и текућим рачунима смањени су са 211,9 мил. у

1934 на 58,9 мил. крајем 1939. Знатно je редуцирано и бан- 

чино учешће у разним индустријским, транспортним и бан- 

карским предузећима, са 28,7 мил. у 1934 на цигло 4,6 мил. 

дин. крајем 1939. Државне облигације и хартије гарант- 

них фондова, које cv у 1934 биле исказане са 14,2 мил., 

износе још 6,9 мил. дин. Taj' износ може ce сваког тре- 

нутка претворити у готов новац. Знатно je напредовала и 

ликвидација старог хипотекарног посла. Крајем 1934 после 

санације, овај пласман износио je 35,4 мил. До краја про- 

шле године смањен je иа 10,5 мил. дин. Непокретности су 

смањене за свега 6 мил., са 32,5 мил. крајем 1934 на 26,6 

мил. крајем 1939. Сумњива потраживања издвојена за по- 

криће „специјалног резервног фонда” смањена су са 135,3 

мил. у 1934 на 60,7 мил. у 1939. Знатан износ ових пзтра- 

живања je дефинитивно отписан као ненацлатив, a на- 

плаћени износи употребљени су за исплате имаоцима спе- 

цијалног резервног фонда”. Сумњива потраживања издво- 

iena за покриће специјалног резервног фонда која су, као 

што je споменуто, крајем 1939 износила 60,7 мил. биланси- 

рана су према извршеној процени са 23,38 мил. дин.

Збир активе старог пословања крајем 1939 износио 

je још 164,8 мил. Када ce од те суме здузме готовина од

33.8 мил., долази ce до износа од 131 мил. дин. Од тога 

отпада 45e/o на дужнике no есконту и текућим рачунима, 

18°/» на дужнике издвојене за покриће специјалног резерв-
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нзг фонда, 8°/® на пласман у хипотекарне и комуналне зај- 

иове, 919/» на хартије од вредности и 20!%■ на непокретно- 

сти. Крајем 1939 збир пасиве банчиног старог пословања 

износио je још свега 176,66 мил. Банчине обавезе према 

трећим лицима из „старзг пословања” још су мање. На- 

име, од горњег износа треба одузети главницу од 60 мил. 

Када би се и цела раеположива готовина „старог посло- 

вања” употребила здмах за исплате улагачима и повери- 

оцима, банчине укупне обавезе из „старог пословања” мо- 

гле би се смањити на округло 70 мил. дин. Крајем децем- 

бра 1934, после санације, оне су износиле око 340 мил, a 

крајем 1929, пре банкарске кризе, око 1 милијарду 500 

милиона динара.

Приликом санације у 1934 дотадашња банчина глав- 

ница била je смањена за 90“/», са 185 на 18,5 мил. Тиме се 

добило 166,5 мил. дин. који су са банчиним фондзвима од 

57 мил. употребљени за отпис губитка. Од потраживања 

улагача и поверилаца, која нису изузета од претварања, 

17,24®/о или 41,5 мил. je употребљено за стварање прио- 

ритетне главнице, a 22,76ј% или 54,793,000 динара je унетз 

у „специјални резервни фонд”, који je, као што смо ви- 

дели, знатним делом већ враћен његовим сопственицима,

— улагачима и повериоцима,. делом износима наплаћеним 

од издвзјених дубиозних дужника, a делом из банчике 

чисте добити. Ригорозном проценом банчине активе при- 

ликом састављања пречишћеног биланса за 1934 и мерама 

предузетим у циљу снижења банчиних режијских трошко- 

ва била je створена солидна база за обнову и проширење 

банчиног пословања. Анализирајући банчин биланс за 1934 

ми смо због тога, без бојазни да ће нас будућност де- 

мантовати, могли да констатујемз да ће Југославенска 

удружена банка бити једна од првих великих приватних 

банака које ће пребродити све тешкоће изазване нашом 

банкареком кризом. Развитак банчиних послова у току по- 

следњих пет година потврдио je наша предвиђања.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Трошкови управе 14.566 15.356 14.601 14.700

Порези 2.861 1.532 4.121 3.916
Камата 10.200 9.932 11.395 11.764
Курс. разл., отписи 1.107 1.354 390 957
Чисти дзбнтак 6.750 7.443 6.774 6.901

Прихади

Пренос добити 471 1.042 1.638 1.527
Камата 19.937 23.423 23.44« 23.335
Разни прих. и пров. 14.693 10.880 11.639 12.742
Непокретности 383 272 556 534
Збир 35,487 35.617 37.281 38.238

Збир прихода у 1939 био je за окој 1 мил. дин. већи

од оног из претходне године, и то благодарећи повећчњу 

разних прихода и провизија. Приходи од камате износили 

су 23,33 мил., a они од провизија и разни —  12,74 мил. 

Томе треба додати и прихзд од непокретности од 534 хиљ. 

дин. Збир свих прихода, без преноса добити, износио je

36,6 мил. дин. 32,4f% тог износа употребљено je за исплату 

пасивне камате, 50,8 за покриће режијских трошкова и 

исплату пореза и 2,6°/о за огписе, док je 14,2% односно

5,27 мил. дин. отпадало на чисти добитак. Коначни ефекат 

пословања био je после извршене санације стално задо- 

вољавајући. Прошлогодишњи режијски трошкови само се 

незнатно разликују од оних из претходне године. To исто

се може рећи и у погледу издатака за порезћ. Насупрот

томе издаци за камату били су у 1939 за 370 хиљ. већи 

од оних из 1838. У прошлој години били су и отписи за

567 хиљ. дин. већи од оних из претходне године. Повећа-

њем тих расхода и отписа апсорбован je највећим делом 

споменути вишак који je у 1939 био остварен код прови- 

зија и разних прихода, тако да се и прошлогодишњи чи- 

сти добитак само незнатно разликује од оног из 1938. По- 

дела чистог добитка овако изгледа (у хиљ. динара).

Г одина 1936 1937 1938 1939

5»/e дивид. приор. акциј. 2.075 2.075 2.075 2.075

редовном рез. фонду 675 744 677 690

повериоцима спец. р. ф. 2.958 2.986 2.395 2.148

пренос на нови рачу.н 1.042 1.638 1.627 1.988

У управи су господа: Михајло Терешченкз (прет-

седник), д-р Станко Шверљуга и Дамњан Браиковић (пот- 

претседници), Оскар Барт (администратер делеге), Максо 

Антић, д-р Теодор Бошњак, Ернст Ерлих, Золтан Хајду, 

Роберт бар. Ханкар-Солвај, Артур Махник, д-р Желимир 

Мажуранић, Милан Милић, Стеван Кзен, Стеван ТТавловић, 

д-р Јулиус Рајнер, Жига Штерн, Влада М. Теокаровић. У 

надзорном одбору налазе се г. г.: Ј. Р. Кулпин, д-р Ми- 

рослав Даиичић, Светан Гершић, Фердинанд Гискан, Ханс 

Лохнер и инж. Карло Шанцер. Комесар je г. д-р Перо 
ГТлеша.

C. X. ГУТМАН Д. Д. —  БЕЛИШЋЕ

Л. X. Гутман д. д. je једно од наших највећих и нај- 

старијих предузећа. Основано je пре 92 године, 1848, a 1918 

претворено je у деоничарско друштво. Прави значај овог 

гигантског предузећа најбоље ће се оценити на основи пода- 

така о његовим инвестицијама и поседима. Поред врло знат- 

них шумских пзседа и велике стругаре у Белишћу која има

11 гатера, постоје и четири мање стругаре, већи број раз- 

них радионица, међу осталима и за зправку локомотиза и 

вагона, затим фабрика тканина која производи око 600 ва- 

гона екстракта годишње. С друге стране C. X. Гутман д, д. 

има и једну од највећих и најмодернијих творница за суву 

' деетилацију дрва са 5 великих реторта и 5 генератора. Ту 

се поред сирћетне киселине производе и готово сви оста- 

ли артикли суве дестилације дрва. Предузеће има и мо- 

дерну фабрику паркета са производним капацитетом од 

око 200.000 м2 годишње, фабрику бачава која годишње 

може да производи око 30.000 комада бачава разних вели- 

чина. Друштву припадају и велики каменолзми у Орахо- 

вици и Воћину, рибњак површине 1.000 јутара у Грудња- 

ку, шумска железница итд. Моторна енергија свих погона 

предузећа износи преко 2000 к. с., a број упослених рад- 
ника преко 4.000.

Главница изнзси 40 милиона динара, a резерве — без 

фонда амортизације и пензионог фонда —  равно 57 мил. 

‘ динара. Шумски поседи су билансирани са 15,2 мил., a ин- 

вестиције са 86,72 мил. дин. Данашња вредиост инвестици- 

ја je свакако знатно ве'ћа.

Од 1630/31 до 1935/36 предузеће није плаћало диви- 

денду, док je она пре привредне кризе у 1928/29 и 1929/30, 

износила no 6°/о годишње. Додуше у годинама опште при- 

вредне кризе нису се морали- исказиваги ни губици, бла- 

годарећи знатним резервама, као и чињеници да преду- 

зеће производи велики број артикала, зд којих су се неки 

увек могли добро пласирати. Осетније побољшање општих 

привредних прилика, a у вези с тим и побољшање код 

Гутмана д. д. почело je тек у другој половини 1936. У 

1936/37 предузећу je било пошло за руком да опет знатни- 

ie повиси свој укупни промет. У претпрошлој години про- 

мет je почео да назадује, али су цене биле повољније од 

оних из 1936/37 и ранијих година, тако да je бруто при- 

ход од производње у 1987/38 показивао и даље тенденцију
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пораста. Прошла пословна година, 1938/39, одвијала се у пр- 

вој половини у знаку изразите кризе у прођи. Код Гутмана

д. д. то je нарочито дошло до изражаја у пзслу са дрвом 

за огрев, чија je продаја у односу на претходну годину 

назадовала за скоро 20°/». Укупни промет такође je наза- 

довао за 8%>, a у поређењу са 1936/37 за lSVo. Назадова- 

н>е било би још и веће, да пред крај прошле године није 

дошло до пораста тражње на тржишту и до чвршће тен- 

денције у ценама.

И за прошлу годину Гутман д. д. плаћа дивиденду 

од 2V2V0, једнако као и за 1937/38 и 1936/37.

Структура и пословање предузећа C. X. Гутман д. д- 

виде ее из следеће таблице, у којој смо упоредили нај- 

главније билансне позиције за последње четири године. 

Напомињемо до пословна година овде траје од 1 октобра 

до 30 септембра, a последња главна скупштина одржана 

je 30 марта о. г.

Рачун изравнања

Актива 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39

У хиљадама динара

Г отовина 2 697 1.409 453
Хартије од вредности 3.164 3.084 3.053 3.007

Харт. пенз. фонда 814 814 814 814
Дужници 27.496 29.813 34.885 32.197
Творнице, инд. жел., пре-

возна средства, риб-

њаци итд. 80.615 80.687 84.979 86.721
Шуме 28.486 21.832 19.999 15.235
Залихе 22.281 21.609 24.636 27.099

Пасива

Главница 40.000 40.000 40.000 40.000

Редовни рез. фонд 3.050 3.150 3.250 3.350

Ванредни рез. фонд 12.650 12.650 12.650 12.650
Посебни фонд од валр. 30.000 30.000 30.000 30.000
Валоризадиони фонд 10.000 10.000 10.000 10.000

Амортизациони фонд 10.500 15.500 19.750 19.750
Збир сопств. вред. 106.200 111.300 115.650 115.750
Пензиони фонд 4.050 3.967 3.850 1.658
Харт. пенз. фонда 814 814 814 814
Повериоци 50.029 40.432 47.407 45.157
Пренос добити 554 667 761 798
Добит тек. год. 1.213 1.357 1.293 1.348
Збир биланса 162.8«) 158.537 169.775 165.526

Рачун губитка и добитка

Расходи

Порези 2.849 3.439 4.681 5.008

Оеигурање 566 975 1.287 1.085

Режије 11.775 11.896 12.656 15.503

Амортизација — 4.000 4.250 —

Отпис дубиозе — — — 13

Добит за прен. — 1.767 2.024 2.054 2.146

Приходи

Пренос добити 554 667 761 798

Неиспл. дивиденда 5 14 — —

Од производње 16.398 21.653 24.167 22.958

Збир прихода 16.957 22.334 24.928 23.756

Збир биланса износи 165,5 мил. дин.. и у односу на

неколико претходних година не показује значајних про-

мена. Структура пасиве je потпуно здрава,, jep су сопстве-

на средства, ако се и не узме у обзир амортизациони 

фонд, два пута већа од туђих. Повериоци износе 45 мал.> 

за 2,25 мил. мање него крајем претходне године;. Поред 

тога постоје и пензиони фонд ОД 2,47 мил., који je такође 

за 2,2 мил. мањи него у. 1937/38. Других туђих средстава 

уопште нема. Главница износи. непромењено 40 мил. дин., 

резервни фондови достигли су висину. од 56 мил., a амор- 

тизациони од. 19,75 мил. дин. У прошлој години, због зећ 

споменутог назадовања укупног промета амортизација ни- 

је вршена, у претпрошлој години она je износила 4,25 

мил., a у 1936/37 години 5 мил. динара.

Kao што je већ споменуто, фабрике, индустријска 

железница, превозна средства, рибљаци и остале инвести- 

ције билансиране су са 86,72 мил. У прошлој години за но- 

ве инвестиције издато je 1,74 мил., a у претпрошлој 4,3 

мил. дин. У току претпрошлих 8 година за нове инвести- 

ције издато je свега 8 мил. дин. Иначе, трошкови за одр- 

жавање »нвестиција не долазе до изражаја у објављеним 

завршиим рачунима, jep се још npe закључка салдирају са 

рачуном прихода од производње. Позиција „шуме” смање- 

на je прошле године за скоро 5 мил., на 15,23 мил. дин. 

Према 1932/33, када je била највећа, ова позиција je сма- 

њена за око 16 мил. дин. Ha инвестиције и шуме отпада 

око 62% деле активе.

Залихе показују тенденцију пораста. Крајем про- 

Шле године износиле су 27,1 мил., за 2,46 мил. више него 

у претходној односно за 5,5 мил. дин. више него у 1936/37 

години. До прошле године и дужници су постепено расли, 

али je у прошлој години, упоредо са смањењем укупног 

промета, и њихово стање опет-смањено за 2,7 мил., на 32,2 

мил. дин. Залихе и дужници зај.едно износе 59,3 мил., пре- 

ма 59,5 мил. у претходној и 61,4 мил. дин. у 1936/37. Пре 

кризе кретали су се између 80 и 100 мил. To нам показује 

да укупни промет још никако није могао да достигне ра- 
нију висину.

У активи имамо само још две позиције: готовину и 

хартије од вредности. Готовина износи 453 хиљ. дин., a 

хартије од вредности су исказане са 3,8 мил. Од тога от- 

пада 814 хиљ. дин. на хартије од вредности пензионог 

фонда. Преко рачуна „хартије од вредности’' књижено je, 

поред осталог, и учешће C. X. Гутмана д. д. код Славон- 

ске подравске железнице (184 км —  спаја Подравину са 

Осијеком), код Ацетик д. д., Танин д. д. у Загребу и код 

Творниде покућства и дрвене робе д. Д- у Белишћу.

Приход од производње у прошлој години износио 

je 22,96 мил., за око 5®/о мање него у 1937/38. Ha страни 

расхода видимо да су режијски трошкови и прошле године 

повећани (за 2,85 мил., на 15,5 мил. дин.), a опет су већи 

и издаци за порезе. С обзиром на то у прошлој години се 

одустало од дотације амортизационим фондовима. Чиста 

добит исказана je ca 1 мил. 348 хиљ. дин., a са преносом 

из претходне године она je достигла висину од 2,14 мил. 

Од тога je употребљено за дотацију резервном фонду 100 

хиљ., за 2V2°/o дивиденду 1 милион, a 884 хиљ. дин. пре- 

нете су ма нови рачун. Остатак од 162 хиљ. отпада на тан- 

тијему и дотецију пензионом фонду.

Чланови управе су гг.: Барун Ернест Гутман, д-р ба- 

рун Карол Нојман, инж. барун Виктор Гутман, инж. Хен- 

рик Херц, Алфред Чучка, инж. Јован Взжић, д-р Цветко 

Грегорић, д-р Владимир Хавличек, инж. Војко Копривник, 

Роберт Вилхајм, сер Ендрју Мек Ћејдин и д-р Милан Вр- 

банић. У надзорном одбору била су господа: Драгутин 

Јурковић, д-р Павао Фишер, Ернест Паниан п д-р барун 

Антун Адамовић.
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JADRANSKO-PODUNAVSKA BANKA U BEOGRADU

I .pored teških prilika koje su u prošloj godini vladale 

na novčanom tržištu, prošlogodišnje poslovanje Jadransko- 

podunavske banke razvijalo se je povoljno. Kao što je našim 

čitaocima poznato, i ona je u aprilu 1933 bila primorana da 

zatraži zaštitu. Pročišćeni bilans koji je sastavljen već za tu 

godinu pokazivao je da gubitak iznosi 44 mil. din. On je eli- 

minisan sniženjem glavnice sa 55 mil. na 11 mil. din. U toku 

1335 glavnica je opet povišena za 13, na 24 mil. Glavniji po

verioci pristali su dobrovoljno da se jedan deo njihovih po

traživanja (39°/o) pretvori u prioritetne akcije. Oni su upisali

9 mil. 898 hilj., a na ostale poverioce i ulagače, čija su po

traživanja bila veća od 100 hilj. din. otpao je ostatak do 13 

mil., tj. 3 mil. i 102 hilj. din.

Posle izvršene sanacije banka je s uspehom nastavila 

likvidaciju svojih starih poslova, a zadovoljavajući bio je i 

razvitak novog posla. Za vreme krize banci su zadavala iz- 

vesnu brigu samo njezina industrijska preduzeća. Međutim, 

od 1936 i tu se stanje počelo popravljati. » Š t o  se tiče naših 

industrija — veli bančina uprava u svom poslednjem izveštaju

— možemo Vas izvestiti, da naša učešća kod njih beleže i 

dalje dobar plasman i donose odgovarajući prihod.”

Kretanje bančinih novih poslova vidi se iz sledeće ta-

blice (u hiljadama dinara — izdvojeno iz glavnog bilansa):

Novi poslovi 1936 1937 1938 1939

Aktiva: u hiljadama dinara

Gotovina 1.862 2.872 3.276 4.587

Menice 6.874 10.252 8.955 9.255
Dužnici 10.732 10.586 18.558 21.805

Efekti 160 838 110 --
Pasiva:

Ulozi na knjižice 1.657 2.572 3.961 4.380
Ulozi po tek. rač. 6.912 11.692 15.215 14.586

Banke 2.417 4.323 4.458 7.938

Poverioci 6.895 9.517 1.265 8.743

Zbir 17.881 27.744 30.899 35.647

Zbir novih sredstava iznosi 35,4 mil. Prema prethodnoj 

godini povećan je za 15,4%, dok je u odnosu na 1936 udvo

stručen, a u odnosu na 1935 skoro učetverostručen. Uprkos 

nepovoljnoj spoljno-političkoj situaciji ulozi su pokazivali 

tendenciju porasta i ti pretprošloj i u prošloj godini. Ukupni 

ulozi iznose 19 mil. din. Od toga otpada 14,58 mil. na one po 

tekiićim računima i 4,38 mil. din. na uloge na knjižice. Prošle 

godine su porasle i nove obaveze prema bankama, sa 4,45 

mil: u 1938 na 7,93 mil. u 1939. Novi poverioci, koji su bili 

pali sa 9,5 mil. u 1937 na 1,26 mil. u 1938, u prošloj godini 

su takođe porasli, na 8,74 mil. din.

61'°/o novih sredstava, odnosno 21,8 mil. din. plasirano 

je u aktivne tekuće račune i 26% ili 9,25 mil. u menice. Svi 

novi plasmani su sasvim kratkoročni i potpuno likvidni. U 

odnosu na prethodnu godinu aktivni tekući računi povećani

su za 17,9%, a menice za 3,3%. Gotovina je takođe za 1,3 

mil. din. veća nego u 1938 i iznosi 4,58 mil. odnosno 13% od 

ukupnih novih sredstava. Bančina uprava napominje u svom 

poslednjem izveštaju da je tražnja za kreditima u prošloj 

godini bila dosta živa, pa se klijentima prema mogućnostima 

izlazilo u susret.

Kod starih poslova obim se i dalje postepeno smanjuje. 

To pokazuje i donja tablica:

Račun izravnanja

Aktiva: 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Gotovina 407 780 1.275 1.021

Menice 45.733 41.302 39.283 33.371

Dužnici 10.732 10.586 11.027 11.638

Hartije od vrednosti 26.093 26.492 30.157 26.875

Vredn. rez. fonda —— -- -- 45

Vređn. penz. fonda 2.468 2.167 2.451 2.467

Nekretnine 27.670 27.176 26.884 26.180

Novi poslovi 17.881 27.744 30.899 35.647

Pasiva:

Glavnica 11.000 11.000 11.000 11.000

Priorit. glavnica 13.000 13.000 13.000 13.0«)

Rezervni fond 39 100 110 200

Fond kurs. pazi. —_ —— 3.804 304

Fond amort. nekr. -- --- -- 1.000

Fond za divid. prior. -- — 260 300

Penzioni fond 2.468 2.487 2.451 2.467

Fond ranijih penz. 500 500 500 500

Ulozi na knjižice 13.390 12.707 10.767 9,524

Ulozi po tek. rač. 4.145 3.435 2.786 2.199

Banke 8.589 7.725 7.182 5.578

Poverioci 59.549 57.268 58.585 54.819

Čisti dobitak 373 280 630 704

Novi poslovi 17.881 27.794 30.899 35.647

Zbir bilansa 130.985 136.246 141.973 137.244

Inkaso, gar. kaucije

Račun

118.591

gubitka

135.223 

i dobitka

143.676 127.112

Rashodi:

Troškovi 2.762 2.715 2.544 2.609

Porezi i takse 479 417 450 429

Kamate 3.049 3.611 3.342 3.849

Otpisi -- 574 1.268 1.984

Amortiz. nekretn. -- -- -- 1.000

Čisti dobitak 373 286 630 704

Prihodi:

Kamata 3.258 3.486 4.747 6.207

Provizije i razni 2.174 2.056 2.236 2.423

Od nepokretnosti 1,076 1.149 937 1.065

Napi. otp. potr. -- 657 303 668

Prenos dobiti 155 250 10 204

Zbir 6.663 7.598 8.233 10.567
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Bančin obrtni kapital, koji je identičan sa zbirom bi

lansa, iskazan je sa 137,2 mil. din. Od toga otpada 35,6 mi

liona dinara na »novo« i 101,6 mil. na staro poslovanje. Ako 

se zadržimo najpre na strani pasive videćemo da glavnica iz

nosi 24 mil., dok su fondovi, uračunavši i penzioni, bilanasi- 

rani sa 4,77 mil. Nasuprot tome stoje ulozi na knjižice i po 

tekućim računima od 11,7 mil., reeskont od 5,58 mil. i pove

rioci od 54,8 mil. din. U odnosu na prethodnu godinu stanje 

uloga je smanjeno za 1,83 mil. din. odnosno za 14°/<>. Rees

kont je smanjen za isto vreme za 1,6 mil. odnosno za 23%, 

a stanje poverilaca reducirano je za 3,77 mjl. din. Kao što se 

vidi, bančine obaveze iz starog poslovanja reducirane su u 

prošloj godini za ravno 7 mil. Uprava napominje u svom po- 

slednjem izveštaju da ona, s obzirom na smanjenu cifru ban- 

činih obaveza prema ipoveriocima, nastoji da ubrzano pri

vede povoljnom rešenju i pitanje neograničenog plaćanja ve

zanih obaveza.

U toku prošle godine desile su se i dve važnije pro- 

mene kod sopstvenih sredstava. Pre svega treba spomenuti 

da je Fond kursne razlike smanjen za 3,5 mil. din., sa 3,804 

mil. krajem Г938 na 304 mil. u T939. To je došlo otuda, što 

je jedno bančino preduzeće snizilo svoju glavnicu, pa se sled- 

stveno i kod Jadransko-podunavske banke morala smanjiti 

nominalna vrednost odnosnih akcija. Fond kursne razlike u

1938 godini je u tom cilju i stvoren, jer je banka predviđala 

da će doći do spomenutog sniženja glavnice kod njenog afi- 

liranog preduzeća. U vezi s ovim pojavljuje se na aktivnoj 

strani bilansa i smanjenje stanja bančinih hartija od vred

nosti. U poslednjem bilansu javlja se i novoosnovani fond 

amortizacije nekretnina od 1 mil. din. Stvaranje ovog fonda 

banka je htela da svoje nepokretnosti svede na što stvarniju 

vrednost.

Interesantni su i ipodaci o strukturi aktive. Ako izdvo

jimo »nove poslove«, vidimo da je 44®/о obrtnog kapitala pla

sirano u menice i aktivne tekuće račune, 26% u nepokret

nosti i 29% u hartije od vrednosti.

Nepokretnosti bilansirane su sa 26,18 mil. din. Najva

žniju poziciju na strani aktive pretstavljaju menice koje su 

Iskazane sa 33,37 mil. din. prema 39,28 mil. u 1938, što znači 

da im je stanje u toku prošle godine smanjeno za 5,9 mil. 

din. Stanje dužnika je nešto povećano, sa 11 mil. u 1938 na

11,6 mil. din. u 1939. Stanje hartija od vrednosti smanjeno je 

za 3,3 mil., sa 30,15 mil. u 1938 na 26,87 mil. din. u 1939, 

uglavnom zbog već spomenutog sniženja glavnice kod jednog 

bančinog preduzeća. Preko računa hartija od vrednosti knji- 

ženo je, naime, bančino učešće u raznim industrijskim, paro

brodarskim i drugim preduzećima. Već je spomenuto da su 

ta preduzeća i u prošloj godini pokazivala dobre rezultate- 

Bančina uprava naročito ističe »Udeoničku Zadrugu a. d.«, 

koja uspešno vrši prodaju parcelisanog imanja. Dobri rezul

tati koje postiže ovo preduzeće takođe će ubrzati likvidac’ju 

bančinih starih poslova. Likvidacija bančinog angažmana kod 

Strojnih tovarna i livarna d. d. u Ljubljani, koja je već ranije 

započeta, produžena je u prošloj godini s uspehom i završiće 

se znatno bolje, nego što je bančina uprava očekivala.

Prihodi pokazuju tendenciju porasta. U 1939 iznosili 

su, bez prenosa dobiti, 10,36 mil., za 2,1 mil. din. više nego u 

prethodnoj godini. Najjači porast pokazivali su prihodi ođ 

kamate koji su dostigli visinu ođ 6,2 mil. din. prema 4,74 n-il. 

u prethodnoj godini. Prihodi od provizija bili su 2,42 mil. 

prema 2,23 mil. u 1938. Nešto su povećani i prihodi o i tupe- 

kretnosti, na 1,06 mil. din. Sa 668 hilj. din. je srazmerns zna

tan i iznos naplaćenih potraživanja koja su ranije bila otpi

sana, To ukazuje na rigoroznost kojom se vrše otpi ;i.

Zbog povećanog obima poslova povećani su neš^o , iz

daci, ali je višak prihoda nad rashodima znatno veći, taku đa 

je uprava mogla da upotrebi 1,98 mil. din. za otpise i 1 mil.

din. za dotaciju amortizaciostom fondu. Posle tih odvajanja 

ostao je čisti dobitak od 704 hilj. (prema 630 hilj. din. u 1938 

i 286 hilj. u 1937). Od toga je upotrebljeno za dotaciju re

zervnom fondu 100 hilj., za povećanje fonda za davanje di

vidende po prioritetnim akcijama 100 hilj. i za dividendu na 

prioritetne akcije 390 hilj. (prema 240 hilj. za 1938), dok je 

ostatak od 114 hilj. din. prenet na novi račun.

U upravi su bila g. g.: Svetozar Gođevac (pretsednik), 

Dragutin Priča (potpretseđnik), d-r Svetislav Šumanović, La

zar Lađević, poč. Stevan Karamata, Stevan Tubić, Avram Fi- 

lipović, Toma Maksimović, Zafir Stanković, Milan Mih. Ste- 

fanović i d-r Milosav Radivović. U nadzornom odboru su go

spoda: Svetislav Jovanović (pretsednik), Dragutin Dimitrijević 

(potpretseđnik), d-r Gustav Gregorin, Ivan Berić, d-r Stra- 

hmja Banović i d-r Nikola Đurišić. Direktor banke je g. Milan 
Mih. Stefanović.

PROMETNA BANKA A, D,, BEOGRAD

U protekloj poslovnoj godini, Prometna banka prosla

vila je pedesetogodišnjicu njenog osnivanja, pretsednika i 

neosporno i duhovnog vođe, Miloša Savčića. Jedan vanredno 

obdaren čovek, koji je i kao političar u državi i u Beograd

skoj opštini stvorio trajna dela, izgradio koncern Prometne 

banke po svojim zamišljanjima, sasvim nezavisno od tuđeg 

kapitala i tuđih ideja. Savčićevo delo liči na postanak ame- 

rikanskih koncerna koji su stvoreni od pojedinaca, snažnih 

ličnosti i rođenih trgovaca kao što je i Miloš Savčić. Ti kon

cerni su najinteresantnije tvorevine za razvoj kapitalizama, koji 

se u Americi razvijao pod najpovoljnijim prirodnim uslovima, 

kao što su veličina privrednog područja i prirodna bogatstva. 

Šta bi stvorio Miloš Savčić da ga je sudbina postavila u Ame

rici, a ne u malenoj Srbiji koja je bila siromašna a i vrlo 

mala za velike privredne poduhvate. Ali ono što se u Srbiji, 

pa posle u Jugoslaviji dalo postići, to je- postigao Miloš 

Savčić. Naš urednik je prilikom proslave Miloša Savčića u 

br. 43 „Narodnog blagostanja” od 1939 god. napisao -između 

ostalog i to: »Sa gledišta privatno privrednog može se sma

trati da je delo Savčićevo koncern prometne banke. U njoj je 

okupljeno sve ono što je on podigao i unapredio. Ima kod 

nas i većih bankarsko-industrijskih koncerna, ali su svi oni 

stvoreni bogatim kapitalom banaka u Austro-Ugarskoj ili od 

inostranstva. Savčić je ovaj stvorio iz ničega i u zemlji siro

mašnoj kapitalom. A njegovo je solidnije no ostali. To se da 

objasniti velikim delom neverovatnom odvratnošću Savčiće- 

vom prema vertikalnim kombinacijama i grčevito držanje 

horizontalnih kombinacija. One imaju preimućstvo nad prvi

ma da pružaju veliku podelu rizika. Jedno je svakako jasno: 

Prometnu banku, strugaru „Srbiju” itd. nije stvorila inžinjer- 

ska već trgovačka ruka«. —  U prošloj godini otvorena je va

ljaonica lima Prometne banke u Zemunu, čime je ona ušla u 

redove teške gvozdene industrije, koja je u našoj zemlji za

stupljena samo sa nekoliko preduzeća, koja se daju izbrojati 

na jednoj ruci. Valjaonica lima je dosada najveći industrijski 

poduhvat Prometne banke. Ona je izgrađena pored Dunava 

i pored željezničke pruge Beograd—Zagreb. Taj povoljni po

ložaj omogućuje jeftinije snabdevanje potrebnim sirovinama 

od onih preduzeća koji leže tako daleko i zbog toga mo

raju da plaćaju ne samo visoke podvozne već i druge tro

škove, kao što sa prevozni troškovi i pretovar koji 

mora da snosi bosanska teška industrija zbog toga što leži 

pored uskotračne pruge.

Zbog evropskog rata poremećen je posao i valjaonice 

lima u Zemunu. Platine za valjanje lima poručene su u Češkoj 

i u Poljskoj, a baš teška industrija ovih zemalja bila . je naj

jače pogođena ratom, tako da nije mogla da ispuni svoje 

obaveze prema valjaonici lima u Zemunu. Uprava fabrike je
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kupovala platine u zemlji, ali nije mogla da ih dobije dovoljno 

da bi osigurala neprekidan rad valjaonice. Ali i uprkos tome 

postignuti su, kao što upravni odbor navodi u izveštaju, dobri 

rezultati.

Istovremeno kada je Prometna banka ušla u tešku 

gvozdenu industriju, povećala je i svoje učešće u industriji 

prerade gvožđa. Fabrika Vagona i gvozdenih konstrukcija u 

Kruševcu, koja je bila u vlasništvu Prometne banke bila je 

jače zaposlena, tako da se pokazala potreba njenog povećanja. 

Da bi se to olakšalo osnovano je akcionarsko društvo »Kruše- 

vac« a. d. sa kapitalom od 5 mil. din. u koje je Prometna 

banka unela fabrku vagona kao apor u vrednosti 4,8 mil. din.

Strugara Prometne banke u Bosanskoj Jagodini snab- 

devala je njenu beogradsku strugaru oblom građom. Ona je 

radila umanjenim kapacitetom, jer još nije okončano pitanje 

snabdevanja sirovinom. Prometna banka ima ugovor sa drža

vom u pogledu snabdevanja strugare građom. Pošto država 

nije ispunila svoje obaveze banka ju je tužila sudu. Zasada 

spor miruje kod nadležnog suda po sporazumu zainteresovanih.

Rad brodarstva bio je otežan zbog osetne konkuren

cije sličnih preduzeća, koja su u velikom broju osnovana u 

prošloj godini. Brodarstvo Prometne banke služi u prvom 

redu za proizvodnju i transport peska i šljunka.

Od svojih imanja banka je prodala u prošloj godini 

poljsko dobro »Topoljak« Savezu agrarnih zadruga u Oseku, 

kao što se u izveštaju kaže po povoljnoj ceni. Prometna 

banka je kao što smo videli u prvom redu industrijski kon

cern, tako da nije ni čudo da bankarsko poslovanje igra 

samo drugorazrednu ulogu. Kao što će se malo docnije kod 

analize aktive videti zajmovi su se povećali. Ali to je, kao 

što izgleda slučaj i prolazna pojava, što se vidi i iz toga, 

da ceo porast otpada na zajmove po tekućim računima, koji 

po svojoj prirodi podležu brzim promenama. Bančina 

uprava, s obzirom na nesigurne prilike u svetu nije sklona 

da daje veće kredite. Ona je u prošloj godini kreditirala samo 

svoje stare mušterije, a kao što se u izveštaju kaže i njih 

samo u smanjenom obimu.

Glavnica bilansne pozicije Prometne banke za poslednje 

četiri godine ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina, zapisi i bonovi:

Blagajna 1.103 1.620 1.113 1.664

2iro kod N. banke 1.312 1.701 1.315 1.472

Državni bonovi 6.314 6.552 3.552 10.464

Ukupno 8.729 9,873 5.980 13.600

Zajmovi

po menicama 7.153 5.749 6.789 5.642

po zalogama 86 106 119 43

po tek. računima 26.559 21.439 15.953 26.853'

33.798 27.294 22.861 32,538

Bančina preduzeća:

strugare 12.834 11.160 12.217 11.011

brodarstvo 8.200 8.850 7.463 6.715

fabrika vagona 10.062 10.187 13.723 2.646

industrija lima --- 5.073 16.650 18.638

polj. dobro »Topoljak« 1.855 1.756 1.742 --- -

Ukupno 32.951 37.026 51.795 39.010

Hartije od vrednosti 17.525 17.632 16.826 22.298

Vredn, stalnog rez. fonda — — —— 5.526 5.584

Vredn. osob. rez. fonda 19.455 21.750 17.619 16.780

Ukupno 36.980 39.382 39.971 44.682

Nepokretnosti 9.935 9.750 9.332 8.221

Nameštaj 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Kaucije, ostave, gar. 75.381 76.552 87.695 138.950

Pasiva

Glavnica

Fondovi:

20.000 20.000 20.000 20.000

stalni rezervni 5.000 5.000 5.534 6.258

osobeni rezervni 9.356 10.788 11.115 12.889

valorizacioni 2.710 2.710 2.710 2.710

kursne razlike 6.414 8.632 9.051 8.265

Obaveze:

23.480 27.130 29.110 30.122

ulozi na štednju 16.856 16.839 14.365 12.183

tekući računi 50.836 53.654 61.928 63,068

reeskont kod N. banke 9.514 3.583 2.520 8.156

Ukupno 77.206 74.076 78.813 83.407

Razna pasiva 626 629 225 1.044

Tantijeme 281 391 471 2.899

Dividenda 800 1.000 1.200 2.000

Prenos dobiti -- 100 120 560

Kaucije, garancije 75.381 76.552 87.695 138.950

Zbir bilansa 197.775 199.877 217.634 277.002

Obrtni kapital 122.394 123.326 129.939 138.052

Stalan porast bančinog obrtnog kapitala, koji smo

istakli u našoj prošlogodišnjoj analizi nastavio se i u prošloj 

godini, povećanjem od 8,1 mil. na 138 mil. din. Od toga ot

pada na glavnicu i na fondove 30,1 mil. din. prema 29,1 mil. 

u 1938 i 2,3 mil. u 1937 god. Usled dotacija u prošloj godini 

stalni rezervni fond se povećao sa 5,5 mil. na 6,3 m il din. i 

osobeni sa 11,1 mil. na 12,9 mil. din. Ali zbog pada kurseva 

državnih hartija od vrednosti smanjen je fond za kursne raz

like sa 9 mil. u 1938 god. na 8,3 mil. din. Zbog toga je porast 

sopstvenog kapitala bio nešto manji nego u 1938 godini. 

Povećanje obrtnog kapitala prema tome moralo je 'biti izaz

vano porastom tuđeg kapitala. Iz bilansa se vidi da su se 

obaveze povećale sa 78,8 mil. na 83,4 mil. din. Najjači je 

porast reeskonta Narodne banke sa 2,5 mil. na 8,2 mil. din. 

Prometna banka je u većoj meri iskorišćavala svoj kredit 

kod Narodne banke da bi održavala maksimalni likviditet, 

koji smatra s obzirom na prilike neophodno potrebnim. Te-' 

kući računi porasli su sa 62 mil. na 63 mil. din. Ulozi na 

štednju smanjili su se sa 14,3 mil. na 12 mil. din. Bančina 

uprava nastojala je da održava povoljan odnos između sop- 

stvenih i tuđih sredstava. S obzirom na to nije bio glavni cilj 

banke da dobije što više uloga na štednju, nego da ih zadrži 

na umerenoj visini. Takvu depozitnu politiku banka je mogla 

da vodi blagodareći znatnim sopstvenim sredstvima. Odnos 

između tuđih i sopstvenih sredstava nije se izmenio znatno 

ni u 1939 god. Najveći deo tuđih sredstava, kao što smo vi

deli, čine tekući računi koji imaju karakter srednjoročnih 

industriskih kredita.

Bančin obrtni kapital od 138 mil. din. pođeljen je neo

bično pregledno u aktivi na pet delova: gotovinu, zajmove, 

bančina preduzeća, hartije od vrednosti i nepokretnosti. Go

tovina je porasla sa okruglo 6 mil. din. na 13,6 mil. usled 

znatnog povećanja drž. bonova sa 3,5 mil. na 10,5 mil. din. 

Pošto se ti državni bonovi mogu lombardovati kod Državne 

hipotekarne banke oni pretstavljaju potpunu likvidnu pozi

ciju. Žiro kod Narodne banke povećao se nešto sa 1,3 mil.

na 1,5 mil. din. Gotovina u blagajni porasla je sa 1,1 mil.,

na 1,7 mil. din. Kao što se iz tih pozicija vidi likviditet banke 

je veliki. Ako pretpostavljamo da su svi ulozi na štednju 

odmah plativi, što sigurno nije slučaj, i onda ne bi se moglo 

banci ništa desiti, pošto su likvidna sredstva veća od uloga. 

Znatan deo ukupnih obaveza .pokriven je gotovinom. Pokriće 

iznosi 16%. S obzirom na karakter obaveza to se može sma

trati više nego zadovoljavajuće.

Pad meničnih zajmova sa 6,8 mil. na 5,6 mil. din. po

kazuje da je banka nastojala da smanji kredite i svojim sta

rim mušterijama. Zajmovi po tek. računu pokazuju znatan.
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porast sa 16 mil. na 26,9 mil. din., što na prvi pogled izgleda 

da je u suprotnosti sa težnjama da se smanje krediti. Ne srne 

se, međutim, ispustiti iz vida, da je Prometna banka vlasnica 

velikih industrijskih preduzeća i da se njihova potraživanja, 

koja su većinom kratkog- roka pošto su nastala iz liferovanja 

robe, vode među poraživanjima po tekućim računima. Zaj

movi po zalogama iznosili su svega 43.000 din. prema 119.000 

din. u prethodnoj godini.

Treću grupu aktiva čine preduzeća bančina. Njihova 

ukupna vrednost bilsnsirana je sa 39 mil. din. prema 51,8 mil. 

din.Taj znatan pad ti vrednosti bančinih preduzeća prouzro

kovan je unosom fabrike vagona u Kruševcu u akcionarsko 

društvo »Kruševac« u vrednosti od 4,8 mil. din. Jedan deo 

imovine fabrike vagona u Kruševcu ostalo je u bančinom po- 

sedu. Razlika u vrednosti appra i one vrednosti koja je vo

đena u bilansu otpisan je kao gubitak preduzeća. Sa tom 

stavkom, koja iznosi 3,9 mil.. din. srešćemo se kod računa 

gubitka i dobitka. Poljsko dobro' »Topoljak« nestalo je iz 

aktive, pošto je, kao što smo već pomenuli, prodato. U indu

striji lima stalno se vrše još investicije, što se vodi iz porasta 

njene vrednosti sa 16,7 mil. na 18,6 mil. din. u 1939 god. 

Vrednost ostalih preduzeća smanjena je usled redovnih go

dišnjih otpisa, tako strugara sa 12,2 mil. na 11 mil. din. i 

brodarstvo sa 7,4 mil. na 6,7 mil. din.

Hartije od vrednosti i vrednosti fondova porasle su 

sa 39,9 mil. na 44,7 mil. din. Znatan je porast hartija od vred

nosti sa 16,8 mil. na 22,3 mil. din. u prvom redu zbog preu

zimanja. akcija »Kruševca« od 4,8 mil. din. Vrednost stalnog 

rezervnog fonda porastao je neznatno na 5,6 mil. din., a vred

nost osobenog rez. fonda je pala za nešto manje od 1 mil. 

na 16,8 mil. din., zbog gubitka na kursu državnih hartija od 

vrednosti. Nepokretnosti su iskazane sa 8,2 mil, na 9,3 mil. 

din. Öne su se smanjile, pošto je u prošloj godini prodato 

bančino imanje »Kraljeva pivara«. Smanjenje u bilansu iz

nosi 1,1 mil. din., što znači da se imanje vodilo po toj vred

nosti. Prodajna cena, međutim, bila je desetostruka, tako da 

je postignut veliki dobitak, koji je iskazan u računu gubitka

i dobitka. Primer »Kialjeve pivare« pokazuje, da banka raspo

laže znatnim rezervama u vrednosti svojih nepokretnosti.

Račun gubitka i dobitka pokazuje sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Troškovi 1.625 1.864 2.804 2.626

Kamate 3.281 3.561 3.344 3.993

Otpisi 738 949 — 878

Gubitak preduzeća --- ---- --- 3.951

Čist dobitak 1.250 1.737 2.094 3.994

Prihodi

Od nepokretnosti 1.271 1.299 1.288 1.243

Od hart, od vrednosti 2.220 1.218 1.448 1.510

Kamata i provizije 2.862 2.686 1.859 2.549

Prihod preduzeća 531 992 3.561 ---

Napi. otpis potr. 10 33 74 99

Razni prihodi --- 1.883 12 10.042

Zbir prihoda rashoda 6.894 8.111 8.242 15.443

Dobitak od prodaje »Kraljeve pivare« pokazan je u 

raznim prihodima sa ravno 10 mil. din. Prihodi od kamata i 

provizija povećali su se sa 1,9 mil. na 2,5 mil. din., a od 

hartija od vrednosti sa 1,4 mil. na 1,5 mil. din. Nepokretnosti 

su dali nepromenjene prihode od 1,2 mil. din.

Među rashodima ipovećale su se kamate sa 3,3 mil. na 

okruglo 4 mil. din., što je prirodna posledica porasta obave

za. Opšti poslovni troškovi smanjili su se nešto sa 2,8 mil. 

na 2,6 mil. din. Kao gubitak preduzeća otpisano je od vredno

sti fabrike vagona u Kruševcu 3,9 mil. din. Od bančinih po

traživanja otpisano je 878.000 din. Među rashodima se ne 

vide izdatci za porezu. Međutim u izveštaju je navedeno da su 

oni iznosili preko 4 mil. din., dakle više nego bančin čisti 

dobitak koji je bio 3,9 mil. prema 2 mil. din. u 1938 god. U 

tu svotu nisu uračunati skupni i službenički porez. Za poresku 

osnovicu služi čisti prihod. Ne možemo da zamislimo na 

osnovu bilansa i računa gubitka i dobitka da je čist prihod 

pa makar i posle najrigoroznijih ispravki mogao da bude 

takav da je opravdao razrezivanje tako visokog poreza. Po 

svemu izgleda, da su i u slučaju Prometne banke poreske vlasti 

prešle preko starog oprobanog načela zdrave finansiske poli

tike da se ne oporezuje imovina već prihod.

Dobitak od 3;09 mil. omogućio je bogato dotiranje 

rezervi od 1,4 mil. din. i isplatu 10% dividende u iznosu od

2 mil. din. (u prethodnim godinama 6%, 5% i 4%). Ostatak 

od 575.000 din. prenet je na novi račun.

Članovi upravnog odbora bili su g. g.: Miloš Savčić, 

inž. pretsednik; Vladeta M. Savčić, inž., potpretsednik; Vasa 

U. Jovanović, Živojin Janković f, Aleksandar Acović, inž., Jo

van I. Lučić t, Milenko M. Savčić, arh., Ljubiša M. Savčić, inž., 

i Svetozar M. Savčić, arh. U' nadzornom odboru su bili g.g.: 

Milutin Stanojević, pretsednik, Stevan M, Milovanović, ipotpret- 

sednik, Jakov Savčić. Dimitrije S. Mirković i Jovan Ganović.

ХРВАТСКА БАНКА Д. Д. —  ЗАГРЕБ

I Хрватека банка je у врло уским везама са највећим 

италијанским новчаним заводом, са „Banca Commrciale Ita

liana, Milano”. Ta чињеница може да нам објасни специ- 

јалнуулогу Хрватске банке у нашем банкарству. Банчин 

рад je у многоме допринео продубљивању привредних Be

sa између Италије и наше земље. Kao и ранијих година, 

тако je и у прошлој управа Хрватске банке лосвећивала 

нарочиту пажњу финансирању увозне и извозне трговине 

са суседнзм Краљев.ином Италијом. Банчин обртни капитал 

je знатан, али треба приметити да он само делимично ука- 

зује на све значајнију улогу Хрватске банке на пољу фи- 

насирања наше спољне. трговине. Наиме, одличне везе са та- 

дијанским банкарством у овом случају су далеко важније 

и од висине банчиног обртног капитала. С друге стране 

греба имати у виду да je Хрватска банка изразита трго- 

вачка банка, што значи да се и њезина средства обрћу ве- 

ликом брзином. Разуме се да то знатно појачава њезину 

снагу.

Ево банчиних завршних рачуна за последње четири 

године:

Рачун нзравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна, жиро, записи 17.173 20.264 34.366 36.215

Држ. хартије од вредн. — — 557 325

Есконтоване менице 6.238 17.607 11.578 5.619

Инкасо-менице 12.960 21.653 22.138 28.460

Дужници no тек. рач. 56.289 60.465 64.230 50.118

Дужници no гар. и акр. 12.416 26.767 28.917 27.062

Некретнине и намештај 5.197 5.197 5.044 4.892

Оставе 70.833 85.037 105.312 130.470

Пасива

Г лавница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фонд 3.028 3.039 3.060 3.092

Улози на књ. и тек. рач. 60.061 78.810 90.458 71.561»

Инкасо-менице (порв.) 12.960 21.000 . 22.138 28.460

Повер. no гар. и акр. 12.416 26.767 28.917 27.062

Добитак 1.808 1.984 2.257 2.516

Оставе 70.833 85.037 105.312 130.470

Збир биланса 181.107 237.291 272.142 283.161
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Рачуи губитка и добитка

Расходи

Управни трошков« 1.796 1.676 1.S06 1.639

Плате 2.463 2.344 2.396 2.516

Отписи — — 208 886

Чисти добитак 1.808 1.984 2.257 2.516

Приходи

Пренос добитка 1.698 1.781 1.933 2.176

Камата, пров. и др. 4.370 4.223 4.733 5.381

Збир прих. или расх. 6.068 6.004 6.667 7.557

Збир биланса, који И З ГОДИН!г у годину расте, крајем

1939 износио je 283 мил. дин. A k o се од тог изнзса одузму

износи остава, гаранција и инкасо-меница, види се да бан-

чин орбтни капитал износи нешто мање од 100 мил. дин.

Од тога отпада 71,56 мил. дин. на улоге на књижице и пз

текућим рачунима, 20 мил. на главницу, 3,1 мил. на. резер-

вни фонд и 2,5 мил. на неподељени чисти добитак. Соп-

ствена средетва према туђима стоје no прилици као и пре- 

ма 2,9. Taj однос je знатно пзвољнији од оног који се у 

банкарскоЈ политици сматра као нормалан.

Више од једне трећине обртног капитала састоји се 

из одмах расположивих средстава (из готовог новца, по- 

траживања no жиро-рачунима и из благајничких записа). 

Ta средства су билансирана са 36,2 мил., што значи да би 

Банка одмах могла да исплати преко 50®/о туђих средста- 

ва. Према претходној години ликвидна средства порасла 

су само за око 2 мил. дин., али су она према стању крајем

1936 или 1937 скоро удвостручила. Најглавнији банчин пла- 

сман су активни текући рачуни, који износе 50 мил. према 

64,23 мил. у 1908, И есконт меница je опао нрема претход- 

ној години, са 11,5 на 5,6 мил. дин. У активне текуће рачу- 

не и ескзнт меница банка je пласирада 57,31°/» свог обртног 

капитала. Даљих 5% отпада на непокретнзсти и намештај, 

a 37,7*>/о на готовину и одмах расположива средстза.

Kao што се из биланса види, Хрватска банка бави се 

у већем обиму и инкасом меница. У последњем билансу 

ове су исказане са 28,46 мил. према 22,14 мил. у претходној 

години, 21,65 мил. у 1937 и 12,96 мил. крајем 1938. Бапка 

у тим пословима није ангажовала своја средства него фин- 

сира само као повереник сопственика меница. Због тога се 

као противпозиција инкасо-меницама у активи налази rro- 

зиција' поверилаца инкасо-меница у пасиви. Важну позици- 

ју претстављајју и гаранције, које су износиле 27,06 мил. 

према 28,9 мил. у претходнзј, 26,7 мил. у 1937 и 12,4 мил. 

дин. у 1936 г. Последњих година показивале су и „оставе” 

тенденцију пораста. Међутим, ова позиција je неутрална 

и нема нарочитих утицаја на пословни успех.

Kao што се види, у банчином билансу нема ни трага

о знатнијим инвестицијама на дужи рок, нити о пословању 

са ефектима^ Осим банчине зграде и намештаја, никакве 

друге инвестиције ке постоје. Главна грана банчиног посла 

je краткорочно кредитирање увозне и извозне трговине. По 

природи овог пословања Хрватска банка живо учествује и 
у девизном послу.

Камате, провизије и разни приходи износили су 5,38 

мил. дин. према 4,73 мил. у претходној и 4,22 мил. дин. у

1937 години. Иако показују повећање према претходним 

двема годинама, ипак су приходи прилично стабилни. И у 

годинама банкарске кризе, за време јачег опадања послов- 

ног волумена, они су готово стално износили преко 4 мил. 

дин. Прилично стабилни су и банчини издаци. Управни 

трошкови износили су у 1939 години 1,64 мил. и били су 

нешто мањи него у 1938 али су с друге стране издаци за 

плате нешто повећани.

Ни за прошлу годину Банка не исплаћује дивиденду. 

Од чистог добитка употребљено je 50 хиљ. за тантијему,

34 хиљ. за дотацију резервном фонду, a остатак од 2,43 

мил. дин. пренет je на нови рачун.

У управи Хрватске банке била су г.г.: д-р инж. Сава 

Улмански (потпретседник), Марко Бауер, Хуго Доић, Ко- 

менд. Чезаре Мерцагзра, Кавал. Карло Скоти, д-р Јурај 

Томичић и д-р Ђузепе Цуколи. У надззрном одбору нала- 

зила су се господа: д-р Божидар Александер, Коменд. рађ. 

Ђулио Манфредини и д-р Владимир Маркулин. Директори 

су г.г.: Федерико Најман и Херман Шзсбергер.

ПАНЧЕВАЧКА ПУЧКА БАНКА — ПАНЧЕВО

Kao што je нашим читаоцима .већ познато, Панче- 

вачка пучка банка je највећа кредитна установа Доњег 

Баната и једина велика депозитна банка овог раније бо- 

гатзг жигарског подручја. Разуме се да аграна криза, зп- 

шта привредна депресија и паника улагача због које je из- 

била банкарска криза код нас нису могле остали без ути- 

цаја и на њено пословање. Због тога je почетком 1933, rio- 

ред тзлико других новчаних завода, и она била примора- 

на да затражи заштиту. Код ње се паника улагача из сеп- 

тембра 1931 није готово ни осетила, али се стање нз исно- 

ва изменило после доношења првих мера у циљу заштите 

земљорадника у априлу 1932. Beh тада било je сигурно да 

ће и Панчевачка пучка банка мзрати да затражи заштиту, 

јер су и њезина потраживања од земљорадника увек била 

врло знатна.

Максимални пословни волумен показивала е̂ Пан- 

чевачка пучка банка крајем 1930 године. Тада je њен оСТр- 

тни капитал износио 148,6 мил., a улози су били 121,8 мил. 

Пре негз luto je отишла под заштиту она je својим ула- 

гачима и повериоцима исплатила преко 40 милиона дина- 

ра, не рачунајући камату. To значи да jo j je и сва акгива, 

изузимајући заштићене сељачке дугове, морала бити нео- 

бично ликвидна. Већ у току 1934 године, поштз je потпу- 

но прочистила свој биланс, банка je приступила изградњи 

свог „новог” посла. Наставило се срасмерно доста брзим 

темпом и с ликвидацијом „старог пословања”, тако да су 

крајем прошле гздине „стари" улози износили још само

33,06 мил., a „стари” ресконт 6,66 мил. дин. У смислу Уред- 

бе о ликвидацији земљорадничких дугова од 26 септем- 

бра 1936 Панчевачка пучка банка предала je Аграрној бан- 

ди своја потраживања од земљорадника у из-носу од прекз

35 мил. Када се овај износ упореди са износом још нели- 

квидираних „старих” улзга, онда he се јасно; видети за- 

што je и овај угледни и одлично вођени завод у своје 

време морао да затражи заштиту и зашто се оа још и са- 

да мора. да користи том заштитом. Да законодавац дужни- 

ке —  земљораднике није ослободио обавезе да плаћају 

своје дугове, Панчевачка пучка банка не би никада тре- 
бала заштите.

У свом последњем пословном извештају банчина 

управа напзмиње, да je банкарство у прошлој години има- 

ло знатно да трпи од повремене несигурности, нарочито 

у „новоме" послу који се изграђује. До краја августа било 

je пзстигнуто повечање стања готово свих „нових” рачуна, 

али je затим због избијања рата у Европи, дошло опет 

до знатних подизања улога, a несигурност изазвана ратом 

неповољно je утидала и на кредитно пословање. Последи- 

ц,а тога je била да се до краја прошле године опет изгу- 

био онај пораст стања „нових” рачуна, до кзга je било 

дошло од почетка нрошле године до августа.

Ево главних пздатака који нам приказују развитак 

новог пословања Ланчевачке пучке банке:

Ново пословање 1936 1937 1938 1939

Актива у хиљадама динара

Менице 2.254 5.266 11.244 12.119

Дужници 4.552 6.803 6.124 7.203
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Пасива

Резерве — — — 1.097

Улози на књиж. 4.614 10.582 13.318 1&333

Улози по тек. рачуну 4.242 6.030 8.203 7.600

Ресконт — 1.799 3.230 3.256

Укупна „нова” средства достигла су висину од 25,3 

мил. дин., од чега отпада 13,3 мил. на улоге no књижицама 

и 7,6 мил. дин. на улоге no текућим рачунима Док су оии 

на књижице према претходној години еамо незнатно пзве- 

ћани, дотле су улози no текућим рачунима у току прошле 

године назадовали, и то пер салдо за 600 хиљ. дин. Иначе 

у 1936, 1937 и 1938 прилив нових средстава био je јачи од 

одлива „старих", тако да ce je у вези с тим повећавао и 

рентабилитет укупног банчиног послзвања. Због избија- 

ња рата дошло je сада у том погледу до извесног застоја. 

Kao што нам показују горње цифре. Банка je ипак и у npo- 

шлој години била у стању да помаже локалну привреду 

новим кредитима. При пласирању нових средстава управа 

je обраћала највећу пажњу на потребну сигурност и лик- 

видност. Збзг тога je давала само краткорочне зајмове no 

леницама и текућим рачунима. Стање „нових” зајмова по- 

већало ce у прошлој години за око 2 мил., на 19,3 мил. дин. 

У августу 1938 ово стање je било пзрасло до 23,6 мил.

У старом пославању продужило ce предвиђено сни- 

жење стања, јер ce новац ко.ш Панчевачка пучка банка

прима од Паба, као и онај који ce прима од осталих дуж-

ника, редовно употребљава за исплате „старим* улагачи-

ма. Кретање „старих” улога и дужника, као и целснсупно

банчино пословање, „старо” и „нзво” види ce из следеће

габлице:

Рачун мзравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Готовина 8.086 8.050 10.891 9.754

Менице 15.238 16.170 19.743 18.096

Дужници 50.700 44.615 41.640 40.609

Хартије од вредн. 3.901 8.395 5.894 4.886

Непокретности 5.963 5.884 5.773 5.135

Разна актива 4.077 6.118 7.063 6.740

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резерве 2.412 2.605 2.845 3.119

Улози 64.538 62.797 60.375 53.995

Повериоци 36 3 20 224

Ресконт 9.176 10.577 12.721 12.897

Разна пасива 1.691 2.809 4.475 4.421

Чисти добитак 111 440 568 564

Збир биланса 87.965 89.232 91.004 85.220

Рачун губитка и добитка

Расходи

Камате 1.790 1.930 1.934 2.127

Трошкови 2.209 1.770 1.781 1,823

Порези и таксе 294 276 349 186

Отпис намештаја 14 13 12 10

Ненапл. потр. 1.919 25 27 3

Чисти добитак 111 440 568 564

Прнходи

Пренос добитка 558 111 104 97

Камате 4.740 3.370 3.535 3.680

Провизије — — 216 227

Од непокретности — — 423 402

Разни приходи 1.032 969 393 307

Збир прихода 6.330 4.450 4.671 4.714

Збир биланса износи 85,2 мил. према 91 мил. у 1938.
Улози износе непуна 54 мил. Од тога отпада 21 мил. ди- 

нара на „нове" улоге no књижицама и текућим рачунима 

и 38 мил. дин. на „старе” улоге. Ови последњи смањени су 

у току прошле године за зко 6,5 мил. дин. Ресконт je ис- 

казан са 12,9 мил., готово једнако као и у претходној го- 
дини.

Дужници износе 40,6 мил. Од тога отпада 7,2 на 

„нове” и 33,4 мил. на „старе” (према 35,5 мнл. у 1938). Ме- 

ђу овим последњима налазе ce и Аграрна банка са 25,75 
мил., што значи да на остале „старе” дужнике no текућим 

рачунима не отпада внше од 7,7 мил. „Стари" дужници no 

есконту износе 6,1 мил. дин. To значи да укупна банчина 

„стара” потраживања, не рачунајући оно од Аграрне бан- 

ке, не прелазе износ од 13,6 мил. Приликом састављања 

пречишћеног биланса у 1934 години она су била биланси- 

рана са окз 80 мил. дин., a пре избијања банкарске кризе 

износила су 122 мил. дин. Ако ce узме у обзир и чињени- 

ца да осим отписа 25% губитка на земљорадничким меии- 

цама предатим Аграрној банци других отписа ненаплати- 

вих потраживања није скоро ни било, онда ce може оце- 

нити с каквом je опрезношћу банка увек поступала при- 
ликом одобравања кредита.

Укупни банчини приходи у 1939, без преноса остат- 

ка добити из претходне године, износили су 4 мил. 617 

хиљ. дин. за 50 хил>. дин. више него у претходној години. 

Од укупних прихода отпада око 80% на приход од кама- 

те. Нешто већи од оних из 1938 били су и издаци за ка- 

мату и трошкове. Ma да су, као што je већ споменуто, no- 

словна стања у прошлој години повремено била виша од 

оних из 1938, ипак je прошлогодишњи чисти добитак до- 

стигао само висину оног из претходне године. Главни раз- 

лог за то треба тражити у чињеници да ce у прошлој го- 

дини, с обзиром на неизвесност у погледу развитка поли- 

тичких и привредних прилика стално морале држати ве- 

лике готовине у приправности, да би ce увек могло у пуној 

мери одговарати захтевима улагача. To je, сасвим природ- 

но, проузроковало мањак прихода од камате. Прошлого- 

дишњи чи сти  добитак, заједно са преносом из 1938, изно- 

сио je 564 хиљ. дин. Од тога je употребљено 100 хиљ. за 

амортизацију добитка no земљорадничким дуговима, 47 

хиљ. за повећање резервног фонда и 75 хиљ. дин. за по- 

већање пензионог фонда, док je остатак од 342 хиљ. дин. 

пренет на нови рачун.

У управи била су господа: д-р Рудолф Витигшлагер 

(претседник), Херман Грамберг (потпретседник), Фрања 

Амон, д-р Хуго Ленард, Мартин Фогенбергер, Адам пл. 

Филиповић, Андреја Парчетић, Ото Вајферт, Артур Фрајнд, 

Јулије Шмит и Лудвиг Витман. У надзорном одбору суг.г.: 

Јосип Жанел (претседник), Федор Драгојлов, Роберт Хај- 

зер, Јован Вуковић и Божидар Стефановић. Генерални ди- 

ректор Панчевачке пучке банке je г. Вилим Вајс.

Читајте „НАР0ДН0 БЛАГ0СТАЊЕ'1
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Садржај:

Прва хрватска штедионица :— Загреб

„Aeroput'* društvo za vazđašni saobraćaj a. d. -- Beograd

Задружна господарска банка д. д. — Љубљана

ПРВА ХРВАТСКА ШТЕДИОНИЦА — ЗАГРЕБ

„Пословна година 1939 —  веди управа Прве хрватске 

штедионице у овом последњем пословном извештају — би- 

ла je једна од најтежих у повијести нашег завода". Са- 

свим je природио да су прошлогодишњи међународни no- 

литички догађаји утицалк неповољво и на привреду, не 

само у земљама које данас ратују, него и у оним које су 

остале неутралне. Природно je такође да je то морало да 

дође до изражаја и у прошлогодишњем пословању Прве 

хрватске штедионице. Међутим, са задовољством истичемо 

дз je овде утидај неповољвих општих прилика био далеко 

слабији, него што се то очекивало. И у прошлој години 

П-рва хрватска штедионица доказала je још једвом свој 

огроман виталитет, своју солидност и своју велику снагу. 

Биланс штедионице за 1939 показује нам да су резултати 

њеног прошлогодишњег пословаша опет повољни. Како ли- 

квидација старих, тако и изградња нових послова показују 

врло видан напредак, што значи да се и у прошлој години 

с успехом наставило опорављање ове наше најстарије и 

најразвијеније приватне депозитне установе.

Прва хрватска штедионица и у прошлој години je с 

успехом наставила да мобилизује своја стара потраживања 

и да врши исплате својим старим улагачима и повериоци- 

ма. Укупио снижење обавеза из „старог пословања” у про- 

шлој години износило je дал>их 104,8 мил. дин., a од тога 

отпада на снижење улога на књижице и no текућим рачу- 

нима 92,5 мил. Укупно снижење обавеза Штедионице из 

старог пословања no рачунима „улога на књижице”, „уло- 

га no текућим рачувима'’ и no рачуну „разних поверила- 

ца” од дана када je дошло до узнемирења улагача у 1931 

na до краја 1989 износило je 1 милијарду 875 мил. дин., a 

ако се узму у обзир и камате које je Штедионица у међу- 

времену на тим рачунима одобрила, та цифра достиже 

огромну висину од 2,2 милијарде динара. Када се узме у 

обзир да je Штедионица тај износ исплатила готово искљу- 

чиво сопственом снагом, и то знатним делом у периоду 

скроз неповољних општих привредних прилика, тек онда 

моћи he се донети суд о животној снази завода и о рела- 

тивно врло високом бонитету његовог старог пословања.

Имали смо већ прилику да констатујемо да се упз- 

редо са ликвидацијом старог пословања прилично брзим 

темпом изграђује једна нова велика штедионица, која he 

бити исто тако снажна, као што je била и стара чији ie 

развитак npe осам и no година без њезине кривице био 

привремено заустављен. Збир једне билансне стране „но- 

вог пословања” Прве хрватске штедионице достигао je већ 

висину од 698,8 мил. дин., док je крајем претходве године 

износио 611 мил., a npe пет година, крајем 1934, ни пуних 

100 мил. дин. Да би се добио прави појам о висини сред-

става Штедионице из новог пословања, морамо, напомену- 

ти да су она за око 200 мил. дин. већа од укупних сред- 

става (старих и нових) којима je крајем прошле године 

располагала ма која наша друга приватна акционарска 

банка. To значи да je Прва хрватска штедионица, чак и 

онда када се узме у обзир само њезино „ново пословање", 

још увек наш далеко највећи приватни новчани завод.

Биланс Прве хрватске штедионице има два дела. Пр- 

ви део односи се на „старо”, a други на „ново пословање’’. 

Развитак „старог пословања” за четири последње године 

видкмо из следећег упоређења:

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Готовина 31.818 33.741 31.841 21.903

Бонови Мив. финанс. 866 866 866 384

Хартије од вредности 224.598 235.203 224.153 195.8Z2--
Сопствеве заложнице 47.070 47.070 47.070 48.356

М;евице 319.418 291.749 265.210 240.003

Ломбард и репор 25.616 24.347 16.725 25.340

Тек. ii разви дужн. 680.565 596.727 519.813 481.517

Општински зајмови 55.849 54.955 50.154 49.663

Хипотекарви зајмови 62.974 51.643 43.311 42.035

Конзорциј. послови 137.986 137.808 137.675 137.531

Непокретвости 216.386 184.823 114.453 106.861

Разва актива 59.806 25.987 23.555 19.254

Пасива

Приор. главвица 20.000 20.000 — —

Г лаввица 75.000 75.000 75.000 75.000

Резерве и фовдови 68.676 68.010 59.633 67.738

Певз. фовд 28.464 *— — __

Улози 1,101.958 970.597 852.447 769.285

Тек. рач. и разви пов.. 231.542 237.274 197.335 191.577

Реесконт 242.582 228.340 211.120 188.942

Заложв. и ком. обв. 87.960 78.768 72.270 70.449

Добитак 6.675 6.926 7.021 5.730

Збир старог послов. 1,862.950 1,684.919 1,474.827 1,368.720

Збир В,ОВ‘ОГ послов. 263.572 431.506 611.776 698.819

Збир биланса 2,126.522 2,116.425 2,086.603 2,067.539

У активи видимо да су прошле године дужници no 

текућим рачунима и разви дужници редуцирани за 38,3 мил., 

на 481,5 мил. див. Мевичви портфељ je такође смањев за 

25,2 мил., ва 240 мил. див. Смањењем ова три пласмава до- 

бивево je укупво 63,5 мил. Међутим, код ломбарда и peno- 

pa имамо једно повећање од 8,5 мил., на 25,34 мил., што “je 

последица превоса са „рачуна дужвика no текућим рачу- 

нима”. Код општивских и хипотекарвих зајмова прошло- 

годкшње смањење извоси 1,8 мил. Према томе смањењем
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свих врста зајмова у прошлој години je добивево пер сал- 

до о.ко 57 мил. дин. Даљих 28,3 мил. дин. готовине прикуп- 

љено je продајом хартија од вредности, око 7,6 мил. дин. 

продајом непокретности и 4,3 мил. дин. смањењем „разне 

активе”. To значи да je Штедионица редукцијом својих 

пласмана у прошлој години прикупила око 96 мил. дин. За 

око 10 мил. дин. била je крајем 1939 и готзвина мања nero 

у претходној години, јер je и тај извос употребљен за ис- 

плате улагачима и осталим повериоцима. Укупно смањење 

збира старзг пословања у 1939 години износило je пер сал- 

до 106,1 мил. према 210,1 мил. у 1938 г., 178 мил. у 1937 г.

167,1 у 1936 и 82,3 мил. у 1935 г.

Дужници no текућим рачунима су још увек најјачи 

пласман. Ha њих отпада 35,2% целе активе. Даљих 19,5% 

активе отпада na есконт меаице, ломбард и penop, 6,6%  на 

општинске и хипотекарне зајмове, 3,9% на сопствене ко- 

муналне и хипотекарне заложнице, 10%  на конзорцијалне 

послове, 14,9% на хартије од вредности, 7,8% на вепзкрет- 

ности, 1,5°/о na готовину и 1,4?% на разне позиције.

Анализа пасиве биланса показује нам да су старе 

обавезе Штедионице у прошлзј години редуциране за 112,9 

мил., док су пласмани смањени за око 95 мил., a готовина 

за 10 мил. To значи да je за исплату старих обавеза упз- 

требљен и један део текућих прихода. За то указује и чи- 

њеница да су резерве и фовдови Штедионице из старог 

пословања крајем 1939 били за 8,1 мил. дин. већи него у 

претходвој години. Улагачима je исплаћено 83,16 мил., a 

повериоцима 5,76 мил. дин. Поред тога употребљени су и 

зватаи износи за исплату камате. За смањење обавезе no 

ресконту код Народне банке употребљен je износ од 22,2 

мил., a за исплату камате rio реесконтном кредиту 9,5 мил. 

дин. У-купне обавезе Штедиоаице из старог пословања из- 

носе још 1 милијарду 220 милиона дивара. Од тога отпада 

на улоге no књижицама 769 милиона према 2 милијарде 

174 мил. у првој половини 1931. To значи да je улагачима 

од почетка банкарске кризе до краја 1939, ne рачунајући 

камату, исплаћено око 65% њихових старих пограживања.

Beh je споменуто да су резерве и фондови Штедио- 

ниде крајем 1939 били за 8,1 мил. дин. већи него у претход- 

ној години. Фонд за покриће штета, који je образован при- 

ликом санације, крајем 1938 износио je 44 мил. У прошлој 

години смањен je за свега 127 хиљ. дин. Фонд курсне раз- 

лике смањен je за 55 хиљ. дин., на 1,76 мил. Општем ре- 

зервном фонду који je у 1938 био исказан за 6,7 мил. до- 

тиран je износ од 3,7 мил. из добити за 1938. Јамчев-ни 

фонд заложница и комуналних обвезница крајем 1938 из- 

носио je 7,1 мил., a крајем 1939 износи 4,5 мил. Разлика од

2,6 мил. пренета je на рачун разних резерви. У корист овог 

последњег рачуна књижен je у току прошле годиве и да- 

љи износ од 4,1 мил. To je део прошлогодишње добити 

који je још пре закључка резервисан. У прошлој години 

образована je и пореска резерва која je билансирана са 
500 хиљ. дии.

Пре него што пређемо на приказ новог пословања 

Штедиониде треба споменути да су њезине индустрије и у 

прошлој години радиле са задоваљавајућим резултатом. 

„Гледе наших индустријских ангажмана — вели управа 

Штедиовице у свом последњем извештају — извјешћујемо 

Вас, да их je и прошле године највећи дио закључио по- 

словну годину с добитком, a и ове ће године многе од на- 

ших индустрија платити и дивиденду”. Паробродска дру- 

штва слободне пловидбе имала су прошле године повољну 

коњунктуру, na he и Бродарско a. д. „Оцеаниа”, код којег 

je Прва хрватска штедионица ангажована, моћи да плати 

врло повољну дивиденду. Успех код Јадранске пловидбе 

д. д  био je мање повољан, јер се ово друштво посветило 

линијској пловидби, која се бори са знатним тешкоћама, 

што се има приписати с једне стране сувише ниској суб-

венцији, коју даје држава, a с друге стране повишењу из- 

датака и порасту цена, нарочито порасту цене угљу. И рад 

млинске индустрије био je активан али се и она морала 

борити с извеоним тешкоћама, нарочито због прекомерног 

оптерећења прометним порезом. Пословви резултат Дес- 

тилације дрва д. д. .у Теслићу био je повољ.нији у прет- 

ходној години.

Треба подвући да je у прошлој години био врло ин- 

тензиван и рад предузећа „Уљаник, петролеумско д. д., За- 

греб”. Продаја земног плина коју врши ово друштво стал- 

но расте. У 1939 у односу на 1938 порасла je за око 400 

хиљ. дин. односно за 12%. Beh у току 1937 друштво „Уља- 

ник” je закључило 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 и Кутини са 12 пећи. Крајем

1938 фабрика у Кутини отпочела je с радом. У  прошлој го- 

дини она je произвела 17 вагона чађи, од којих je продато

12 вагона. Изгледи ове индустрије су врло повољни, na he 

се ускоро приступити проширењу постојећих инсталација.

Предузећа у којима учествује Прва хрватска штедио- 

ница припадају разним гранама индустрије. Из објављеног 

списка хартија од вредности које она има у свом портфељу 

видимо да су најјаче заступљене акције индустрије дрва и 

папира (75,36 мил. дин.), затим акције мливске ивдустрије 

(42,63 мил.). После тога долазе акције приватвих вовчавих 

и осигуравајућих завода (21,4 мил. див.), акције електро- 

хемијске индустрије и шећерана (15,1 мил.), акције град- 

ских предузећа (10,1 мил.), акције ивдустрије гвожђа и ма- 

шина (8,14 мил.)ј акције трговачких и прометних предузе- 

ha (8 мил. див.), акције литографских и штампарских пре- 

дузећа (5,47 мил. дин.), акције текстилве и ндустрије (4,5 

мил. дин.), акције рударских предузећа (1 мил. див.), разви 

папири (8,75 мил.). Све ове акције билансираве су са укуп- 

но 200,5 мил. Поред тога, Штедиовица има у свом портфе- 

л>у за 67 мил. див. државвих облигација, за 12,5 мил. ивду- 

стријских облигација и за 11,1 мил. див. акција Народве 

банке и Привилеговаве аграрве бавке. Цео портфељ по- 

дељед je на два дела, тако да на хартије од вредвости „ста- 

рог пословања” отпада износ од 195,87 мил., a на оне „но- 

вог пословања 95,21 мил. див.

Успех Прве хрватске штедиовице у погледу изграои- 

вања „новог пословања" показује нам следећа таблица:

Актива — Ново посл. 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дивара

Готовива 75.930 96.695 114.831 120.288

Бовови М,ин. финавсија 15.616 3.891 5.796 4.011

Харт. од вредности 27.743 37.948 58.011 95.211

Менице 11.470 19.989 36.820 102.548

Репор — —• — 1.939

Текући рачуви 130.160 221.282 272.767 249.997

Разви дужвиди 2.653 8.951 19.741 22.347

Непокретвости — — 56.319 53.159

Вредв. власт. фондова — 12.786 16.528 17.355

Вредн. певз. фонда — 29.964 30.964 31.964

Пасива

Првевств. главница — — 20.000 20.000

Резервви фондови 3.800 12.786 16.538 16.792

Певзиови фовд — 29.964 30.964 31.964

Улози на књ. и тек. 232.678 358.681 464.853 465.183

Повериоци 27.094 27.325 30.098 46.513

Ресковт — 2.750 49.323 118.367

Укупво 263.572 431.506 611.776 698.819

Улозц ва књижице и no текућим рачувима крајем 

прошле годиве извосили су 465,18 мил., за 330 хиљ. дин. 

више него у 1938. „Повериоци” су исказави са 46,5 мил. и 

били су за 16,5 мил. дин. већи вего карјем претходае го-
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дине. Укупии износ средстава која су Штедионици повере- 

на од стране улагача и поверилада достигао je висину од

511,7 мил. дин. У односу на претходву годину тај износ 

показује повећање од скоро 17 мил. дин. Ако ce имају у 

виду тешке прошлогодишње прилике, биће јасно да je то 

павећање доказ поверења које Штедионица ужива. Да није 

било. узнемиревости изазване лрошлогодишњим међуиа- 

родним политичким догађајима, си-гурно je да би то пове- 

ћање било још зватво веће. У одвосу на претходиу годи- 

ну и реесковт je зватво повећан. У 1939 билаисиран je са

118,3 мил. див. према 49,3 мил. у 1938. Певзиови фовд изно- 

си 31,96 мил. Ha тај вачин укупна туђа средства „новог по- 

словања” достигла су висиву -од 662 мил. див.

Сва нова средства употребљавају ce, у смислу Уред- 

бе, само за сасвим сигурие и потпуво ликвидн-е пласмане. 

Готовина износи 120,3 мил. дин., док су боиови Мивистар- 

ства фивавсија исказави са 4 мил., a хартије од вредвости 

са 95,2 мил. дин. To звачи да je око 33% свих «ових туђих 

средстава покривено готовим Ђовцем и хартијама које ce 

иогу сваког тренуткапретворити у готов вовац. У одвосу 

на претходву годиву стање бонова Мивистарства фиван- 

сија je смањено за 1,8 мил., али je стање готовине пове- 

ћаво за 5,4 мил., a стање хартија од вредвости (првенстве- 

во државне облигације) за 37,2 мил. дмаара.

Најјачи пласман су краткорочве позајмице n o  теку- 

ћим рачунима који су исказави са непуних 250' мил. У од- 

восу ва 1938 он« су смањеви за 22,7 мил. Есконтоване ме- 

нице су према претходној години скоро угростручепе. Оне 

износе 102,5 мил. према 36,8 мил. у 1938. Разви дужници 

су билансираии са 22,3 мил., a репори са 1,9 мил. Према 

томе на краткорочне позајмице no текућим рачунима, на 

менице, репоре и разне дужвике отпада око 54°/о целокуп- 

не ;,«ове” активе одвосво 376,8 мил. према 329,3 мил. у дрег- 

ходвој, 250 мил. у 1937 години, 144 мил. крајем 1936 и 86 

мил. дин. крајем 1935 годиви. Kao што ce види кредити K o

je  Прва хрватска штедиовица у новом пословању ставља 

на расгголожење «ашој привреди до-стигли су завидну виси- 

ну. Непокретвости које су исказане у билавсу вов-ог посло- 

вања износе 53 мил., a вредности фондова, пензионог и 

властитих, 49,3 мил. див.

Рачув губитка и добитка за 1939 и три претходке го- 
диве овако изгледа:

У хиљадама динара

Расходи 1936 1937 1938 1939
Пбсловни трошкови 53,43 55,81 56,58 58,99

Лични и стварни издаци 24,22 25,74 25,67 27,16
Порези и прирези 5,07 5,80 6,28 6,01
Отписи 17,87 7,32 10,39 4,48
Пореској резерви ' — — — (0,50)

Резерви новог послов. (0,50) (0,50) (0,50) (0,50)
Чисти добитак 6,67 6,92 7,02 5,73

Приходи

Од иепокретности 3,92 3,81 2,79 3,32
Курсни добици 5,82 7,83 9,80 8,33
Кте, пров, и разви 97,53 89,96 93,35 90,72
Збир прих.— расх. 107,27 101,60 105,94 102,37

Укупви приходи у 1939 извосили су 102,37 мил. и би- 

ли су за 3',5 мил. ди«.. мањи од оних из претходне године. 

Смањење прихода je последица прошлогодишњих несигур- 

них прилика, које су приморале и друге вовчане заводе на 

крајњу резервисавост у погледу закључивања аових посло- 

ва. Због пораста туђих средстава у „вовом пословању” ц 

повећања издатака за камате лословни трошкови били су 

за око 2,5 мил. дин. већи него у 1938. Они су исказави са 

вепувих 59 мил. дин. За порезе и прирезе издато je 6 мил., 

a пола. милиона динара Штедианица je дотирала лореекој.ре- 

зерви. Отписи су могли да буду знатво мањи него у 1938

Износили су само 4,48 иил, према 10;39 um . див. у Ирет- 

ходној годиви.

Чисти добитак за 1939 исказан je после извршених 

отписа и дотација од 500 хиљада пореској резерви и 500 

хиљ. резервним фовдовима вовог послован>а са 5,73 мил. 

О а  je овако подел>е«:

Подела добитка 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

4B/o дивид. ва прв. акц. 533 800 800 800

Пензионом фонду 1.000 1.000 1.000 1.000

Певзиово јосиг. служб. -— 500 500 500

Резерви вовог посл. — 1.000 1.000 1.000

Резерви старог посл. 5.142 3.626 3.720 2.430

Укупио 6.675 6.926 7.020 5,730

Крајем 1939 Лрва хрватска штедиовица имала je, по- 

ред централе у Загребу, и-37 филијала.

Управу су сачињавали господа: Мирослав гроф Кул- 

мер (претседмик), д?р Стјепан Посиловић и инж. Ђуро Сти- 

петић (потпретседвици), д-р Бранко Пливерић (главви рав- 

натељ), Ђуро Бачић, Јурај Безук, Алексавдар Динић, д-р 

Отон Фравгеш, Ивав Галић, ЈБудевит Херерсдорфер, Ми- 

лав Гризовић, д-р Јосип Хацив, д-р Халидбег Храсвица, 

д-р Милан Јошић, д-р Људевит пл. Јосиповић, д-р Филип 

Јурчић, д-р Владимир Леустек, Љубомир Милић, Светозар 

Миливов, Миховил Николић, ‘ и«г. фарм. Јосип Салопек, д-р 

Егон Старе, д-р Никола Талер, Авте Топић и Драгав витез 

Труски. У надзорвом одбору била, су господа: поч. д-р 

Браико Шеноа (прочелник), д-р Вивко 'Мавдеки, Мавро 

Акселрад, Мартин Јаковац, Славко Турковић и Вељко 

Васић.

„AEROPUT” DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ A. D.

BEOGRAD

Pored „Aeroputa”, našeg prvog i jedinog preduzeća 

civilne aviacije, u toku 1939, a do početka novog evropskog 

rata, vršilo je redovan vazdušni saobraćaj preko naše teri

torije i 8 stranih kompanija, nemačka „Lufthanza” sa 360.000 

preletnih km, dve talijanske kompanije sa 213.700 km, poljsko 

društvo „Lot” sa 104.000 km, jedna holandska kompanija sa

78.000 km, jedna rumunska sa oko 68.000 km, jedno mađarsko 

društvo sa 32.000 km i francusko društvo „Air France” sa oko 

18.700 preletnih km. Ovo poslednje društvo, koje je kao 

prvo još u 1921 uvelo vazdužni saobraćaj u našoj zemlji, 

obustavilo je saobraćaj preko naše teritorije meseca marta 

1931. Zbog izbijanja rata u Evropi, ukinute su docnije i mno

ge druge strane linije, tako da su krajem godine ostale samo 

linije talijanskih i mađarske kompanije. I nemačka Lufthanza 

takođe je jedno vreme bila obustavila .saobraćaj, ali ga je u 

manjem obimu docnije ponovo uvela. Ukupan broj ipreletenih 

km preko naše teritorije u 1939 koji otpada na strane kompa

nije iznosio je 875.000 km. Od toga otpada oko 575.000 km 

na letove sa spuštanjem u našoj zemlji. Ostali letovi pretstav- 

Ijali su tranzitni saobraćaj bez spuštanja u našoj zemlji.

Rad i frekvenciju „Aeroputa” u redovnom saobraćaju

pokazuje nam sledeća tablica:

Godina 1935 1936 1937 1938 1939

Broj putnika 4.273 4.620 5.876 7.660 12.687

Prti jag u kg. 36.431 33.917 55.552 77.123 1.26.046

Roba u kg. 10.560 6.539 135.896 116.430 47.944

Pošta u kg. 2.013 5.100 2.855 6.890 10.556

Preleteni km 283.158 321.277 457.470 532.585 622.556

Broj prenetih putnika u 1939 iznosio je 12.687 prema 

7.660 u 1938. To je povećanje od preko 65%. Ovakav napre

dak u doba kada promet putnika pokazuje opadanje u svim 

drugim granama saobraćaja objašnjava se s jedne strane po

trebom brzog putovanja, s obzirom na neredovno stanje u
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Evropi, a s druge strane .je u vezi sa činjenicom da je Aero- 

put u prošloj godini na svim linijama vršio saobraćaj savre- 

menim. amerikanskim mašinama^ što u 1938 još nije bio slučaj. 

Za oko 20% povećan je u prošloj godini u odnosu na pret

hodnu i broj preletenih km, koji je u 1939 takođe bio re

kordan sa 622.556 km. U prošloj godini jedino je količina 

prevezene robe bila manja nego u 1938. Saobraćaj je odr

žavan na 11 linija, od kojih je 8 služilo unutrašnjem prometu, 

a 'tri međunarodnom (Bukurešt—Milano, preko Beograda, Za

greba i Venecije, zatim Beograd— Sofija i Zagreb—Beč). Ukup

na dužina svih linija eksploatisanih od strane Aeroputa iz- 

njosila je 4857 km, od kojih-otpada 80 na unutrašnje i 20V» 

na spoljne linije.

Dosadašnjih 12 godina Aeroputa imale su za posledicu 

da su potrebe unutrašnjeg saobraćaja i lokalnih veza danas 

skoro potpuno zadovoljene. Sadašnji napori Aeroputa idu za 

tim da se poveća učešće jugoslovenske civilne avijacije u 

velikim međunarodnim linijama koje prolaze ili koje treba da 

se osnuju preko naše teritorije. U svima zemljama civilni 

vazdušni saobraćaj prelazi preko zemaljskih granica i razvija 

se u dugim linijama međunarodne vazdušne mreže. Od toga 

zavisi u znatnoj meri rentabilitet, jer je dužina unutrašnjih 

linija ograničena, a sa povećanjem dužine linija postoji mo

gućnost da se uz iste investicije poveća posao. Kao što je već 

spomenuto, Aeroput je u prošloj godini radio na tri među

narodne linije. Na liniji Bukurešt—Beograd—Zagreb—Venecija 

—Milano saobraćaj je održavan od . 17 aprila do 7 oktobra 

svakodnevno, sem nedelje, i to u saradnji sa rumunskom kom

panijom „Lares” i talijanskim društvima „Ala Litoria S A” 

i „Avio Linee italiane S. A.” Od 2 maja do 15 septembra 

Aeroput je održavao tri puta nedeljno u oba pravca i liniju 

Beograd—Sofija, a od 15" juna do 2 septembra, takođe po 

tri puta nedeljno, i liniju Zagreb—Beč. Od 16 juna do 3 

septembra vršen je i saobraćaj na liniji Skoplje—Solun, i to 

po jedanput nedeljno.

Program rada za 1940 predviđa 10 linija, sa oko 710.000 

km koji će se preleteti. Šest linija služiće isključivo unu

trašnjem saobraćaju, u kome će broj preletenih kilometara 

prema predviđanju dostići 533.692 km. To sli linije Beograd 

—Borovo—Zagreb (318 letova po 362,2 km), Beograd—Niš— 

Skoplje (264 leta po 365,9 km), Ljubljana—Zagreb (262 leta 

po 118,2 km), Beograd—Dubrovnik—Sarajevo-—Beograd (91 

iet po 1.301,4 km), Zagreb—Split—Sarajevo— Zagreb (91 let 

po 1334 km) i Beograd—Podgorica (182 leta po 280,9 km). 

Pored toga predviđene su linije: 1) Beograd—Sofija, po 3 

puta nedeljno, od 2 maja do 28 septembra (130 letova po

320,3 km ili ukupno 21.920 km), 3) Beograd—Zagreb—Vene

cija—Milano (100 letova po 890,4 km ili ukupno 89.040 km) i 

4) Bukurešt—Beograd, u zajednici sa, talijanskom „Ala litoria 

S. A.” (50 letova po 457,1 кгп ili ukupno 22.855 km). Predvi

đeno učešće Aeroputa na liniji Bukurešt—Beograd i Beo

grad—Venecija— Milano, koja je od prvorazredog međuna

rodnog- značaja pretstavlja za jugoslovensku civilnu avijaciju 

lep uspeh.

Celokupan saobraćaj u toku prošle godine vršen je 

modernim i brzim amerikanskim aeroplanima tipa Lokiđ 

Elektra, kojih je bilo 7. Aeroplani ostalih tipova (Kodron, 

Dragon, Spartan itd.), kojih je bilo 8, služili su kao rezerva 

i za vanredne letove. Prilikom obuke novih pilota jedan avion 

tipa Kordon bio je oštećen, pa je rešeno da se rashoduje, 

tako da je krajem 1939 društvo raspolagalo parkom od 14 

aeroplana. U toku poslednje tri godine Aeroput je upotpunio i 

potpuno obnovio svoj letački park, tako da za 1940 nije po

stojala potreba za nabavkom novih aeroplana. Pored letačkog 

parka društvo ima i vozački park koji se sastoji iz 14 auto- 

Omnibusa i 3 lakih kola.

Pre nego što pređemo na analizu bilansnih cif ara mo

ramo naglasiti da je ceo saobraćaj i u prošloj godini obav^ 

Ijen sa stoprocentnom sigurnošću. Društvo ima 11 pilota, 1 

pilotskog pripravnika i 7 radiotelegrafista, pored ostalog teh~; 

ničkog i komercijalnog osoblja.

Imali smo već priliku da naglasimo da je zaključenjem 

ugovora na 10 godina sa državom, početkom prošle godine, 

rad društva stavljen na sigurnu osnovu. Blagodareći novom 

ugovoru bolje je obezbeđen programski razvitak naše civilne 

avijacije i njeno jače učešće na međunarodnim liniama u sa

radnji sa stranim kompanijama.

Potrebna objašnjenja o finansijskim prilikama »Aero

puta.« daje nam sledeće upoređenje:

Aktiva: 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Blagajna 101 348 84 93

Novčani zavodi 1.476 115 55 776

Dužnici 5.614 6.043 4.207 7.990

Hartije od vrednosti 1.115 ' 1.260 1.378 1.280

Avioni 1.960 5.667 7.474 11.350

Motori 1.989 1.550 2.110 2.811

Automobili 306 432 522 556

Nameštaj --- -- --- - 130

Alati i rez. đelovi 1.413 1.224 1.335 1.724

Nepokretnosti 59 59 53 47

Gorivo i mazivo --- --- 789 1.172

Ostave i kaucije 377 320 281 1.107

Pasiva:

Glavnica 9.000 9.000 9.000 9.000

Rezervni fond 1.496 1.665 1.835 2.048

Fond za osiguranje 2.273 2.873 3.472 4.045

Foid kursne razlike 384 529 647 549

Fond za dividendu 103 103 103 103

Fond za usavr. let. mat. 183 183 183 183

Poverioci --- 2.003 2.437 10.690

Razna pasiva —— --- — - 740

Ostave i kaucije 377 320 281 1.107

Dobitak 406 453 505 572

Zbir bilansa 14.222 17.129 18.465 29.039

Rashodi:

Koštanje eksploatacije 6.912 8.127 11.221 .9.307

Administrativni troškovi 1.438 1.095 1.407 1.379

Drž. dažbine i osigur. -- -- -- 4.659

Kamate i provizije — -- -- 810

Ostali troškovi -- - 936 1.385 604

Otpisi 2.581 6.651 6.205 7.937

Dotacije rez. fondu 45 50 56 64

Dobitak 406 543 561 572

Prihodi:

Ukupni prihodi 11.383 17.313 20.779 25.333

Na strani aktive vidimo da vrednost aviona opet poka

zuje povećanje od skoro 4 mil., na 11,35 mil. Krajem 1939 

ukupne investicije bilansirane su sa 16,6 mil., dok su u 1936 

iznosile samo 5,7 mil. Ako se uzme u obzir i činjenica da je 

u toku poslednje tri godine za otpise upotrebljeno 20,8 mil:, 

videće se da je društvo za to vreme za nove aeroplane, re

zervne delove i druge investicije izdalo oko 32 mil. din. To je 

morao da bude vanredno veliki finansijski napor. Ne treba 

hi naglašavati da je današnja stvarna vrednost društvenih ae

roplana i ostalih investicija znatno veća od bilansne. Povoljno 

je da je oko 9б|)/о investicija pokriveno sopstvertim sredstvima. 

Ova iznose 15,93 mil. din. Od toga otpada 9 mil. na glavnicu,

2,05 mil. na rezervni fond, 4,04 mil. na fond za osiguranje 

preka 800 hilj. na ostale fondove. Ü ođnošu rta prethodnu
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godinu fondovi su povećani za 785 hilj. din., a prema 1936 za 

:2,5 miliona.

Poverioci iznose 10,7 mil. prema 2,4 mil. krajem pret- 

%ođne godine. Razna pasiva iskazana je sa 740 hilj. din. Pre

ma tome ukupna tuđa sredstva dostigla su visinu od 11,43 

•mil. Od toga je upotrebljeno samo oko 700 hilj. din. za po

kriće investicija, a ceo ostatak služi za pokriće obrtnog ka

pitala. Ta pozicija sadrži neobračunata dugovanja stranih kom

panija sa kojima Aeioput sarađuje (za prodate karte), ali iz

gleda da je tu i jedan deo državne subvencije koji još nije 

bio naplaćen. »Aeroput« ima i hartija od vrednosti, i to za

1,28 mil. prema 1,37 mil. din. krajem 1938. Odmah raspoloživa 

gotovina iznosila je 869 hilj. din.

Ukupni prihodi u 1939 iznosili su 25,33 mil., za 4,5 mil. 

din. više nego u prethodnoj godini. To je uglavnom posleđica 

povećanja državne subvencije. Za prošlu godinu ova je izno

sila 18 mil., dok su trgovaćki prihodi iskazani sa 7,28 mil. Na 

strani rashoda vidimo da je koštanje prošlogodišnjih letova 

Iznosilo 7,27 mil. din., što znači da bi se trgovačkim priho

dima mogao pokriti samo taj rashod. Ostali neposredni tro

škovi eksploatacije izinosili su 2,03 mil. Ukupni troškovi u 

1939, ne računajući otpise, bili su 16,76 mil. prema 14 mil. u

1938, što znači da su povećani za 2,7 mil. din., odnosno za ne

punih 20%. Kao što je već spomenuto u 1939 bio je i broj 

preletenih kilometara za oko 20%  veći od onog iz prethodne 

godine. U prošloj godini bili su i otpisi (7,93 mil.) za 1,7 mil. 

din. veći od onih iz 1938, što je i prirodno s obzirom na jaču 

aktivnost i nabavke novih aviona.

Čisti dobitak iskaizan je sa 572 hilj. din. Od toga je 

upotrebljeno 540 hilj. din. za 6% dividendu i 64 hilj. za do

taciju u rezervni fond. Ostatak od 32 hilj. din. prenet je na 

novi račun.

U upravi »Aeroputa« bila su gospoda: R. Pile (pret

sednik), Milorad Jefremović (potpretseđnik), inž. Tadija Son- 

dermajer, Damnjan Vlajić, Miodrag S. Paunović, poč. Sveti

slav N. Stajević, Vojislav Lj. Pavlović, Lazar Sladeković, inž. 

Miodrag Obrenović, d-r Ivan Ribar, Milivoje Čolak-Antić, Lju- 

bomir Antić, Svetislav Hođera i inž. Tadija Sondermajer (di

rektor). U nadzornom odboru nalaze se g. g.: Svetislav Jelić 

(pretsednik), inž. Stanojlo Veličković (poTpretsednik), Dim. S. 

Bogojević, d-r Rad. Popović i St. F. Popović. Komesari su 

g. g.: Đorđe Jovanović i d-r Krešimir Kristić.

ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА Д Д , -  ЉУБЉАНА

Претежна већина словеначких задруга организована 

je и учлањена у „Задружној звези”. Ова je у току 1920 ос- 

новала Задружну господарску банку, која je на тај начин 

постала благајном односно новчаном централом задруге 

учлањених у „Задружној звези”. Задружна господарска 

банка има знатан број пословних пријатеља и изван задру- 

гарских 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 Бле- 

ДУ, У Крању и Марибору. Од пре две године Банка има и 

своју филијалу у Београду, која одлично ради. За време 

банкарске кризе укинуте су, пак, филијале у Сомбору, Ђа- 

кову, Шибенику, Цељу и Кочевју.

Банкарска криза je и иначе прилично успорила сна- 

жни развитак Задружне господарске банке. Иако je ова 

имала главницу од само 12 милиона динара, ипак je она 

била успела да закључи десету годину свог постојања —

1930 —  са обртним капиталом од скоро 550 милиона дина- 

ра. После септембра 1931 наишле су тешкоће сличне они- 

ма с којима су се морали борити и готово сви остали на- 

ши новчани заводи. После избијања банкарске кризе за-

друге — пословни пријатељи Задружне господарске бан- 

ке —  повукле су своје вишкове који су им били потребни 

за удовољење сопствених улагача. Банка je без икакве за- 

штите одолевала скоро три године свима тешкоћама и ис- 

платила je за то време задругарима и осталим улагачима, 

урачунавши и камату, око 265 мил. дин.

Почетком априла 1934 затражена je заштита, a већ за 

31 децембар исте године Банка je била у стању да даде 

биланс који je показивао пречишћено стање завода после 

извршене реколструкције и санације. Сама санација заво- 

да извршена je на следећи начин: 40% старих улога и по- 

траживања поверилаца претворено je у специјални резер- 

вни фонд који je тиме био достигао висину од 92,5 мили- 

она; 9[0% старе главнице je отписано, a „Задружна звеза” 

je преузела нове прионтетне акције у износу од 18,8 мнл.; 

за покриће сумњивих потраживања употребљени су, поред 

годишњег добитка и износа добијеиог отписом главнице 

(10,2 мил.), банчини резервни фондови од 6,22 мил., као и 

књиговодствени добитак од око 5 мил. који je настао ва- 

лоризацијом непокретности.

До краја 1936 Задружна господарска банка исплаћи- 

вала je, у смислу Уредбе, само аконтације на старе улоге, 

за оправдане нужне потребе улагача, a већи износи су упо- 

требљени за исплату реесконта и других обавеза на које 

се je морала плаћати већа каматна стопа. У току последње 

три годкне исплате старим улагачима и повериоцима су 

повећане. Почетком марта 1938 ослобођени су сви стари 

улози на књижице и rto текућим рачунима до 10 хиљ. дин.; 

у јулу 1938 ослобођени су затим у целости и сви стари уло- 

зи до 15 хиљ. дин., као и 20% оних који су износили 15 до 

25 хиљ. односно 10% од оних који су се кретали између 

25 и 50 хиљ. дин. Почетком фебруара 1939 ослобођени су 

у целости и сви улози до 25 хиљ., a крајем 1939 и сви они 

до 30 хиљ. Банка je, поред тога, исплатила евима улага- 

чима и целокупеу камату за 1937, 1938 и 1939 годину. Од 

укупног броја заштићених улога на књижице и nò теку- 

ћим рачунима no досадашњим шестомесечним исплаћеним 

распзредима ослобођено их je 77t%. Kao што се види, лик- 

видација старих рачуна напредује задовољавајућим тем- 

пом. У свом последњем извештају управа напомиње да су 

приликом реализадије старих ангажмана у много случајева 

постигнути бољи резултати него што je то било предвиђе- 

но приликом састављања пречишћеног биланса.

Задовољавајуће резултате показује и развој новог 

пословања. Промет тог дела пословања био je у прошлој 

години за скоро пола милијарде већи од оног из 1938. Ha- 

рочито јак пораст показивали су девизни послови и посло- 

вање no текућим рачунима:

Рачун изравнања

Актива —  старо посл,. 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Г отовина 3.673 3.161 5.717 9.846

Ефекти сопствени 25.814 29.324 22.569 17.234

Ефекти пенз. фонда 239 196 169 148

Менице 21.872 19.325 17.047 15.326

Дужници 147.010 127.936 123.713 117.162

Дужн. спец. рез. фонда 92.508 90.136 85.842 82.288

Конзорц. послови 4.727 6.704 4.826 2.986

Непокретности 9.251 9.058 8.876 7.612

Остала актива 3.907 5.948 4.223 4.0.53

Актива —  ново посл.

Готовина 4.416 6.634 13.809 16.270

Ефекти — 3.652 3.857 4.040
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Мевице 4.476 8.074 5.842 10.517

Дужници 8.584 18.030 36.350 31.188

Остала актива 169 13 700 256

Пасива —  старо посл.

Г лавница

Приорит. главница 

Резервви фонд 

Фовд курсне разл.

Спец. рез. фонд 

Пензиони фонд 

Улози на књижице 

Улози no тек. рач. 

Повериоци 

Реесконт

Преносне позиције 

Добитак

Пасива — ново посл.

Улози ва књиж. 3.895 9.209 25.120 22.099

Улози no тек. рач. 4.157 10.394 6.991 6.457

Повериоцв 8.408 16.168 26.356 32.175

Остала пасива 494 484 1.467 •383

Збир биланса 326.646 328.191 333.542 319.028

У току претпрошле године „нова средства су пове- 

ћана са 35,7 на 58,4 мил. дин. односно за око 65!%. Због 

узнемирености улагача изазване позватим међународним 

политичким догађајима улози на књижице „новог послова- 

ња” смањени у у т,оку 1939 пер салдо за 3 мил., на 22,1 

мил. дин. Код улога no текућим рачунима дошло je до 

смањења од пола мил. дин., на 6,4 мил. Насупрот томе ста- 

ње „нових” поверилаца je ловећано за 5,8 мил., на 32,17 

мил. динара. Благодарећи томе укупно стање туђих сред- 

става новог пословања у 1939 било je за око 2,7 мил. веће 

него крајем претходне године и достигло je висину од 61,1 

џш . дин. Oko 501% нових средстава пласирано je у активне 

текуће рачуне, око 17°/о у мееичве и око 7ј% у ефекте, док 

се преко 2(3% налази у банчиним касама као готовина. У 

односу на претходну годину стање дужника no текућим 

рачувима смањено je за 5,16 мил., али je no прилици за 

исто толики износ повећано стање меница, a веће je за око

2,5 мил. и стање готовине.

Збир „старог’ пословања који je у пречишћевом би- 

дансу за 1934 годину био исказаи са 325 мил. дин. пао je до 

краја 1938 на 273 мил. Утоку прошле године опет je сма- 

њен за преко 15 мил., на 257,9 мил. див. Разуме се да су 

досадашње исплате улагачима и повериоцима, од почетка 

1935 до краја 1939, биле знатно веће. Наиме, треба имати у 

виду да су у међувремену повећани и банчини фондови, a 

мора се узети у обзир и капитализирана камата.

У току прошле године стање ефекта „старог посло- 

вања” смањено je за 5,33 мил. Од тога отпада 650 хиљ. дин. 

на смањење због губитка на курсној разлици и 4,45 мил. на 

смањење због издвајања 31% обвезница за ликвидацију се- 

љачких дугова, које су стављене на расположење имаоци- 

ма специјалног резервног фонда. Један део смањења после- 

дица je уношења акција „Товарне вериг. д. д. Селце”, које 

су продате с добитком. Стање „старих” дужника смањено 

је-за 6,55 мил., на 117,16 мил., a стање меница за 1,7 мил., 

на 15,32 мил. дин. За 3,6 мил. дин. смањено je и стање дуж- 

ника издвојених за покриће специјалног резервног фонда. 

Извесно смањење показују и позиције „непокретности’' и 

„конзорцијалви послови”. Од прикупљеног вовца остала 

су 4,13 мил. у благајви, тако да je стање готовине пове-

ћано са 5,71 мил. див. крајем 1908 на 9,84 крајем 1939.. 

Остатак je употребљен за исплате улагачима, повериоцима 

и имаоцима специјалног резерввог фовда. У прошлој годи- 

ни стари улози ва књижице смањеви су за 6 мил., ва 20 

мил. дин. У одвосу ва 1937 они су више вего преполовље- 

ни. Стари улагачи (ва књижиде и ;по текућим рачунима) и 

повериоци потражују још свега 127,3 мил., a имаоци спе- 

цијалвог резерввог фовда 83,2. мил. Према одлуци послед- 

ње главве скупштине овим последњим исплатиће се сада 

износ од 3,75 мил. У току последње три годиве имаоцима 

специјалвг резерввог фовда исплаћено je 13 мил. див.

Овде треба вапомевути да Задружва господарска 

бавка учествује у неколико ивдустријских предузећа, која 

раде са задовољавајућим успехом. „Стора д. д. товарва за- 

вес у Шт. Виду, Љубљава”, „Шешир д. д., Шкофја лока”, 

„Змај, товарва за галвавичве елемевте и« електротехвико, 

д. з. о. з., Љубљана” и „Кристал, товарва огледал ин бру- 

шенега стекла, МарибОјр" закључују пословву годину с вр- 

ло добрим резултатом. Једиво су код „Текстилаве д. д. то- 

вар«е суква, Кочевје” и вродукција и продаја због поман- 

кања сировина вазадовале.

Ево бавчивог рачува губитка и добитка:

Расходи 1936 1937 1938 19-39

у хиљадама дивара

Камата —  пасивна 4.602 6.023 5.843 5.349

Плате 2.282 2.349 2.382 2.542

Социјалво осигурање 308 315 355 398

Управви трошкови 1.064 1.101 1.087 1.003

Порези и таксе 503 477 739 689

Отпис иввевт. и ветгокр. 193 193' 182 156

Отпис невапл. потр. — 309 114 6

Резерва за сумњ. потр. 1.191 944 480 869

Чисти добитак 2.043 3.660 3.637 3.890

Приходи

Превос добити 937 251 — —

Камата — актвова 7.948 11.473 10.387 10.406

Провизије 1.062 1.402 2.675 2.867

Од ефеката 1.824 1.840 1.322 1.222

Од непокретности 415 404 435 407

Збир прихода 12.186 15.371 14.820 14.902

Укупни приходв у 1939 извосили су 14,9 мил., за 82

хиљ. див. више од ових из 1938. Према 1938 вешто су сма- 

њеви приходи од ефеката и вепокретвости, али су У за- 

меву за то повећави приходи од камате и провизија. Про- 

меве н*а страви расхода су готово безвачајве, ако се изуз- 

ме смањење издатака за камату за пола милиона и повећа- 

ње дотације резерви за сумњива потраживања за 400 хиљ. 

див. Чисти добитак исказав je са 3,89 мил. Од тога je упо- 

требљево за всплату 41%. дивидевде н.а приоритетве акције 

752 хиљ. и за дотацију резервном фовду 389 хиљ. дин. 

Остатак се исплаћује имаоцима специјалвог резерввог 

фовда.

У управи су господа: д-р Јожа Басај (претседник), 

д-р Јосип Воршић и д-р Јосип Дермаства (потпретседви- 

ци), д-р Фравц Шаубах, Матко Цурк, Игвачиј Вок, Фравц 

Храстељ, Коврад Голограац, и Вивко Кожух. У вадзорвом 

одбору била су г.г.: Богомил Ремец (претседвик), Јосип 

Бургар, д-р Ставислав Житко, Мартив Стебловник и Макс 

Лукала. Члавови дирекције су г.г.: д-р Ивав Слокар (ге- 

вералви директор), д-р Јошко Јавеж и Автов Ковчау (ди- 

ректори) в Фравц Ерце (вицедиректор).
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68.629 61.962 60.343 58.668

60.263 43.208 50.627 48.607

3.766 3.525 2.331 1.622

11.500 16.304 13.161 12.502

2.043 3.660 3.637 3.890
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ЉУБЉАНСКА КРЕДИТНА БАНКА — ЉУБЉАНА

За Љубљанску кредитну банку 1940 година je ју- 

биларна. Завод je основан 1900 г. са главницом од 500 хиљ. 

круна. Већ у 1901 главница je удвостручена, у току 1905 

повишена je на 2 мил. круна, у 1909 на 3 мил., у 1911 на 

5 мил., у 1912 на 8 мил., у 1917 на 10 мил., у 1919 на 20 

мил., у 1920 на 50 мил. кр., у 1922 на 80 мил. кр., које су 

приликом за-мене круна за динаре у тој години претворене 

у 20 мил. дин. Већ у 1923 главница je опет била повишена, 

и ro на 50 мил. дин. Равно 10 година после тога, 1933, 

банчина главница je у вези са банкарском, кризом снижена 

на 20 мил. дин., али je У 1934 опет повишена на 30 мил., 

колико износи и данас. Упоредо са повећавањем главнице 

до избијања банкарске кризе у 1931 години стално су ce 

повећавала и остала средства Љубљанске кредитне банке. 

Крајем 1930 банчини фондови износили су 11,5 мил. дин., 

a стање улога и поверилаца било je достигло висину од 

око 570 мил. дин. Банчин укупни промет у тој години из- 

носио je нешто мање од 46 милијарди динара,

Наведени цифарски подаци јасно указују "на значај 

и огромну снагу ЈБубљанске кредитне банке. По величини 

обртног капитала она je пре банкарске кризе била зау- 

зела четврто место међу нашим приватним акционарским 

банкама и «алазила ce je одмах иза Прве хрватске ште- 

дионице, Југословенске удружене банке и Југословенске 

банке. Оно што je Прва хрватска штедионица за хрватски 

и Српска банка из Загреба за знатан део српског народа, 

то je Љубљанска кредитна банка за Словенце — њихов 

највећи новчани завод, и то још са изразито домаћим 

капиталом.

Иако je то банка са изразито словеначким капита- 

лом, ипак ce за њу не може казати да je своје послове 

ограничила само на Словенију. Још од пре рата, поред 

филијала у Гориди и Трсту, она je подржавала филијале 

у Сплиту и Сарајеву. Банчина филијала у Сплиту игра још 

и данас видну улогу међу новчаним заводима који по- 

слују у Далмацији. После Уједињења мрежа филијала била 

je ijoin јаче проширена, али су за време кризе неке између 

њих ликвидиране. Поред централе у Љубљани банка има 

данас 10 филијала: у Цељу, Крању, Марибору, Птују, Ра- 

кеку, Словењ-Градецу, Сплиту, Шибенику, Загребу и Бео- 

граду. Београдска филијала отворена je почетком фе- 

бруара прошле године. Она, у ствари, и није сасвим нова. 

Наиме, почетком прошле године банка je у Београду пре- 

местила своју дотадашњу новосадску филијалу, јер су у 

Београду и услз.ви за рад повољнији, a овде je филијала 

и потребнија, с обзиром на чињеницу да један велики нов- 

чани завод, као што je то Љубљанска кредитна банка, не 

може да буде без свог сталног заступства у престоници.

Банкарска криза оставила je овде, као и код већине 

осталих приватних новчаних завода, дубоке трагове. Beh

je споменуто да су улози и повериоци Љубљанске кре- 

дитне банке крајем 1930 износили 570 мил. дин., a крајем 

прошле године банчине укуп-не обавезе из старог посло- 

вања једва су прелазиле износ о^ 130 мил. Банка je извр- 

шила санацију у смислу Уредбе већ крајем 1934. Том при- 

ликом главница je снижена од 50 на 20 мил., a отписане 

су и банчине резерве које су до краја 1932 биле порасле 

на 12 мил. Иако je банка у смислу Уредбе имала мо- 

гућност да 40“/» свих својих обавеза претвори у нову при- 

оритетну главницу и специјални резервни фонд, ипак ce 

она тим правом није користила. Иначе, банчини велики 

улагачи у 1936 добровољно су уписали нову приоритетну 

главницу од 10 мил. дин. После извршене санације банка 

je наставила с редукцијом „старог пословања”, a постигла 

je врло лепе успехе и код изградње „новог посла”. Упркос 

тешким приликама, које су изазване међународним поли- 

тичким догађајима, ликвидадија „старих послова" лепо je 

напредовала и у прошлој години. До краја 1938 били су 

исплаћени сви стари улози до 10.000 динара, a затим S°/o 

квога на оне до 50 хиљ. и 2|%--тна квота на оне изнад 50 

хиљ. дин. У прошлој години банка je исплатила и све старе 

улоге до 15.000 дин., затим поновно 1010/» квоту на оне до

50.000 и 31%-тну квоту на оне преко 50.000 дин. Свима ула- 

гачима исплаћена je поред тога и цела камата за 1939 и 

раније године.

С обзиром на чињеницу да ce у прошлој години три 

пута понављала узнемиреност код улагача, треба нарочито 

подвући да код Љубљанске кредитне банке стање улога у 

1939 у односу на 1938 није смањено. Напротив, они су опет 

повећани за око 31% односно за 4,7 мил., на 155 мил. дин. 

Морамо одмах истакнути да су одмах расположива сред- 

ства „новог пословања” крајем 1939 износила 49 мил. дин. 

Тиме би банка одмах -могла исплатити 1331%, свих нових 

обавеза. Банчино ново пословање je и иначе потпуно ли- 

квидно, тако да je она увек спремна за сваку евентуалност.

Ево главних билансних позиција Љубљанске кре- 

дитне банке за последње четири године:

Актива: 1936 1937 1938 1939

Ново пословање ' хиљадамаi динара

Благајна жиро 30.384 29.289 32,718 39.212

Благ. записи -- -- 15.000 5.000

Валуте и девизе 503 271 208 229

Харт. од вредн. -- -- 4.747

Менице 25.073 29.146 46.262 47.648

Предујмови (ломб.) 1.206 17.181 21.972 21.351

Дужници 21.955 27.981 34.257 37.517

Прелазне позиције — 590 54

Старо пословање: ■ ,
Готовина 4.843 2.764 5.645 9.421

Хартије од вредн. 14.722 16.061 16.523 11.818

Харт. рез. фонда —— 328 512
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Ме-нице 27.996 24.267 17.266 12.151

Предујмови, (ломб.) 225 120 183 91

Дужнипи

банке 563 463. 353 2.104

покрив. залогом 66.694 56.097 40.265 32.884

покр. бланко акц. 41.828 34.422 31.243 21.050

Конзорц. посл. и учешћа 49.859 49.974 50.184 49.604

Непокретности 30.783 30.291 27.053 22.147

Инвентар 833 723 590 620

Остала актива 6.171 6.914 6.300 5.249

Пасива:

Ново пословаше

Улози на књижице 22.861 37.563 57.782 45.603

Улози на тек. рач. 56.260 65.926 92.486 109.400

ГТрелазне позиц. -- 379 740 755

Ново посл. укупно 79.121 103.868 151.008 155.758

Старо пословање

Главница 20.000 20.000 20.000 20.00О
Приорит. главница 10.000 10.000 10.000 lo.OOO

Резервни фондови 1.861 2.494 3.127 3.550

Улози 77.746 67.925 59.710 51.060

Повериоци 102.642 92.319 80.786 65.234

Рее-сконт 24.203 20.986 15.204 11.538

Разна пасива 5.532 5.781 4.334 4.436

Чиста добит 2.532 2.592 2.754 1.834

Старо посд. укупно 244.517 222.098 195.916 167.652

Збир биланса 323.638 325.966 346.924 323.410

До краја 1934, пре него што je приступила дефини- 

гивном рашчишћавању свог биланса, Љубљанска кредитна 

банка била je успела да прикупи 44,8 мил. дин. нових 

средстава. У 1935, 1936 и 1937 .прикупљено je даљих 60 

милиона, у 1938 нових 48 милиона, a у прошлој години, 

Kao што je већ споменуто 4,7 мил. дин. „Но.ви” улози на 

књижице смањени су у прошлој години за 12,2 мил., али 

су они no текућим рачунима за 16,9 мил. дин. пзвећани. 

Ови последњи су на тај начин достигли висину од 109,4 

мил., док су „нови” улози на књижице билансирани са

46.6 мил. дин. Крајем прошле године нова средства била 

су овако пласирана: Готдаина je износила 39,2 мил. према

32.7 мил. и претходној години, што значи да je повећана 

за 6,5 мил. дин. Благајнички записи износили су 5 мил. 

према 15 мил. у 1938. У билансу за прошлу гздину јавила 

се и једна нова позиција — хартије од вредности, које су 

исказане са 4,74 мил., ако урачунамо и хартије од вред- 

ности међу одмах расположива средства, видимо да су 

зна према 1938 пер салдо повећана за 1,26 мил. Есконт 

меница повећан je за око 1,4 мил., на 47,6 мил. Предујмови 

износе 21,35 мил., за 621 хиљ. дин. мање него у претходној 

години, a дужности no текућим рачунима повећане су за 

3,26 мил., на 37,5 мил. дин. Kao што се види, на дужнике 

пз текућим рачунима отлада 241% целе активе, на менице 

3fP/» и на предујмове 14/%.

Од дана када je Љубљанска кредитна банка добила 

заштиту (тј. од 26 маја 1932) до краја 1939 он je исллз- 

тила својим старим улагачима и повериоцима, не рачуна- 

јући камату, нешто више од 200 мил. дин. Од тога je испла- 

ћено у прошлој гздини, опет не рачунајући камату, око 

28 мил. дин. У вези с тим „стари” улози пали су са 59,71 

мил. дин. у 1938 на 51,06 мил. дин. крајем 1939. Дакле, сма- 

њенк су за 8,65 мил. односно за око 15*/». Повериоци су ре- 

дуцирани са 80,7 мил. у 1938 на 65,2 мил. у 1939 односно за 

скзро 2Q%, За 3,67 мил. смањен je и реесконт, који после 

тога још износи 11,5 мил. дин.

Банка je у прошлој години мобилизовала још и веће 

изноее. Ha то указује и чињеница да je готовина старог 

пзсловања" повећана са 5,64 мил. у 1938 на 9,42 мил. кра- 

јем 1930. Порасло je и банчино потраживање код других

новчаних завода са 353 хиљ. у 1938 на 2,1 мил. у 1939. Све 

остале позиције на страни активе су смањене: хартије од 

вредности за 4,7 мил., менице за 5,1 мил., дужници покри- 

вени залогом за 7,4 мил., дужници пзкривени бланко-ак- 

цептима за 10,2 мил., конзорцијални послови и учешћа за 

580 хиљ. дин., непокретности за 4,9 мил. и разна актива 

за 1 мил. дин. У међувремену од избијања банкарске кризе 

до краја прошле године најјаче су редуцирани дужници са 

380 мил. дин. крајем 1980 на цигло 54 мил. у 1939. Менице 

износе јзш свега 12 мил. дин. према 103 мил. крајем 1930. 

Непокрет-ности су због валоризадије извршене у смислу 

Уредбе биле порасле са 20,7 мил. у 1930 на 34,4 мил. у 

1934. У току последњих: 5 година оне су опет смањене за 

преко 12 мил., на 22 мил. дин. Последњих година најмање 

прзмена било je код „конзорцијалних послова и учешЈпа. 

Крајем 1939 ова позиција била je билансирана са 49,6 мил. 
дин.

Банчина- управа напомиње у свом последњем изве- 

штају да су сва предузећа код којих Банка учествује за- 

кључила своје прол1Логодишње пословање са повзљним 

резултатом. Љубљанска кредитна банка учествује у сле- 

дећим предузећима: 1) Здружене папирнице Вевче, Гори- 

чане ин Медводе д. д., 2) Славија, југословенска осигура- 

вајућа банка, Љубљана, 3) Шешир, творница шешира д. 

д., Ш кзфја Лока, 4) Текста д. д. за текстилну производњу, 

Марибор, 5) Сладкор дружба з. о. з., Љубљана, 6) Мотвоз 

ин платно д. д., Гросупље, 7) Сплошна ставбена дружба д. 

д., Марибор, 8) Папирлес, дружба з. о. з., Љубљана, 9) 

Творница опека и цријепа д. д. у Сиску и 10) „Трио" тр- 

жишка индустрија обутве д. з. з. з., Тржић (ранија твор- 

ница ципела Ј. Разборшек, Тржић).

Банчин рачун губитка и добитка овако изгледа:

Расходи: 1936 1937 1938 1939

У хиљадама динара

Камате 10.330 10.591 11.953 11.912

Трошкови 2.201 2.225 2.166 2.183

Плате и пензије 6.450 7.108 6.733 7.071

Порези 715 888 956 1.388

Отпис нам. и непокр. 141 499 457 577

Отпис дубиоза 2.833 2.079 2.078 2.033

Чиста добит 2.532 2.592 2.754 1.834

Приходи:

Пренос добити 351 523 589 637

Од ефеката 919 1.106 1.206

Камате 19.688 17.550 19.730 19.013

Од непокретности 788 1.299 789 695

Провизије 4.376 5.692 4.883 5.446

Збир прих-расх. 25.203 25.983 27.097 26.998

Збир прихода, без преноса добити из претпрошле го- 

дине, износи 26,36 мил. дин. и само je за 150 хиљ. мањи од 

оног из 1938. У ствари, према претпрошлој години приходи 

од камата били су за преко 700 хиљ. дин. мањи, али je 

тај мањак највећим делом надокнађен порастом прихода од 

провизија за 563 хиљ. Иначе, смањење прихода од камате 

изазвано je тиме, што je банка преко целе прошле године, 

с обзиром на неизвесност развитка међународних полити- 

чких прилика, била приморана да држи бесплатно у својим 

касама врло знатне износе готовине. Благодарећи својој 

великој ликвидности банка je увек без икаквих тешкоћа 

могла да задовољава све захтеве својих улагача и пове- 

рилаца. Иако joj je. Нарздна банка била одобрила већи 

реесконтни кредит за ново пословање, она ес њиме није 

користила, јер je увек имала довољно сопствених сред- 

става на расползжењу. У лоређењу са претходном годи- 

ном чиста добит je такође са скоро 1 мил. дин. мања. To 

je у вези с повећашем издатака за порезе плате. Општи 

трошкови пове'ћани су према претходној години само за 

17 хиљ. дин.
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. Прошлогодишн.а чиста добит, без преноса из 1938, 

износила je 1 мил. 197 хиљ. дин., a с тим преносом — 1 

мил. 834 хиљ. Од тога je употребљено 400 хиљ. дин. за ис- . 

плату 4|% дивиденде на првенствене. акције и 1,12 мил. за 

дотацију фондовима. Остатак од 314 хиљ. дин. пренет je 

на :нови рачун.

У управи Љубљанске кредитне банке била су го- 

спода: Иван Јелачин (претседник), Лео Соуван и д-р Ер- 

нест Рекар (потпретседници), Вилим Бизјак, д-р Иван 

Боле, д-р Јернеј Демшар, инж. Оскар Драчар, Фран Хме- 

љак, Август Јенко, инж. Tomo Кнез, д-р Алојзиј Кобал, Јо- 

„сип Виндишер, Херберт Вошиаг и Јакоб Задравец. У над- 

зорном одбору налазила су се г. г.: инж. Душан Сернец 

(претседник), д-р Алојз Кунст, Виктор Наглас, Милош Осет 

и Мирко Степич. Главни директор je г. Хануш Крофта. 

Заменик главног директора je г. Рихард Швангер, a ди- 

ректори, су г. г.: д-р Фран Павлин и Фран Рус. Комесарч 

су г. г. : д-р Јосип Фишингер и Цирил Поклукар.

GRADIŠTANSKO ELEKTRIČNO I INDUSTRIJSKO DRUŠTVO 

A. D. VELIKO GRADIŠTE

Privredna delatnost u unutrašnjosti zemlje, ipo palan

kama, ograničava se na trgovinu i ranije mere zaštite se

ljaka i na kreditne poslove ukoliko ima industrije, izuzevši 

možda samo Leskovac, ona je osnovana kapitalom, ako je 

donmći, beogradskih trgovaca i kapitalista. U našoj provin

ciji nema mnogo kapitala, a onaj koji se naiđe teško ide u 

industriju. Jedan od najuspešnijih poduhvata malograđanskih 

kapitalista je Gradištansko električno i industrijsko društvo 

u Velikom Gradištu. Put koji su ti ljudi — osnivači dru

štva — pošli, liči na put velikih kapitalističkih pionira na 

zapadu. Polazna tačka bila je i kod jednih i kod drugih siro

vine i izvori energije. Prva zarada postignuta je prerađiva- 

njem i oplemenjivanjem ovih sirovina, koje su se našle u 

neposrednoj okolini. Okolina Velikog Gradišta bila je jedna 

od žitnica Srbije. Žito je poslužilo za osnovu starinske indu

strije brašna vodenice. Na Peku su bile dve vodenice. Na 

mestu gornje vodenice stoje danas šest industrijskih predu- 

zećai Kao prva preduzeća osnovana su električna centrala, 

koja iskorišćava vodenu energiju Peka, i mlin za proizvod

nju finog brašna. Gradištansko brašno poznato je i uživa 

odličan glas u najvećim potrošačkim centrima. U Beogradu 

se troši to brašno. Uprava posvećuje veliku pažnju izgradnji 

mlina Postrojenja su u 1938 god. dopunjena i proširena, 

tako da je postignut veći kapacitet i bolje iskorišćavanje žita. 

Plodovi su se brzo pokazali, već u 1939 god., kada je mlin 

postigao znatno bolji uspeh.

Mnogo kasnije od mlina, ali po istom principu po

dignuta je fabrika zejitina. U Stigu se u velikoj meri gaji bun

deva za stočnu hranu. Kao sporedni proizvod pri tome otpada 

seme od bundeva, koje se inače baca. Zahvaljujući fabrici 

zejtina stiski seljaci mogu da prodaju taj otpadak. Važnu eko

nomsku ulogu odigrala je fabrika zejtina za vreme ekonom

ske krize, kada je omogućila prelaz sa žitarica na uljane 

biljke. Od tada je postao suncokret ukras stiških polja, koji 

ujedno daje i velike koristi. U 1939 g. fabrika zejtina je 

proširena rafinerijom, koja će proraditi u tekućoj godini. 

Time će biti povećan industrijski kapacitet društva, što znači 

veliku dobit i za odgajivače uljanih biljki.

U izgrađivanju industrije Gradištansko električno i in

dustrijsko društvo se nije zadovoljilo samo prerađivačkom 

industrijom. Ono je imalo u vidu i potrebu Gradišta i nje

gove okoline i za njeno zadovoljenje podiglo je vunaru i 

fabriku leda. Ova poslednja je u prošloj godini premeštena 

na zemljište kod društvene centrale, pošto je prvobitni te

ren fabrike leda upotrebljen za svrhe fabrike kartona, koja 

pretstavlja poslednji i najznačajniji industrijski produkat dru

štva. Fabrika kartona nije u kartelu proizvođača kartona. 

Ona prodaje svoju robu, kao što je rečeno u izveštaju, od 

Bitolja do Siska, po cenama, koje su znatno niže od kar- 

telskih. Uspesi koje je društvo postiglo u toj industrijskoj 

grani, prelaze lokalni okvir. Fabrikom kartona društvo ulazi 

u red onih industrijskih preduzeća, koja imaju opšti značaj. 

Društvo, kao što se vidi iz godišnjeg izveštaja, misli da na

stavi rad u tom pravcu i da osnuje nova industrijska predu

zeća. Treba želeti da društvo i u tom pravcu ima miiogo 

uspeha.

Žalosna je činjenica kod industrijalizacije naše zemlje 

da oni faktori čiji je zadatak da pomažu svaku inicijativu U 

u tom pravcu, to ne čine nego je baš tamo gde mogu koče. 

Ni odnosi društva prema opštini nisu takovi, kakvi bi trebali 

da budu s obzirom na ekonomski značaj Gradištanskog elek

tričnog i industrijskog društva za grad i okolinu. Društvo 

pokušava da te odnose sredi, jer to zahtevaju interesi i dru

štva i opštine.

Račun izravnanja

1936 1937 

u hilj.

1938

din.

1939

Blagajna 22 6 40 73

Poštanska štedionica 49 138 158 . 405

Opšta trg. banka _ _ -- 40 --
Automatski mlin 837 768 772 670

Fabrika kartona 247 265 263 237

Fabrika zejtina 62 61 157 160

Fabrika leda 57 51 46 58

Vunara 34 31 28 40

Električna centrala 57 53 48 62

Jaz i Jaruga 19 17 15 14

Materijal i mreža 20 30 43 57

Nameštaj i pribor 36 1 din. 1 din. 1 din.

Vređnost rez. fonda 247 265 309 291

Vrednost os. rez. fonda 21 66 102 93

Hrana 14 39 71 66

Hartija i karton -- 76 127 24

Gorivo i mazivo 42 33 43 24

Dužnici po spisku 480 480 480 284

Kaucije 18 18 18 18

Pasiva

Glavnica

Fondovi:

400 400 400 400

rezervni 247 262 281 300

osobeni rezervni 288 322 463 793

za ev. štetu 75 95 95 95

obn. mašina 196 226 250 301

amort. mašina 186 216 239 239

kursnu razliku 54 89 124 88

Narodna banka 250 250 250 --
Opšta trg. banka 0.2 0.5 -- —

Društveni akcepti 480 480 480 284

Polagači kaucija 18 18 18 18

Akc. na raspoloženje 80 70 120 132

Zbir bilansa 2.231 2.439 2.720 2.650

Račun gubitka i dobitka

Opšti i troškovi proizvodnje 626 728 911 1.173

10% otpis:

mlina 93 84 86 78

fabr. kartona 27 29 29 26

fabr. zejtina 7 7 18 18

fabr. leda 6 6 5 6
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vunare 4 4 3 4
centrale 6 6 5 7
jaza i jaruge 2 2 2 2
materijala i mreža 2 3 5 6
nameštaja i pribora 1 4 — —

Od čiste dobiti: 

osobenom rez. fondu 87 84 69 324

fondu za obn, mašina 25 30 24 51

fondu za amort. mašina 25 30 23 —

fondu ev. štete 10 20 — . —

Akcionarima na raspoloženje 80 70 120 132

Prihodi

Bruto prihod 1.001 1.106 1.299 1.827

Zbir prihoda-rashođa 1.001 1.106 1.299 1.827

Zbir bilamsa, koji sa neznatnom korekturom od 150.000 

din. odnosno 138.000 din. u 1938 g. pretsta.vlja obrtni kapital, 

pokazuje stabilnost. Obrtni kapital za poslednje četiri godine 

kreće se od 2,1 mil. do 2,5 mil. din. U dvema poslednjim go

dinama obrtni kapital se kreće oko 2,5 mil. din., dok je u 

prethodnim dvema bio nešto niži. Obrtni kapital se sastoji 

isključivo od sopstvenog kapitala. Dug koji je postojao kra

jem 1938 g. prema Narodnoj banci od 250.000 din. otplaćen 

je u 1939 g. Glavnica pri tome igra sporednu ulogu. Ona je 

za poslednje četiri godine iznosila svega 400.000 din. Najvaž

niju ulogu imaju fondovi, koje se svake godine znatno pove

ćavaju. U bilansu za 1939 g. povećan je osobeni rezervni fond 

za 324.000 din. Jedan znatan deo dobitka prema tome, upo

trebljava se za pojačanje sopstvenih sredstava. Ako fondove 

koji imaju specijalnu namenu kao što su oni za eventualnu 

štetu, za obnovu mašina, amortizaciju mašina i kursnu razliku 

ostavimo na strani, vidimo da rezervni i osobeni rezervni fon

dovi iznose trostruki iznos glavnice. Prema tome najmanji 

vrednost akcija je trostruki iznos nominale. Ali će vrednost 

biti još veća pošto ima i takih rezervi, koje se ne vide. Sa

svim jasno se vidi tiha rezerva kod dužnika, koji su u bilan

su otpisani, iako će se verovatno naplatiti u idućoj godini. 

Dužnici koji se vode sa 284.000 din. prema 480.000 din. u 

ranijim godinama otpisani su u svakoj od četiri poslednjih 

godina. Najveći deo kapitala plasiran je u investicije fabrika, 

čija se vrednost nije znatno menjala za poslednjih četiri go

dine i kretala se oko 1,3 mil. din. od čega polovina otpada 

na vrednost mlina. Ceo porast obrtnog kapitala otpada po 

čekovnom računu od Poštanske štedionice sa 158.000 na 405.000 

din. Likviditet društva se prema tome znatno povećao, što je 

s obzirom na prilike vrlo povoljna pojava. Vrednost rez. fonda, 

koja se sastoji od hartija od vrednosti pala, je sa 411.000 na

384.000 din. zbog pada kursa državnih hartija od vrednosti.

Bruto prihod kao što se vidi iz računa gubitka i do

bitka dostigao je rekordnu visinu sa 1,8 mil. din. prema 1,3 

mil. 1,1 mil. i 1 mil. u prethodnim godinama. Prihodi su u 

znatno većoj meri porasli od troškova, i to za 262.000 na

1,1 mil, din. Ta okolnost pokazuje da se industrijska pređu- 

zeća društva nalaze u povoljnoj fazi degresije troškova. Otpi

si su u 1939 g. bili normalni u istim godinama kao i prethodne 

tri godine. Znatno su se povećale dotacije osobenom rezervnom 

fondu sa 69.000 na 324.000 fondu za obnovu mašina sa 24.000 

na 51.000 din., dok dotacije ostalih fondova nisu se pokazale 

potrebnim. Dobitak koji se deli akcionarima iznosi 132.000 

din. prema 120.000 din., što omogućuje isplatu 33% dividende.

Članovi upravnog odbora su g.g.: Dragiša S. Stefanović, 

pretsednik, V'elj. V. Ivković, potpretsednik, Čed. S. Bajkić, 

Miodrag T. Obradović, Branko Kašiković, Momčilo Petrović. 

Članovi nadzornog odbora bili su: Petar N. Obradović, pret

sednik, Svet. A. Stefanović, Košta R. Živanović, Alek. St. 

Blagić.

RUDNIK »KOSTOLAC« ĐORĐE VAJFERT A. D. 

U KOSTOLCU

Naša zemlja je bogata lignitom. Pa ipak su vrlo retki 

oni rudnici lignita koji prelaze lokalni značaj. »Kostolac« 

po svom položaju jedan je od najvažnijih nalazišta lignita 

kod nas, pošto leži gotovo neposredno na obali Dunava, ne

daleko Od ušća Morave. Blizina najvećih potrošača u Sme- 

derevu, Pančevu i Beogradu, vodeni put do njih i transport 

sopstvenim brodovima čini kostolački lignit gotovo bes- 

konkurentnim. Najveći potrošači su pivare Vajfert u Beo

gradu i Pančevu, mlinovi i druga preduzeća iz koncerna poč. 

Đorđa Vajferta kao i Sartid u Smederevu. Lignit kostolački 

je vrlo dobrog kvaliteta, sa prosečno 3.500 kalorija. Za vre- 

me krize prodaja lignita nije bila dobra. Poboljšanje in

dustrielle konjunkture dobro je došlo i Kostolcu, taiko da je 

znatno povećana proizvodnja. Usled rata u Evropi a naro

čito zbog velike zime pokazala se nestašica uglja krajem 

1939 g. i početkom ove godine. Kostolački lignit je u sve 

većoj meri upotrebljen po privatnim kućama za ogrev. 1 

visoki vodostaj Dunava uticao je povoljno na potrošnju lig

nita. Pumpe vodnih zadruga radile su dan i noć, i sledstveno 

trošile velike količine lignita. Često se dešavalo da je tražnja 

lignita znatno prelazila tehničke mogućnosti rudnika, tako 

da nije mogla biti cela zadovoljena. Usled jake zime i vi

sokog vodostaja nestale su zalihe lignita u Kostolcu.

Pored rudnika društvo ima svoje rečno brodarstvo sa 

modernim brodovima i šlepovima. Usled rata i sve veće važno

sti Dunava kao saobraćajnog puta i rečna flotila »Kostolca« 

je dobila veći značaj. Brodovi služe pretežno za prevoz lignita 

do potrošača kraj Dunava, sve do Beograda. Sopstvene lađe 

pružaju sada potpunu sigurnost transportnih sredstava, što 

inače s obzirom na veliku tražnju brodskog prostora za iz

vozne svrhe, ne bi bio slučaj. Gotovo je sigurno da će bro

dovi »Kostolca« biti u maksimalnoj meri zaposleni i pre- 

vozom lignita kao i drugim transportom.

Pored rudnika i brodarstva »Kostolac« ima svoje veliko 

poljsko imanje, parni mlin i kamenolom. Ali oni ne igraju 

važniju ulogu. Kao što ćemo docnije, iz analize računa gu

bitka i dobitka, videti, najvažniju granu proizvodnje čini 

rudnik. Iz donje tablice, koja sadrži bilansne brojeve za po

slednje četiri godine vidi se između ostalog i to da je veliki

deo obrtnog kapitala investiran u plovne objekte, koji me-

đutim ne služe za samostalno privređivanje nego pretežno

za prevoz lignita.

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 513 321 608 737

Hartije od vrednosti 598 601 1.521 1.531

Nepokretnosti 2.521 2.471 2.372 2.277

Koncesija »Kostolac« 5.500 5.500 5.900 5.500

Mašinerije 421 79 341 307

2el. postrojenja 1.288 1.259 1.070 909

Mlinska instalacija 138 117 100 87

Pokretni inventar 287 300 323 310

Novi potkop 201 180 162 146

Plovni objekti 18.595 18.037 16.685 15.434

Inventar plovnih objekata 630 535 428 390

Ugalj i materijal 750 636 . 860 945

Dužnici 6.193 6.408 5.687 4.590

Razna aktiva 76 82 171 847

Kaucije, gar. i ostave 23.017 22.997 31.842 21.332
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Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Rezervni fond 57 58 60 66

Dobr. fond Đ. Vajferta —.—■ 109 136 200

8% obveznice 4.500 4.500 4.500 4.500

Akcepti 8.739 8.025 10.460 14.567

Poverioci 13.223 12.866 8,815 1.350

Razna pasiva 1.007 926 1.175 2.863

Kaucije, gar. i ostave 23.017 22.997 31.842 21.332

Dobitak 36 136 428 462

Zbir bilansa 60.728 59.624 67.671 55.385

Obrtni kapital 37.711 36.827 35.820 33.586

Obrtni kapital iznosio je krajem 1939 g. 33.6 mil. din.

prema 35.8 mil., 36.8 mil. i 37.7 mil. u iprethodnim godinama. 

Smanjenje u 1939 godini nastupilo je usled pada poverioca 

sa 8.8 mil. na 1.4 mil. dinara. Taj ogroman pad poverioca 

izazvao je porast meničnih dugova sa 10.5 mil. na 14.6 mil. 

din. u 1939 godini. Ali i pored toga per saldo imamo sma

njenje dugova za blizu 4 mil. din. To je za jednu godinu 

vrlo veliki uspeh. Povoljni stalni kredit na osnovu 8% ob

veznica ostao je kroz poslednje četiri godine nepromenjen 

sa 4.5 mil. dm. Razna pasiva, koja sadrži prolazne obaveze 

prema liferantima i drugim licima povećala se sa 1.2 mil. 

na 2.9 mil. din. Glavnica je ostala nepromenjena 10 mil. din., 

dok su fondovi .porasli sa 196.000 na 266.000 dinara.

Najveći deo kapitala investiran je u plovne objekte, 

čija je vrednost u biiansu iznosila 15.4 mil. din. prema 16.7 

mil., 18 mil. i 18.6 mil. din. u prethodnim godinama. Smanje

nje dolazi od redovnih godišnjih amortizacija. Inventar plov

nih objekata iznosio je 390.000 din. prema 428.000 u pret

hodnoj godini. Vrednost koncesije »Kostolac« navedena je 

u biiansu nepromenjeno sa 5.5 mil. din. Vrednost nepokret- 

nosti se postepeno smanjuje, tako sa 2,4 mil. u 1938 g. na

2.3 mil. u 1939 g. Otpisi su kod nepokretnosti maleni, što 

je sasvim prirodno, s obzirom na njihov trajni karakter. 

Troškovi otvaranja novog potkopa -u rudniku aktivirani su 

sa 146.000 din. prema 162.000 u 1938 g., što pokazuje da se 

i oni postepeno otpisuju. Veću investiciju pretstavljaju još 

železnička postrojenja, sa okruglo 909.000 prema 1 mil. u

1938 i 1.3 mil. u ranijim dvema godinama. Mlinska instala

cija je manje vrednosti, svega 87.000 din. prema 100.000,

117.000 i 138.000 din. u prethodnim godinama. Pokretni inven

tar iznosio je 310.000 din. u 1939 prema 323.000 u 1938 g.

Zalihe su se povećale sa 860.000 na 945.000 din. u 1939 g.

Vrlo je verovatno da su zalihe lignita u prvim mesecima o. g. 

već prodate. Dužnici su iznosili 4.6 mil. din. prema 5.7 mil. 

din. Njih sačinjavaju stare mušterije »Kostolca«, tako da je

sigurnost maksimalna. Razna aktiva porasla je znatno sa

171.000 na 847.000 din. Hartije od vrednosti iznosile su 1.5 

mil. din. kao i prošle godine. Gotovina se povećala na 737.C00 

din. prema 698.000 din. i znatno je veća nego 1937 g. kada 

je iznosila 321.000 i u 1936 g. sa 513.000.

Poboljšani likviditet posledica je znatnog porasta pri

hoda, koji se vidi iz donje tablice.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1909

u hiljadama dinara

Adm. i opšti trpškovi 4.142 4.867 4.483 5.268

Amortizacija 323 410 1.910 1.804

Otpisi sumnj. potr. 527 —.— 183 569

Dobitak 36 136 428 462

Prihodi

Prenos dobitka 503 36 107 358

Rudnik 4.502 5.308 6.682 6.612

Brodarstvo 10 12 65 963

Mlin 7 10 19 26

Ekonomija 6 — . 13 15

Razni prihodi — 12 118 136

Zbir prihoda-rashoda 5.029 5.418 7.005 8.103

Prihodi su sa 8.1 mil. din. u 1939 g. postigli rekordni

nivo, prema 7 mil., 5.4 mil. i 5 mil. u prethodnim godinama. 

Na porast u 1939 g. u prvom redu je uticalo povećanje pri

hoda od brodarstva sa 65.000 na 955.000 din. Prenos dobitka 

bio je u 1939 takode veći, 368.000 din. prema 107.000 din. 

Najveći prihod bio je od rudnika 6.6 mil. din. prema 6.7 mil. 

din. u 1938 g. Ostali prihodi, koji sua manjeg značaja po

kazali su u 1939 g. porast, tako razni sa 118.000 na 136.000 

din., ekonomije sa 13.000 na 15.000 din. i mlin sa 19.000 na

26.000 din.

Administrativni i troškovi proizvodnje i pogona pove

ćali su se sa 4.5 na 5.3 mil. din. Za administraciju Inve

sticija upotrebljeno je 1.8 mil. din. prema 1.9 mil. din., a 

sumnjiva potraživanja otpisana su u visini od 569.000 pre

ma 183.000 din. Čist dobitak u 1939 g. iznosio je posle do

tacije rezervnom fondu 102.313 din., što je zajedno sa pre- 

nosom dobitka iz 1938 u iznosu od 357.818 din. stavljeno 

akcionarima na raspoloženje.

U upravnom odboru su bili gg.: d-r Miiorad Đorđević, 

pretsednik; d-r Ferdinand Gramber, 2orž Faj, Herman Gram

berg i Oto Vajfert. Članovi nadzornog odbora su bili gg.: 

Rudolf Pile, pretsednik; d-r Gustav Kerpeli, Žarko Đ. Krstić. 

Generalni direktor je g. Živojin Đ. Nešić.

DOMAĆA BANKA A. D., BEOGRAD

Domaća banka se bavi finansiranjem električne indu

strije u našoj zemlji, i to one koja spada u interesnu sferu 

švedskog kapitala, jednog od najvećih svetskih preduzeća, 

A. B. Elektro-Invest. U prošloj godini banka je postigla lep 

uspeh i uprkos vrlo teških prilika u koje je zapala naša pri

vreda, a pogotovo naše bankarstvo, zbog rata na evropskom 

zapadu. Da se Domaća banka razvijala u prošloj godini go

tovo nezavisno od opštih prilika ima se pripisati činjenici, daje 

ona zainteresovana u električnoj industriji, koja kod nas još 

daleko nije iskoristila svoj kapacitet. Prosvećivanjem širokih 

narodnih slojeva sve više i više uzima maha želja sa napret

kom i racionalizacijom proizvodnje, koja se ne da zamisliti 

bez upotrebe električne struje. Ona je već dosada postala 

veliki pomagač našeg seljaka u njegovom radu, a njena upo

treba uzima sve većeg maha. Električna društva vrše važnu 

kulturnu misiju kod nas. Ne samo time što daju svetlost, 

koja je već sama po sebi oličenje napretka, nego što daju 

energiju koja ima da izvrši transformaciju života našeg sela 

i naše palanke.

Može biti da dižavni organi to znaju. Ali ako znaju ne 

ravnaju se po tom saznanju. Fiskus smatra svako veliko i 

napredno preduzeće kao neprijatelja države br. 1. Nova po- 

reska opterećenja pogađaju u najvećoj meri ova preduzeća, 

koja najviše koriste našoj zemlji, pošto su najnaprednija. 

Država se stavila na stanovište, tamo treba da se uzme gde 

ima, pa prema tome treba udariti sav poreski teret na naj

napredniji deo naše privrede. Tačno je da se ne može uzeti 

timo gde nema. Ali je tačno i to, da nesposobnost, nemarnost 

i nerad ne mogu da posluže kao privilegija da bi se izbegavala
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poreska obaveza. Naš fiskus bolećivo čuva neke društvene 

radove i prekomerno, pa zato mora druge da optereti ne- 

sražmerno visokim dažbinama. Ta jednostrana poreska poli

tika nije u interesu napretka zemlje, pošto onemogućuje ini

cijativu i sprečava postanak takovih preduzeća koja služe 

progresu zemlje. Po novoj poreskoj politici mi bi za uvek 

morali da ostanemo poljoprivredno-stočarska zemlja sa veli

kim viškom neproduktivnog stanovišta, koje je preko godine 

yiše gladno nego sito. Onaj deo naše privrede, koji je najteže 

pogođen novim dažbinama ima potpuno pravo da ustane pro

tiv takve poreske politike. I u izveštaju Domaće banke je 

podvučeno, da će nova poreska politika dovesti našu privre

du do propasti.

Ne samo u poreskoj već i deviznoj politici ima nedo

stataka, koji teško pogađaju privredne interese zemlje. U 

prošlogodišnjoj analizi bilansa Domaće banke naveli smo d-a 

devizne vlasti prave teškoće transferu naših obaveza prema 

šveđanima i pomoću izvoza naših proizvoda. Kao što izgleda, 

gledište se u tom pitanju promenilo kod nadležnih. Bar to 

pokazuje sklonost da je Domaća banka uspela u 1939 god. 

da izvozi naše proizvode u Švedsku u vrednosti od preko 14 

mil. din. prema 6 mil. din. u 1938 god. Iako taj posao nije 

bio naročito unosan, bančina uprava je rešila da ga nastavi i 

ti buduće. Švedsko tržište bilo je doskora za nas bez većeg 

značaja. Zasluga je Domaće banke, a time je zadužila celu 

našu privredu, da je za naše proizvode otvorila šira vrata 

Švedskoj.

Poslovanje banke se vidi iz donjih tablica i računa gu

bitka i dobitka za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 1.380 101 954 1.133

Tekući računi 12.828 9.300 13.339 18.185

Hartije od vrednosti 1.202 1.204 1.213 1.186

Nepokretnosti 1.083 1.083 1.089 2.004

Nameštaj 100 100 112 116

Kaucije i ostave 25.727 28.758 28.848 28.878

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Rezerva 136 162 278 209

Ulozi i tekući račun: 13.014 8.655 13.230 18.829

Razna pasiva 5 --- 193 604

Zbir bilansa 42.332 40.575 45.549 51.520

Obrtni kapital 16.605 11.817 16.701 22.642

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi 605 707 647 730

Kamata 441 268 380 446

Porezi 15 23 31 23

Otpisi 22 32 300 106

Dobitak 5 -- - 193 659

Prihodi

Kàmata 974 847 1.276 1.360

Provizija 60 93 113 506-

Od nepokretnina 54 51 ■ 54 85

Razni —_ 7 90 U

Gubitak , -- 32 —— --- ...

Zbir rashoda — prihoda 1.088 1.030 1.533 1.951

Kod većine naših banaka obrtni kapital pokazao je u 

1939 god. smanjenje zbog odliva uloga na štednju. Kod Do

maće banke na suprot tome pokazao se dosta znatan porast 

na 22,6 mil. prema 16,7 mil. u prethodnoj i 11,8 mil. 11,6 mil. 

u ranijim dvema godinama. Najveći deo njegov otpada na. 

povećanje uloga po tekućim računima, koje iznosi 5,6 mil. 

na 18,8 mil. din. Razna pasiva u kojoj su prolazne stavke po

većala se sa 193.000 na 604.000 din. U strukturi sopstvenih 

sretstava nije bilo jačih promena. Glavnica je ostala nepro- 

menjena 3 mil. din., a fondovi su nešto smanjeni sa 278.000 na

209.000 din., pri čemu je redovni rezervni fond ostao ne

taknut, 176.631.98 din., dok je smanjen fond za amortizaciju 

nameštaja na 32.778 din. Odnos između sopstvenih i tuđih 

sredstava je povoljan, naročito s obzirom na to što banka 

upravlja imovinom svojih starih poslovnih mušterija, čije bi 

se potraživanje ?re moglo smatrati kapitalom nego oba

vezom.

Povećanje došlo je u aktivi do izražaja’ u porastu te

kućih računa sa 13,3 mil. na 18,2 mil. din. Bonitet dužnika je 

iznad svake sumnje. Dužnici banke su ona električna pređu- 

zeća nad kojima banka ima potpunu kontrolu, što je najveća 

sigurnost. Visoka je i bančina gotovina sa 1,1 mil. din. pre

ma u 1938 g 954.000 U likvidne pozicije možemo još raču

nati i hartije od vrednosti koje se sastoje od akcija za koje 

vlada stalno interesovanje. Vrednost njihova je bila u 1939 

god. 1,18 mil. din. prema 1,21 mil. u 1908 god. U znatnoj 

meri se povećala vrednost bančinih nepokretnosti za 1 mil, 

na 2 mil. din., usled kupovine novih objekata.

Prihodi su se kretali povoljno u 1939 god. Oni od ka

mata su se nešto povećali sa 1,2 mil. na 1,3 mil. din. u 1939 

god. Znatno veći je bio porast prihoda od provizija sa 113.000 

u 1938 god. na 506.000 din., usled oživljenja izvozničkog posla. 

Prihod od nekretnina povećao se takođe, u vezi sa novo pri

došlim nekretninama. Razni prihodi su se smanjili sa 90.000 

na 11.000 din. S obzirom na sve veću skupoću troškovi su se 

povećali sa 647.000 na 730.000 din. Pasivne kamate su porasle 

sa 380.000 na 446.000 din., što je prouzrokovano povećanjem 

uloga po tekućim računima. Otpisi su iznosili 106.000 din. 

znatno manje nego t; prethodnoj godini, kada su bili 300.000 

din., ali više nego u ranijim godinama. Izgleda da su hitni 

otpisi, koji nisu mogli biti otpisani u ranijim godinama zbog 

nemanja dobitaka skinuti odjednom u 1938 godini, a1 za 1939 

god. nije više ostalo mnogo. Čisti dobitak bio je u 1939 god. 

rekordan i iznosio je 659.000 din. prema 193.000 u 1938 god. 

Akcionarima je data dividenda od 10% prema 5% u 1938' 

god., na novi račun ipreneto je 277.343 din., rezervni fond je 

dotiran sa 65.833 din. a u ime tantijeme dato je činovnicima 

26.333 din.

Članovi upravnog odbora su: Ing. Momčilo A. Petrović, 

pretsednik, Milivoje M. Kostić, potpretsednik, Ing. Vas. Bikar, 

Ing. Vas. D. Veljković, Ing. Zv. Stilinović, Bo Brundin.

U nadzornom odboru su bila g.g.: Vojislav S. Spaso- 

jević, prets., Ivan Radojević, Rad. M. Spasić i Olaf Vikstven.

=  • = .

Ширите „Н ародно Б л а го ста њ е“
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Садржај:

Српска банкд Д- Д. У Загребу 

Električna centrala »Faia« a. d. —  Beograd

СРПСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Извештај Српске банке за 1.939 г. сјајан je извор, за- 

једној са ранијим извештајима, за проучавање последица 

државне интервенционе политике у области кредита. По- 

знато je из ранијих извештаја и анализа биланса у „Народ- 

ном благостању”, да je Српска банка морала да тражи за- 

шткту због законодавства о земљорадничким дуговима. 

Српска банка, која je једна од најпознатијих депозитних 

банака у крајевима преко Саве и Дунава, била je доста 

јако ангажована у земљорадничком хипотекарном послу. 

Али земљораднички кредити били су тако добри и сигур- 

ни да je Српска банка могла мирне душе гледати у бу- 

лућност. Линерам заштиту земљорадника, међутим, која je 

сваким законодавним актом пооштрена на штету повери- 

оца, морала je одвести и Српску банку под заштиту. A 

шта то значн умеће да цени само онај који познаје уло- 

гу, коју je Српска банка играла у нашем привредном жи- 

воту — у првом реду пречанских крајева — са њеном гу- 

стом филијалном мрежом. Није претерано рећи, да je за- 

конодавство о заштити земљорадника зачепило један сна- 

жан извор кредита, који je био од врло велике користи за 

машу приареду. Витална снага Српске банке помогла joj 

je да преброди оне велике тешкоће, које су биле проузро- 

коване заштитом, када je настала ратна опасноет, na v 

еептембру прошле гздине и рат на западу. Свако за- 

оштрење међународне сктуације узнемирило je улагаче 

што ce манифестовало у повлачењу улога на штедњу. На- 

рочито je био јак одлив улога у септембру прошле годи- 

не, после првих ратних сукоба. Влада je прописала позна- 

ту Уредбу којом су прописани рокови за иеплату улога. 

Уједно je Народна банка отворила кредите банкама и тиме 

омогућила да оне успешно издрже навалу улагача. Ta мера 

Народие банке уродила je пуним плодом и спречила ката- 

:трофу наше кредитне организације. У извештају Српске 

банке изражена je. захвалност Народној бакци за њену 

успешну интервенцију. После прве навале улагача ситуа- 

цнја ce смирила, али улози, у супротости са ранијим кри- 

зама, које су биле изазване компликацијом међународних 

догађаја нису ce повратили банкама, или само у мањој 

иери. Ми смо склони да верујемо; да je та ненормална 

појава проузрокована Уредбом о отказним роковима, Ште- 

дише и пословни свет принуђени су да држе велике гото- 

вине код куће односно у својим благајнама, пошто je 

Уредба створила код њих утисак да не могу распзлагати 

својим улозима код банака у часу евентуалне преке по- 

требе, него само после извесног времена.

Развитак међународних догађаја неповзљно je ути- 

цао на банчино послова.ње. Било je међутим, у току го- 

дина и повољних утицаја. Добар жетвени принос и скок 

цена земљорадничких производа допринели су бржем ли- 

квндпоању старих послова, na су створили и могућносгн

новог пласмана, исгина само у изузетним случајевима. Hai 

плата старих потраживања била je задовољавајућа. Српска 

банка je увек широкогрудно излазила и сусрет старим ула- 

гачима. Од 1 јануара она даје знатне аконтације улага- 

чима чији je улог на књижици 31-XII-1934 износио до

100.000 према 30.000 дии. у истом времену претхздне ro- 

дине и 150.000 према 50.000 дин. no текућим рачунима.

Биланси за последње четири године, као и издвојене 

ставке новог пословаша за последње три године овако из- 

гледају:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Г зтовина 29.206 26.873 46.774 36.614

Благајнички записи -— 4.833 7.000 —

Валуте и девизе 3.501 4.093 1.443 2.275

Хартије од вредности 44.181 47.023 59.121 57.280

Вр. гар. фонда хип. заложн. 891 967 1.042 800

Вредност рез. фонда — ■— — 386

Вредност пенз. фонда 10.782 10.993 10.453 9.994

Менице 260.663 149.682 139.910 141.189

Дужници no тек. рач. 84.346 182.988 176.855 190.308

Дужници no обвезницама 5.210 5.629 5.119 4.356

Конз. и разни послови 1.621 1.967 2.364 2.622

Непзкретности 28.638 29.089 27.724 26.280

Намештај. 1 1 1 1

Разна актива 2.571 838 634 1.428

Гаранције и оставе — — 319.316 330.107

Пасива

Главница 40.500 40.500 40.500 40.500

Рез. фонд 14.250 14.250 14.250 14.250

Спец. рез. фонд 3.5СО 3.500 3.500 3.500

Фонд за валутни ризик 1.599 1.599 1.599 1.599

Гл. фонд заложница 750 750 750 750

Фонд за курс. разл. 3.432 4.677 4.054 4.054

Фонд у смислу Уредбе о

обр. П. D. 350

Пензиони фонд 13.053 13,622 14.870 15.934

Улози (стари) 230.833 209.768 176.111 149.391

Улози (нови) 43,902 58.589 95.006 83.965

Реесконт 93.013 88.899 96.472 111.559

Остали повериоци 21.284 22.829 22.916 36.816

Преносни рачуни 909 794 822 591

Неподигнуте ди-виденде 243 215 212 211

Разна пасива 3.910 2.733 2.751 3.499

Чисти добитак 435 2.259 4.689 6.560

Збир биланса 471.611 464.985 478.500 473.533

Гаранције и оставе -- --- 319.316 330.107
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Ново пословање

Актива 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Готовина 14.844 35.114 23.173

Благајнички записи 4.833 4.000 ---

Валуте и девизе 4.093 1.443 2.275

Хартије зд вредности 3.479 4.557 2.771

Вредност пензионог фонда 1.431 10.453 9.994

Вредност рез. фонда -- -- 800

Менице 12.258 19.667 26.157

Дужници no тек. рач. 28.561 44.298 67.439

Дужници no обв. 382 373 551

Конзорц. и разни послови -- 26 56

Разна актива 440 418 1.249

Пасива:

Фонд у см. Уредбе 

з обр. n. р. 350

Фонд за курсну разл. 207 321 321

Пензиони фонд 4.060 14.870 15.935

Улози на књижице 31.404 52.104 46.786

Улози no тек. рачунима 27.185 42.902 37.179

Повериоци 6.359 6.995 28.414

Преносни рачуни 156 220 176

Разна пасива 951 759 1.480

Збир 70.322 118.171 130.641

Збир биланса, који je са незнатним коректурама 

истоветан са обртним капиталом смањиз се еа 478,5 мил. 

дин. у 1938 год. на 473,5 мил. у 1939 год. Последњи збир 

биланса ипак je већи од оног у 1937 год. који je износио 

465 мил. дин., a и онзг у 1936 год. са 471,6 мил. дин. Главни 

разлог попуста je повећање реесконта са 96,5 мил. у 1938 

год. на 111,6 мил. дин. чиме je постигнута рекордна висина. 

За реесконт употребљене су првенствено менице старог 

пословања, a самз мањим делом менице новог. Од 111,6 

мил. дин. отпада на реесконт старог материјала округло 

100 мил. дин., a новог 11,6 мил. дин. Насупрот томе код 

осталих поверизца имамо јачи пораст зајмова на основу 

новог материјала, који су порасли за 9,8 мил. на 16,8 мил. 

дин., док су се стари повећали само за 4,1 мил. на 20,1 

мил. дин. Укупан пораст повериоца no новом послу био je 

према ранијим годинама знатан и износио je округло 21 

мил. дин. на 28,4 мил. дин. За задовољење улагача Српска 

банка морала je да подигне кредите кзд других банака, 

вероватно на основу свог великог стока државних хартија 

од вредности. Повећање реесконта и других зајмова пз- 

казало се потребним због смањења улога, како no старом 

тако и no новом рачуну. Улози на књижице no старом ра- 

чуну смањили су се за 23,3 мил. и no текућим рачунима 

за 3,5 мил. дин. на 149,4 мил. дин., чиме су постигли нај- 

вдши ниво од како je уведена заштита. To je повољна по- 

јава, пошто показује да ликвидација старих пзслова брзо 

напредује. У вези са упомирењем улагача смањили су се 

и улози новог пословања за 9 мил. на 84 мил. дин. Утешно 

je да су улози новог послзвања знатно већи крајем 1939 

год. него што су били крајем 1937 год. када су износили

58,6 мил. дин. и крајем 1936 год. за 43,9 мил. дин. Из та- 

блице новог пословања се види, да су се пздједнако сма- 

њили улози на штедне књижице и они no текућим рачу- 

нима. Разна пасива и ако не игра знатнију улогу порасЛа 

je са 2,7 мил. на 3,5 мил. дин. Нарочито јак био je пораст 

разне пасиве нзвог посла за округло 700.000 дин. на 1,5 

мил. дин. Сопствени капитал остао je готово непромењен. 

Главница je 40,5 мил. дин., a фондови су износили 24,5

мил. дин. према 24 мил. дин. У 1939 год. образован je фонд 

пз Уредби о образовању пословних резерви у нзиосу од

350.000 дин. Збир сопствених сретстава износио je 64,9 мил. 

дин. према 64,5 мил. дин. у 1938 год. Сопствена сретства 

скоро у целости отпадају на старо пословање, само дин.

671.000 долазе на ново према 321.000 дин. у претходној го- 

дини. Сопствена сретства у старом пословању су висока, с 

обзиром на то да туђа сретства стално опадају и да морају 

no природи ствари и даље опадати.

Врло je интересантно кретање активе. Дужници на- 

рочито у новом пословању знатно су порасли, тако они 

no текућем рачуну са 44,3 мил. дин. на 67,4 мил. дин., док 

су они. no старом послу опали за 9,7 мил. дин. на 122,9 

мил. дин. Пораст дужника no новом пословању дошао je 

због давања нових краткорочних и добро фундираних 

кредита. Ta околност показује да постоји велика потреба 

наше привреде за кредитима и да има и првокласних мо- 

гућности плас.\шна. Иначе не би се могло разумети про- 

ширење кредитног волумена, при истовременом паду улога. 

Исти je случај као код дужника и код менице, које су се 

у старом послу смањиле за 5,2 мил. на 115 мил. дин., док 

су се у новом повећале за 6,5 мил. на 26 мил. дин. Не- 

знатну улогу играју дужници no обвезницама, чији je 

укупни износ био 4,4 мил. дин. према 5,1 мил. дин., од 

чега на ново пословање отпада свега 551.000 дин. према

373.000 дин. Тенденција je и ту иста као код осталих ду- 

жника. Конзорцијални и разни послови претстављају активу 

од 2,6 мил. дин. према 2,4 мил. дин., a разна актива изнз- 

сила je 1,4 мил. дин. према 694.000 дин. у 1938 год., од чега 

највећи део отпада на ново пословање и то 1,2 мил. према

419.000 дин.

Друга no реду најважнија грана банчипог пословања 

je ефектни пзсао. Хартије од вредности заједно са вред- 

ношћу фондова износиле су 58,4 мил. дин. према 60 мил. 

у 1938 год., 48 мил. у 1937 и 45 мил. у 1936 год. Ефектни 

портфељ достигао je своју кулминацију у 1938 год. Сма- 

њење у последњој послзвној години уследило je због гу- 

битка на курсу, који je отписан и због продаје хартија 

од вредности у износу од округло 1 мил. дин. У новом 

пословању хартије од вредности износиле су 2,8 мил. према 

4,6 мил. дин. у 1938 год. Због међунарздних заплета ефект- 

но пословање било je слабије него претходних година. He- 

покрегности чија je вредност била 26,3 мил. дин. према

27,7 мил. у 1938 год. припадају старом пзсловању. Оне еу 

се смањиле пошто je банка продала извесна иман>а, која 

je била преузела од својих дужника. Истина била je при- 

нуђена да купи и нека нова. Али je више продала него 

што je купила. Коњунктура на тржишту непокретнзсти 

повољно he утицати на ликвидирање преузегих имања. 

Девизно и валутно пословање било je слабо. Залихе, де- 

виза и валуте, које прппадају новзм пословању, повећале 

су се, међутим, са 1,4 мил. на 2,3 мил. дин. Готовина се 

повећала у старом послу за 1,8 мил. на 13,4 мил. днн., док 

се у новом послу смањила за 11,9 мил. дин. на 23,2 ми4. 

дин. услед пласмана у нове кредите.

Кретање прихода се види из таблице рачуна губитка 
и добитка за пзследњ^ четири годиде.

Рачун губитка и добитка

Губитак: 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Камата 13.454 12.201 12.788 13.497

Трошкови 9.432 9.631 9.494 9.484

Порези 1.842 1.772 2.545 2.289

Отписи 29.119 2.011 1.696 1.489

Дотација пенз. фонда 350 350 350 350

Чисти добитак 435 2.259 4.689 6.559
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Добитак:

Пренос добитка 1.772 435 2.009 4.089

Пренос из засебн. р. ф. 11.500 --- — _

Камата 33.696 20.396 24.058 24.814

Провизија 915 940 1.325 1.445

Приход од непокретности 2.060 1.952 1.793 1.740

Разни приходи 4.374 3.911 2.111 1.443

Наплаћена отп. потр. 315 590 265 138

Збир прихода-расхода 54.632 28.224 31.561 33.669

Приходи су остали у прошлогодишњим границама. 

Збир прихода истина порастао je са 31,5 мил. на 33,7 мил. 

дин., али то због тога што je пренос добитка био већи. 

Приходи од камата износили су 24,8 мил. дин. према 24,1 

мил. у 1938 год. и 20,4 мил. у 1937 год. Од најгоре године

1937 приходи од камата постепено се повећавају. Остали 

приходи су мањи и износили су од непокретности 1,7 мил. 

према 1,8 мил. дин. у 1938 год., провизије 1.4 мил. преш

1,3 мил. и разни приходи са наплаћеним отписаним потра- 

живањима заједно 1,5 мил. дин. према 2,4 мил. дин.

Међу расходима највећу ставку чине пасивни камати 

са 13,5 мил. дин. према 12,8 мил. дин. у 1938 год. Трошкови 

су се упркос великим приносима за пензиано осигурање 

нешто смањили услед ригорозне штедње на 9,5 мил. дин. 

Смањење пореза са 2,5 мил. на 2,3 мил. дин. последица je 

неколико добивемих жалби код виших форума. Отписи гу 

се смањили за 206.127 дин. на 1,5 мил. дин. Структура от- 

писа je потпуно измењена. Док су у 1938 год. главни део 

отписа чинила ненаплатива потраживања у 1939 она скоро 

потпуно губе. У 1939 год. највећи отписи су вршени због 

пада курсева државних хартија од вредности у износу зд 

880.029 дин. Отписи од потраживања од земљорадника не- 

што су се повећали према претходној години. Чиети до- 

битак био je гзтово исти као и 1938 год. и износио je 2,5 

мил, према 2,7 мил. дин. После дотације резервног фонда 

од 500.000 дин. према 3SO.OOO дин. у 1938 год. и пензионог 

фонда од 250.000 као и 1938 год. пренет je цео преостали 

добитак на нову пословну годину, чиме се пренос добитка 

повећао на 5,8 мил. дин. To претставља лепу резерву за 

будуће пословање.

Чланови управног одбора били су г. г.: Д-р Шума- 

нсгаих, претседник; Лађевић Лазар, потдретседник; Бачић 

Јован, Бердовић Јово, Берић Иван, Вурдеља Илија, д-р 

Грчић Драгутин, д-р Ивковић Ђорђе, Калембер Стеван, д-р 

Манојловић Јован, Милекић пл. Срета, Мирослављевић П. 

Коста, д-р Поповић Коста и Тубић Стеван. У надзорном 

одбору су билн г. г.: Дракулић Илија, претседник; Бекић 

Перо, Божић Светозар, М^љановић Сава, Ћук Павле н 

Чавић Миленко.

ELEKTRIČNA CENTRALA »FALA« A. D. — BEOGRAD

Na onoga koji je vidio električnu centralu na Fali u 

dolini Drave kod Maribora ona ostavlja utisak, koji se ne 

može zaboraviti. Drava, koja tamo teče velikom brzinom, 

stavljena je u službu energije pomoću modernih postrojenja, 

a gotovo bej ljudskog rada. Prilikom prolaza kroz centralu, 

samo se retko pojavljuju ljudi, koji kontrolišu rad mašina. 

Na Fali su prirodne snage i tehnika stvorile veličanstveno 

đelo, koje je jedno od najbogatijih izvora energije u našoj 

г-enilji. Električna centrala »Fala« po veličini druga je u na

šoj zemlji. Ispred nje se nalazi samo hidrocentrala društva 

»La Dalmatienne« u Kraljevcu na Cetini. »Fala« raspolaže vo

đenim turbinama od 50.000 konjskih snaga. Ta ogromna 

energija koja se njome može proizvoditi daleko prelazi po

trebe bliže, pa i dalje okoline. Zato je »Fala« izgradila či

tavu mrežu dalekovoda. Jedan dalekovod od 87 km. ide od 

hidrocentrale do glavne transformatorske stanice u Lažkom, 

jedan vodi preko Ptuja i Ormoža u Ljutomer, Mursku Su

botu, Središće, Ladanje, Varaždin i Čakovec. Pored pomenu- 

tih mesta, od nje đobijaju struju i čitavo Mariborsko pod

ručje, Tvornica za dušik Ruše, Slovenska Bistrica, Konjice,

Celje, Tvornica emalja, Vesten, do prošle godine, Trbovljjn- 

sko ugljenokopno društvo (sa rudnicima u Trbovlju, Hrastniku 

i Zagorju), Hemijska tvornica u Hrastniku itd.

Glavne podatke o proizvodnji struje za poslednjih de

set godina pokazuje donja tablica: *

Priklj. vredn.

Plasirana inst. potr. naprava Prihodi od
God. struja, mil. kwč. u hilj. kwč. struje u mil. din.

1930 177.3 29.8

1931 128.5 ’ 25.9

1932 128.8 63.82 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

1938 178.1 71.52 32.5

1939 176.6 53.46 32.5

U prošloj godini proizvodnja električne struje bila je

sa 176.6 mil. kwč. samo malo manja nego u 1930 god. kada

je iznosila 177.3 mil. kwč. Rekordna proizvodnja »Fale« bila 

je 180.5 mil. kwč. u 1927 godini. Proizvodnja u prošloj godini 

ostala je samo neznatno ispod toga. Ako je uporedimo sa go

dinama krize od 1931 do 1933 godine, kada je proizvedeno 

prosečno 128.5 mil. kwč., vidimo da je proizvodnja znatno 

porasla, i to za 37»/o. Prihodi, kao što se vidi iz tablice, ta- 

kođe su se povećali u istom razdoblju. Porast prihoda, me

đutim, nešto je manji i iznosi svega 25e/a. Iz toga se vidi, 

da usled smanjenja cena povećanje proizvodnje nije moglo 

da dodo do punog izraza u prihodima »Fale«.

Proizvodnja »Fale« u znatnoj meri zavisi od potrebe 

njenih velikih potrošača. Jedan od najvećih je Tvornica za 

dušik u Ružama. Za vreme krize je na smanjenje proizvod

nje u prvom redu uticalo slabo iskorišćavanje kapaciteta 

Tvornice, za dušik u Rušama. Čim je proizvodnja dušika u 

1935 godini krenula na više, povećala se i potreba za stru

jom. U prošloj godini je isto tako bio glavni razlog porasta 

proizvodnje struje veća potreba Tvornice za dušik. Opadanje 

proizvodnje 1938 godine bilo je izazvano niskim vodostajem 

Drave u poslednjim mesecima. Drugi veliki potrošač struje bilo 

je Trbovljansko ugljenokopno društvo do prošle godine, 

kada je otvorilo sopstvenu kaloričnu centralu. To sa jedne 

strane pretstavlja štetu za »Falu« pošto je izgubila dobrog 

potrošača, a sa druge strane korist, koja leži u tome, da je 

ugovorom obezbedila sebi energiju od Trbovlja za vreme 

niskog vodostaja Drave. U prošloj godini, zahvaljujući po

voljnim okolnostima nije se pokazala šteta. Tvornica za du

šik, naime, potrošila je u 1930 godini 119 mil. kilovatčasova, 

za 29 mil. više nego u prethodnoj godini. Tim se povećanjem, 

kao što se kaže u izveštaju, mogao pokriti manjak, koji se 

pokazao ispadom Trbovlja. Koristi od saradnje sa kaloričnom 

centralom Trbovlja pokazale su se već u prošloj godini. Ođ 

Trbovlja je »Fala« preuzela 8.9 mil. kwč. Time je ona pove

ćala prodaju električne energije na 185.5 mil. kwč| što je 

više nego za vreme rekordne proizvodnje u 1927 godini. 

Niski vodostaj Drave, posle ugovora sa Trbovljem, isključuje 

opasnost da bi potrošači »Fale« mogli ostati bez struje. A 

to je od ogromnog značaja za napredak »Fale«. Vrlo je ve-



68
rovatno, da će to uticati na opštu potrošnju, koja je u pro

šloj godini porasla na 53 mil. kwč. prema 52.2 mil, kwč.

Priključna vrednost instalisanih naprava koci potrošača 

struje smanjila se u prošloj godini sa 71.520 kw. na 53.460 

kw., zbog toga što je otpalo Trbovlje. Ali je porasla pri

ključna vrednost opšteg konzuma za 2.132 kw. i ima izgleda 

da će ona i dalje da raste.

Iz bilansa i računa gubitka i dobitka za poslednje če

tiri godine videćemo finansijsku strukturu društva i kre

tanje prihoda kao i rashoda.

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Opšti troškovi 5.461 5.747 6.657 6.903

Kamata 10.716 11.075 11.270 7.669

Porezi i takse 4.372 6.306 7.083 6.103

Kursna razlika 4.163 4.666 2.614 5.202

Amortizacija 3.000 3.000 4.350 7.360

Dobitak

Prenos dobitka —.— —;- 18

Primanja 27.669 30.770 32.487 37.458

Gubitak 469 494 761

Zbir prihoda - rashoda 28.139 31.264 32.487 33.237

Račun izravnanja

Aktiva

Postrojenja 114.790 113.971 299.481 295.444

Pokretnosti 58 44 104 144

Alat 427 401 364 329

Roba 1.806 1.843 2.298 2.245

Blagajna 889 811 723 911

Banke 5.300 7.774 16.231 13.588

Efekti 635 5.635 635 635

Dužnici 3.822 3.831 6.115 9,645

Gubitak 469 494 761

Pasnva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Poverioci 123.197 129.805 320.933 318.703

Čisti dobitak 18 —.—

Zbir bilansa 128.197 134.805 325.951 323.703

Zbir bilansa »Fale« istovetan je sa obrtnim kapitalom, 

koji je iznosio 323.7 mil. din. prema 326 mil. din. krajem

1938 godine. Najveći deo obrtnog kapitala čini kredit, koji 

»Fala« uživa od svoje matice, koncerna »Schweizerische Elek

trizität und Verkehrsgesellschaft u Cirihu od 318.7 mil. din. 

krajem 1939 g. prema 320.9 mil. din. u 1939 g. Taj iznos 

je dobiven pretvaranjem švajcarskih franaka, na koje dug 

glasi, u dinare po kursu 10, koji je utvrđen sporazumno sa

našim vlastima u 1938 godini. Ranije je obračunski kurs bio 

mnogo niži, tako da je u 1938 nastupio znatan porast po- 

verilaca, kao i postrojenja, koja su bilansirana na isti način 

kao i poverioci. Račun »poverioci« sadrži 31.7 mil. šv. fr. 

Poverioci bi se pokazali još u većem iznosu, da su stavljeni u 

biians po dnevnom kursu, koji je okruglo 25% viši od obra

čunskog. Isto važi i za postrojenja, čija je vrednost obraču

nata na isti način. Vrednost postrojnja u švajcarskim fran

cima bila je 29.5 mil. iprema 29.95 mil. u 1938 g. Iz bilansa 

se vidi, da postrojenja čine glavni deo društvene imovine. Od 

obrtnog kapitala, čiji se pretežni deo sastoji od tuđeg ka

pitala, pošto sopstveni iznosi svega 5 mil. din. glavnice, na j

veći deo, nešto preko 90% se sastoji od postrojenja. To po

kazuje da su troškovi »Fale« u prvom redu zavisni od tro

škova kapitala, kao što su kamati i otpisi. Amortizacija je 

u 1939 g. porasla na 7.4 mil. din. prema 4.4 mil. u 1938 g. 

i 3 mil. din. u ranijim dvema godinama. Tek su u poetednjoj 

godini povećane amortizacije. Ali ni u ovoj nije otpisano više 

od 2.4% investicija prema 1>% u ranijim godinama. Investi

cije »Fale« su takve prirode, da ne iziskuju visoke otpise.

Ali i s obzirom na to su otpisi vrlo skromni. Kamate zajedno

sa kursnom razlikom, koja je nastala u vezi sa dugom u 

švajcarskim francima, iznosile su 12.3 mil. din. prema 13.8 

mil. u 1938, 15.6 mil. u 1937 i 14.8 mil. u 1936 godini. Prema 

tome je ta vrsta troškova bila najniža u 1939 g. Kamata za

jedno sa kursnom razlikom iznosila je 4%. Nikada ona nije 

ni ranije znatno prelazila taj odnos. Retke su one zemlje, 

koje su po takvim povoljnim usiovima iskoristile stran kapi

tal putem kredita. Naročito za zemlju siromašnu kapita

lom, kao što je naša, 4% bruto kamata na investicije vrlo 

je povoljna.

Iz računa gubitka i dobitka dalje se vidi, da su opšti 

troškovi u porastu, što je prouzrokovano povećanjem pro

izvodnje. Oni su iznosili u 1939 g. 6.9 mil. din. prema 6.7 

mil. u 1938 g. i 5.7 mil. i 5.5 mil. u 1937 i 1936 godini. U

1938 g. znatno su se povećale poreze i takse na 7 mil. din.

U prošloj godini one su se smanjile na 6.1 mil. din.

I ako je prodaja struje bila u 1939 rekordna, bruto 

prihod je ostao isti, kao i u 1938 g. Cene struje su se pre

ma tome dalje smanjile. Kao što smo videli opšti troškovi su 

u prošloj godini imali tendenciju porasta, tako da se rezultat 

poslovanja morao pokazati slabijim. Prema neznatnom do

bitku od 18.000 din. u 1938 g. u 1939 pokazao se gubitak od

779.000 din. koji se, pošto je prošlogodišnji dobitak prenet na

1939, smanjio na 761.000 dinara. Uložena glavnica je prema 

tome ostala bez rentabiliteta. »Fala« dosada upošte nije de- 

lila dividendu. Sopstvenici »Fale« iz godine u godinu gube 

od kapitala.

U upravi su gg.: d-r Milutin Bošković, načelnik Min. 

trg. i ind.; đ-r Vilim Krasling, pretseđnik; d-r Jamko Hacin, 

potpretsednik; Franjo Babić, Pol Drajfus pl. Gincburg, inž. 

M. Drošl, inž. Dušan Glišić, Franjo Latković, Pol Oberer, inž. 

Pol Peroše, d-r Branko Pliverić i Radivoje Vulović. Članovi 

nadzornog odbora su gg.: Svetislav Aćimović, Fritz Braun, 

Artur Mayer, Franjo Sabo, a zamenici članova nadzornog 

odbora su gg.: inž. Bernard Jobin, Lan Stalder i Florian 

Župane.

Ширите „Н ародно Б л а го ста њ е “
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Sadržei :

»Rosija-Fonsier« društvo za osiguranje i reosiguranje u Beogradu 

Југословенска банка д. д. — Загреб

»ROSIJA-FONSIER« DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I 

REOSIGURANJE U BEOGRADU

I uprava »Rosije-Fonsier« konstatuje u svom poslednjem 

izveštaju da su spoljno-politički događaji nepovoljno uticali 

i na našu privredu. Sasvim je prirodno da ratna psihoza i ne- 

izvesnost nisu mogli ostati bez reperkusija na poslove osigu

ranja, jer uspeh i napredak te privredne grane zavise u prvom 

redu od stabilnosti prilika i poverenja. Međutim, uprkos te

škim i nepovoljnim prošlogodišnjim prilikama, poslovanje Ro

sije-Fonsier i u 1939 godini završeno je sa zadovoljavajućim 

rezultatom. Naročito u grani »požara« konstatovan je lep na

predak prema prethodnoj i ranijim godinama. Prošle godine 

društvo je u toj grani na ime premije naplatilo 8 mil. 265 

hilj. din., za 684 hilj. din. odnosno za 8,1% više nego u 1938. 

Vrlo je povoljno da su u prošloj godini i požarne štete bile 

manje nego u prethodnoj. I u ostalim granama elementara 

prošlogodišnje poslovanje Rosije-Fonsier bilo je sasvim zado

voljavajuće. Prihod od premija iznosio je tu 3 mil. 696 hilj. 

din., za 157 hilj. din. više nego u 1938.

Ni u grani životnih osiguranja rezultati nisu bili nepo

voljni. Zbog neizvesnosti u pogledu razvitka opštih prilika, 

kao i zbog dugoročnosti ugovora o životnim osiguranjima, 

neki veći stvaran uspeh u toj poslovnoj grani nije se mogao 

ni očekivati. Zbog toga društvo nije naročito ni forsiralo te 

poslove. Ono je ipak primilo 2195 ponuda sa osiguranom 

glavnicom od 33,6 mil. din. prema 2.765 ponuda sa osiguranom 

glavnicom od 53,9 mil. din. u 1938. Inače, u 1939 ono je iz

dalo 2.131 polisu na ukupnu osiguranu glavnicu od 29 mil. 

278 hilj. din. Otkupi polisa života bili su veći nego u 1938, 

ali ipak nisu dostigli visinu koja se je mogla očekivati s ob

zirom na neizvesni razvitak događaja i na pogoršanje prilika 

kod zainteresovanih osiguranika. Sve to ukazuje na veliko 

poverenje koje uživa Rosija-Fonsier. Nas to ni najmanje ne 

čudi, jer su njezina sigurnost i likviditet uvek bili na potreb

noj visini. Matematička rezerva životnih osiguranja i prošle 

godine je povećana. Krajem 1939 ona je iznosila 63,05 mil. 

din. prema 61,42 mil. u 1938 i 57,67 mil. din. u 1937.

Glavni podaci iz računa gubitka i dobitka Rosije-Fon- 

sier za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Rashodi: 1936 1937 1938 № §

u hiljadama dinara

Život 88.312 67.522 72.722 76.062

Požar 8.242 8.426 .•8.632 8.906

Elementar 3.547 4.004 3.878 4.120

Poreza 665 691 1.647 1.040

Admin. troškovi 3.125 3.192 3.422 3.187

Troškovi zgrada 565 564 540 544

Kurs. razlike — — ---- . 1.073

Otpisi 19 789 1.015 493

Dobitak 429 709 759 705

Prihodi:

Život 85.822 66.041 71.553 74.929

Požar 10.320 10.445 10.845 11.464

Elementar 4.416 4.957 4.915 5.151

Prenos dobitka 278 429 709 759

Kamata 626 1.699 1.967 2.140

Nepokretnosti 1.715 1.704 1.686 1.687

Kursna razlika 1,728 623 940 --
Zbir prih.-rash. 104.905 85.898 92.617 96.130

Globalne cifre iz ove tablice nisu dovoljne za donošenje

zaključaka. Međutim, društvo objavljuje za svaku poslovnu 

granu i detaljirane podatke. Na njih ćemo se osvrnuti docnije. 

Ovde možemo razgledati pozicije koje su zajedničke svim po

slovnim granama, tj. opšte prihode i opšte rashode. Od ras

hoda koji terete sve grane osiguranja najveći su administra

tivni troškovi, koji iznose 3,18 mil. din., za 235 hilj. manje 

nego u prethodnoj godini. Do pretprošle godine izdaci za po

reze pokazivali: su stalnu tendenciju porasta. U 1939 iznosili 

su 1,04 mil., za 600 hilj. din. manje nego u 1938, ali još uvek 

za oko 350 hilj. din. više nego u 1937. U prošloj, godini bili 

su i otpisi znatno manji nego u 1938, a troškovi održavanja 

zgrada ostali su uglavnom nepromenjeni. Međutim, zbog pada 

kurseva hartija od vrednosti društvo je u prošloj godini imalo 

jedan gubitak na kursnoj razlici od 1,07 mil. din. Umesto toga 

u 1938 i u nekoliko ranijih godina na strani prihoda uvek su 

se javljali dobici na kursnoj razlici. Prihodi od kamate iz

nosili su 2,14 mil., za 173 hilj. više nego u 1938. I ovi prihodi 

već nekoliko pokazuju tendenciju porasta, dok su prihodi od 

nepokretnosti prilično stabilni. U 1939 iznosili su 1,68 mil. din.

Osiguranje života.

Evo glavnih podataka o prihodima i rashodima ode-

ljenja životnih osiguranja (u hilj. din.):

Prihodi: 1936 1937 1938 1939

Rez. i pren. prem.

i rez. št. pr. god. 51.34« 55.004 58.250 63.206

Premije bruto 9.192 9.771 10.889 10.190'

Dažbine 73 95 91 55

Rez. i pren. prem. i rez.

št. reosig. 25.211 1.171 1.324 1.478

Rashodi:

Rez. i pren. prem. i

rez. št. reos. pr. god. 25.883 1.006 1.171 1.324

Premija reosiguranja 4.330 3.707 4.108 4.060

Stete po odb. reosig. 1.890 1.868 1.834 2.347

Iskupi po odb. reosig. 674 1.019 1.417 2.801

Dividenda po odb. reos. 4 9 5 4

Provizija po odb. reos. 527 663 982 550

Rez. i pren. prem. i

rez. štete krajem god. 55.004 59.250 63.206 64.975

Manjak (■—2.490 (— 1.481) (— 1.169) (— 1.132)

Neplaćene premije, koje su u 1938 u odnosu na pret-

hođnu godinu bile porasle za 1,1 mil., u prošloj godini su
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opet opale za 700 hilj. din. Već je spomenuto da društvo u 

prošloj godini nije naročito ni forsiralo poslove osiguranja 

života. S obzirom na to je i smanjenje prihoda od premija 

sasvim razumljivo. Uostalom, to smanjenje ne iznosi ni 7%. 

Na strani rashoda vidimo da su prošle godine iskupi u od

nosu na 1938 skoro udvostručeni, što je u vezi sa nepovoljnim 

stanjem opštih prilika. Od 1936 do prošle godine, uprkos 

stalnom povećavanju zbira osiguranih glavnica, iznosi štft'j 

držali su se uglavnom na istom nivou, tako da se izvesan po

rast mogao sa sigurnošću očekivati. U prošloj godini to se 

i desilo, tako da su neto štete (tj. po odbitku udela koji ot

pada na reosigurača) iznosile 2,34 mil. prema 1,83 mil. u pret

hodnoj godini. Štete se još uvek kreću znatno ispod mate

matski dezvoljene visine. Poslovanje odeljenja za osiguranie, 

života završava se redovno sa izvesnim prividnim deficitom, 

jer se prihodi od plasmana rezerve premije života (kamate ) 

kirije) knjiže zasebno, zajedno sa ostalim prihodima od ka

mate i kirije. U 1938 taj prividni deficit iznosio je 1,17 mil., 

a u prošloj godini 1,13 mil. di-n. To znači da se, uprkos pro

šlogodišnjim nepovoljnim prilikama, rentabilitet -poslova osi

guranja života nije ni u prošloj godini pogoršao. Naprotiv, 

kada se uzmu u obzir i iprihodi od plasmana rezervne pre

mije života, vidi se da je rezultat rada ovog odeljenja iz go

dine u godinu sve povoljniji.

Odeljenje požara. Nasuprot relativnoj udržljivosti kod 

akvizicije životnih osiguranja, Rosija-Fonsier poklonila je u 

prošloj godini više pažnje akviziciji požarnih osiguranja. Po

voljni rezultat nije izostao. To pokazuju i sledeći podaci iz 

računa gubitka i dobitka odeljenja požara:

Prihodi: 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Pren. prem. iz. pr. god. 1.337 1.389 1.353 1.376

Rez. štete iz pr. god. 597 519 572 405

Premije 7.232 7.276 7.581 8.265

Dažbine 1.154 1.260 1.340 1.418

Rashodi:

Premije reosiguranja 3.665 3.894 4.141 4.596

Neto štete 1.739 1.711 1.793 1.565

Neto provizije 929 897 917 953

Pren. prem. na kr. god. 1.389 1.353 1.376 1.467

Rez. štete na kr. god. 519 471 405 324

Višak prihoda 2.077 2.018 2.214 2.558

Zbir prihoda 10.319 10.444 10.846 11.464

U ovom odeljenju, gde ni otkupi ni rezervne i prenosne

premije ne igraju tako veliku ulogu, prihodi od premija s 

jedne strane, a štete s druge stran« mogu se smatrati pravim 

merilom uspešnog rada. Premije u 1939 iznosile su 8,26 mil. 

prema 7,58 mil. u 1938 i 7,27 mil. u 1937, a štete, po odbitku 

dela koji otpada na reosigurača, iskazane su sa 1,56 mil. pre

ma 1,79 mil. u prethodnoj i 1,71 mil. din. u 1937 godini. Kao 

što se vidi, poslovi ovog odeljenja razvijali su se odlično. Na 

to ukazuje i sleđeće poređenje neto-šteta i provizije s jedne 

i neto-premija i dažbina s druge strane (u hilj. din.).

Godina Premije i dažb. Štete i prov. U  * / l

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

1938 4.780 2.710 56,7

1939 5,087 2.518 49,4

Za štete i provizije u 1939 upotrebljeno je 49,4

hoda od neto-premija dažbina. To je najpovoljniji procenat 

za posleđnjih 10 godina. Uprava konstatuje da u današnjim 

prilikama svet mnogo više polaže da ima predmete i realitete, 

nego novac. To je sasvim tačno, pa se time može objasniti 

i činjenica da su danas požarne štete manje, ali mali iznos

šteta ukazuje i na to da je odnosni portfelj Rosije-Fonsier 

prvoklasan.

Ostale grane elementarnog osiguranja, kojima se Ro

sija-Fonsier bavi, u prošloj godini dale su takođe više pri-

hoda. Т-о su osiguranja od provalne krađe, nesrećnih sluča-
jeva, zakonske odgovornosti, kaska automobila, stakla, tran-
sporta i grada.

Prihodi: 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara
Pren. prem. i štete iz

prošle godine 750 833 953 1.002
Premije 3.254 3.660 3.539 3.696
Dažbine 412 464 423 453

Rashodi:

Premije reosig. 1.713 2.021 1.751 2.027
Neto štete 790 817 847 888

Neto provizije 211 213 278 219

Pren. prem. i štete na

kraju godine 832 952 1.002 985

Višak prihoda 869 954 1.037 1.031
Zbir prihoda 4.416 4.957 4.915 5.151

Prihodi od premija iznosili su 3,69 mil. prema 3,54 mil.

u prethodnoj godini, što znači da su bili za 157 hilj. din. veći. 

Povećan je i udeo reosigurača. To ukazuje na to da je došlo 

i do izvesnih promena u strukturi portfelja. Izgleda da je 

portfelj osiguranja protiv grada smanjen, zbog uvođenja oba

veznog osiguranja u Banovini Hrvatskoj i u Dunavskoj ba

novini. Štete su iznosile 888 hilj. din., neznatno više nego u

1938. A.li su u zamenu za to prenosne premije i rezervisane 

štete nešto manje. Višak prihoda nad rashodima iznosio je

1,03 mil. i bio je uglavnom ravan onome iz prethodne godine.

Struktura obrtnog kapitala i -način plasiranja rezervne 

premije života vide se iz donje tablice:

Račun izravnanja

Aktiva: 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 9.896 10.534 12.726 13.083

Nepokretnosti 22.847 22.847 22.966 23.162

Hart, od vredn. po

Uredbi o nadz. —.—. --- 12.279 13.113

Hartije od vrednosti 6.354 11.432 629 604

Hipotekarni zajmovi 2.552 1.740 1.853 1.521

Zajm. na polise života 8.914 9.243 10.199 11.577

Filijale, zast., agenti 9.012 8.320 7.182 8.212

Tek. rač. osig. društava 3.235 3.713 4.309 3.167

Depo osig. društava 1.478 1.317 1.389 1.409

Razni dužnici 1.063 1.055 508 216

Inventar po otpisu 171 154 139 123

Kaucije 115 115 115 115

Pasiva.

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rezervni fond 50 50 50 50

Rezervne premije života 51.059 54.774 58.265 60.057

Prenosne premije života 2.558 2.918 3.159 2.695

Rezervi«, štete života 1.386 1.557 1.782 1.922

Prenosne premije požara 1.389 1.353 1.376 1.467

Rezervis. štete požara 519 572 405 324

Pren. premije elementara 481 535 620 610

Rezervis. štete element. 351 417 382 375

Tek. rač. osig. društava 412 438 282 340

Depoi o$ig. društava 1.762 1.904 2,011 2.168

Razni poverioci 121 126 77 174

Polagači kaucija 115 115 115 115

Čisti dobitak 429 709 759 705

Zbir bilansa 65.638 70.470 74.283 76.302

Zbir bilansa koji je sa neznatnim korekturama iden

tičan sa obrtnim kapitalom dostigao je visinu od 76,3 mil.



71

din. Od toga otpada 64,97 mil. din. na rezervnu premiju, pre- 

nosne premije i rezervu za štete života, 1,79 mil. din. na pre- 

nosne premije i rezervisane štete požara i 985 hilj. din. na 

prenosne premije i rezervisane štete ostalih grana elemen

tare. Dakle, na rezervnu premiju života i ostale tehničke po

zicije osiguravajućeg posla otpada 67,75 mil. din. odnosno 

88% ukupnih sredstava kojima je Rosija Fonsier krajem 1939 

raspolagala. Glavnica iznosi 5 mil. din. Kod osiguravajućih 

društava je redovna pojava da glavnica igra neznatnu ulogu. 

Tako je i kod Rosije Fonsier. Ali su za to rezervna premija 

života i ostale rezerve dostigle skoro četrnaestostruki iznos 

sopstvenih sredstava. U toku nekoliko poslednjih godina go

tovo sve promene na strani pasive bile su neznatne. Jedino 

je rezervna premija života neprekidno rasla. Samo u toku 

poslednje tri godine povećana je za skoro 10 mil. din.

Plasman rezervne premije života i ostalih sredstava ko

jima upravlja Društvo pokazuje da je Uprava strogo vodila 

računa o potrebnom likviditetu i o što većoj sigurnosti i po- 

deli rizika. Blagodareći tome i interesi osiguranika očuvani 

su u najvećoj meri. U nepokretnosti je plasirano 23,16 mil., 

u hartije od vrednosti 13,7 mil., u zajmove na polise 8,2 mil. 

din. i u hipotekarne zajmove 1,52 mil. Na gotovinu u blagajni 

i u bankama otpada 13,08 mil. din. Iznos od 8,2 mil. nalazi 

se pak, kod filijala, zastupstava i agenata u vidu naplatnih 

dokumenata, potraživanja i gotovine.

Posle pravilnog dotiranja svih društvenih rezervi i ot

pisa nenaplativih potraživanja prošlogodišnje poslovanje za

ključeno je sa čistim dobitkom od 705 hilj. din. Od toga je 

upotrebljeno 70 hilj. za dotaciju rezervnom fondu, 250 hilj. 

din. za isplatu 5% dividende akcionarima i 77 hilj. za tanti

jemu. Ostatak od 307 hilj. din. prenet je na novi račun.

U upravi bila su gospoda: Vlada Ilić (pretsednik), Svet. 

Gođevac, Damnjan Branković, prof, d-r Leon Kojen, d-r A. 

Friđesi di Ratalma, Karlo Kun, Tihomir Panić, Toma Knez i 

Josip Poselt. U nadzornom odboru su g.g.: Velimir Ristić 

(pretsednik), Gojko Đermanović i Alojz Ridi. Članovi direk

cije su g. g.: Milutin Tešić i Svetolik Sretenović.

ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

У нашој анализи биланса приликом санације банке 

у 1933 г. навели смо три главна циља банчине пословне 

политике за будућност наиме: да се реализује што вмше 

актива из старог пословаша, 2) да се подигне и развије 

нови посао и 3) да се ликвидитет банке одржава на виси- 

ни, која ће je сачувати од сваког изненађења. Биће инте- 

ресантно на основу последњег извештаја видети уколико 

je банка успела да постигне постављене циљеве, a уко- 

лико су je ометали непредвиђени догађаји у тгжу прошле 

године.

Обавезе из старог пословања смањиле су се и даље, 

и као што се види из доње таблице у брзом темпу.

Старо пословање Ново пословање

Година Улози повер. и рееск. Улози Пов. и рееск.

у мил. дин.
1935 99,9 182 61,8 56,2

1936 83,4 167 95 65,8
1937 70,2 125,5 122,5 78,7
1938 59,5 100 160,3 49
1939 46,4 63,6 156 92

За последњих пет година удози су се смањидн за

53,5 мил. дин. за 53,S9/«, a у још већој мери повериоци за 

118 мил., то je 65% повериоца у 1935 г. Насупрот томе 

иови посао се снажно развијао. Истина пораст улзга je у 

прошлој години стао, чак je наступио мањи пад због оп- 

штих прилика, али то није билз од већег утицаја ни на 

еаму банку, ä поготово није могло да промени тенденцију 

снажног пораста за последњих пет година, који je изно-

сиз 94 мнл. дин., 152% од 1935 г. Мањи пад улога у 1939 

r. био je више него компензиран пораегом повернлаца н 

реесконта, што je банци омогућило да прошири своје по- 

еловање. Пораст поверилаца реесконта нарочито je ве̂- 

лики према 1938 г. и износи 41 мил. дин., 83%, a само je 

нешто мањи према 1935 г. са 36 мил. дин., 64%. У про- 

шлој години реесконт се повећао захваљујући предусрет- 

љивости Народне банке, којој je изражена захвалност за 

ширзкогрудно излажење у сусрет баш у најкритичиијим 

данима. И Југословенска банка, као и остале велебанке, 

мишљења je да je само то држање Народне банке спре- 

чило катастрофу наших банака. Према томе види се да 

ни непредвиђени догађаји у 1939 г. нису могли да омету 

банчин програм. Старе обавезе су знатно смањене, a 

нови послови могли су се повол>но развијати захваљујући 

порасту туђих средстава —• у првом реду проширењу ре- 

ескзнтног кредита. Пад нових улога у прошлој години 

није био велики и није утицао на основну тенденцију. 

Однос старих и нових улога и надаље показује, да су 

нови знатно већи и да je њихо« пад био’ сразмерно мањи 

него пад старих. Стари улози износили су 23% свих уло- 

га, према 28% у 1938 ' г. и 371% у 1937. У истом правцу 

су наступила померања и код поверилаца и реесконта. 

Повериоци и реесконт износили су у 1935 г. no новом по- 

словању 24'°/о целокупне своте, a у 1939 г. 41%. И ту се 

види снажно напредовање новог пословања. Како je био 

ликвидитет крајем 1939 г. видићемо детаљније приликом 

анализе појединих ставки биланса. Али већ унапред се 

може рећи, да je и ликвидитет постао бољи, тако да je 

банка и у том погледу постигла добар успех у тешкој

1939 г.

Банкарско пословаше, које je најважније за Југосло- 

вен.ску банку, ималз je добар резултат. И индустријска 

предузећа, код којих je банка заинтересована постигла 

су добитак у прошлој години, изузевши Босанску инду- 

стрију шећера и жесте д. д. у Усори, која се налази у 

ликвидацији. Од ликвидације очекује се губитак, који  тре- 

ба да се појави у текућзј години. Прво хрв. слав. д. д. за 

индустрију шећера у Осијеку радило je добро. Оснивање 

продајне централе за шећер биће вероватно праћено даљ- 

н>Ид\1 консолидовањем прилика у шећерној индустрији. ’■— 

Осјечка љеваоница жељеза и творница стрзјева д. д. и 

њено афилирано предузеће и Ситан д. д. фабрика же- 

љезне и браварске робе у Камнику радиле су добро само 

je њихов рад био понекад прекинут због несташице си- 

ровина. Врло повољан je био пословни резултат Ланене 

индстрије д. д. у Осијеку, која ће да плати дивиденду и 

фирме Текста д. д. у Загребу, чији je добитак употребљен 

за појачање резерви. To je био случај и код Зелени Вир 

д. д. које искоришћава вздене снаге Горског котара и чијн 

je пословни резултат био за1довољавајући.

Биланси за последње четири године овако изгледају:

Рачун изравнањ-а

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна и банке 50.650 51.870 61.478 68.281

Девизе и валуте 1.059 1.564 1.041 1.889

Менице 50.015 39.949 59.413 *49.617

Хартије од вредности 16.625 18,771 16.015 16.676

X. од вр. фонда заложн. 1.185 750 750 750

Хартије од вр. рез. фонда — — — 350

Сопствене заложнице 738 301 369 377

Ломбардки зајмови 8.908 13.807 11.504 13.885

Дужници 310.230 310.928 260.314 248.591

Конзорцијални послови 4.399 2.433 2.434 2.440

Хилотекарни зајмови 10.133 8.811 8.813 7.765

Заостали оброци ип. зајм. 107 2fi 21 —

Инвентар 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 днн.
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Непокретности 34.570 34,570 34.570 34.570

Непокр. пенз. фонда 3.981 3.981 3.981 3.981

Пасива

Главница 30.000 30.000 30.000 30.000

Приоритетна главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фонд — 500 1.0«) 1.500

Фонд заложница 750 750 750 750

Спец. рез. фомд 25.000 25.000 25.000 25.000

Пензиони фонд 2.550 2.477 2.279 2.480

Удози на кшижице 94.330 92.242 94.727 87.067

Улози на тек. рач. 84.088 100.403 125.072 115.327

Повериоци 223.125 204.111 149.384 155.691

Заложнице 10.132 8.806 7.742 7.278

Аморт. фонд заложница 433 91 31 —

Фонд за испл. купона 89 72 64 —

Изв. заложнице у промету 25 21 24 17

Неиспл. купони зал. и акц. 41 38 39 40

Прелазне ставке 1.917 1.437 1.939 875

Збир биланса 494.507 488.075 460.864 449.794

Г аранције — — — 71.441

Збир биланса се смањиз и према 1938 г. као и пре-

ма ранијим годинама, са 495,5 мил. у 1936 r. преко 488

мил. и 461 мил. на 450 мил. дин. Узроци смањења су у 

сталном смањењу старих улога и повериоца no старом по- 

словању. Прилив нових средстава не иде тако брзо као 

ликвидације старих обавеза и зато ja смањење збира би- 

ланса због пада туђих срсдстава стална појава за послед- 

ње четири године. Збир улога на књижице износио je 1939 

i4. 87 мил. дин. према 94 мил. у 1938 г., 92 мил. и 94 мил. у 

двема претходним годинама, збир no текућим рачунима

115 зиил. према 125 мил., 100 мил. 84 мил. дин. и повериоца

116 мил. према 149 мил. 204 мил. и 223 мил. дин. Југосло- 

венска банка ужива врло повољан кредит на основу аа- 

ложница, који се, међутим, због редовне амортизације 

стално смањује и ако само у мањој мери. Тако су зало- 

жнице износиле 1939 г. 7,3 мил. према 7,7 мил., 8,8 мил. и

10 мил. дин. у претходним годинама. Збир туђих средста- 

ва износио je 365 мил. дин. према 379 мил. у 1939 r., 406 

мил. 1937 и 411 мил. 1936 г. Сопствена средства стално се 

повећавају у мањој мери, услед редовне дотације резерв- 

ног фонда, каји je порастао са 500.000 у 1937 г. преко 1 

мил. на 1,5 мил. дин. Главница од 50 мил. дин. остала je 

кепромењена, као и специјални резервни фонд, од 25 мил. 

дин., који je образован од књиговодственог добитка при- 

ликом санације. Збир сопствених средстава износио je 77,2 

мил. према 76,7 мил., 76,2 мил. и 75,7 мил. дин. у прет- 

ходним годинама. Однос сопствених и туђих средстава 

био je у 1939 г. у главном исти као и претходне године. 

Сопствена средства била су 17®/# свих средстава, a туђа 

83%, при чему мање незнатне ставке пролазне природе 

нису узеге у обзир. Тенденцијз иде ка гтовећању сопстве- 

них средстава на рачун туђих.

Сразмерно велики део обртног капитала се састоји 

од одмах расположиве готовине у благајни девиза и ва- 

лута и потраживања од других новчаних завода, који се 

могу сматрати ликвидним средствима. Ta средства су 

укупно износила 70 мил. дин. према 62 мил., 53 мил. и 51 

мил. дин. Они су чинили 18% свих туђих средстава према 

16'°/» и 15% у претходним годинама. Банка je сталним по- 

бољшањем ликвидитета постигла и трећн циљ, који je 

себи поставила после санације. Успех банчине управе пре- 

ма томе je потпун. Дужници се стално смањују, паралелно 

еа смањењем обртног капитала. Kao што мо већ имали 

прилике да констатујемо нови дужници сталио расту, али 

етари брже падају, тако да je несумњиво знатно побољ- 

шање у квалитету. Збир потраживан.а износио je крајем

1939 г. 319,2 мил. према 339,5 мил. Највећи део обртног ка- 

питала je пласиран у зајмове и то 74®/« у 1939 г. према

73% у 1938 r. Хартије од вредности се састоје од акција, 

у првом реду, већ поменутих друштава и државних хар- 

тија од вредности. Пораст стока у 1939 г. за 666.695 дии. 

на 19,1 мил. дин. последица je куповина државних хартија 

од вредности. Непокретности су непромењени 36,7 мил. 

дин. Он.е служе као извсри сталног прихода.

Приходи и расходи за по^ледње четири године виде 

се из следеће таблице:

Рачун губитка и добитка

1936 1937 1938 1939

У хиљадама динара
Расходи

Камата 11.093 11.110 10.493 10.172
Плате и хонорари 7.295 7.630 8.009 8.115

Управни трошкови 2.406 2:824 2.477 2.403
Дарови 42 68 89 139

Дотација пенз. фонда 600 600 600 600

Порези и пристојбе 1.269 1.317 2.638 1.865
Отписи 3.343 1.182 1.525 1.605
Добитак 2.026 2.126 2.812 3.769

Приходи

Пренос добитка 1.468 1.526 1.626 2.312

Камата 18.782 19.567 19.782 19.228
Провизије и разно 6.744 4.715 6.128 5.990

Приходи некретнина 1.080 1.092 1.106 1.139

Кирија власт. просторија 851 851 — —

Збир губитка-добитка 28.926 27.751 28.643 28.669

Збир прихода односно расхода показује да знатни-

јих промена за последње четири годиие није било. Збир
je у 1939 г. био готово исти као у 1938 г. са 28,6 мил. дин.
према 27,7 мил. у 1937 г., 28,9 мил. у 1936 г. Најважнији

приход je од камата, који je са 19,2 мил. дин. био нешто

нижи него у 1938 г. када je износио 19,8 мил. дин. Ни нето 

приход од камата, који се добије ако одбијамо камате на 

улоге и повериоце од 10 мил. у 1939 према 10,5 мил. дин. 

у 1938, показује само незнатно сиањење са 9,3 мил. у 1938

г. на 9 мил. дин. Због неизвесних општих прилика при- 

ходи од провизија су незнатно пали са 6 мил. на 5,9 мил. 

дин. Приходи од некретнина су са 1,1 мил. дин. стабилни, 

као и њихова вредност и билансу.

Плате и хонорари су се нешто повећали са 8 мил. 

на 8,1 мил. дин., али су зато смањени управни трошкови 

са 2,5 мил. на 2,4 мил. дин. услед конзеквентно спровођеке 

штедње. Порези су се са прошлогодишњег рекордног ни- 

воа од 2,6 мил. спустили на 1,9 мил. дин. Укупни пословни 

трошкови заједно са даровима, који су се нешто повећали, 

износили су 13,1 мил. према 13,8 мил. дин. у 1938 г. За 

отписе и амортизације употребљено je 1,6 мил. дин. према 

1,5 мил. дин. Чисти добитак износио je 2 мил. дин. према

1,2 мил. дин. У пензиони фонд унето je 600.000 дин., a 

остатак je пренет за 1940 г. тако да се пренос добитка 

повећао са 2,3 мил. на 3,7 мил. дин.

Ha крају морамо забележити једну важну промену 

персоналне природе у Југословенској банци. Њезин доса- 

дашњи генералнн директор г. д-р Никола Костренчић до- 

био je пензију, као заслужену награду за дугогодишњу 

предану службу банци. Банка ни у будуће не губи г. Ко- 

стренчићево знање и искуство, пошто je он остао у упраз- 

ном Одбору. Његова радна снага више je него- довољна 

за давање дирекције у главним правдима банчиног по- 

еловања.

У управи су били г.г. д-р Фердинанд Грамберг, прет- 

седник; инж. Јан Дворжачек, потпретседник; Прокоп Ча- 

пера, д-р Цветко Грегорић, д-р Ликмонд Конечни, д-р Ни- 

кола Костренчић ген. директор, Антун пл. Михаловић, д-р 

Јулије Моган, Јосип Ф. Шмит. Чланови надзорног одбора 

су г. r.: Хивак Коварж, инж. Вјекослав Пилпел, мр. Дра- 

гутин Перош и Јарослав Ржиха.
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Садржај:

»Srbija« prvo srpsko društvo za osiguranje и Beograda

„Ага-Руше” здружене југословенске творнице ацетилена ин оксигена д. д., Руше 

Dunavska banka — Beograd

»SRBIJA« PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE U 

BEOGRADU

Osiguranje traži vedro podneblje. Ta računica iz go

dišnjeg izveštaja »Srbije« savršenom jezgrovitošću karakteri- 

še ne samo preduslove za osiguravajući posao, nego i 

prilike u toj privrednoj grani u prošloj godini. Podneblje u 

prošloj godini nije bilo vedro, pa prema tome ni poslovi nisu 

bili kakvi bi mogli da budu pod normalnim prilikama. Naro

čito su hrđavi bili preduslovi za životno osiguranje. Ova grana 

pretstavlja zapravo prinudnu štednju za osiguranika. Nesi

gurne prilike utiču na pojedince negativno; sve se manje 

štedi zbog neizvesne budućnosti, a naročito malo i nerado 

se ulazi u dugoročne ugovore, kao što je ugovor o osiguranju. 

Pa ipak s obzirom na naše —■ vrlo povoljne — prilike ne bi 

moralo da trpi ni životno osiguranje da nije bilo drugih 

smetnji, kao što je stalno pozivanje velikog broja agenata i 

akvizitera na vojnu vežbu. Uprava se u toj wh»;zaista ni malo 

povoljnoj situaciji — pokazala neobično elastična i uspela 

da u drugim granama poslovanja poveća promet, tako da je 

nazadovanje u životnoj grani osiguranja delom nadoknađeno

porastom

tablice.

u drugim granama, kao što se to vidi iz donje

Krajem Život Nesr. si. Požar 

u milionima

Uzgr. gr. 

dinara

Ukupno

1930 47,1 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 2.985,0
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
1938 101,3' 56,8 2.686,9 276,8 3.121,9
1939 94,5 54,2 2.750,1 222,4 3.121,2

Zbir osigurane glavnice po pojedinim granama, odnsno

zbir vrednosti polisa koje su bile na snazi u pojedinim go

dinama pokazuje u 1930 g. pad —  istina neznatan — prema

1938 g., sa 3.121,9 mil. na 3.121,2 mil. din. U prošloj godini, 

koja ni malo nije bila povoljna zbir osigurane glavnice bio 

je samo malo ispod rekordne visine, koja je postignuta u

1931 g. sa 3.257,6 mil din. i koja posle ni u jednoj godini nije 

zabeležena. Istina ni razlika između najvećeg i najnižeg nivoa 

krajem 1936 g. sa 2.951,6 mil. din. nije velika, ona iznosi 

jedva 10°/o. To pokazuje veliku stabilnost ‘portfelja polisa, što 

svedoči o izvanredno konzekventno sprovedenoj poslovnoj 

politici društva, tako da su u velikoj meri neutralisani uticaji 

opštih privrednih prilika. Naročitu pažnju posvetilo je društvo 

osiguranju života. Od 1930 g. osigurana glavnica u toj grani 

osiguranja stalno je rasla do 1939 g., kada je nastupio prvi 

pad. Ali sa 94,5 mil. din. osigurana glavnica još je znatno

veća nego što je bila od 1930 do 1935 g. Isti je slučaj i kođ 

osiguranja protiv nesreće, koje je u 1939 g. sa 56,8 mil. u

1938 g. palo na 54,2 mil. din., ali koje je ipak znatno veće nego 

u ranijim godinama. Pad u životnoj i u grani nesreće više 

je nego izjednačen porastom osiguranja protiv požara sa

2.686,9 mil. u 1938 g. na 2.750,1 mil. din., čime je postignut 

najveći iznos za poslednjih sedam godina. Društvo kao što 

izgleda posvetilo je naročitu pažnju osiguranju protiv požara, 

da bi na taj način nadoknadilo manjak koji je nastao u 

životnom osiguranju. U otseku uzgrednih grana: provalne 

krađe, loma stakla, auto-kaska i zakonske dužnosti jemstva 

nastupio je pad osigurane glavnice sa 276,8 mil. na 222,4 mil. 

din., uglavnom usled nemogućnosti osiguranika u plaćanju, što 

je takođe posledica opštih prilika.

Iz računa gubitka i dobitka, koji sadrži donja tablica 

vidi se da su ukupni prihodi u 1939 bili samo neznatno niži 

nego u 1936 g. i nešto viši nego u prethodnim godinama.

Kačein gubitka i dobitka

Gubitak 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Isplaćene štete 724 1.294 1.240 1.522

Ispi. doživ. osiguranja 613 785 562 864

Otkupljene polise 413 545 536 590

Vraćene premije 5 11 1 3

Kamata 116 130 1-65 194

Režiski troškovi 3.971 4.296 4.364 4.507

Otpisi 173 140 187 •118

Vatrogasna taksa 60 60 54

Doprinos po uredbi --- — — _ 163

Rez. i pren. premija 23.567 24.630 26.718 26.184

Rez. štete 968 880 1.059 770

Čist dobitak 2.140 2.228 2.382 2.599

Dobitak

Prenos dobitka 40 88 25 83

Rez. i pren. premije 21.825 23.567 24.630 25.723

Rezervisane štete 776 968 880 1.059

Premije neto 5.497 5.597 5.758 5.480

Dažbine 950 1.020 1.115 1.128

Kamate 1.962 2.077 2.193 2,373

Od nepokretnosti 1.676 1.672 1.682 1.689

Zbir prihoda-rashoda 32.751 35.000 37.250 37.559

Neto premije, posle odbitka uđete reosigurača su isti

na opali u odnosu prema prethodnim godinama na 5.48 mil 

din. Ali to je donekle izjednačeno porastom prihoda od ka

mate za okruglo 200.000 na 2,4 mil. din., a i od nepokretnosti 

sa 1,68 mil. na 1,69 mil. din. Na ime dažbina naplaćeno je 

u prošloj godini 1,13 mil. prema 1,12 mil. din. u 1938 g. 

Neredovne prilike prouzrokovale su i porast neto šteta sa

1,2 mil. na 1,5 mil. din., pa i isplata doživotnih osiguranja
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ва 552.000 na 864.000 din. kao i otkupljene polise sa 536.000 

na 590.000 din. u 1939 g. Znatno je povećanje i državnih 

dažbina u raznim vidovima, tako vatrogasne takse sa 54.000 

na 55.000 din. i doprinosa na 163.000 din. Povećanje poreskog 

opterećenja prouzrokovalo je i porast režijskih troškova sa 
4,44 mil. na 4,5 mil. din.

Kretanje premija i šteta, po odbitku udela reosigurača 

kod pojedinih grana vidi se iz . sladeće tablice (u hiljadama 

dinara).

Premije neto 1936 1937 1938 1939
Život 3.626 3.593 3.638 3.358
Požar 1.429 1.443 1.459 1.478
Ostale grane 442 561 661 645
Ukupno 5.497 5.597 5.758 5.481
Štete neto

Život 470 570 712 679
Požar 195 482 377 641
Ostale grane 59 242 151 202
Ukupno 724 1.294 1.240 1.522
Štete u %  premija

Život 13 15,8 19,5 20,2
Požar 13,6 33,4 25,8 43,5
Ostale grane 13,4 43,1 23,0 31,3

Gornja tablica pokazuje, da se odnos neto štete i neto

premija pogoršao u prošloj godini. Kod životnog osiguranja 

štete su iznosile 20,29/о neto premija prema 19,5% u 1938. Od

nos se pogoršao zbog pada neto premija sa 3,6 mil. na 3,4 

mil. din. isplaćene štete su pale, ali samo u manjoj meri. 

Ovo kretanje premija i šteta dozvoljava očekivanje, da će se 

odnos između njih popraviti. U prošloj godini štete su nastale 

na osnovu većeg portfelja u početku godine. Ujedno su se 

smanjile premije pošto je portfelj postao u toku godine manji. 

U tekućoj godini štete će verovatno biti manje, pošto se sma

njio portfelj. Prema tome bi i odnos premija i šteta mogao 

postati povoljniji, ukoliko se ne bi dalje smanjio portfelj. 

Kod osiguranja protiv požara imamo znatan porast šteta, što 

je bio glavni razlog porasta procentualnog odnosa prema neto 

premijama na 43,5% prema 25,8% u 1938 g. Kako izgleda iz 

dosta znatnih oscilacija procentualnog udela štete u premi

jama, kod osiguranja protiv požara slučaj igra veliku ulogu. 

To se opaža i kod ostalih grana osiguranja, kod -kojih se 

udeo štete povećao sa 23% na 31,3%, u prvom redu zbog 

porasta štete.

Fmansijska struktura društva, kao što ju pokazuje bi- 

lans, sledeća je:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Blagajna 321 330 368 266

Tek. računi i ulozi 31.926 32.716 34.054 31.612

Nepokretnosti 8.115 7.990 7.840 7.840

Hartije od vrednosti 4.012 4.538 5.292 10.433

Zajmovi na polise 2.526 2.807 3.419 4.049

inkasanti i centrala 1.956 2.202 2.043 1.972

Nameštaj 55 50 42 40

Depos. rezerv. i pr. premija 1.678 1.369 1.372 1.329

Osig. i reosig. dr. tek. r. -- 1.318 2.283 —

Razna imovina 1.682 1.737 1.759 1.032

Kaucije, gar. i depoz. 9.244 9.091 8.886 14.944

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 ■ 10.000 10.000
Fondovi 8.208 8.423 8.660 9.026
Fond kursne razlike ef. 679 1.206 1.497 1.155
Premijske rezerve:

život 23.011 24.502 26.413 27.024
požar 4.114 4.126 4.764 4.240
transport 715 746 734 558

nesr. slučaj 113 112 192 112
uzgr. gr. 197 195 270 258
razne rez. života 257 260 263 266

Ukupno 28.408 29.941 32.636 32.459
Rezervisane štete 968 880 1.060 770
Tekući računi 1.352 1.877 1.592 1.854
Razna pasiva 752 760 932 648
Tantijema 567 578 636 1.014
Dividenda 1.338 1.400 1.458 1.250
Prenos dobitka 88 25 83 370
Polagači kaucija 9.244 9.041 8.886 14.944
Zbir bilansa 61.516 64.150 67.358 73.519
Obrtni kapital 52.272 55.059 58.472 58.575

U prošloj godini nije se nastavio porast obrtnog kapi

tala u tom tempu u kom je bio zabeležen u prethodnim go

dinama. Obrtni kapital iznosio je u 1939 g. 58,6 mil. din. 

prema 58,5 mil. din. u 1938 g., dakle samo neznatno više. 

Glavni razlog tome je zastoj u porastu premijskih rezervi, 

koje su iznosile 32,5 mil. din., prema 32,6 mil. u 1938 g.,

29,9 mil. u 1937 g. i 28,4 mil. 1936 g. Premijske rezerve bile 

su zajedno sa rezervisanim štetama 58% obrtnog kapitala kao 

i prošle godine. Ni porast sopstvenog kapitala nije bio tako 

veliki, da bi -se promenio njegov odnos od 35% u obrtnom 

kapitalu. Glavnica je ostala nepromenjena 10 mil. din. Fon

dovi su neznatno porasli sa 8,7 mil. na 9 mil. din. u 1939 g. 

Pao je fond razlike na kursu hartija od vrednosti sa 1,5 mil. 

na 1,2 mil. din., verovatno zbog gubitka na kursu državnih 

hartija od vrednosti.

Najveći deo sretstava plasiran je kod Prometne banke 

Državne hipotekarne banke, Poštanske štedionice i to 31,6 

mil. din. prema 34 mil. u 1938 g., što čini 54% ostalog kapitala 

prema 58% u 1938 g. I najveći deo premijskih rezeivi, 7,6 

mil din., nalazi se među potraživanjima od banaka. Potra

živanja od banaka morala su se smanjiti pošto je društvo bilo 

obavezno, na osnovu uredbe i pravilnika o plasmanu matema

tičke rezerve, da poveća svoj stok državnih hartija od vred

nosti, koji јг porastao sa 5,5 mil. na 10,4 mil. din., od čega

6,4 mil. din. otpada na premijske rezerve. Društvo je u 1939 

g. naročito kupovalo 6%  papire, Begluke i Dalmatince, zajam 

za javne radove, zatim Ratnu štetu i 7% Bler. To su glavni 

papiri efektnog portfelja, pored neznatnog iznosa akcija. 

Nepokretnosti od 7,8 mil. din., kao i prethodnih godina, pri

padaju premijskim rezervama izuzevši jedino imanje manje 

vrednosti u Novom Sadu. Društvena imanja u Beogradu na

laze se u Knez Miha.ilovoj, Kosmajskoj i ulici Milorada Dra- 

škovića. To su prvoklasni objekti sa velikim rentabilitetom. 

Isključivo premijskim rezervama pripadaju zajmovi na polise 

u iznosu od 4 mil. din. prema 3,4 mil. din., 2,8 mil. i 2,5 mil. 

din. u prethodnim godinama.

Godina je zaključena sa čitavim dobitkom od 2,5 mil. 

din. prema 2,38 mil. u 1938 g. 10% je dodeljen specijalnom 

rezervnom fondu, za tantijemu je određen 676.000 prema

636.000 za dividendu osiguranicima 42.000 prema 52.000 i 1,25 

mil.. din. kao i prošle godine za dividendu akcionarima. Divi

denda iznosi kao i prethodne četiri godine 12*/г%, prema 

10% u godinama 1932— 1934 i 15% od 1929— 1931. Više nego 

ikada ranije preneto je na novu godinu, 370.000 din., kao re

zervni dobitak.

U upravi »Srbije« nalaze se g.g.: inž. Miloš Savčić, 

pretsednik, Vasa M. Jovanović, potpretsednik, Krsta Lj. Mi- 

letić, Žika Janković +, Svetozar M. Savčić, inž. Vladeta M. 

Savčić, Dušan Milijević, Milan Lujanović, Milenko M. Savčić, 

Aleksandar Acović, Milutin Stanojević, inž. Dušan Glišić. U 

nadzornom odboru su g.g.: Stevan V. Gajić, pretsednik, Lju- 

bomir Bojović, potpretsednik, inž. Milivoje Obradović, Dimi- 

trije Mirković, inž. Ljubiša M. Savčić i Mih. Ž. Janković. Ge

neralni direktor je g. Stev. M. Milovanović.
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„АГА-РУШЕ” ЗДРУЖЕНЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТВОРНИЦЕ 

АЦЕТИЛЕНА ИН ОКСИГЕНА Д. Д., РУШЕ

Друштво „Ага-Руше” оснавано je ередином 1929 од 

стране Творнице за душик д. д., Руше и Свенске Гасако- 

мулатор A. Г., Штокхолм, a уз учешће Кредитдог завода 

за трговину и индустрију у Љубљави. Предузеће израђује 

»ксиген и „ацетилен дису-плин", као и за; ове гасове по- 

требнге апаратуре и материјал. Оснивање предузећа извр- 

шено je, као што се види, пре 11 година, непосредво пре 

избијања опште иривредне кризе. С обзиром «а то je ра- 

зумљиво да му je пословање у првим годивама било не- 

повољво. ГТоред пострзјења у Рушама, предузеће je било 

подигло и једну фабрику у Босанском Броду, јер су му 

биле стављеве у изглед лиферације „ацетилен-дису-пли,нз” 

за потребе државних железница. Међутим, како се те ли- 

ферације за државне железвице нису могле добити, иако je 

фирма државним железиицама нудила цене које су једвз 

покривале лроизводве грошкове, рад у Босавском Броду 

морао се сасвим обуставити, поготово с обзиром «а то да 

je и остали конзум био слаб. један део постројења фабрике 

у Босавском броду био je, у вези с тим, пренет у друштве- 

ну фабрику у Раковици, a други део je био стављен на 

расположење Творници за душик д. д., Руше, која сада у 

сопственој фабрици израђује такође „дису-плин”.

У току веколико последњих година продаја свих 

продуката „Ага-Руше” je у порасту. Нема сумње да je 

томе допринедо и оживљавање привреде, a нарочито боља 

запосленост индусгрије и заната, који се баве аутогеним 

заваривањем. Међутим, важан узрок за то треба тражити 

и у чињеници, да предузеће води незбично живу и систе- 

матску стручну пропаганду. Фирма често приређује пре- 

давања о најрадионалнијем начину аутогеног заваривања 

метала, a врши систематску и убедљиву пропаганду и на 

свим изложбама, на које долазе заинтересовани, као и на 

сајмовима у Београду, Загребу и Љубљани. Поред тога, 

она обраћа велику пажњу и политици цена, јер je свесна 

чињенице да су виске цене један од најважнијих фактора 

који утичу на павећање тражње.

У свом последњем пословиом извештају управа „Ага- 

Руше” иапомиње да je и у прошлој години продужено вр- 

шење интензивне пропаганде аутогеног заваривања метала 

и да тој пропаганди, као и бољој запослености заинтере- 

сованих индустрија и заната, треба захвалити да je про- 

ђа компримираних плинова и у 1989' опет порасла. Код ау- 

гогеног заваривања метала све више се употребљава аце- 

тилен-дису-плин, што се види из кретања његове продаје. 

Нарочито мања индустријска и занатска предузећа све 

више увиђају предности које произлазе из употребе дису- 

плина. Знатну ггрепреку за још јаче повећање продаје У 

удаљенијим крајевима претстављају врло високи превозни 

трошкови, који су делом изазвани и тиме, што je амбалажа 

компримираних плинова ванредно тешка. Због тога je пре- 

дузеће још пре две године одлучило да п-одигне једну фи- 

лијалну фабрику кисеоника у Али-пашином Мосту код Са- 

рајева, a другу код Скопља. У току ове године треба те 

две филијалне фабрике да лрораде.

Ево главних билансних позиција друштва „Ага-Руше” 

за последн»е четири године:

Рачун изравнања

Актива: 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Земљиште 595 595 565 687

Зграде 1.366 1.329 1.118 1.178

Фабрички уређај 1.485 1.131 731 464

Инвентар 50 80 126 98

Алати 1 -- —
Инвест. укупло 3.497 3.135 2.540 2.427

Сировиве и материјал 4.596 4.565 4.999 6.010

Фабрикати 42 13 2 16

Благајна 10 4 3 8

Дужници 1.657 1.955 2.434 2.5S3

Г убитак 287 41 --- - --
Пасива;

Главница 4.000 4.000 4.000 4.000

Резерве и фондови —— -- 79 129
Неиспл. дивид. --- 120

Повериоци 6.089 5.714 5.623 6.353

Добитак — салдо --- 276 443

Збир биланса 10.089 9.714 9.979 11.045

Иивестиције су билансираве са 2,42 мил. Амортиза-

ција je вршеда редовно и уредло, и то путем непосредног

смашивања дабавве вредности инвестиција у активи. Само

у току последњих 6 година амортизациови отписи су из-
косили преко 6,5 мил. дин., na je вабавна вредвост ивве-

стиција no прилици три дута већа од њихове давашње

билансне вредности. За нове иввестиције у 1939 издато je

око 1,4 мил., a у току последње четири године скоро 4

мил. дид. To значи Да су све старије инвестиције већ у

целости отписане. Благодарећи редоваим отписима врло je

повоља« и однос између билансне вредности игнвестиција 

н сопствених средстава. Подизањем. филијалних фабрика 

у Алипашином Моту и код Скопља тај се однос веће по- 

горшати, јep je још главва скупштива од 11 маја прошле 

годиие донела одлуку о повећању друштвеве главнице сa

4 на 8 мил. Лочетком текуће годиде повећање да 6 мил. 

див. je већ извршенв, a повећање за још 2 мил., са 6 на 8 

иил. дин., извршиће се «акнадно.

Иначе, у билавсу за прошду годину главвица je ис- 

казана још са< 4 мил., a фондови извосе 129 хиљ. дин. Томе 

насупрот стоје повериоди у висини од 6,35 мил. према 5,62 

иил. крајем лретходне године. Kao што се види, у току 

прошле године новериоци су нешто порасли. Пре тога они 

су показивали t o t o ìb o  сталву тендевцију опадања и посте- 

пено су били смањеви са 10,33 мил. див. у 1930 ва 5,62 мил. 

дии. крајем 1938. Пр-ошлогодишње повећање je у вези са 

повећаном лроизводњом и продајом. Залихе готових дро- 

извода су увек сасвим дездатне, а.ли су залихе сировина 

и материјала доста знатне. Крајем 1939 износиле су 6 мил. 

дин. према 5 мил. у претходвој и 4,5 мил. дин. крајем 1937. 

До 1932 износиле су редовво лреко 5 мил., a после тога 

су се кретале све до краја 1937 око 4,5 мил. див. Послед- 

њих годива, у вези с поја^чањем продаје, и дужници су 

псжазивали тендекцију пораста. Крајем 1939 билавсирани 

су са 2,58 мил.

Рачун губитка и добитка

Расходм 1®36 1937 1938 1939

Превос губитка 267 287 41 —

Општи трошкови 663 688 799 891

Порези 195 138 183 352

Отдиси 947 992 1.291 1.487

Добитак —- Салдо 

Приходи
— — — 276 443

Предос добитка — — — 92

Од пословања 1.785 2.064 2.591 3.081

Пренос губитка (267) (287) — .i'!
Губитак тек. год. (20) — — —

Добитак тек. год. — (246) (318) 351

Губитак салдо 287 41 — —

Збир дрих. расхода 2.072 2.105 2.591 3.173

Са 814 хиљ. див. у 1932 брут-о-приходи од послова-

ња постепево су били порасли ва 1,9 мнл. дин. у 1935. У

1936 ови приходи су у односу на претходну годину опет

подбацили, ади после 1936 потрошња „дису-плина” понов-

н-о стално расте. Благодарећи томе олет су показквали 

тедденцију пораста и бруто-прихо-ди „Ага-Руше". У про- 

шлој години ови су извосили 3,08 мил. див., за скоро 20% 

в!нше него у 1938- односно за ока 75% више «ero у 1936.
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Разуме се да су у вези с повећањем произвздње и продаје 

морали порасти и расходи, али je повољно да су се рас- 

чоди пове'ћавали споријим темпом од прихода. Благодаре- 

ћи томе повећани су и отписи инвестиција, a уместо рани- 

јих губитака јавили су се чисти добици. До 1938 дивиден- 

да уотпцте >није дељена, a 1938 године завршена je са чи- 

стим добитком од 276 хиљ. дин., од чега je било употреб- 

љено 120 хиљ. дин. за 31% дивиденду, 14 хиљ. дин. на тан- 

гијему и 50 хиљ. за повећање резервног фонда, док je 

остатах -од 92 хиљ. дин. био- пренет на нови рачун. Про- 

шлогодишње по-слоаање завршено je са чистим добитком 

од 351 хиљ. односно, ако се урачуна и пренос из 1938, са 

добитком од 443 хиљ. Од тога je употребљено 160 хиљ. 

дин. за 4% дивиденду, 100 хиљ. дин. за дотацију ре- 

зерввом фонду и 18 хиљ. за таитијему. Оста.так од 165 

хиљ. дин. пренет je на штви рачун.

У управи „Ага-Руше” су г.г.: Аугуст Тости (претсед- 

ник), Антов Крејчи и д-р Паја Протић (потпретседници), 

д-р Јанко Берце, д-р Цветко Грегорић, д-р Ернст Давидис, 

кнж. Роберт Мадер и инж. Филип Аугуст Вајдман. У над- 

зорном одбору су господа: Карл Руп, Грегор Прелојтнер, 

Франц Кеснер и Јохан Вотке, Државни комееар je г. Ми- 

рослав Сенековић.

DUNAVSKA BANKA — BEOGRAD

Dunavska banka je jedna od onih retkih banaka koje 

su i opštu ekonomsku depresiju i našu bankarsku krizu pre

brodile bez ikakvih teškoća. Njoj su uvek stajala na raspo

loženju dovoljna likvidna sredstva, tako da je uvek bila u 

mogućnosti da izađe u susret ne samo svojim ulagačima, nego 

i poslovnim prijateljima koji su tražili kredite. Inače, prili

kom odobravanja kredita bančina uprava uvek je vodila naj- 

strožije računa o tome da oni budu potpuno sigurni i brzo 

likvidni. Tome treba i pripisati maksimalnu mobilnost ban

činih plasmana i optimalno poverenje koje Dunavska banka 

s pravom uživa. Posleđnjih godina banka je posvećivala ve

liku pažnju i čisto posredničkom poslovanju, koje se može 

obavljati i sa manje sredstava, a jako je razvila i svoj devizni 

posao. Krajem 1900, dakle pre izbijanja naše bankarske krize, 

obrtni kapital Dunavske banke iznosio je 51 mil. din. Posle 

toga je gotovo stalno rastao i u 1939 dostigao je visinu od 

preko 102 mil., što znači da je u međuvremenu udvostručen. 

Bančino prošlogodišnje poslovanje razvijalo se je također 

normalno, iako su spoljno-politički događaji i u našoj pri

vredi izazivali poremećaje u gotovo svima njenim granama.

Bilansi i računi gubitka i dobitka Dunavske banke za 

poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 1939
u hiljadama dinara

Gotovina 11.236 5.362 7.456 13.628
Menice 3.770 3.994 4.158 3.792
Dužnici 60.329 73.860 83.069 67.068
Nepokretnosti 2.021 2.476 1.128 4.018
Hartije od vrednosti 1.771 726 739 10.725
Vrednost rez. fonda 928 1.001 1.739
Devize ,--- ■-- - -- 1.099
Inventar 81 73 69 66

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 35.000 35.000
Fondovi 17.692 18.987 6.775 9.234

Poverioci 27.885 34.123 36.094 33.235

Ulozi 11.228 10.408 15.560 20.464

Prenosne kamate 19 21 40 19

Nepođign. diviđ. 7 7 10 13

Tantijema 343 343 343 343

Dividenda 1.600 2.0Q0 3.500 3.500

Prenos dobiti 434 1.530 298 327

Obrtni kapital 79.209 87.419 97.620 102.136

Kaue., gar., ostave 57.781 54.453 44.188 71.654

Zbir bilansa 136.990 141.872 141.808 173.790

Rashodi

Kamate po ulozima 659 418 685 933
Troškovi 3.328 3.547 5.377 4,067

Održavanje poljskih dobata — —• --- —— 23

Otpisi 10 451 8 29'

Fond kursne razlike 41 — 759 ---

Amort. nepokretn. 220 --- —— 134

Čista dobit 5.777 4.873 6.022 7.105

Prihodi

Prenos đotoiti 474 434 1.530 298

Kamate i provizije 8.434 8.690 10.865 11.302
Ođ hartija od vrednosti 28 66 37 94

Od nepokretnosti 121 133 118 125
Napi. otpis, potraž. 698 -- - 35 --
Od poljskih dobara — — ■-- - 34 --
Kursna razlika 306 -- - 232 472

Zbir prihoda ili rashoda 10.061 9.323 12.851 12.291

Kao što je već spomenuto, obrtni !kapital dostigao je

visinu od 102 mil. din. U odnosu na 1938 veći je za 4,5 mil.

Na strani pasive vidimo da je stanje poverilaca prema pret

hodnoj godini smanjeno za 2,86 mil., na 33,2 mil. din., ali 

su ulozi povećani za 31,5°/o odnosno za oko 5 mil., na 20,46 

mil. din. To je nesumnjivo dokaz poverenja koje Banka uživa, 

pogotovo kad se zna da su kod ogromne većine naših drugih 

banaka ulozi u prošloj godini nazadovali. Zbog dotacija iz 

prošlogodišnje čiste dobiti opet su porasli i fondovi Dunavske 

banke, i to za 2,46 mil., na 9,23 mil. din. Glavnica i fondovi 

zajedno iznose 44,2 mil., a ulozi i poverioci 53,7 mil. din., 

što znači da sopstvena sredstva prema tuđima stoje po pri

lici kao 45 prema 55. To je vrlo povoljan odnos.

Krajem 1938 godine u aktivne tekuće račune bilo je 

plasirano oko 85»/o obrtnog kapitala odnosno 83 mil. dinara. 

U toku prošle godine struktura aktive je izmenjena. Pre svega, 

smanjen je plasman u aktivne tekuće račune. Krajem 1939' 

u njih je bilo plasirano samo 65,5*/o obrtnog kapitala odnosno 

67 mil. din. Stanje eskontovanih menica je takođe nešto palo, 

sa 4,15 mil. u 1938 na 3,79 mil. krajem 1939. Portfelj hartija 

od vrednosti je znatno povećan, sa 1,74 mil. u pretprošloj' 

na 12,46 mil. din. u prošloj godini. Od toga otpada 1,74 mil. 

na vrednosti rezervnog fonda i 10,72 mil. din. na no-stro- 

hartije. U prošloj godini Banka je za oko 3 mil. din. kupila 

i jedno imanje u Beogradu, na uglu Prizrenske i Reljine ulice, 

sa namerom da na tom mestu podigne jednu novu, rentabil- 

niju zgradu za banku. Krajem 1939 bilo je i stanje gotovine 

sa 13,6 mil. znatno veće nego u prethodnoj godini (7,4 

mil. din.).

Najveći deo prihoda otpada na kamate i provizije, u

1939 g. 11,30 mil. din. prema 10,86 mil. u prethodnoj i 8,69 

mil. din. u 1937 g. Povećanje ovih prihoda ukazuje na poja

čano poslovanje. Uprkos tome u prošloj godini bili su i tro

škovi znatno manji nego u prethodnoj. Blagodareći tome čisti 

dobitak pokazuje tendenciju porasta. U 1939 godini, bez pre- 

nosa iz prethodne, iznosio je 6,8 mil. prema 4,5 mil. u 1938 

i 4,4 mil. din. u 1937. Ukupni prošlogodišnji čisti dobitak, 

zajedno sa prenosom od 298 hilj. iz 1930 iznosio je 7 mil. 

105 hilj. Od toga je dođeljeno 1 mil. 185 hilj. din. rezervnom 

fondu, 1 mil. fondu za građenje, 750 hilj. fondu za sumnjiva 

potraživanja, 343 hilj. za tantijemu i 3,5 mil. za 10"/o dividendu, 

a ostatak od 327 hilj. din. prenet je na novi račun.

U upravi Dunavske banke su g. g.:Dimitrije Vojvodić 

(pretšednik), Branko I. Staić (potpretseđnik), d-r Oskar Plauc, 

d-r Albert Riha i Živan Bogojević. U nadzornom odboru bila 

su gospoda: Josif K. Stojanović (pretsednik), Mihailo Locić 

(potpretseđnik) i Srećko Tomić. Direktor je g. D. Vojvodić.
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S a d r ž a j :
Хрватска свеопћа кредитна банка д< д. — Загреб

Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медводе д, д., Љубљака

Чаиовачка-међимурска штедионица д. д. у Чаковцу

ХРВАТСКА СВЕОПЋА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д. — 

ЗАГРЕБ

Имали смо већ прилику да нагласимо да међу на- 

шим приватним акционарским банкама, с обзиром на укуп- 

ну висину средстава којима располаже, Хрватска свеопћа 

кредитна ба-нка заузима шесто место. О-на није позната 

само no томе што je једна од наших водећих банака, већ 

и no томе што je увек сразмерно у много већој мери него 

други заводи знатне износе држала у благајни, на жиро- 

рачунима и код других банака, иако je то било скопчано 

са знатиим жртвама у камати. Овде су и избор послова 

и селекција клијентеле вршени увек најбрижљивије. Бла- 

годарећи томе Хрватска свеопћа кредитна банка je без 

компликација и без нарочитих напора прошла кроз све 

тешкоће изазване општом паником улагача из 1931 и бан- 

карском кризом која joj je следила. И у немирним сеп- 

тембарским данима 1938 Банка je, не служећи се рефинан- 

сирањем у никаквом виду, била у сгању да без икаквих 

тешкоћа удовољи свима захтевима својих улагача и по- 

верилаца.

Догађаји у -марту, априлу и септембру 1939 нашли 

су Храатску свеопћу кредитну банку опет потпуно спрем- 

ну. He водећи рачуна о каматним губицимЗ,. она je у про- 

шлој години стално држала у припреми далеко већа рас- 

положива средства од оних у 1938 и у неколико ранијих 

година, тако да су се без нарочитих напора и у прошлој 

години могли да задовоље сви захтеви улагача и пове- 

рилаца. Шта више, упркос неповол>ним приликама на нов- 

чаном тржишту, Бакка je у току целе 1939, као и у pa

rni јим годинама, својој дугогодишњој сталној клијентели 

и осталим пословним пријатељима, поред својих услуга за 

извођење њихових банкарских трансакција, стављала на 

расположење у довољној мери и кредите који су им били 
потребни.

Коначни резултат прошлогодишњег банчиног посло- 

вања, ма да je нешто. слабији од оног из претходне го- 

дине, потпуно задовољава. Ево банчиних главних билан- 

сних позиција за 1939 и три претходне године:

Рачун изравнања

Актнва . 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара
Г отовина 59.330 51.269 52.544 79.600

Банке 16.,539 20.521 7.423 9.890

Валуте 344 497 203 180

Харт. од вредн. Држ. 7.410 9.734 9.038 10.519
Харт. од вредн. остале 3.457 3.452 3.701 5.250

Харт. рез. фонда — — — 751

Менице 24.511 31.313 27.959 25.149

Дужници 141.661 168.806 167.894 137.547

Непокретности 11.742 11.742 11.345 11.757

Непокретн. пенз. фонда — — — 6.015

Инвентар 1. дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.

Разна актива 486 2.041 155 8

Прелазне ставке 108 — 182 113

Пасива

Г лавница 40.000 40.000 40.000 40.000

Резервни фонд 6.013 6.013 6.013 6.313
Пос. резерва I (§ 27) 3.135 3.052 aoio 3.008
Пос. резерва II (§ 83) 3.322 . 4.978 6.644 6.332
Пензиони фонд 6.873 7.681 8.535 9.362
Улозл на књижиде 64.586 78.648 72.811 53.336
Улози no тек. рач. 91.682 107.942 106.899 125.377
Повериоци 43.437 43.355 29.121 35.466
Реесконт 276 487 33 64
Неисплаћени купони 85 7 104 219

Разна пасива 8 59 566 27
ГТрелазне ставке — 522 — —

Јаметва 14.863 19.180 20.226 38.082

Чиста добктак 6.172 6.632 6.708 7.276
Збир биланса 280.451 318.556 300.670 324.862
Обртнк капитал

Рачун

265.588

губитка

299.376 

и добитка

280.444 286.780

Расходи

Камате 7.988 8.294 8.752 7.541

Плате 4.311 4.683 4.582 5.167

Управни трошкови 1.972 2.355 2.382 2.879

ГТорези 1.245 1.357 1.301 1.539

Отпис ненапл. пограж. 209 333 320 10

Дотација noe. резерви 2.165 2.221 2.405 818

Пренос добити 3.889 4.072 4.032 4.308
Добит тек. год. 2.283 2.560 2.676 2.968

Приходи

Пренос добити 3.889 4.072 4.032 4.308

Камате 12.795 — — —

Провизија и друго 6.274 — — —

Камате, провиз. итд — 20.565 21.109 19.440

Од непокретноети 1.104 1.239 . 1.310 1.482

Збир прих. или расх. 24.-062 25.876 26.451 25.230

Због познатих прошлогодишњих међународних по- 

литичких догађаја и избијања акутне кризе поверења и 

код нас улози no уложним књижицама пали су са 72,8 

мил. у 1938 на 53,3 мил. дин. крајем 1939, што значи да 

су у току прошле године смањени за 19,5 мил. дин. Ме- 

ђутим, у истом раздобљу улози no текућим рачунима су 

повећани за 18,6 мил., са 106,9 мил. 1988 на 125,5 мил. дин. 

крајем прошле године. Види се, дакле, да се у току про- 

шле године укупни износ улога није променио. Једино су 

улози са уложних књижица пребачени на текуће .рачуне. 

Баичина управа сматра да je то вероватно, бар делом, 

последица Уредбе од 7 септембра 1939 о исплати улога. 

Наиме, пракса je показала да потребама привреде и да- 

нашн>ем расположешу улагача више одговара улагање нов- 

ца на текући рачун, јер публика, с обзиром на прописе 

поменуте Уредбе и неизвесни развитак прилика, настоји
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да у што већој мери задржи за себе право располагања 

Ловцем који поверава новчаним заводима. Разуме се да 

су у вези с тим и новчани заводи приморани да посвете 

максимум овоје пажње одржању ликвидности.

Крајем 1939 укупни улози, no књижидама и текућим 

рачунима, износили су 178,7 мил. дин. Реесконт je исказан 

са свега 64 хиљ. дин. Међутим, Банка има и „поверилаца” 

који су крајем 1939 потраживали 35,46 мил., за 6,34 мил. 

више него крајем претходне године. Због повећања по- 

верилаца порастао je и збир банчиног биланса, еа 280,44 

мил. у 1938 на 286,78 мил. дин. у прошлој години. КоД 

сопствених средстава није било значајнијих промена, a 

„пензиони фонд” повећан je са 8,53 мил. дин. у 1938 на 

9,36 мил. дин. у 1939 години. Однос између сопствених и 

туђих средстава je повољан, јер главница са резервним 

фондовима и неподељеним остатком добити, не рачуна- 

јући пензиони фонд, износе 60,5 мил., док су укупни уло- 

зи и повериоци билансиран.и са 214,2 мил. дин. Однос из- 

међу сопствених средстава и пензионог фонда с једне 

стране и>свих осталих туђих средстава с друге стране кре- 

he се no прилици као 1 према 3.

Са гледишта ликвидности ванредно повољан je и 

однос између банчиних обавеза према трећим лицима и 

одмах расположивих средстава. Готовина износи 79,6 мил. 

дин. према 52,5 мил. мрајем претходне године. И одмах 

расположиво потраживање код других банака повећано je 

са 7,42 мил. у 1938 на 9,89 мил. у прошлој. години. Валуте 

су исказане са 180 хиљ. дин. Према томе, укупна одмах 

расположива средства крајем прошле године су износила 

89,67 мил. дин. Тиме би се могло одмах исплатити око 42’/о 

свих улога и поверилаца. Даљих 5°/о улога и поверилаца 

могло би се исплатити средствима која би се добила када 

би Банка продала своје државне хартије од вредности. 

И остали банчини пласмани показују врло висок степен 

ликвидности.

Највише средстава пласирано je у активне текуће 

рачуне, који изнзсе 137,54 мил. према 167,89 мил. дин. кра- 

јем претходне године. Kao што се види, у току прошле 

године ова поз1ииија je смањена за 30,35 мил. дин. И ста- 

н>е меница у портфељу редуцирано je за 2,81 мил., са 

27,96 мил. у 1938 на 25,15 мил. дин. крајем прошле године. 

Банчнна управа наглашава да разлог за ова смањења тре- 

ба тражити с једне стране у општем обиљу готовине и 

емањеној тражњи кредита, a с друге стране у повећању 

банчиних одмах расположивих средстава, које je оства- 

рено ликвидацијом извесних пласмана. Дужници no те- 

кућим рачунима и no ееконту меница крајем 1939 изно- 

сили су заједно 162,7 мил. дин., што значи да на њих от- 

пада 56,7®/о целе активе. Даљих 5,8% активе односно 16,52 

мил. дин. према 12,74 мил. дин. у претходној години от- 

пада на хартије од вредности. Од тога je вредност ре- 

зервног фонда исказана са 751 хиљ. дин., док су сло- 

бодне државне хартије од вредности биламсиране са 10,5 

мил. дин., a остале хартије од вредности са 5,25 мил. У  

гоку прошле године дошло je до извесног повећања и код 

банчин^х непокретности услед куповине једне куће на Су- 

шаку. У последњем билансу непокретности су исказане са

11,75 мил. Тзме треба додати и непокретности пензионог 

фонда од 6 мил. 15 хиљ. дин. За свој пензиони фонд Бан- 

ка je у прошлој години за тај износ купила једну палату 

у Загребу, Боговићева улица 2. 0'статак имовине пензионог 

фзнда од 3,36 мил. остао je и даље уложен на текућем 

рачуну.

С обзиром на редукцију пласмана и знатно повећа- 

ње одмах расположивих .средстава, која су морала бес- 

плодно да леже у банчиним касама, сасвим je природно 

да су у прошлој години према претходној и приходи мо- 

рали опасти. Они од камате и провизије износили су 19,44 

мил. према 21,11 мил. диН. у 1938. Приходи од непокрет-

ности износили су 1,48 мил. дин. и били су нешто већи 

од оних из претходне гздике. Повољно je да je и расход 

за пасивну камату опао, са 8,75 мил. дин. у 1938 на 7,54 

мил. у прошлој години. Сви остали расходи су повећан«. 

Чисти добитак за 1939 исказан je са 2 мил. 968 хиљ. Он 

je за 292 хиљ. дин. већи од чистог дзбитка исказаног sa 

претходну годину. Међутим, у прошлој години у поре- 

ђењу са 1938 смањена je дотација посебној резерви (§ 83 

Закона о непоср. пзр.), a мањи je био и отпис ненапла- 

тивих потраживања.

Чисти добитак за 1939 заједно са преносом непо- 

дељеног добитка из ранијих година износи 7 мил. 276 хиљ. 

дин. Од тога je употребљено 1,6 мил. за исплату 4°/о. ди- 

виденде (као и у претходној години), 328 хиљ. за дотз- 

цију редовном резервном и 500 хиљ. дин. за дотацију пен- 

зионом фонду. Остатак од 4 мил. 848 хиљ. дин. пренет 

je зпет на нови рачун.

Поред централе у Загребу Хрватска свеопћа кредиг- 

на има и четир.и филијале: у Карловцу, у Суботици, на Су- 

шаку и у Вараждину.

У управи су господа: д-р Милан Врбанић (претсед- 

ник), Иво Мошински-Загребградски (потпретседник), Ал- 

бер д’ Боасје, д-р Адолф Цувај, Марсел д’ Фросар, Ру- 

долф пл. Калај, Павао барун Кзрнфелд, д-р Артур Марић, 

Еуген Радован, д-р Рудолф Роданић, Еуген Шварц и д-р 

Иво Тартаља. У надзорном одбору налазе се г. г.: Мишо 

Бергер, Карло Коронели, д-р Иван Коциан, Бела Сомло н 

Зигфрид Волф.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ, ГОРИЧАНЕ ИН МЕД- 

ВОДЕ Д. Д., ЉУБЉАНА

Од наших фабрика хартије најјаче су оне у Слове- 

нији. Оне су концентрисане у једном концерну, у виду ак- 

ционарског друштва, са фирмом „Здружене папирниде Вев- 

че, Горичане ин Медводе д. д., Љубљана’'. У овом Концер- 

ну налазе се пет фабрика и две самзсталне електричне цен- 

трале, и то две фабрике за производњу хартије — у Вев- 

чама и Јанезији, две фабрике за производњу дрвовине 

у Вевчама и МедвРдама^ једна фабрика целулозе у Гори- 

чану и две велике хидроелектричне централе у Фужинама 

код Љубљане, на левој и десној обали Саве. Све ове фа- 

брике биле су раније у рукама аустријскаг друштва ,,Ley- 

kam-Josephsthal Aktiengesellschaft, Wien”. Фабрика y Вев- 

чама стара je већ готово 100 година, јер су на њезиним no- 

стројењима први листови хартије израђени још 14 јуна 

1843. Рад фабрике у Јанезији пзчео je, пак, 18 децембра 

1851, one у Горичану 1863 годиие, a фабрика у Медводама 

1868 године.

Пре 20 година све ове фабрике откупљене су од 

стране домаћих интересената под вођством најстаријег сло- 

веначког новчаног завода, Љубљанске кредитне банке. Том 

приликом основане су „Здружене папирнице Вевче, Гори- 

чае ин Медводе” као ново акционарско друштво. Према 

томе за њих je 1940 година јубиларна. Откако су спзме- 

иуте фабрике прешле у наше руке, оне су се толико раз- 

виле и у толикој мери су модернизоване и повећане, да их 

ранији акционари, којима су до 1920 припадале, више не 

би мзгли ни препознати. Данас се све ове фабрике налазе 

на таквој техничкој висини, да je тешко и замислити не- 

што савршеније. To се мора нарочито подвући, поготово 

с обзиром на чињеиицу да су у TOiKy лоследњих десетак 

година неповољне прилике онемогућавале шихову трајну 

запосленост.
У току прошле године запосленост ових фабрика 

стално се je побољшавала, тако да je прошлогодишња про- 

изводн»а у поређењу с оном из 1938 повишена за око 34Vo. 

У току прошле године на светском тржишту су порасле и 

цене појединим врстама хартије. Благодарећи томе „Здру- 

жене папирнице”, су у 1939, после паузе која je трајала



читав низ година, поновно почеле и с мањим извозом сво- 

јих производа. Производни капацитет „Здружених папир- 

•иица" износи преко 2.500 вагона годишње, a стварна про- 

изводња у току пзследњих 10 година износила je (у ва-

гонима):

Године Хартија Целулоза Дрворина Укупно

1980 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 908 550 193 1.646

1938 757 510 155 1.422

' 1939 1.015 670 239 1.924

У 1930' производња je била најјача. Затим je нагло

опала и у '1902 износила je само две трећине од оне из 

1929 или 1930 (производња хартије била je опала још и 

јаче). После 1932 прилике се уз извесне прекиде, постепе- 

но опет поправљају. Прошлогодишње повећање производ- 

ње je нарочито изразито. Порастао je и чисти добитак, али 

у мањој мери него што то одговара повећању произвздње 

jep je у прошлоЈ години дошло и до осетног поскупљења 

сировина и техиичкик потрепштина, нарочито после из- 

бијања рата у Европи. Поред тога морале су се и рад- 

ничке и намештеничке плате прилагодити насталој ску- 

поћи. Крајем 1939 предузеће je имало 53 чиновника и мај- 

ćTopa и 630 радника.

И у току прошле године продаја произвзда у земљи 

вршена je преко фирме „Центропапир” друштво с огр. 

одг., Љубљана—Београд— Загреб. „Здружене папирнице” 

учествују и у фирмама: (1) „Куверта”, конфекцијска твор- 

кица у Љубљаии, (2) „Прерада папирнате робе д. д. у За- 

преб” и (3) „Горјана” друштво с ограниченом одгвворно- 

шћу, Горје код Бледа. Ово последње друштво има за циљ 

да снабдева фабрике „Здружених папирница" целулозним 

дрветом из целе Горењске области. Сва афилирана преду- 

зећа радила су и у прошлој години са повољним резул- 

гатом.

Имовинско стање „Здружених папирвица” je потпу- 

но задовољавајуће, као што нам то потврђује и доња таб- 

лица завршних рачуна за последње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Фабрике 22.031 20.676 23.565 26.694

Сировине и полуфабр. 7.602 7.497 8.915 9.196

Хартија 3.248 3.473 3.204 4.229

Дужници за робу 15.513 21.460 16.135 12.632

Банке и разни дужн. 5.163 9.364 8.399 8.S38

Харт. од вредности 3.990 4.024 4.125 2.360

Благајна 608 151 171 102

Пасива

Г лавница 25.000 25.000 25.000 25.000

Резерве и фондовн 11.165 13.518 15.873 18.679

Пенз. фондови 5.714 6.065 5.478 5.456

Неиспл. дивиденда 12 16 23 18

Депо валоризације 3 3 3 —

Повериоци 14.591 19.294 15.637 11.786

Добитак 1.670 2.748 2.500 2.811

Збир биланса 58.155 66.645 64.514 63.751

Рачун губитка и добитка

Расходи

Управни трошкови 2.036 2.151 2.012 1.600

Порези 3.095 3.933 3.772 5.987

Камата 1.186 1.142 894 807

Отписи 3.037 3.438 3.233 3.114

Курс. разл. ефеката ... _ — — 1,133

Чисти добитак 1.670 2.748 2.500 2,814
Прнходи

Пренос добитка 122 47 308 350

Од ефеката 56 51 65 65

Од непокретности 112 57 15 6

Од произв. и продаје 10.734 13.258 11.938 15.031
Збир прихода 11.025 13.413 12.412 15.452

Укупна финансијска средства са којима je предузе-

he крајем 1939 располагалз износила! су 63,75 мил, дин.

Од тога je отпадало само 11,8 мил. на повериоце. Глав-

ница je остала непромењена са 25 мил. дин., a јавне ре- 

зерве, без пензионог фонда и без фонда амортизације 

(који уопште не постоји, пошто се отписи врше непо- 

средним смањивашем одговарајућих рачуна у активи) из- 

носе 18,68 мил. дин. У односу на претходну годину јавне 

резерве су поиећане за 2,8 мил., a према 1936 за преко

7,5 мил. дин. To ловећање je само незнатним делом после- 

дица дотација из текућег добитка. Оно се највећим де- 

лом јавило због из пореско-техничких разлога проведе- 

ног преноса иктерних резерви из ранијих година на pa- 

чун јавних резерви. Стање поверилаца смањено je у про- 

шлој гздини за 3,8 мил., a према 1937 мање je за 7,5 мил. 

динара.

Уређај свих фабрика и електричних централа са 

свим машинама, зградама и осталим покретним и непо- 

кретним инвестицијама билансиран je са 26,7 мил. У току 

арошле године за нове инвестиције издато je око 6 мил. 

дин., a у току последњих 6 година преко 30 мил. У том 

раздобљу сва постројења су потпуно модернизована. To 

значи да су отпнсане ове старије инвестиције, као и зна- 

тан део нових. Стање сировина и полуфабриката исказа- 

но je ca 9,2 мил. и не показује битних промена у поре- 

ђењу са претходном годином. Залихе готове хартије су 

повећане са 3,2 мил. крајем 1938 ;на 4,2 мил. дин. крајем

1939. Потраживање од дужника за робу je пало са 16,1 

мил. у претпрошлој на 12,6 мил. дин. у прошлој години, 

иако je обим производње и продаје повећан. To је> ме̂  

ђутим, изазвано изменом услова плаћања, до које je до- 

шло после избијања рата у Европи.

Приходи од производње и продаје у 1939 години 

износили су 15/03 мил. дин., за 3,1 мил. односно за око 

24°/о више него у 1938. Управни трошкови су према прег- 

ходној години смањени за 412 хиљ. дин., али су издаци 

за порез повећани за око 2,2 мил. дин. Друштво je у про- 

шлој години имало и један губитак на курсној разлици 

хартија од вредности од 1,13 мил. дин. Чисти добитак од

2,8 мил. овако je подељен: 1,5 мил. дин. за 6s/o дивиденду 

акционарима, 605 хиљ, за тантијеме члановима управног 

и надзорног одбора и ремунерацију чиновницима, мајсто- 

рима и радницима, 123 хиљ. за повећање резервног фон- 

да и 100 хиљ. дин. за повећање пензионог ф&нда. Оста- 

так од 483 хил>. дин. пренет je на нови рачун.

У управи су господа: Иван Јелачин (претседник), 

д-р Иван Боле (потпретседник), Август Јеико, д-р Алојзиј 

Кобал, Хануш Крофта, д-р Алојзиј Кунст, Виктор Наглас, 

д-р Ернест Рекар, Рихард Швингер, ивж. Душан Сернец 

и Jleo Соуван. У надзорном одбору налазе се господа: 

д-р Вјекосдав Лавш, Матко Јанежић, Фран Рус, д-р Албин 

Стеле и Владислав Турк. Чланови дирекције су господа: 

д-р Чирил Павлин и Егон Сребре.

ЧАКОВАЧКА-МЕЂИМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. У 

ЧАКОВЦУ

Поред свих потешкоћа с којима су се у прошлој го- 

дини морали да боре новчани заводи, прошлогодишње по- 

словање Чаковачко-међимурске штедионице д. д. у Ча- 

ковцу развијало се je потпуно нормално, тако да je она 

била у стању да и за време најтеже кризе настави уоби- 

чајено финансирање трговине и индустрије, нарочито код
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извоза. Нашим читаоцима je познат значај Чаковачке-Ме- 

ђимурске штедионИде. Њезина главница износи свега 1,5 

мил. дин. To je, дакле, мањи новчани завод. Међутим, на 

Дрсте би ce могли избројати наши мали провинцијски нов- 

'чани заводи који ce могу с њо-ме упоређивати. Благода- 

рећи поверењу које je ова сада већ преко 68 година стара 

штедионица умела да стекне и сачува, код ње je и за време 

наше банкарске кризе одлив улога био сразмерно мален. 

Од 1900 до 1903 они су били пали за само 20!%, a после 

1933 показивали су опет постепени пораст.

Од септембра 1938 до краја 1939, у вези са међуна- 

родном политичком ситуацијом, у неколико махова било je 

дошло до узнемирења и код улагача овог завда. Међутим, 

његова управа je, благодаре'ћи систематском одржавању 

високог степена ликвидности, увек без тешкоћа могла да 

исплаћује све затражене износе. Тако je та узнемиреност 

'увек и стишавана. Треба нагласити да ликвидност штедио- 

нице није ни у прошлој години смањена. Иначе, стање 

улога на кц>ижице и no текућим рачунима крајем 1939 из- 

носило je 19,11 мил. и било je само за 937 хиљ. дин. мање 

него крајем 1938.

Чаковачка-међимурска штедионица никада није за- 

тражила никакву законску заштиту у погледу исплате по- 

верених joj улога. Међутим, и она je давала зајмове зе- 

'мљораднидима, али су joj потраживања од њих, с обзиром 

на укупне послове, била сразмерно «езнатна, тако да joj 

ни с те стране никада ије претила никаква опасност. Зна- 

ган део 29%. губитка на земљорадничким меницама .преда- 

тим Аграрној банци већ je отписан. Још неотписани део 

који je активиран и који према Уредби треба да ce от- 

пише у току следећих 12 година износи. само 300 хиљ. дин.

Рачун изравнања

Актива: 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна 891 921 1.196 1.516

Валуте 47 32 23 28

Благ. записи 250 500 500 4.500

Нар. банка и Пошт. штед. 888 1.346 1.241 1.754

Остали новчани заводи 3.431 5.949 6.370 2.847

Hob. заводи — улог 121 118 355 314

Харт. од вредности 1.156 1.582 1.229 1.425

Харт. рез. фонда . _ ___ 375 375

М)енице ' 6.258 5.276 4.999 4.911

Аграрна банка (50f%) 2.571 2.201 2.264 2.078

Ш  ;облигац. (2̂ %) 995 541 532 225

Разл. код сељ. дуг. 650 550 425 300

Дужници 9.872 9.429 9.706 8.033

Непокретности 692 557 210 210

Инвентар 50 50 45 40

Пасива:

Главница 1.500 1.500 1.500 1.500

Рез. фондови 1.880 1.950 2.356 2.418

Латентне резерве 4.573 4.573 4.573 ' 4.573

ГГензиони фонд 150 165 190 210

Улози на књиж. 12.870 13.516 13.133 11.736

Улози no тек. рач. 6.338 6.739 6.918 7.377

Повериоци 28 25 186 181

Разна пасива 147. 145 163 77

Добитак 399 438 453 483

Збир биланса 27.879 29.052 29.472 28.556

Збир биланса износи 28,5 мил., за 916 хиљ. дин. 

мање него у претходној години. To .je у вези са смањењем 

улога. Они на књижице пали су са 13,13 мил. крајем 1938 

на 11,73 мил. дин-. у 1939, али су улози no текућим рачу- 

нима порасли са 6,91 мил. у претпрошлој на 7,37 мил. дин. 

у прошлој години. Улози су најглавнији и готово једини 

извор туђих средстава. За време извозне сезоне штедио- 

ница ce обично служи и реесконтним кредитом код На- 

родне банке,. али су joj за нормално пословање у осталом

делу године довол>на сопствена средства и Средства шези- 

них улагача. Kao што je већ споменуто, главница Штедио- 

нице износи само 1,5 мил, дин. Међутим, она има и знатне 

фондове. Крајем 1939 ови су износили, не рачунајући пен- 
зиони фонд, 6,98 мил.

У активи видимо да je ликвидитет Штедионице врло 

знатан. Готовина у благајни, потраживања no виђешу и 

S‘/#/o благајнички записи Министарства финансија износе

11 мил. дин. према 9,7 мил. крајем 1938. Тиме би ce могло 

одмах исплатити 561% свих туђих средстава. Када. би ce 

узеле у обзир и хартије од вредности, које су билансиране 

са 1,8 мил,, тај проценат порастао би на скоро 65%, Ду- 

жниди no текућим рачунима пали су са 9,7 мил. у 1938 на 

8,03 мил. крајем прошле године. Менице износе 4,9 мил., 

за 88 хиљ. дин. мање него у 1938. Потраживање од Аграрне 

банке за уступл>ене joj земљорадничке менице књижено 

je на засебном рачуну, a износи 2,08 мил. дин. Непокрет- 

ности исказане су са свега 210 хиљ. дин., a сасгоје ce из 
банчине зграде у Чаковцу.

Рачун губитка н добитка

Расходи: 1936 1937 1938 1S39

У хиљадама динара
Плате и пензије 450 501 514 537
Трошкови 282 275 316 330
Лорези 245 312 303 376
.Камате 800 901 990 983
Отписи 488 201 311 159
Чисти добитак 390 438 453 483

Приходи:

Пренос добити 28 65 71 76
Камате 1.773 1.724 1.872 1.848
Провизије 788 768 880 888
Од непокретности 71 70 55 50
Напл. отпис. потр. 4 1 9 4
Збир прихода 2.664 2.629 2.887 .2.868

Чисти добитак износи 483 хиљ. и већи je за 30 хиљ.
дин од оног из претходне године. У односу на 1938 при- 

ходи нису, додуше, повећани. Приходи он камате били су 

чак и нешто мањи него у претходној години. С друге 

стране су пове^ани издаци за порезе, као и они за плате 

и пензије, али су отписи ненаплативих потраживања према

1938 скоро преполовљени, тако да су у прошлој години 

износили 159 хиљ„ Треба напоменути да су приходи од 

камате иако су према 1938 нешто смањени, у 1939 били 

већи од оних из 1937 или 1936. С обзиром на то може ce 

рећи да je резултат прошлогодишњег пословања потпуно 

задовољавајући.

Акционарима ce дели дивиденда од 15,2Vo бруто од- 

носно 121% нето. За то je употребљено 228 хиљ. дин. Да- 

љих 95 хиљ. одвојено je за дотацију резервним фондо- 

вима, 25 хиљ. за пензиони фонд, 5 хиљ. за добротворне 

сврхе, 71 хиљ. за тантијему члановима оба одбора и чи- 

новништву, a остатак од 59 хиљ. дин. пренет je на нови 

рачун.

ГТочетком фебруара ове године Штедионица je пре- 

трпела тежак губитак смрћу г. Беле Бенедикта, који je у 

н>ој деловао кроз читавих 25 година као ексекутивни члан 

дирекције, три године као погпретседкик и последњих 8 

година као пословодећи претседник управе. Својим радом 

почивши г. Бенедикт много je допринео развоју и про- 

цвату овог угледног провинцијског новчаног завода.

У управи су господа: Иван Мозес (потпретседник), 

д-р Албин Блашић, Александар Божичковић, Антун Брод- 

њак, Артур Гвоздановић, Алберт Меидер, Геза Мозес, Љу- 

девит Нојфелд и Диониз Зоор. У надзорном одбору налазе 

ce господа: д-р Вилим Виола, Марко Лајтнер, Вилим Ној- 

ман, Хинко Серб, Вилко Шен и Едо Стиглић. Директор 

je г. Бено Болгар.
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JUGOSLOVENSKI ČELIK A. D., SARAJEVO

Razvitak teške industrije uslovljen je u svima zemlja

ma —  prirodnim nalazištima rude ili kamenog uglja. Topioni

ce se obično nalaze u nejposrednoj blizini nalazišta uglja, za 

proizvodnju koksa, pošto je za proces topljenja potrebna 

mnogo veća količina koksa nego rude. Dva velika centra te

ške industrije postali su pored rudnika uglja u Rurs'koj ob

lasti i u Gornjoj Šleziji. Ali ima primera da su topionice po

dignute pored nalazišta gvozdene rude, tako u Luksemburgu 

i u Lotringiji. U poslednjem slučaju postignuto je najracio

nalnije iskorišćenje prevoznih srestava, na taj način što bro

dovi, koji dovoze rudu iz Lotringije transportuju koks za 

topionice u Lotringiji. Princip maksimalnog iskorišćenja pre

voznih sretstava primenjen je na najmoderniji način u So

vjetskoj Rusiji u Uralo-Kuzneckom kombinatu, gde se visoke 

peći nalaze i na Uralu pored gvozdene rude a i u Kuzneckom 

bazenu u Sibiru pored uglja. Maksimalno iskorišćavanje vo

zova i u suprotnom pravcu smanjuje znatno transportne 

troškove.

Ako se uzmu. u obzir geološki preduslovi za razvitak 

naše teške industrije, oni po današnjem stanju tehnike i sa

obraćaja nisu najpovoljniji. Mi imamo nalazišta gvozdenih ru

da u Sloveniji. Izgradnja teške gvozdene industrije u toj 

oblasti preporučena je potpuno privatnoj inicijativi, koja je ima

la velikog uspeh a. Ali proizvodi te teške industrije prerađuju 

se u fabrikama, koje se vertikalno nadovezuju tako da te 

topionice ne mogu da zadovolje potrebe zemlje sa polufa- 

brikatima. Razvitak teške industrije gvozda u Sloveniji bio 

je ograničen potrebom tamošnje prerađivačke industrije. Dru

ga sirovinska baza, i to vrlo velika, sa početcima industrijskog 

razvitka bila je u Bosni oko Zenice i Vareša. Do 1925 g. dr

žava se nije interesovala za tu oblast. Tek početkom 1925 

g. kada je država otkupila većinu akcija Zenice, počela je 

Generalna rudarska direkcija, koja se pretvorila posle u Ode- 

ljenje za rudarstvo, đa proučava planove o izgradnji teške 

gvozdene industrije. Prvo su vođeni pregovori sa Vikersom, 

■koji, međutim, zbog teških uslova nisu bili okončani. Posle je 

zainteresovan Škoda u Pilzenu, ali ni sa njim nije se moglo 

doći do sporazuma. Nisu ispuštene iz vida ni domaće velebanke, 

no ni njihovi zahtevi nisu bili u saglasnosti sa intencijama 

države. Kasno — tek 1927 g. — su se nadležni setili da stupe 

u pregovore sa nemačkim firmama, na bazi reparacija. Pre

govori su povedeni sa Krupom iz Esena; oni su i završeni 

ugovorom koji je od firme bio i potpisan. Bilo je predviđeno 

podizanje celokupnog preduzeća, sa pomoćnim postrojenjima, 

radničkom kolonijom itd. za 57 mil. maraka, koji bi trebali 

da idu na teret reparacija. Ugovor je čekao na potpis naše 

vlade. U očekivanju tog potpisa, pred kraj 1928 g. Nemačka 

je obustavila dalje plaćanje po dotadašnjem Dozovom planu. 

Pa ni Jangov plan nije doveo do ostvarenja projektovanog

ugovora iz razloga koji su i dan danas ostali nepoznati. U 

proleće 1931 g. Ministarstvo šuma i rudnika vratilo se ponovo 

na prvobitni Krupov pro jek at, jer je još uvek postojala mo

gućnost poruđžbine na račun reperacija. Ugovor je posle 

naknadnih pregovora usvojen od vlade u prvobitnom iznosu 

od 57 mil. maraka i dostavljen je 2 jula Reparacionoj komi

siji u Parizu — ali sa zadocnjenjem od svega 3 dana. Ne

mačka je na dan 30 juna 1931 g. obustavila plaćanja i prijem 

novih porudžbina na račun reparacija. U međuvremenu bio 

je predložen i drugi plan izgradnje teške industrije od Vit- 

kovičkog društva, ali njega je vlada posle kratkog većanja 

odbacila. Usled nesposobnosti i neekspeditivnosti tadašnjih 

vlada država je pretrpela efektivnu štetu od blizu milijardu 

din., a zemlja je ostala bez gvozdene industrije, koja joj je 

od životne potrebe. Od naših vlada ni dan danas ne bismo 

imali ni osnove gvozdene industrije, đa se nije pokazala po

treba za nju iz odforanbenih razloga. Početak je učinjen ugo

vorom od 25 marta 1936 g., kojim je kod Krupa poručena 

gruba pruga za Zenicu za izradu željezničkih šina, nosača i 

granatnog čelika. To je povuklo sa sobom povećanje glav

nice Industrije gvožđa a. đ., Zenica, sa 1,25 mil. na 15 mil. 

din. izdavanjem 275.000 kom. novih akcija od po 50 din. no

minale. Nove akcije je preuzela država po kursu, koji je dao 

konačni iznos od 45',9 mil. din. Za toliko se smanjilo potra

živanje državnih preduzeća za ugalj i gvožđe. Posle te finan- 

sijske transakcije država je postala skoro isključivi vlasnik 

Industrije gvožđa, sa 97°/» akcija, dok je ranije imala samo 

64%. Ali se brzo pokazalo đa izgrađivanjem grube pruge 

nisu rešeni ne samo svi, nego ni najhitniji problemi naše 

gvozdene industrije. Već početkom 1937 g. pokazala se hitna 

potreba za podizanjem velike kovačnice u cilju izrade polu- 

fabrikata za potrebe naših vojnih zavoda. Dalje proširenje 

Zenice nije izgledalo preporučljivo, pošto je ona već u vezi 

sa grubom prugom zapala u vrlo velike finansijske teškoće. 

Evropski rat se već ocrtavao na horizontu i ta opasnost je 

u svoj svojoj težini pokazala vrlo teške posledice potpune 

zavisnosti od inostranstva u osnovnim sirovinama, koje su 

potrebne za naoružanje. Tek tada je postalo nadležnima jasno, 

da je težak greh prema narodu i državi izvoziti jeftinu siro

vinu, a plaćati skupo gotove proizvode koji se od nje prave. 

A kao najveća opasnost preti da u slučaju preke potrebe 

zemlja bude otsečena od najvažnijih proizvoda. U poslednjem 

momentu odlučeno je u prvim mesecima 1938 g. da se osnuje 

»Jugoslovenski čelik a. d«.

Zamisao kod osnivanja Jugoslovenskog čelika bila je 

đa se stvori jedno preduzeće. u ikome lanac proizvodnje teče 

od osnovnih sirovina do finalnih proizvoda. Na bazi rudnika 

uglja i gvožđa ima đa se izgradi i dopuni proizvodnja gvožđa 

i čelika i njihovo prerađivanje. Osnov Jugoslovenskog čelika 

biće državni rudnici uglja u Zenici i Brezi, rudnici gvozdene
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rude u Ljubiji i Varešu, Železara u Varešu i Industrija grožđa 

u Zenici. Kao najhitniji problem moralo se preći na izgradnju 

centralne kovačnice u Ilijašu kod Sarajeva. Da bi postiglo 

svoj cilj društvo ja nameravalo da pristupi podizanju visokih 

peći i to na bazi vareške rude, pošto postojeće nisu dovoljne 

za prerađivanje i na bazi ljubijske rude, koja dosada nije ni 

prerađivana nego je izvezena u inostranstvo. Za prerađivanje 

sirovog gvožđa u čelik služe nove Simens-Martinove peći 

koje su izgrađene prilikom proširenja Zenice. Jedan deo uglja 

ima se pretvoriti u električnu energiju podizanjem električnih 

centrala u Brezi i kod Ljubije, koje će snabdevati rudnike 

potrebnom strujom a i kovačnicu u ilijašu. Za ostvarenje tih 

zadataka izrađen je finansijski plan, koji je prema zahtevima 

početkom 1938 g. ovako izgledao:

Predviđeni iznos u 

mil. din

Centralna kovačnica 60

Visoka peć na bazi vareške rude 60

2 Simens-Martinove peći 45

Visoka peć na bazi ljubijske rude 60

Dopuna instalacija u Varešu 10

Simens-Martinova peć u Zenici 13

10 gas-generatora 7

Racionalizacija postojećih pruga 25

Električna centrala u Brezi 15

Električna centrala kod Ljubije 10

Stanovi, dalekovodi itd. 25

Svega 330

Osim toga je bilo predviđeno 70 mil. din. za obnovu 

dotrajalih i zastarelih investicija. Prema tome ukupan iznos 

investicionog kapitala trebao je da bude 900 mil. din. Po

trebni obrtni kapital predviđen je sa 170 mil. din. Ukupno 

dakle za osnivanje Jugoslovenskog čelika bilo je potrebno 

najmanje 570 mil. din. Taj iznos je pretstavljao i za državu 

veliko opterećenje, za koje se nije moglo naći pokriće u 

okviru budžeta. Sa druge strane vlada nije ni htela da Jugo

slovenski čelik bude državno preduzeće, da bi se van stega 

Zakona o državnom računovodstvu mogao razviti na komer

cijalnoj bazi. Za to je izabrana forma akcionarskog društva, 

s tim đa država bude jedini akcionar, i to sam fiskus za pre

duzeće koje je kao apor uneo u Jugoslovenski čelik a Državna 

hipotekama banka za obrtni kapital, koji je stavila na raspo

loženje Jugoslovenskom čeliku. Visina kapitala određena je 

s obzirom na moguću rentu na 600 mil. din., to jest do 1945 

g. па. 500 mil. din. Železara u Varešu će, naime, samo u toj 

godini preći u vlasništvo države. Do te godine država ima 

pravo eksploatacije preduzeća, koje je prenela na Jugoslo

venski čelik. Apor države, bez Vareša, procenjen je na 300 

mil., a Državna hipotekama baraka uplatila je 200 mil. din. 

Prema tome glavnica nije bila dovoljna da se ostvare svi 

planovi, koji su stavljeni u zadatak Jugoslovenskom čeliku. 

Stoga je iznos od 200 mil. din. podeljen na 115 mil. obrtnog 

i 85 mil. din. investicionog kapitala, s tim da se posleđnji 

upotrebi prvenstveno za akontacije prilikom porudžbina kao 

i za dopune današnjih postrojenja. Ostatak potrebnog inve

sticionog kapitala do najviše 315 mil. din., nabavio bi se bilo 

pozajmicom kcd Državne hipotekarne banke, bilo kitditom 

liferanata, bilo kombinacijama ovih dvaju metoda. Iz zva- 

nićnih računa za 1939 g  vidtćemo u koliko je društvo uspelo 

da svojim skučenim sretstvima reši postavljene mu zadatka. 

Kod najvažnijih pozicija đonećemo uporedne brojeve onih 

preduzeća, koja su u sastavu Jugoslovenskog čelika i to one 

bilansa osnivanja i od 31-XII-1938 g. Prva poslovna godina 

Jugoslovenskog čelika obuhvata period od 17 meseci, tj. vreme 

od 1-VIII-1938 do 31-XII-1939 g.

Račun izravnanja

Osn. bilans
Aktiva 1939 1938

u hilj. din.

Otvorena rudna substanca 168.272 —.—. -- .
Zemljišta 18.263 -- . __—
Građevine 77.296 --
Podzemni objekti 12.832 —.—■ —.—
Investicije

Uređaj za preradu i opleme

67.054 21.836 12.269

njivanje proizvoda 74.970 -- ——
Mašinska postrojenja 71.648 — —•—
Valjci i kokile 13.435 --- - -- -
Zalihe potrošnog materijala 66.035 68.996 42.382

Zalihe gotovih produkata 86.923 101.703 50.886
Afilijacije 7.085 6.794 37.542

Dužnici 84.370 59.138 46.919
Blagajna 2.805 -- --
&>lo Blag. zapisi 1.246 —•—■
Poštanska štedionica 358 -- --
Državna hipotekama banka 321 —.— --
Novčani zavodi 1.527 —— -- -
Efekti 3.821 -- - -- -
Inventar 1.322 -- ---

Pasiva

Glavnica 500.000 500.000 —.—
Fondovi Zenice 5.167 —— --
Zajam grube pruge 123.747 —— _ —
Centr. dir. drž. rudn. pr. 61.723 75.226 99.723

Ostali poverioci 46.553 84.274 66.196

Neisplaćena dividenda 20 —-—
Rezerva za neregulisane obaveze 7.000 —— —.—
Dobitak 14.379 -- - --
Zbir bilansa 758.589 --- --

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1939

Porezi, opiti tv., plate 21.410

Otpisi 24.977

Rezerve za neregulisane obaveze 7.000 

Dobitak 14.379

Prihodi

Od preduzeća 67.765

Zbir prihoda-rashoda 67.765

Obrtni kapital Jugoslovenskog čelika iznosio je krajem

1939 g. 737 mil. din. Od toga na sastavni kapital otpada 505 

mil din., tj. 68%  obrtnog kapitala, a na tuđi 232 mil. din., 

32%. Kao što se vidi najveći dug Jugoslovenskog čelika u 

iznosu od 124 mil. din. pretstavlja zajam grube pruge, koji 

je nastao u vezi sa modernizovanjem Zenice. Dugovi prema 

Centralnoj direkciji državnih rudarskih preduzeća stalno se 

smanjuju. Prilikom fuzije sa Industrijom gvožđa u Zenici 

isplaćeni su njeni dugovi direkciji u ukupnom iznosu od 59 

mil. din. Jugoslovenski čelik pravi veliki obrt sa Centralnom 

direkcijom državnih rudarskih preduzeća i stoga je prirodno 

da nastane stalan saldo na teret kupca — Jugoslovenskog 

čelika. Za prvih sedamnaest meseci poslovanja još se ne može 

odrediti u kojim će se granicama kretati taj robni kredit koji 

je krajem 1939 g. iznosio 62 mil. din. Ali je vrlo verovatno 

da će on biti stalan i prema tome dugoročne prirode. Znatno 

su se smanjili dugovi prema ostalim poveriocima, na: 77 mil. 

din. krajem 1939 g. Te obaveze su nastale prema nemačkim 

firmama koje liferuju mašine Jugoslovenskom čeliku. Taj dug 

time je dobio kratkoročni karakter, ali ne pretstavlja srećom 

znatniji iznos prema Srednjoročnom dugu kao što je zajam
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grube pruge i dugoročnom Centralnoj direkciji državnih ru

darskih ;preduzeća.

Svakako struktura pasive potpuno odgovara prirodi 

imovine. Najveći deo aktive se sastoji od rudnika, zemljišta, 

građevina dakle nepokretnosti u ukupnom iznosu od 273 

mil. din., što je 37% obrtnog kapitala. Na investicije, uređaj, 

mašinska postrojenja, valjke i kokile otpada u bilansu 227 

mil. din., 30% obrtnog kapitala. Zalihe potrošnog materijala 

su se nešto smanjile zbog teškoće nabavljanja najvažnijih 

proizvoda i iznosile su 66 mil. din. Velike teškoće je Jugo

slovenski čelik imao oko nabavke koksa. Zaključeni ugovori 

sa čehosiovačkim, poljskim i delom nemačkim firmama nisu 

ispunjeni zbog rata. U međuvremenu je koks znatno posku- 

peo, sa 20—24%. I druge važne sirovine su postale skuplje, 

naročito ulje. Pošto skok cena sirovina kod nas nije prestao, 

naprotiv u toku 1939 g. on je postao veći i stvarna vrednost 

zaliha potrošnog materijala postala je veća. U toj stavci 

Jugoslavenski čelik ima znatnu tihu rezervu. Isti je slučaj i 

kod zaliha gotove robe, koja je iznosila 87 mil. din. I uprkos 

znatnom skoku cena uglja i gvožđa Jugoslovenski čelik nije 

povisio svoje prodajne cene. Tek u tekućoj godini su cene 

uglja povećane, zbog povišenja rađničikh nadnica i zbog po

skupljenja potrošnog materijala. Isto su i cene gvožđa tek u

1940 g. povišene za 0,45 din. po kilogramu. Prema tome i u 

zalihi gotovih produkata raspolaže Jugoslovenski čelik sa 

znatnom tihom rezervom, koja će se pokazati u računu gu

bitka i dobitka za 1940 g. Zalihe potrošnog materijala i goto

vih proizvoda zajedno čine 153 mil. din., 20'% obrtnog kapi

tala. Povećanje prodaje pokazuje porast dužnika, koji su 

krajem 1939 g. iznosili 84 mil. din. S obzirom na način prodaje 

dužnici Jugoslovenskog čelika mogu da budu njegove pro

dajne organizacije i društva, tako da je sigurnost maksimalna.

Iz računa gubitka i dobitka vidi se da je bruto dobitak 

preduzeća iznosio okruglo 68 mil. din. Na osnovu raspoloživih 

podataka sastavili smo donju tablicu, koja pokazuje proiz

vodnju preduzeća koja su u sastavu Jugoslovenskog čelika u

1939 i u 1938 g.

1939 1938

u hiljadama tona

1. U rudniku Breza proizvedeno je uglja 217 183

2. U rudniku Zenica proizvedeno je uglja 272 287

3. U rudniku Ljubija proizvedeno je gv. rude 481 420

4. U rudniku Vareš proizvedeno je gv. rude 122 135

5. U visokoj peći Vareš proizvedeno je sir. gvožđa 47 51

6. U livnici Vareš proizvedeno je livenog gvožđa 4 4

7. U čeličani Zenica proizvedeno je čelika 76 73

8. U staroj valjaonici Zenica proizvedeno je valjane

robe 46 38

9. U novoj valjaonici Zenica proizvedeno je valja-

ne robe 15 20

10. U žicari Zenica proizvedeno je žica 2 1

11. U žicari Zenica proizvedeno je eksera 2 2

Iz te tablice jasno se vidi da je proizvodnja u većini 

preduzeća porasla, U najjačoj meri se povećala proizvodnja 

gvozdene rude u Ljubiji sa 420.000 na 481.000 tona. Uprava 

preduzeća uspela je da angažovanjem nemačkih kupaca pqvisi 

u prvoj polovini 1939 g. cene, koje su do tada plaćale ma

đarske topionice sa 93 din. na 120 din. za jednu tonu, franko 

vagon Prijedor i da revidira ugovor sa rumunskim topioni

cama i postigne povišenje cena sa 80 na 120 din. Dalje je 

uspelo preduzeće da Talijanskoj topionici prodaje rudu po 

126 din. i domaćim topionicama, kao geografski najbližim, 

po 132 din. Porast proizvodnje i paralelno povećanje cena 

ptouzrokovali su nagli skok prihoda. Proizvodnja uglja samo 

je u manjoj meri porasla, i to sa 470.000 tona na 489.000

tona. Proizvodnju su kočili u 1939 radovi na glavnom oknu 

u Zenici, koji su svršeni krajem godine, tako da se može 

računati sa znatnim porastom proizvodnje u 1940 g. U rud

niku Breza proizvodnja bi mogla da bude još veća, da je 

separacija modernija i sa većim kapacitetom. Rad železare u

Varešu bio je sputavan teškoćama oko nabavke koksa. U

Zenici je porasla proizvodnja čelika i valjane robe. Velike 

teškoće su se pokazale kod grube pruge, gde je ustanovljeno 

da je koncepcija pogrešna i da naše osoblje nije doraslo po

slu ni u valjanju, a ni u proizvodnji kvalitetnih čelika za 

tu prugu. A i konstrukcija grube pruge nije podešena prema 

njenom glavnom zadatku, valjanju železničkih šina i pribora. 

Proizvodnja lima, živa i eksera bila je povoljna. Naše tržište 

je te proizvode primilo dobro, pošto je njihov kvalitet odli

čan. Proizvodni troškovi su se kod svih grana, osim grube 

pruge, kretali vrlo povoljno. Ali s obzirom na skupoću mate

rijala i porast nadnica ima se računati sa znatnim porastom 

proizvodnih troškova u tekućoj godini.

Opšti troškovi iznosili su za prvih 17 meseci 21,4 mil.

din. od čega najveći deo čine porezi, prirezi, takse i troša

rine, a manji deo troškovi centralne uprave. Otpisi su iznosili 

okruglo 25 mil. din. Prilikom analize bilansa videli smo da 

je vrednost investicija, uređaja, mašina itd. koja najviše izi

skuje otpise 227 mil. din. Otpisi dakle iznose više nego 10% 

tih vrsta investicija. Ali ako tome dodamo još stvorenu rud

nu substancu, građevina i podzemne objekte, čiji je otpis po 

prirodi njihovoj mnogo niži dobijamo prosečnu stopu od 51%, 

što odgovara približno 20 godišnjem otpisnom turnusu. Po

što je verovatno trajanje većine investicija daleko duže od 

20 godina i kod otpisa se stvaraju znatne tihe rezerve, koje 

će ići u korist idućih godina. I uprkos većem opterećenju 

fiskalnim i socijalnim izdatcima, kao i stvaranju tihih re

zervi Jugoslovenski čelik je postigao čisti dobitak od 14,4 

mil. din. Početak rada Jugoslovenskog čelika pokazuje se 

dakle pod povoljnim aspektima.

Ali ima i izvesnih teškoća koje su se pokazale u 1939 

g. O tehničkim teškoćama u vezi sa grubom prugom već je 

bilo reči. Najvažniji tehnički problem pretstavlja pitanje top

ljenja gvožđa pomoću domaćeg goriva. Vođeni su pregovori 

sa Nemcima o primeni t. zv. Renn Verfahren. Ti planovi su 

napušteni i početi su pokusi za proizvodnju koksa iz doma

ćeg uglja, koji su bili uspešni. Ministarstvo šuma i ruda odlu

čilo je da podigne na svome rudniku Bukinje potrebne insta

lacije za proizvodnju koksa, koje će zahtevati okruglo <300 

mil. din. Sve dok proizvodnja domaćeg koksa nije rešena, nije 

aktuelno ni podizanje novih visokih peći zbog čega je Jugo

slovenski čelik to pitanje odložio, i s obzirom na to što je 

još ostalo da se reši pitanje da li će se ruda topiti u visokim 

pećima ili elektrotermički. Iako je podizanje visokih peći 

odloženo, program plana izdataka investicije pokazao se ipak 

višim od stvarnih izdataka, pošto su investicije kovačnice znat

no veće nego što su bile predviđene. Za kovačnicu su ibili pred

viđeni izdaci od 100 mil. din. Stvarni izdaci, međutim, biće 

za 170 mil. din. veći. U međuvremenu se pokazla potreba, 

s obzirom na zahtev vojske, za podizanjem daleko veće ko

vačnice, što je iziskivalo i povećanje električne centrale kao 

i drugih sporednih investicija. Uz to je još povećan, dosta 

osetno i kurs klirinške marke, što iziskuje veće izdatke u 

dinarima. Najveću teškoću za Jugoslovenski čelik pretstavlja 

to, da je Deutche Bank iznenada promenila svoje gledišta u 

pitanju 7 godišnjeg finansiranja porudžbina kod firme Enmuko 

i Krup. Jugoslovenski čelik potpisao je ugovor sa pomenutim 

firmama, pošto je na osnovu prethodnog sporazuma računao 

s tim da će Deutche Bank finansirati porudžbinu. Posle potpisa 

ugovora Deutche Bank nije mogla da preuzme finansiranje, 

zbog zabrane Ministarstva privrede. Zbog toga je Jugoslo

venski čelik doveden u položaj da odmah isplati akontaciju
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od 31 mil. din., a osim toga će u idućim godinama imati 

vrlo velike izdatke, tako u 1940 g. 115 mil. i 1941 g. 102 mit. 

din. Obrtni kapital društva nije dovoljan za pokriće tih izda

taka. Zbog toga je glavna skupština društva krajem novembra

1939 g. odlučila, da se povisi glavnice za daljih 200 mil. din. 

Tu odluku treba što pre sprovesti u delo da ne bi nastala 

odugovlačenja u podizanju kovačnice, koja je za naše naoru

žanje preko potrebna. Država kao jedini akcionar Jugoslo- 

venskog čelika moraće što pre da mu stavi na raspoloženje 

potrebni iznos. Vrlo verovatno da će fiskus morati usporedno 

da investira one iznose, koji će se pokazati potrebnim. Dr

žavna hipotekama banka, kao autonomna novčana ustanova 

sa određenim zadatkom i ograničenim sretstvima, ne može 

da se angažuje u poslu koji ne nosi komercijalni već poli

tički karakter. Već je u prvoj godini rada Jugoslovenski čelik 

pokazao znatne uspehe u proizvodnji. Njegovim radom potvr

đena je istinitost iskustva da je proizvodnja i prodaja na 

komercijalnoj bazi naprednija i efikasnija nego u državnoj 

režiji. Jedan od najvažnijih zadataka Jugoslovenskog čelika 

je, da u svojim preduzećima stvori iskusno i dobro stručno 

radništvo, koje je jedna od najvažnijih preduslova za dalju 

industrijalizaciju zemlje. I u tom pravcu pripada Jugosloven- 

skom čeliku nezahvalna uloga pionira, koju će on ispuniti kao 

što rešava ostale svoje zadatke, sistematskim radom i iztraj- 

nošću.

Članovi izvršnog odbora su g. g.: d-r Momir Glomazić, 

pretsednik; inž. Stjepan Bosak, potpretsednik; Hamid Kurbe- 

gović, potpretsednik; inž. Mato Šusler, potpretsednik; đen. 

Vladimir Lukić, Salih Mešić, d-r Rudolf Mateša, inž. Ranko 

Despić, gen. dir. Ostali članovi upravnog odbora su g.g.: 

Hasanbeg Alibegović, inž. e;k. Branko Bać, inž. Ivan Veljković, 

Ahmeđbeg Kapetanović, d-r Krešimir Kristić, Miloš Ljeskovac, 

Milan Mičić i Nikola Stanarević.

ХЕРЦЕГНОВСКА БАНКА A. Д, У ХЕРЦЕГНОВОМЕ

Највећи број малих цровинциЈских новчаних завода, 

нарочит» оеих моуи <qy се бавили крејдитмрашем земљорад- 

ника, још увек се 6oipe с огромиим тешкоћама. Услед про- 

шлогодишњих «енормалних прилика њихова ситуациа се 

још погоршала. Врло <су ретки рни који су радили нор- 

малво. Насупрот томе, рад Херцепкавоке банке бмо je и у 

прошло1Ј години уопешан, упркос свим кризама и перипе- 

тијама кроз моје je пролазило наше новчарсто. И у нај- 

тежим фазама наше баикарске кризе, у 1932, 1933 и 1934, 

Херцегновска баетка je сопственом снагом задовољавала 

eoe захтеве -својих улагача na ј,е готово стално давала и 

вове кредите. Њезина ликвзднскст била je увек давољна!, 

тако да je банка у потпувости одгов^рала овоме задатку 

доиривосећи напретму привреде краја у којем делује. Ни 

питање рентабилитета, упркас декре-пирању каматних сто- 

па, није овде никада претстављало верешив проблем. 

Чиста добит у годинама акутне банкарске кризе и noja- 

чање апште привредне депресије била je, додуше, нешто 

мања него раиије, али исплата дивиденде ипак није ника- 

да изостала. To су разлтеи због којих ова) завод, ма да je 

то мали .провикцијски завод локадвог значаја, заслужује 

да му се посвети пуна пажња.

Актива 1936 1937 1838 1939

У хиљадама дшара

Готовина 233 276 317 143

Новчани заводи 1.063 876 1.317 1.275

Харт. од вредности 344 440 304 285

Вредн. рез. фонда • ---- 214 222

Менице 1.799 1.804 2.364 2.290

Дужвици no тек. рач. 3.236 3.132 2.823 2.531

Хишот. обезб. зајмави 2.235 2.430 2.682 2.658

Утужева лотраж. 1.717 1.743 1.792 1.585

ПАБ земљ. дуг. 651 615 415 376

Н eno кр етвсисти 508 508 280 280

Намештај 40 36 33 35

Пасива

Главница 1.200 1.203 1.200 1.200

Рез. фовдови 613 713 720 733

Улози 9.714 9.820 10.427 9.586

Разва пасива 196 50 66 30

Чиста добит 93 78 130 131

Збир билаиса 11.816 11.862 12.543 11.680

Расходи

Камате 402 400 407 403
Tp'OniiKOBiH 196 208 215 219

Порези 53 39 39 62

Отписи 152 4 4 4

Фовду сумњ. потр- — 100 --- ---

Добит 93 78 130 131

Приходи

Камате 807 694 705 748
Провизије 15 26 19 20

Непокретвости 27 39 25 11

KypiCBa разл. ефеката 25 48 39 6

Превос добити 23 21 7 34

Збир пр»х. или расх. 897 830 795 819

Дивиденда 0% 6l%i 8% 10%

Збгар биланса изеоси 11,68 мил. Од тога отпада 9,5$ 

мил. на улоге, 1,2 мил. na глатшну и 733 хиљ. дик на фон- 

до(Ве. Са 9,82 мил. у 1937 улози су били порасли на 10,42 

мил. у  1938, али су у прошлој. години опет смањени на 

9,58 мшг. дин. Омањење не прелази 8j%-, иако оу улагачима 

одмах исплаћиваии сви затражсни износи.

Структура активе у одвосу на претходн|у годиму не 

показује битнијих прамена. Баика je тесно повезаеа 

с пркнредом Херцегвовог и околнве. Потраживан>е од 

Пр№. агр. баике за уступљене joj земљорадничке менице 

вије знатио. Изноои свега 376 хиљ. дит Мевице оу билан- 

сиране са 2,29 миљ. Остали дужниии извоое 6,75 мил., и 

TOi ови no тек. рачунима 2,53 мил., хипоггекарнр о-безбе- 

ђеви 2,65 мил. и утужеии 1,58 мил. У кредите je пласиран» 

ако 8(5% 0'бртв0Г капитала. Бавчша зграда je биланси- 

рана са 280 хиљ., харгиј:е од вредности изиосе 507 хиљ., 

a roTOiBHBia у благајии и »од новчаних завода 1,42 мил.. 

дииара.

Приходи у 1939, углаваом од камате, износили су 

785 хиљ. према 78в хиљ. у претходвој годрши. Незватве 

су и промене иа страви расхода. Чиста добит, заједво са 

пренооом од 34 хиљ. из претходве године, изказава je ca. 

131 хиљ. днн. За 10ј%, диВ!Идев!ду употребљеио je 120 хиљ- 

дин. Остатак je пренет ва вови рачув.

У управи 'Су ГјГ.: Лазар Ђ. Доклестић (претседник), 

Милош JI. Пошовић (паттгретсадвик), Мирко Комневови^в, 

Лавар Ћоровић, Јосип Кошио, Јово Бравачић, Андрија. 

Лазаревић, Панто Овјерковић и д-р Грав Нетовић. У над- 

sopiBOM одбору су1 господа: Рафо' М. Марић, Душаи По- 

павић, Псро Церапић, обрен С. Дун1)ерови1'1 и Јашо Ви- 

довић.
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Sadržaj :

Ujedinjeno osiguravajuće a. d. »Vardar—Herceg Bosna— Triglav« 

Југословенска Солвај творкица д. д., Лукавац 

Uljarica a. d., Beograd

UJEDINJENO OSIGURAVAJUĆE A. D. „VARDAR— HERCEG 

BOSNA—TRIGLAV”

Osiguravajuća društva bila su pod dvostrukim priti

skom: prvo opštih prilika, koje za njihove poslove ni

malo nisu bile povoljne, zatim države, koja im je na

metnula sve nove i nove terete. Poznato nam јг još 

iz skore prošlosti, da je država nametnula specijalnu dažbi

nu društvima d'a bi se bar delimično pokrili gubitci »Feniksa«, 

za koje ostala osiguravajuća društva nisu kriva. Država je, 

zatim, nametnula obavezu osiguravajućim društvima, da pla

siraju znatan deo svojih premijskih rezervi u državne hartije 

od vrednosti, a nije našla potrebnim da se pobrine da njihov 

kurs bude stabilan. Usled pada kursa državnih hartija od 

vrednosti osiguravajuća društva pretrpela su teške gubitke, 

za koje nisu one krive nego država. Pod takvim nepovolj

nim preduslovima za rad, zaista treba se čuditi da osigura

vajuća društva još mogu da sastave kraj s krajem. Njihovi 

relativno zadovoljavajući završni računi za 1939 g. nastali su 

kao plod neumornog rada i udvostručenih napora, da se 

uprkos svima teškoćama održe stečene pozicije.

Srazmerno vrlo povoljno je svršilo poslednju godinu 

Ujedinjeno osiguravajuće a. d. „Vardar—Herceg Bosna— Tri

glav”. To je razumljivo ako se ima u vidu da društvo raspolaže 

bogatim poslovnim iskustvom triju društava, koja su se 1933 

godine fuzionirala. Najstarije od tih društava osnovano je 

još 1910 godine. Ujedinjenjem stvoreno je jedno društvo, koje 

je zbog znatnijih sretstava racionalnije, i zbog jevtinije upra

ve pokazalo znatan napredak, koji nije prekinut ni teškom 

prošlom godinom. To se najjasnije vidi u tablici računa gu

bitka i dobitka.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Štete elementara 3.686 3.261 3.244 3.037
Štete života 2.409 2.351 2.616 3.495

Otkupi pol. života 2.400 3:533 3.418 4.851

Provizije i troškovi 10.361 10.952 11.174 10.952

Premija reosig., el. 12.254 12.598 13.616 13.779

Premija reosig., život 2.520 2.519 2.551 2.782

Otpisi 930 701 652 1.710

Rez. premija elem. 2.042 2.144 2.222 2.360

Rez. prem. života 43.099 45.656 49.393 51.644

Prenosne premije 1.656 1.931 1.348 1.163

Rez. štete elem. 2.042 2.144 2.222 1.543

Rez. štete života 575 655 987 548

Dobitak 315 443 510 635

Prihodi

Prenos dobitka 245 246 109 163

Prenos rez. prem. elem.. 2.044 2.042 2.144 2.222

Prenos rez. prem. živ. 36.959 43.099 45.656 49.393
Preuzeta rez. prem. živ.. 3.954 -- -- --
Prenos rez. št. elem. 2.901 2.880 1.952 1.648
Prenos rez. štete živ. 341 575 655 987
Prenosne premije 1.181 1.656 1.981 1.348

Premija elem. (bruto) 17.598 18.580 19.337 19.870

Premija života (bruto) 10.876 12.405 12.697 13.359

Dažbine 4,630 5.064 5.450 5.772

Prihodi od kapitala 2.852 3.007 3.449 3.38(1

Zbir prihoda—rashoda 83.579 89.057 93.380 98.547

Prihodi su bili u svim granama osiguranja bolji nego 

u prethodnim godinama, što je prava retkost kod osigura

vajućih društava. Jedino su se nešto smanjili prihodi od ka

pitala sa 3,4 mil. din. u 1938 g. na 3,3 mil. u 1980 g., ali i to 

kao što se vidi neznatno. I uprkos porastu prihoda u svim 

granama poslovanja troškovi uprave i provizije su smanjeni 

sa 11.2 mil. na okruglo 11 mil. din., tako da je odnos opštih 

troškova prema prihodima postao povoljniji. Analizu poje

dinih grana poslovanja vršićemo posebno za svaku vrstu osi

guranja.

Bruto premije u pojedinim granama elementara ovako

su se kretale (u hiljadama dinara)

Godina 1986 1937 1988 1989

u hiljadama dinara

Požar i somaž 10.205 10.446 11.138 11.690

Provalna krađa 685 686 697 726

Staklo 172 166 189 193

Nezgode, jemstvo itđ. 2.662 3.000 3.363' 3.730

Transport 3.240 3.539 3.259 2.646

Grad 633 743 690 893

Ukupno 17.598 18.580 19.306 19,870

U toku godina gotovo je stabilizovan odnos između 

pojednih vrsta poslova u elementarnom osiguranju. To po

kazuje solidne temelje na kome počiva organizacija društva. 

U prošloj godini je nazadovalo transportno osiguranje —  kao 

i u prethodnoj godini — sa 3.3 na 2.6 mil. din., verovatno 

usled nesigurnih prilika izazvanih ratom, koji rizik društvo 

nije htelo da primi. Sve ostale vrste poslova su napredovale

1 bruto premije pokazuju, uprkos dosta osetnom smanjenju 

premija od transportnog osiguranja, porast sa 19.3 mil. na

19.9 mil. din. Udeo premija transportnog osiguranja u pre

mijama elementara smanjio se sa 17“/o na 14%. Najvažnija 

grana elementarnog osiguranja јг požar i somaž, na koju 

je otpadalo u 1939 g. 60% premije elementara prema 57.6% 

u 1938 g. Na zgrade, jemstvo itđ. došlo je 19°/o prema 17.4%, 

provalnu krađu i grad po 3%  prema 2.4% i najzad na osigu

ranje stakla 1®/о. Naročito interesantan je porast kod osi

guranja protiv grada, posle pada u 1939 g. Zlbog obaveznog 

osiguranja protiv grada u Savskoj i Dunavskoj banovini, u 

1988 g. su pale premije. Porast u 1939 g. pokazuje, medu-
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tim, da se može postici i uspeh, pri dovoljnoj aktivnosti. I 

iz porasta ostalih vrsta elementarnog osiguranja se vidi da 

je društvo vrlo agilno, a i uspešno radilo u akviziciji. Reo- 

siguračima prepušteno je u Г939 g. u elementaru 13.8 mil. 

din. (69%) prema 13.6 mil. (ZO0/») u 1938 g., dakle relativno 

manje, tako da je višak portfelja u 1938 g. išao u korist sa

mog društva.

U 1939 g. i sreća je dobro služila društvo. Štete u ele-

mentaru su ostale znatno ispod ranijih godina, kao što

vidi iz donje tablice;

Godina Neto premije i Neto-štete Štete u *

dažbine premija

1938 17.662 9.913 56.1

Г934 13.221 4.695 3&.5

1936 9.830 3.133 31.9

1936 9.828 3.636 37.0

1987 10.485 . 3.261 31.1

1938 10.957 3.243 30

1939 11.684 3.087 27

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1936 1989

u hiljadama dinara

Blagajna 5.720 3.895 2.537 5.667
Potraž. kod novč. zav. 7.464 12.073 19.517 12.968
Hartije od vrednosti 14.332 14.879 14.210 14.682
Nepokretnosti 21.029 23.049 22,580 23.083
Zajmovi na pol. živ. 12.465 11.678 13.075 14.930
Hipotekarni zajmovi 5.677 4.280 2.329 2.585
Potr. od osig. društava 3,319 2.918 2,876 2.361
Potr. od filijala 9.656 8.382 8.432 9.244
Inventar 350 300 250 200
Razno 76 -- - -- -- -

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Rez. fond 1.809 1.959 2.125 2.260
Penzioni fond 3.880 4.052 4.286 --
Rez. i pren. premije 46.797 49.731 62.963 52.807
Depo premij. rez. reosig. 13.720 13.930 14.706 15.136
Rezerva za štete 2.955 2.607 2.635 2.090

Osig. i reosig. društva 4.603 2.265 2.449 3.081
Razno -—-—- 468 132 ,1.341

Čisti dobitak 315 443 510 635

Zbir bilansa 80.080 81.455 85,806 85.710

Štete su bile u 1939 svega 27% neto premija i dažbina.

One su se prema 1933 g. prepolovile, a prema ostalim go-

dinama znatno smanjile.

Životno osiguranje najviše je trpilo od opštih prilika,

ali bruto premije pokazuju ipak: porast u 1930 godini.

Godina Nove polise Nova produkcij a Bruto premije

u mil. din.

1934 2.415 52 9.4

1935 3.399 70 9.8

1936 2.948 68 10.6

1937 2.951 69 10.9

1938 2.124 56 12.4

1939 1.318 37 13.5

Bruto premije su porasle u 1939 g. na 13.5 mil. din.

prema 12.4 mil. u 1938 g. Istovremeno su se povećale i pre-

mije reosiguranja sa 2.-6 mil. u 1938 g. na 2:8 mil. Reosigura- 

čima je ustupljeno i u 1939 g. oko 20%> portfelja životnog 

osiguranja, kao i 1938 g.

Iz računa gubitka i dobitka vidi se da društvo crpi 

znatne prihode od svoje imovine, sa kojom upravlja na naj

racionalniji način. Stanje imovine i garantnih -sredstava po

tkazuje tablica, koja sadrži bilanse za poslednje četiri godine.

Zbir bilama se prema 1938 g. neznatno smanjio, sa 86.8 

mil. na 85.7 mil. din. Neznatno su pale rezervne i prenosne 

premije sa okruglo 53 mil. din. na 52.8 mil. Depo premijske 

rezerve reosigurača nasuprot tome se povećao sa 14.7 mi!, 

na 15 mil. din. Glavni razlog smanjenju zbira bilansa je ne

stanak penzionog fonda, koji će se u buduće voditi van okvi

ra društvenog bilansa. Time struktura kapitala nije pretrpe- 

la nikaikvu značajniju izmenu. Pezioni fond, koji je u 1938 g. 

iznosio 4.3 mil. din., pretstavija kapitalno pokriće dobrovolj

no primljenih obaveza prema nameštenicima. Nestanak pen

zionog fonda skoro u celosti je izjednačen porastom ostalih 

pozicija. Porastao je rezervi fond sa 2.1 mil. na 2.3 mil. din., 

dok je glavnica ostala nepromenjena. Potraživanja osigurava

jućih i reo'Siguravajućih društava povećala su se sa 2.4 mil. 

u 1938 g. na 3 mil. din. u 1939 g. U najvećoj meri porasle su 

razne obaveze za 1.2 mil. na 1.3 mil. din. Rezerva za štete, 

koja pretstavija tranzitorn.u pasivu —■ obaveze za već pri

javljene i još nelikvidirane štete — smanjila se sa 2.6 mil. 

na 2.1 mil. din. u 1938 godini.

Društvo je svoja sredstva uložilo u prvom redu u ne

pokretnosti, čija je vrednost u biiansu 23 mil. din. prema 22.6 

mil. u 1938 g. S obzirom na veliki skok vrednosti nepokret

nosti, društvo u toj stavci raspolaže sa znatnom tihom re

zervom. Društvo je razvilo kreditni posao na osnovu polisa 

života. Zajmovi su se dosta znatno povećali, sa 13 mil. na 

15 mil. din. u 1939 g. Na osnovu uredbe društvo je moraio 

znatan deo svojih garantnih sredstava da plasira u državne 

hartije od vrednosti. Njihov kurs je u 1939 g. znatno pao, 

tako da je nastao gubitak od okruglo 1 mil. din., koji je u 

celosti otpisan. Stok hartija od vrednosti porastao je, kao 

što se vidi iz povećanja njegove vrednosti u biiansu sa 14.2 

mil. na 14.7 mil. din. Da bi bilo u svakoj prilici likvidno dru

štvo drži veliku gotovinu, koja je iznosila 5.7 mil. din. pre

ma 2.5 mil. u 1938 g. Potraživaja kod novčanih zavoda iz

nosila su 13 mil. prema 19.5 mil. din. u 1938 g.

Društvo je u 1939 g., osim 1 mil. din. gubitka na kursu 

hartija od vrednosti, otpisalo 550.000 din. od vrednosti nekret

nina i 151.000 din. od vrednosti inventara i delom kao dubiozu. 

Čisti dobitak je iznosio 635.000 din. prema 510.000 u 1938 g., 

od čega je određeno za dividendu 4% (240.000 din.) kao i 

prethodne godine. 262.000 din. preneti su na novi račun, a 

ostatak upotrebljen za pojačanje rezervnog fonda.

Članovi upravnog odbora bili su g.g.: d-r Božidar Če- 

rović, pretsednik; Jos. Lukman, potpretsednik; Emeriti Ba

laban, d-r Milan Božić, Teodor Gergelj, Ernest Hope, Ivan 

Hribar, Gustav Matfeld, Oskar Maurer i d-r Vladimir Spevec.

Članovi nadzornog odbora su g. g.: Rista Ognj.anović, 

pretsednik; Eugen Balog, Marko Bauer, Manojlo Čelović, 

Franc Knebl i Vitomir Konstantinović.

ЈУГОСЛОВЕНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д.» ЛУКАВАЦ

Kao што je нашим читаодима већ познато, Оолваје- 

ва творвица у Лукавцу спада у ред ваших највећих и 

фивансијски најбоље фундвраних индустријских преду- 

зећа. Освоваиа ije још пре 47 годика, али су ‘jioj постро- 

јења вајршдернија, јер се сталио обвављају и доггуњују. 

Главни производр фабрике -су амонијачна сода (ватријев 

карбонагг) и камена сода (натријев хидрат). Ока je У 

ствари једиио гаредузеће ове врете у земљи и подмгарује 

ве само целокупну потрошњу ваше земље, вепо извози 

cBO'je производе и у Мађарску и остале државе Југо- 

источве Европе. Почетком прошле шдиие ггриступило će 

и подизању електролизе за производњу хлора и хлорвих 

деривата. Додуше, због потешмоћа ожо набавке потреб- 

нвх инстадација, које ее морају набавити у иностраиству,



нова постројења нвсу могла бити итасталирана у предви- 

ђевом року, али ce управа предузећа нада да ће ce из- 

градња електрзлизе Mote »пак довршити у току ове го- 

дине и да ће ce крајем 1940 моћи започети и с.а продук- 

цијом хлора и хлорних деривата. Твме ће ce национални 

индустријски иввентар обогатити једном bobom вавредно 

важном и пзтребном једивицом.

У току веколико година после избијања опште при- 

вредне кризе Солвајева творвица била je такође примо- 

раиа да ce бори с огромвим тешкоћама, јер je продаја 

њених главних производа нагло опадала, не само код нас, 

него и у другим земљама, у које je творница извозила 

своје производе. Смањивање вашег извоза амонијачне и 

калоричве соде било jie у то време тако јако и тако Ha

rao, да je о.н у 1934 износио једва једку четвртиву онога 

из 1929 годиие. Од 1935 постепево су опет расле и потро- 

шња у земљи и лродаја содних производа у увозвим зем- 

љама, али je темпо пове'ћања ипак био доста спор. У тотсу

1937 било je дошло до поиоввог омањивања извоза, као 

што то ооказује и доња таблица, у којој смо упоредили 

податке о вашем извозу амонијачне и каустичне соде, 

моје објављује Народна бавка.

Год.: хиљ. тона мил. дин. Год. хиљ. тона мил. див.

1929 27,70 60,24 1935 7,97 24,67

1930 21,70 40,56 1936 7,71 20,23

1931 19,07 45,63 1937 6,13 15,73

1932 11,94 29,05 1938 9,71 19,28

1933 11,50 27,80 1939 15,10 30,81

1934 7,54 22,46

У току последње две године прилике су биле по- 

взљиије. Додуше, ии у 1938 години продаја соде у земљи 

није била саовим задовољавајућа, што je у вези са не- 

сразмерво великим -оптерећењем содних праизвода баио- 

вигаском трошариеом. Међутим, швоз ce у 1938 гговећао, 

нарочито пред >крај> године, тако да je у тој години био 

за око 50% већи вего у претходвој. Прошлогодишње по- 

словање творнице било je такође повољно. У извештају 

који je ynpaiBa подвела 10 маја о. г. главној скупштиви 

Југословенске Солвај Ћворвице д. д. каже ce поред оста- 

лог: „Наше воеловање у години 1939 било je тгавољво,

што ce веди из постигнутог успјеха, који je зватво бољи 

од прошлогодишњег. Пласмав ваших продуката у земљи, 

,а варочито у иностранству знатно ce повећао, јер вам je 

усдјело да извоз проширимо и на друге сусједве земље.” 

Ево главиих билансаих ооаиција Југославенске Сол- 

вај творвице д. д. Одвосне цифре потврђују да je вреду- 

зеће веобично сважво фувдираво.

Рачун изравиања

Актива 1936 1937 1938 1833

He п сжр етности 17.538 17.087 17.253 21.462

Машиве и апарати 17.694 15.993 15.764 21.708

Травспортма средства ,,335 154 41 ■243

Покретвости 282 334 472 424

-Сироввве и гот1. роба 12.183 12.260 12.766 16.400

Дужвиди 65.456 57.390 58.287 62.794

Благајва 1.128 668 297 583

Хартије од вредност и 1.754 10.053 12.053 12.508

Превосве позиције 363 521 498 848

Пасива

Г лаввица 80.000 80.000 80.000 80.000

Резерве 17.768 18.962 20.060 21.331

Повериоци 6.792 3.784 4.217 21.438

Преносне позидије 188 186 258 519

Добит 11.985 11.527 12.897 13.688

Збир билавса 116.733 114.460 117.432 136.976
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Рачун губитка и добигка

Расходи

Амортизацвја 6.426 5.802 5.754 6.290

Добит 11.985 11.527 12.897 13.688

Приходи

Пренос добити 39 541 179 226

Бруто добит фабрик. 17.928 15.696 17.320 19.077

Камате 444 1.092 1.152 675

36ир прих. или расх. 18.411 17.329 18.651 19.978

Збир билаиса je за 19,5 мил. дин. већи од овог из

претходне годиве и извоси вешто мање од 137 мил. Струк- 

тура пасиве je врло проста и прегледва. Главница извоси 

80 мил. дин., фондови 21,33 мил., чиста добит 13,69 мил., 

a повериоци су билавсирани са 21,43 мил. дин. У пасиви 

су, воред тога исказаие и преносве позиције са 519 хиљ. 

див. У одвосу на претходиу годину вове1риоци су поие- 

Кагаи за 17,2 мил. Једвим делом то ј:е последица јачег по- 

словања, a делом je у вези са зватвим вовим иввести- 

дијама. Међутим вије искључево да je извесав део пове- 

ћања ове позиције у вези са веисплаћеиом дивидеддом, 

која 'није могла бити трансфарирана у ивостранство. Кра- 

jeiM 1938 на туђа -оредства ивје отпадало ии 4|% целокуп- 

ие активе. Због прошлотодишњег повећања возиције „по- 

верилада” тај продеват je крајем 1939 вешто већи, али су 

сопствевим средствима још увек вокривеве ве само дело- 

кугаве инвестидије, вего и скоро четири петине обртвог 

капитала.

Иввестиције су билансиране са 43,83 мил. дин., док 

су KpajieM претходве годиие биле исказаве са 33,53 ,мил. 

Amo ce узме у 'Обзир да je у прошлскј годиви отписаео на 

име амортизације 6,29 мил., види ce да je предузеће у 

гоку 1939 за нове кввестиције издало 16,6 <шл. дињ У 

току последњих 10 годива за иове иивестиднје издато je 

преко 60 мил. див. To нам такође показује да ce постро- 

јења и машиве сталво доиуњују и модераизују. Залиха 

сировива и roTOBie робе износи 16,4 мил. према 12,76 мил. 

у претходној. години. Последњих годива промеве ва ра- 

Ч|ун залиха биле су само «[езиатне. У току прошле године 

ава позиција je гаовећана за скоро 4 мил. дин. To je по- 

следица повећања продаје и производње. Збаг истог раз- 

лога повећани су и „дужиици” са 58,3 мил. у 1938 на 62,8 

мил. дии. крајем прошле годаве. Иако ce ка наплату по- 

ираживања за робу понекад мора чекати и ino више ме- 

сеци, ивак сматрамо да ce згааган део ове возиције односи 

ва незапослена средства која су уложе1н;а у банке. Ha то 

указује и приход од камате, који je, додуше, био мањи 

иего у претходној' годиви, али je и у 1939 изв(0си0 675 

хиљ. дин. Иваче, готовина у благајни крајем 1939 исказа- 

на je  са 588 хиљ. двн. Опет je noB-ehaBio и стање хартија 
ад вредности, ca 12,05 на 12,51 мил. дивара.

Бруто дабит с»д фабрвкације и продаје у 1939 из- 

носила je 19,07 <ммл. дин., за око 10!% више .вего у прет- 

хо!дво,ј годиви. Рачув губитка и до(битка састављен je ва 

варочити ваиив, јер ce готово сви приходи (изузевши ка- 

мату) и сви расходи (изузевши аморпизадију) књиже пре- 

K'o рачуна фабрикадије. Због тога- ce ва рачув губитка и 

добитка на страви прихода исказује само превос добити, 

салдо ажтивие и пасивве камате и „бруто-добит” од фа- 

брикадије која ce овако зове због тога, што од ње није 

још одузета амортизација, али су већ одбијеви сви тех- 

вички и управни трошкави. Kao што je већ спомевуто, 

амортизадија за прошлу годину изиосила je 6,29 мил. дин. 

према 5,75 мил. за 1938. Чиста добит исказава je ca 13 

мил. 688 хиљ. дин., док je у 1938 взносила 12,89 мил., у

1937 шдиву 11,52 мил. a у 1935 годиви 8,59 мил. Чкста 

добит je снвако подељена: 9,6 мил. за испл-ату 12l% двви- 

денде, 1,08 мил. за тантијеме и иаграде управно-м «  над-
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зорвом одбору, 2,67 мил. за дотаиију резервном фоаду и 

300 хиљ. за повећање пензиоиог фонда. Остатак од 39 

хиљ. дин. превет je на ®о»и рачун.

У управном одбору налазе се господа: Ернест-Џон 

Солвај (претоедиик), Јосеф Беиес (потпретседник), Едор 

Лефевр (гаословодећи члан Управвог одбора), Рене Боел, 

Барон Роберт Жандебјен, д-р Цветко Грегорић, Жорж 

Авре, Вјекослав Јелавић, д-р Васшгије Ј. Јовановић, Матија 

Поиовић, Перо СтокаиовИћ, д-р Станио Шверљуга и 

Ооман Вило-вић. У кадзорном одбор|у су г.г.: Мшган Баран, 

Пол Масон и д-р Стево Милчић.

ULJARICA A. D., BEOGRAD

Za vreme poljoprivredne krize bačena je jedna parola 

u našu javnost: preorijentacija poljoprivrede. Istoriska isti

nitost zahteva da se konstatuje, da osim iznalaženja te parole 

što s obzirom na prilike nije bilo teško, nije učinjeno sa stra

ne države u tom pravcu ništa i seljak je prepušten samom 

sebi da iznađe puteve i načine nove proizvodnje. Seljak se po 

svojoj opštoj stručnoj obrazovanosti ni dan danas ne bi upo

znao sa gajenjem biljaka, koje su mogle da posluže za prelaz 

od jednostrane proizvodnje zrnaste hrane da ga nisu upući

vali privatnici. Jedan od najkorisnijih poduhvata, na najši

roj osnovi na tom polju pretstavlja rad Uljarice a. d., koja 

je osnovana 1935 g. sa zadatkom da radi na povećanju za- 

sejans površine uljanim biljkama i to u prvom redu sojom, 

opiumom, lanom i ricinusom, koje kulture ili u opšte nisu 

bile zastupljene kod nas, ili samo u neznatnoj meri.

Društvo je za nekoliko godina postiglo značajne uspe- 

he. Proizvodnja soje, koja kod nas uopšte nije bila zastuplje

na uvedena je prvo u Dunavskoj i istočnom delu Savske ba

novine. Postepeno je proizvodnja proširena ne samo u ovim 

banovinama, nego i u drugim delovima naše države. Površina 

zasejana sojom znatno se povećala.

Druga važna kultura, koju je propagiralo društvo jeste 

ozimog lana. Ta biljka je od vrlo velike važnosti za našu 

privredu, pošto daje dve vrlo važne sirovine: tekstilno vlakno 

za industriju i seme za industriju ulja. Uspeh društva na tom 

polju prestavlja vrlo značajan prilog našem opštem pri

vrednom napretku.

Zasluga pionira pripada Uljarici i u kulturi ricinusa, 

koja je poslednjom Uredbom o njegovom prinudnom sejanju 

dobila opšti nacionalni značaj. Koliko je društvo obratilo 

pažnju napretku gajenja ricinusa vidi se i po tome, da je od 

celokupne zasejane površine pod ricinusom skoro 5Wo otpadalo 

na one koje je kontrolisalo društvo.

Vrlo uspešno se bavilo društvo i izvozom naših ze

maljskih proizvoda i tako doprinelo da naš seljak za svoje 

proizvode dobija bolju cenu nego ranije i da ujedno rad 

bude bolje nagrađen.

Finansijska struktura- Uljarice a. d. vrlo je pregledna i 

jednostavna. Ona se vidi iz donje tablice, koja sadrži bilanse 

i račune gubitka i dobitka društva za poslednje tri godine. 

Iz te tablice vidi se i to da je Uljarica u početku podnela 

znatne žrtve za propagiranje kulture uljanih biljaka. Srećom 

ona je imala u srazmerno kratkom vremenu osim moralnog 

i materijalnog uspeha, tako da je društvo danas finansijski 

dobro fundirano.

Aktiva 1937 1938 

u hilj. din.

1939

Inventar 43 1 din. 217

Hartije od vredn. rez fonda --- --- 62

Blagajna i potraživanja 7.441 7.823 6.927

Roba 1.859 1.020 2.466

In. u setvi i otv. računi _ _ —_ 1.156-
Prelazne stavke -- 13 92
Gubitak 302 -- --

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5,000
Rezervni fond --- 72
Specijalna rezerva —-—■ -- 500
Rezerva za javne dažbine —— —.— 400
Poverioci 4.642 434 1.182
Prelazne stavke 2.112 2.009
Dobitak —■—• 1.309 1.757

Zbir bilansa 9.642 

Račun gubitka i dobitka

8.856 10.921

Rashodi

Prenos gubitka 281 302 ___
Opšti troškovi i porezi 670 1.448 2.385
Kamata 112 122 ___
Amortizacija 39 158 53
Gubitak na setvi lana 340 —__. ___
Čist dobitak -- - 1.309 1.758

Prihodi

Bruto dobitak 1.138 3.237 4.044
Kamata -- - 103 97
Čist gubitak 302 -- - :—.—.
Zbir prihođa-rashoda 1.442 3.339 4.195

Kao što se iz pasive vidi Uljarica pretežno radi sa

sopstvenim kapitalom, koji čini glavnica od 5 mil. din., rezervni 

fond ođ 72.000 i specijalni rezervni fond od 500.000 din. Za 

dažbine rezervisano je bilo 500.000 din. od čega je u toku

1939 g. upotrebljeno 100.000 din., tako da je u bilansu ostalo

400.000 din. Poverioci su iznosili 1,2 mil. din. prema 434.000 

din. u 1938 g. i 4,6 mil. din. u 1937 g. Prelazne stavke bile 

su 2 mil. prema 2,1 mil. din. u 1938 g.

Najveći deo obrtnog kapitala, koji je 1939 g. iznosio

11 mil. din. prema 8,9 mil. i 9,6 mil. u prethodnim godinama, 

nalazi se -kao gotovina u blagajni i kao odmah raspoloživo 

potraživanje kod banaka i kod poslovnih partnera. Vrednost 

robe na lageru (laneno vlakno i seme, pasulj, ricinus i vreće) 

poraslo je sa 1,9 mil. din. u 1937 godini na 2,5 mil. din. 

u 1939 godini. Investicije u vezi sa setvom biljaka, 

kao što su seme, predujam itd., aktivne su sa 1,2 mil. 

din. Rezervni fond uložen je isključivo u državne hartije 

od vrednosti, -koje su bilansirane sa 62.000 din. Inventar je 

porastao za 217.000 din. zbog raznih nabavki, koje su bile 

potrebne zbog proširenja poslovne delatnosti. Prelazne stavke 

u aktivi iznosile su 92.000 din. prema 13,000 din.

Bruto dobitak iznosio je: 4 mil. prema 3,2 mil. din. 

u 1938 g. Prihod od kamata iznosio je 97.000 prema 103.000 

din. u 1938 g. Povećanje poslovnog obima prouzrokovalo je 

znatan porast opštih troškova, a naročito poreza sa 670.000 

preko 1,4 mil. na 2,4 mil. din. Amortizacije iznosile su 53.000 

prema 158.000 din. i 39.000 din. Dobitak bio je u 1939 g. 1,8 

mil. prema 1,3 mil. din. Najveći deo dobitka 1,1 mil. upotreb

ljeno je za rezervu za dažbine. Rezervni fond je datiran sa

90.000 din. Za tantijeme određeno je 365.000 din. Ostatak ođ 

202.687 din. prenet je na račun nove godine. Iz podele dobiti 

se vidi, da je pretežni deo namenjen porezima i dažbinama 

i da je čist dobitak u pravom smislu te reči u srazmeri sa 

kapitalom i radom društva skroman.

Ali ni taj skroman dobitak akcionari nisu uzeli kao 

dividendu, nego su ga upotrebili za pojačanje obrtnog ka

pitala. Društvo je odlučilo da poveća glavnicu za 5 mil. na 

10 mil. din. To povećanje poslovnog kapaciteta od velike je 

koristi i za našu privredu, pošto ciljevi Uljarice potpomažu 

napredak naše poljoprivrede i bolje unovčenje naših poljopri

vrednih proizvoda.
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Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu 

Босанско дионичко друштво за електрину у Јајцу 

»Moravija« fabrika pletenih proizvoda a» d., Beograd

ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 

U SARAJEVU

Briga za likvidnost koja je posle septembra 1931 kroz 

nekoliko godina prestavljala najvažniju brigu svih naših ba

naka bila je počela pomalo gubiti od svoje oštrine, dok je u 

drugoj polovini pretprošle godine nemirne političke prilike 

u svetu nisu opet postavile u prvi red. Već za vreme sudetske 

krize u 1938 ulagači su se, kao što je poznato, bili javili sa 

zahtevima koji su prelazili narmalnu razmeru. Međutim, kao 

što se je tadašnja panika ulagača brzo pojavila, ona je isto 

tako brzo i prestala, tako da je kod velikog broja zavoda 

stanje uloga krajem 1938 bilo ipak veće od onog krajem pret

hodne godine. Dobro upravljanje banke, uprkos tome, držale 

su i dalje ogromne iznose gotovine u svojim kasama. Blago- 

dareći tome prošlogodišnji događaji našli su ih pripravljene 

i likvidne.

Kao što je poznato, u toku prošle godine uznemirenost 

kod ulagača javljala se u nekoliko mahova. Blagodareći po

znatoj solidnosti i opreznom načinu poslovanja, Zemaljska 

banka za Bosnu i Hercegovinu je takođe prošle godine kao 

i uvek do sada najkulantnije izlazila u susret svim dispozi

cijama svoje klijentele. Kod nje su odmah raspoloživa sred

stva bila uvek vrlo znatna, tako da je ona upravo sjajno 

prošla i kroz najteže godine naše bankarske krize. Zaštitnim 

merama se nije nikako i nikada koristila, a i otpisi nena

plativih potraživanja bili su kod nje i za vreme krize gotovo 

sasvim beznačajni, tako da je banka bila u stanju da plaća 

odgovarajuću dividendu i u najtežim godinama. Kao zavod 

sa velikim brojem filijala i ispostava, i ona je, doduše u 

znatnoj meri podmirivala kreditne potrebe našeg zemljorad

nika, pa je Uredba o likvidaciji zemljoradničkih dugova i nju 

pogodila. Međutim, ona je sve potrebne otpise mogla da iz

vrši upotrebom jednog dela svojih latentnih rezervi. Na taj 

način ostali su sasvim nedirnuti ne samo bančina glavnica, 

nego i njezin do svoje najviše granice od 10 mil. din. popu

njeni rezervni fond, kao i vanredni rezervni fond od preko

5,5 mil. din.

Interesantne informacije o poslovanju Zemaljske banke 

za Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini pruža nam donja 

tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara
Gotovina 20.438 29.230 30.033 24.206
Menice 49.271 37.924 45.250 50.555
Dužnici 135.312 165.173 160.288 148.888
Efekti 12.955 11.426 16.562 13,515
Efekti rez. fonda ------ ------ . 5.000
Efekti fonda zal. 416 416 416 416

Hipotek. zajmovi 277 • 189 151 148

Komunalni zajmovi 621 582 544 508

Roba — Odelj. prođuk. 2.238 1.039 2.080 1.796

Nepokretnosti 7.391 , 15.024 14.855 14.930

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Rezervni fondovi 15.615 15.653 16.665 15.676

Rez. za otpis zem. men. ----- - 7.800 ' 7.800 7.000

Penzioni fond 2.878 3.861 4.800 5.779

Založ. i kom. obv. 671 625 . 618 ■ 099

Ulošci na knjižice 69.327 78.788 83.221 74.684

Tekući računi 88.407 112.84-0 110.205 100.146

Reeskont 29.749 19.157 25.502 33.366

Neisplaćeni kuponi 426 432 456 458

Cista dobit 1.846 1.846 1.913 . 1.452

Zbir bilansa 228.920 261.003 270.179 259.962

Dividenda 5»/o . 5% ; 5% б%

Krajem 1939 zbir bilansa bio je, kao što, se vidi, za

10,2 mil. din. manji nego krajem prethodne godine. On iz

nosi još nepunih 260 mil. din. Na strani pasive vidimo da 

su ulozi na štednju opali sa 83,22 mil. u 1938 na . 74,68 mil. 

din krajem 1939. Ulozi po tekućim računima smanjeni su za 

isto vreme sa 110,2 na 100,1 mil. din. Nasuprot tome reeskont 

je povećan sa 25,5 mil. u 1938 na 33,3 mil. din. krajem prošle 

godine. Ukupna tuđa sredstva iznose još 208,2 mil. prema

218,9 mil. din. krajem pretprošle godine. Kao što se vidi, 

ukupno smanjenje tuđih sredstava u prošloj godini per saldo 

ne iznosi ni punih 5%.

Penzioni fond povećan je i prošle godine. On iznosi 

skoro 5,8 mil. din. prema 4,8 mil. krajem prethodne, 3,86 mil. 

u 1937 i 2,87 mil. din. u 1936 godini. Kod sopstvenih sredsta

va nije bilo bitnih promena. Kao što je već spomenuto, bančina 

glavnica iznosi 20 mil. din. Zakonski rezervni fond je bilan- 

siran sa 10 mil., vanredni rezervni fond sa 5,14 mil., fond 

za sigurnost založnica sa 532 hilj. din., a rezerva za otpise 

od zemljoradničkih dugova iskazana je sa 7,8 mil. Glavnica 

i bančini fondovi zajedno, ne računajući penzioni fond, izno

se okruglo 43,5 mil. din.

Iako je gotovina za 5,82 mil. din. manja nego krajem 

pretprošle godine, ipak je bančin likviditet još uvek ogro

man, jer bi se raspoloživom gotovinom moglo odmah ispla

titi preko 32’Vo uložaka na knjižice. Uprava napominje u 

svom izveštaju podnetom glavnoj skupštini, koja je održana 

31 maja o. g„ da je bančina likvidnost u toku tekuće godine 

snažno porasla. Treba imati u vidu i činjenicu da banka ima 

za 18,93 mil. din. hartija od vrednosti, od kojih otpada pre

ko 16 mil. din. na državne hartije od vrednosti koje bi se, 

bez naročitih teškoća odmah mogle pretvoriti u gotov no

vac. Krajem 1939 ukupno stanje hartija od vrednosti bilo je 

za oko 2 mil. din. više nego krajem prethodne godine. U



m

svom portfelju hartije od vrednosti Zemaljska banka ima u 

svom portfelju hartija od vrednosti za 1,29 mil. din. akcije 

banaka i za 1,48 mil. din, raznih industrijskih papira i ak

cija osiguravajućih, brodarskih i drugih preduzeća.

Najvažniju ipoziciju u aktivi pretstavljaju »dužnici«, na 

koje otpada preko 57,% cele aktive. Suma bančinih dužnika 

smanjila se u poređenju sa stanjem od 31 decembra 1938 

za 11,4 mil., na 148,9 mil. din. Do pomenutog smanjenja do

šlo je delom usled otplata sezonskih kredita u izvoznim po

slovima zemaljskih proizvoda iz pređašnje kampanje, delom 

zbog pretvaranja Kredita po tekućim računima u menične 

kredite i najzad delom zbog naplate od izvesnih većih dužni-

ka javne ruke. . Prema pojedinim grupama dužnici su ova-

ko podeljeni:

Dužnici: 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Hipot. pokriveni 81.359 55.643 58.295 54.273

Na efekte i robu 11.331 15.368 20.431 13.250

Uz men. i dr. jemstva 39.004 53.083 51.401 49.122

Potraž. kod banaka 3.618 41.078 30.161 32.243

Ukupno 135.312 165.173 160.288 146.в88

Ova tablica nam pokazuje da Zemaljska banka ima i 

potraživanja kod drugih banaka za 32,24 mil. Ovaj iznos može 

se takođe uvrstiti medu odmah raspoloživa sredstva. Prema 

tome gotovina u kasama, ulozi kod drugih banaka i državne 

hartije od vrednosti krajem prošle godine iznose ukupno 72,6 

mil. din. Time bi se odmah moglo isplatiti skoro 35°/o svih 

tuđih sredstava. Kao što se vidi, likviditet zavoda je na pri- 

mernoj visini. Gornja tablica pokazuje da Zemaljska banka 

mnogo polaže i na materijalno obezbeđenje svojih potra

živanja.

Menični portfelj povećan je u prošloj godini za 5,3 

mil., na 50,55 mil. Nešto više od 3 petine ovog portfelja na

laze se u reeskontu. To su sezonski krediti, koji su delom 

već u prvim mesecima 1940 godine likvidirani.

Bančine nepokretnosti bilansirane su sa 14,93 mil. U 

poređenju sa stanjem na kraju prethodne godine vrednost 

im je za 75 hilj. din. veća, iako je izvršen otpis od 170 hilj. 

din. To povećanje je posledica kupovine jedne zgrade u 

Mostaru za smeštaj bančine tamošnje filijale. Nepokretnosti 

se sastoje iz zgrada centrale, filijala i ispostava iz velikih 

magacina u Bijeljini, Brčkom, Tuzli, Doboju, Bosanskoj Gra

dišci i Bosanskom Šamcu, iz etivaža u Brčkom i Doboju, iz 

jedne stanbene ipalate u Zagrebu i iz stanbenih zgrada u Ljub

ljani i drugih zgrada i nekretnina u Sarajevu i drugim me- 

stima.

Filijale Zemaljske banke ostale su i u prošloj godini 

po svom broju neporemećene, a radile su sa kapacitetom od

69,8 mil. prema 78,1 mil. din. u prethodnoj godini. Smanjenje 

obrtnog kapitala s kojim su radile filijale i ispostave je po

sledica izravnanja kratkoročnih kredita koje je banka bila 

odobrila još u pređašnjoj izvoznoj sezoni. Inače, bančina upra

va konstatuje u svom poslednjem izveštaju da su prošlogodi

šnji rezultati rada filijala i ispostava bili znatno bolji nego 

u 1938 godini, blagodareći poslovima oko finansiranja izvoza 

iz neobično povoljnog rada raznog voća. Banka ima 6 fili

jala (Banjaluka, Bijeljina, Brčko, Mostar, Split i Tuzla) i 12 

ispostava (Bihać, Derventa, Doboj, Bosanska Gradiška, Liv- 

no, Metković, Prijedor, Bosanski Šamac, Travnik, Višegrad, 

Zenica i Zvornik). I rad bančinog eksportnog odeljenja u 

Brčkom bio je prošle godine življi. Čitaocima naših analiza 

je poznato da je Zemaljska banka vodeći zavod Bosne. U Sa

rajevu su, pored nje, još značajne Državna hipotekama ban

ka, Gradska štedionica i filijale nekih zagrebačkih banaka, 

a u provinciji Zemaljska banka je, blagodareći svojim mno

gobrojnim filijalama i ispostavama, gotovo sve i sva.

Evo računa gubitka i dobitka Zemaljske banke:

Rashodi 1936 1937 1938 1939
u hiljadama dinara

Plate 4.776 4.732 5.061 5.177
Troškovi i porezi 4.324 4.324 5.315 5.036
Prenos dobiti 468 683 752 820
Dobit tek. godine 1.377 1.163 " 1.161 632

Prihodi

Bruto prihod 10.478 10.219 11.527 10.846
Prenos dobiti 468 683 752 820
Zbir prihoda ili rashoda 10.946 10.902 12.279 11.666

Rashodi bančini smanjili su se sa 10,37 mil. din. u 1938 

na 10,21 mil. u prošloj godini, iako su personalni izdaci nešto 

povećani. U odnosu na one iz prethodne godine smanjili su 

se za oko 680 hiljada din. i bančini prihodi. U prošloj godini 

oni su iznosili 10,84 mil. prema 11,52 mil. u 1937. Smanjenje 

na strani prihoda je prirodna posledica prošlogodišnjih ne

povoljnih prilika, koje su banku primorale na smanjivanje 

plasmana i uzdržljivost prilikom zaključivanja novih poslova. 

U pretprošloj godini bilo je, pored toga, i izvesnih vanrednih 

prihoda, koji se, međutim, u prošloj godini nisu ponovili.

Čisti dobitak iznosi 632 hilj. din., a sa prenosom iz

1938 godine 1 mil. 452 hilj. Za isplatu dividende upotrebljen 

je 1 mil. i za dobrotvorne i kulturne svrhe iznos od 50 hilj., 

dok je ostatak ođ 402 hilj. din. prenet na novi račun.

U upravi Zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu su 

gospoda: Pero Stokanović (pretsednik), Nikola Berkovič, Fra

no Petrinović i Vladimir Sušić (potpretsednici), Mehaga Ah- 

metašević, Esadbeg Alibegović, d-r Nikola Andrijašević, d-r 

Mustafa Denišlić, d-r Dušan Jeftanović, d-r Ljubo Leontić, 

Ismetaga Merhemić, d-r Emil Miler, d-r Milan Nešković, Pol 

Ramlo, d-r Svjetan Spužević i Mato Šerka. U nadzornom od

boru nalaze se gospoda: Mujaga Šahinagić (pretsednik), Pe

tar Jurišić, Stevo Prnjatović, Ludvig Merio, d-r Julius Rot

kopf i Vaso Todorović. Članovi direkcije su g. g.: Aleksan

dar Poljanić, Relja Petrović i d-r Nikola Kuzmani.

БОСАНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРИНУ У

ЈАЈЦУ

Има.ти омо већ прилику да иагласимо да Босаоско 

д. д. 30 електрину у Јајцу заузима нарочито место и у свет- 

ској историји електрохемије, jep су управо у Јајцу први пут 

израђивани у великом обиму, путем електролизе, хлор и 

натријева лужииа из солиих раствора, a путем електричних 

пећи калцијев карбид и феролегуре. Предузеће je основано 

npe 42 године, 1898, a фабрике му се иалазе крај водопада 

реке Пливе, на левој обали Врбаса. Ту оно има и оопствену 

велику хидро.централу од 10.000 к. с. Поред хлора и камене 

ооде (калдијев карбид) предузеће производи данае и читав 

низ других скупоцених фабриката (хлоргаи креч за беље- 

ње -и за дезинфекцију воде за пиће и уништавање штетног 

дејства бојиих отрова, трихлоретилен за екстракциЈ1у уља 

и масти и за хемијско чишћење одела, хексахлорета« за 

сузбијање еточних болести, хлорираии каучук, течн« хлор, 

хлорбариум, хлорциик, натрон, феросилициум итд.) Знагка 

je и производња обичног креча. Иако nocao с кречом с 

обзиром иа доста неповољни пољожај фабрика не доноси 

нарочиту зараду, ипак он омогућује да се прилично појев- 

тиии режија, прерачуната на целокупну производњу. По- 

следњих годива производња феросилициума показала се je 

roTOBo као на-јрентабилиија грана пословања.

Пре светског рата главница Босанског д. д. за елек- 

трину изнг;ша je 6 мил. круна, 1915 повишена je на 9 мил. 

круна, a 1921 на 13,5 мил. круна. У току 1927 извршева je 

валоризација предратних инвестиција и у вези с ти,м и no-
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вишење главмиде на 13,5 мил. (превосом једног дела вало- 

ризациовог добитка ва рачун главнице). После тога гла- 

вница вије више мењана. До 1931 пословање Босавског д.

д. за електрину завршзваио je увек са задовољавају‘ћи,м ре_ 

зултатом. У 1932, 1933 и 1934, због опште привредне депре- 

сије и због потешкоћа око пласирања поједииих фабри- 

ката, у неколико махова морало се je приетупиги и повре- 

меном обустављању погона. За те три године остали су 

и акциовари без дивиденде. После 1934 прилике су се по- 

степево поправљале. Пpoшлогодишње пословање завршево 

je са задовољавајући-м резултатом. Производња електричне 

онаге била je повољва, a искоришћена je у погонима пре • 

дузећа без сметња. Тиме je омогућено и повећање произ- 

водње фабриката. Овв су пласираеи без потешкоћа. Ha про- 

шлогодишњи резултат повољво je утицала и чињекица да 

je продајна цева феросилициума у односу на претходву го- 

дину порасла.

Финансијска ситуација Босанског д. д. за електрину 

je управо одлична. Код нас нема мвого такз сјајно фун- 

дираних предузећа. To нам потврђују и главне биланше 

позиције друштва кој.е доиосимо у следећој таблици:

Актива 1936 1937 1938

у хиљадама дииара

1939

Иввестиције 31.853 32.120 34.065 35.741

Амбулавта., лабораториј,

алат, кола и патевти 5 див. 5 див. 5 двв. 5 дин.

По-кретмости 101 138 107 156

Залихе 7.537 6.047 8.152 7.173

Учешћа, и ефекти 13.873 8.387 12.098 10.919

Готовипа 377 88 204 409

Дужници 34.074 34.660 38.078 45,227

Пасива:

Г лавница 13.500 13.500 13.500 13.500

Амортиз. облигације 1.000 1.000 1.000 1.000

Капит. рез. фовд 11.343 11.343 11.343 11.343

Редовви рез. фовд 2.714 3.018 3.318 5.000

Фонд за обн. вод. град 3.440 3.440 5,040 7.340

Фоед за обн. уређаја 2.575 2.675 2.575 2.575

Фонд валоризације 2.730 2.730 4.930 4.930

Ф'Овд курс. разл. еф. 5.588 3.813 7.524 5.436

Фонд за губитке 2.190 2.190 2.190 2.190

Фо‘Вд за застоје: пог. 

Аковт. лат. резерва z r
--- - 1.641

1.560

3.093

1.660

Фовд за порезе 1.294 2.405 3.124 6.883

Амортизадвовд фоад 24.087 24.987 26.117 27.001

Потворни фоад 1.000 1.150 1.300 1.600

Неиспл. дивид. 16 13 23 28
Повериоци 14.103 7.014 4.248 1.664
Добит са превооом 2.235 2.262 3.271 4.483
Збир билавса 87.815 81.441 92.704 99.625

Расходи:

Општв трошкови 1.552 1.690 1.854 1.794
Аморт. фовду 1.703 800 1.130 885
Отпвс покретвости 32 50 54 80
Фо'Нду за порез 2.000 2.200 3.000 6.000
Отпис дубвоза 646 7 8 13
Добит са превоеом 2.235 2.262 3,271 4.483

Приходи:

Пренос добити 449 607 647 758
Бруто — приходи 7.719 6.503 8.671 12.497
Збир првхода 8.168 7.110 9.318 13.265
Дивидевда 81% 8% 10% 15%

Збир билавса извоси 99,6 мил. према 92,7 мил. дин.
крајем претходве в 81,44 мил. крајем 1937 год. Ako се за-
држимо најлре код пасиве, видећемо. да предузе'ће готово 

ш  нема. туђих средстава. Повериоци износе свега 1,66 мил. 

дин. To није ни 2% од укупних средстава. To и нису бан- 

«арски кредити, него још недоспела потраживања лифе-

раната. Предузећа као Босаиско д. д. за електрину не само 

да не требају никаквих бамкарских кредита, него су у ста- 

њу да заводу с којим раде ставља)ју иа расположење знат- 

на средства, која им привремено нису потребва за посао. 

Главница измоси само 13,5 мил. дин. Међутагм, поред гла- 

В1нице постоји још читав низ фондова, тако да укупна соп- 

ствена средства заједно са фондом ам-ортизације и прошло- 

годишњим добитком достижу висииу од 97: мил. дин. пре- 

иа 88,5 мил. дин. крајем претходве године. Прошле године 

су пов.ећани: фонд амортизације за 800 хиљ. ди«., редовни 

резервни фонд за 1,7 мил., ф10вд за обвову за 2,3 мил., фонд 

за застоје погона за 1,45 мил., фонд за> порезе за 3,76 мил. 

и потпорни фонд за 300 хиљ. двн. Насупрот томе: фонд 

курене разлике ефеката je омањен за 2,1 мил. дин.

У актави видимо да дужницв извО'Се 45,2 м«л. дин., 

за 7 мил. више него крајем претходне године. Преко рачува 

дужника књиже се и привремено незапослева средства по- 

ложена ва текући одвосво чековни илв жиро-рачун у банке. 

Укуггве иввестидије, које се састоје из землуишта, фабрич- 

ких и станбених зграда, водних градња, машина и уређаја 

фабрике, исказаие су са 36,74 мил. двв. У односу ва прет- 

ходву годину иивествције еу повећаие за 1,7 мил. двв. Ако 

од вредности инвестиција исказане у активи одузмемо1 фонд 

амортизације, вадећемо да књвговодствева вредност укуп- 

них инвестицвја ие прелази износ од 8,75 мвл. Ту преду-. 

зеће мора да има знатну твху резерву, јер je оно само у 

току последњих 5 година за нове иввестиције издало скоро

10 мил. дин. Трећу позицију no величини у активи чине 

„учешћа и ефекти”, мојв су билансврани cal 10,9 мил. према

12,1 мил. двв. крајем претходне године. Залихе сиронина и 

готове робе взносе 7 мил. дин., за 1 мвл. дин. мање него 

крајем претходве и за 1 мил. дин. више вего KpajieM 1937 

године.

Бруто приходи у 1939 извосили су 12,5 мил. дин>._ У 

односу на претходву годиву ови су повећани за око 441%, 

док су према овима из 1937 скоро удвостручеви. Скоро 

5Q%. бруто-добити предузеће je морало да унесе у вореску 

резерву. За .амортизациони фонд издвојен je износ од 885 

хиљ. двв., a општи трошкови извосили су 1,79 мил. двв. 

Чистл добитак исказав je са 3 мил. 725 хиљ. ди«., a са 

превоеом из претходне годиве износио je 4 мил. 483 хиљ. 

Од тога je употребљено 300 хиљ. за вовећање потпорвог 

фоида, 1 мил. дин. за дотацију резерввом фовду, 2 мил. 

25 хиљ. За дивиденду и 291 хиљ. за тавтијему. Остатак од 

867 хиљ. дин. пренет je на «овв рачун,

У управном одбору Босаиског д. д. sa електрвву су 

г. г.: поч. Ервив Ф!илип и д-р Хаез Квве (потпретседници), 

д-р Ивав Чок, д-р Хајнрих Гативо, д-р Хуго Колер, д-р 

Карл Мајер, Мирко ГТоповвЉ, Вјекослав Јелаввћ, Милош 

Љесловац, Драган Томљевовић и Мехмед Шахивагић. У 

вадзорвом одбору била су господа: Фрањо Бауер, Младен 

Радаковић и Георг Прелојтвер.

»MORAVIJA« FABRIKA PLETENIH PROIZVODA A. D., 

BEOGRAD

Osnovana 1914 godine, »Moravija« je zapravo tek 1919 

počela rad, sa prvobitnom glavnicom od 100.000 dinara. Ali 

se brzo pokazalo da glavnica nije dovoljna. Finansijeri su se 

našli posle izvesnog vremena i glavnica je povišena u 1923 g. 

na 6 mil. din. Tehnički progres u tekstilnoj industriji zahte- 

vao je stalno velike investicije, tako da јг glavnica još jed

nom — 1936 g. — povišena za 2 mil. na 8 mil. din.

Moravija je menjala stalno mašine i uvek je uspe- 

vala da ostane na potrebnoj tehničkoj visini. Proiz

vodi »Moravije« odlikuju se svojim kvalitetom i živo 

su traženi od potrošačke publike. »Moravija« izrađuje 

sve vrste pletenih proizvoda i sve vrste trikotaže pamučne i
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svilene. Njeni najglavniji proizvodi su bolje i najbolje vrste 

ženskih čarapa. Pored tehničkog savršenstva postrojenja 

»Moraviji« ide u prilog njeno vèliko iskustvo, koje je stekla 

u toku dvadesetpetgodišnjeg rada. To sve dopunjuje odličnu 

unutrašnju i vrlo dobro izgrađenu prodajnu organizaciju.

I finansijska struktura »Moravije« je odlična, što po-

kazuje donja tablica, u kojoj smo uporedili bilanse za po-

slednje četiri godine ,

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Zgrade 2.519 2.735 2.736 2.837

Mašine 11.221 11.984 12.552 14.570

Nameštaj 742 763 772 24

Ostali inventar 473 518 588 626

Predivo 1.193 988 1.692 3.157

Materijal 378 254 262 490

Izrađevine 1.504 1.833 1.113 856

Dužnici 1.862 2.076 2.812 2.188

Pošt. šted. i banke — 709 2.272 1.451

Gotovina 26 42 72 69

Pasiva

Glavnica 8.000 8.000 8.000 8.000

Rezervni fondovi 890 958 1.044 1.271

Rezerva za poreze i prireze 219 500 1.160 1.895

Amortizacioni fondovi 9.650 10.689 11.560 11.579

Poverioci 287 693 750 1.005

Prenos dobitka 203 225 218 469

Dobitak 669 858 2.139 2.099

Zbir bilansa 19.919 21.923 24.87-1 26.319

Struktura aktive je vrlo jednostavna, (pošto tuđih sred

stava gotovo i nema. Istina bilans sadrži jednu stavku »po- 

verioci« od 1 mil. din. prema 750.000 din. u 1938 g. Ali tu se 

ne radi o učešću tuđeg kapitala nego o saldu, koji je nastao 

—i prema liferantima. Takvih obaveza ima svako preduzeće, 

bez. njih i nema moderne industrije i trgovine. Visina pove- 

rioca je neznatna, tako da je i to dokaz da se radi o sasvim 

kratkoročnim poveriocima. Visina sopstvenih sredstava' je 

stabilna. Ona je za poslednje četiri godine bila oko 9 mil. 

din. Glavnica je za to vreme ostala nepromenjena 8 mil. din., 

a rezervni fond stalno rastao, sa 890.000 din. na 958.000, 1 

mil. na 1,3 mil. u 1938 g. usled redovnih dotacija. Za po

slednje dve godine »Moravija« je rezervisala prilične iznose 

za poraze i prireze, tako u 1939 g. 1,9 mil. din. prema 1,2 

mil. din. u 1938 g. Ta sredstva ne mogu se ubrojiti u soip- 

stvena, pošto imaju određenu namenu. Vrlo znatna sred

stva je društvo stvorilo u amortizacionim fondovima, čija je 

visina bila u 1939 g. 11,6 mil. din. kao i prethodne godine. 

I u najtežim godinama društvo je bogato dotiralo amorti- 

zacione fondove i finansiralo na taj način svoju tehničku 

obnovu. To je najsolidniji način finansijskog poslovanja i s 

obzirom na skupoću kapitala kod nas i najkorisniji. Svoj 

uspeh društvo ima u prvom redu da zahvali toj opreznoj po

slovnoj politici.

Od svih investicija društva, čiji je zbir u bilansu za 1939 

g. okruglo 18 mil. din. (prema 14.5 mil. din. u 1938 g.) po

kriveno je 64% amortizacionim fondovima. Prema tome bi- 

lansna vrednost investicija iznosila bi u bilansu svega 7 mil. 

din. U stvari je ona mnogo veća. Iz bilansa vidi se i ta vrlo 

povoljna okolnost, da »Moravija« ima srazmerno veliki stok 

sirovina. Vrednost prediva se udvostručila i iznosi 3,1 mil. 

prema 1,6 mil. din. u 1938 g. Cena- prediva nije u toj meri 

rasla, da bi povećanje bilo izazvano jedino time, nego še po

većala u znatnoj meri količina. Isto što za sirovine važi i za 

materijal, koji se povećao sa 262.000 na 490.000 din. Lager 

gotovih proizvoda se znatno smanjio prema prethodnim go

dinama, sa prosečno 1,5 mil. na 856.000 din. u T939 g. To po

kazuje da je prodaja bila znatno veća nego u prethodnim 

godinama. Smanjenje dužnika sa 2,8 mil. -na 2,2 mil. din. u

1939 g. usledilo je zbog toga, što je »Moravija« pooštrila 

uslove plaćanja. Princip je da se prodaje za gotovo, a na kre

dit samo izuzetno, i to najsigurnijim mušterijama. Sadašnji 

dužnici su vrlo pažljivo probrani, tako da se može reći da su 

skoro stoprocentno sigurni. Potraživanja kod Poštanske šte

dionice i kod banaka iznosila su 1,5 mil. din. prema 2,3 mil. 

din. u 1938 g., a gotovina 69.000 -prema 72,000 din. Li-kviditet 

društva je odličan. Odmah raspoloživa potraživanja veća su 

nego druuštvene obaveze i čine skoro polovinu vrednosti ma

terijala tako da omogućuju sasvim slobodne dispozicije.

Za poslednjih dest godina »Moravija« se razvila odlično, 

Tuđa sredstva, koja su u 1929 g. bila još 21h  puta veća od 

sopstvenih, iščezla su potpuno, U toku tih godina stvorene 

su znatne tihe rezerve i postignuto je racionalno iskorišća- 

vanje društvene imovine. Na ubedljiv način pokazuje se na

predak društva u računu gubitka i dobitka, koji se vidi iz 

donje tablice.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Porezi 4 607 — 142

Plate 625 738 987 1.101

Kirije 97 102 99 98

Osiguranje 140 171 273 309

Poštarina 60 106 66 71

Kamata 47 11 — —

Razni troškovi 52 57 39 50

Amortizacija 1.272 1.040 871 793

Nenapl. potraživanja 111 61 7 —

Rezerva za porez 203 500 910 1.894

Prenos dobitka 203 225 218 469

Dobitak 669 858 2.139 2.099

Prihodi

Prenos dobitka 203 225 218 469

Od proizvodnje 3.177 4.105 5.331 6.534

Kamata — — 26 I

Zarada na prod. mašina 86 80 6 15

Zarada na prod. star. namešt. — — — 3

Napi. otpisana potraživanja 17 66 19 2

Preplaćen porez — — 8 —

Zbir prihoda-rashoda 3.483 4.483 5.609 6.556

Bruto prihod od proizvodnje iznosio je 6,5 mil. din.

prema 5,3 mil. u 1938 g. i porastao je dakle za 20в/о. Prema

1936 g. porast bruto proizvodnje iznosi celih 100%. Drugi

prihodi ne igraju važniju ulogu. Interesantna je stavka je

dino zarada na prodatim mašinama, koja pokazuje da je pro- 

cena rashodovanih mašina tako niska, da se i na njihovoj 

prodaji može zaraditi. Kolika bi tek bila zarada kod novih 

mašina.

Intenzivniji rad zahtevao je uposlen je većeg ibroja rad

nika i nameštenika. Plate su se povećale sa 987.000 na 1,1 mil. 

din. Porasli su i prinosi za socijalno osiguranje. Jedan od naj

važnijih elemenata troškova —  amortizacija — je pala sa

871.000 na 793.000 din. Veliki je porast zabeležen kod poreza, 

i to za 100% — sa 910.000 na 1,9 mil. din., delom u vezi 

sa povećanjem -prometa i porastom dobitka. Samo što iz

voz brže raste i od prometa i od dobitka tako da prèti da 

uguši prirodni progres. Dobitak je bio kao i prošle godine

2,1 mil. din. Shodno tradicijama »Morave« veći deo dobitka 

upotrebljava se za pojačanje društvene imovine. Ali s obzi

rom na visinu postignutog dobitka preostaće i akcionarima 

pristojna dividenda.

U upravi su seledeća gospoda: Mihajlo Đurić, Karlo 

Husnjik stariji, Josip Bekeruš, Karlo Husnik mlađi i Rihard 

Škarka.
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Sadržaj :

„Сава” опће осигуравајуће д. д. —  Загреб

»Zorka« prvo jugoslovensko društvo za hemijsku industriju na deonice, Beograd—Subotica— Šabac 

Југословенско д. д. Шнхт-Левер у Загребу 

Творница за душик д. д. Руше 

Дубровачка плсшидба a. д., Београд

„САВА” ОПЋЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ Д. Д. —  ЗАГРЕБ

ГТротеклу годииу, ко>ју je била нарочито тешка за 

ваша оеигуравајућа друштва, „Сава” je пребродила рела- 

тивио врло добро. Томе je једаи од вајглаввијвх узрока 

околност што се „Сава” ие бави осигурањем живота, »ero 

само елементаром и то против пожара, лома стакла, про- 

валне крађе, штете приликом транспорта!, незгода и закон- 

ске дужности јемства. У 1930 год. најтеже je било погођево 

жввотво осигурање, с обзиром ва све мање готовости ши- 

роке публике да улази у дугорочве уговоре о лринудвој 

штедњи, што je заправо основ животног осигурања. Код 

елементарног осигурања ти момекти отпадају. Напротив, 

осећај вееигурнасти још je могао донекле да повећа по- 

требу за елемевтарво осигурање. Извештај „Саве” за 1939 

год. м-огао би да послужи као доказ горње тезе, јер се из 

њега видв, да су се новећали послови у свим гранама еле- 

ментара. Према -вдме положај друштва у прошлој —  заиста 

слабој годнви — iBnje постао гори, него |е остао углавном

— због нешто већих расхода према, ранијим годшама — и 

упркос повећавим приходи,ма иепромењев. Друштво je у

1939 г. успело да и даље побољша своје имовивеко стан>е 

и да поред тога плаћа непромењеиу дивидеаду. Ако се 

при томе има у виду да „Сава” припада водећим друштви- 

ма — она je освована 1921 г. од „Асикурациони ђеверали” 

које je преузело 40% главииде и од ваших «ајвећих банака 

(Прве хрватске штедионице, Српске баике, Земаљске бав- 

ке за Босву и Херцеговиву из Сарајева) које имају 60% 

главвице — може да се види да je сигурвост код ње ве- 

лика. To he се у осталом пиказати у даљним излагањвма, 

приликом анализе по|едив.их ставки површвих рачува.

Пре него што биомо прешли ва авализу завршвих ра- 

чуна, да бадимо* поглед на структуру прихода, који се види 

из доње1 таблице:

Грана: 1938 1939 1938 1939 1938 1939

бруто прем. у % удео. удео рез. у

хиљ. див. noj. грава хиљ. див.

Пожар и

стакло 24.674 26.861 71.2 68.4 10.982 11.787

Пловалиа

крађа 1.891 2.099 5.4 5.4 643 739

Град 132 181 0.4 0.5 3 18

Травспорт 2.879 3.963 8.3 10 2.294 2.926

Незгоде^

јамство 5.097 6.192 14.7 15.7 2.781 2,807

Укупво 34.673 39.296 100 100 16.703 18.283

Приходи од премија Д0'стигли су у 1939 год. рекордву

висиву 'Од 39.3 мил. двв. Досада су пајвишн приходи ад пре- 

мија постигвути у 1929 год. са 36.7 мил. дин. Од тада na до 

1935 год., услед опште привредне депресије премије су 

стално падале, a забележеа je у 1935 год највижи ииво од

26.6 М1ил. див. Полет привреде ‘одразио се повољно и на при- 

ходима друштва. Премије су од 1935 год. сталво расле до 

вове кулмивације у 1939 г,од. Најважвија грана пословања je 

осигурање против пожара и лома стакла. У 1939 год. при- 

ход од премија из те граве порастао je са 24.7 мил. на 26.9 

мил. дин., али je вроцентуалви удео у укупвим приходима 

од премијр вешто nao са 71.2% на 68.4%. Приходи од пре- 

мија од осигурања против провалве крађе порасли су та- 

кође ca Ј.9 мил. на 2.1 мил. дии., док продевтуалви удео 

остао «епромењев 5.4%. Знатав je пораст премије од трав- 

слортног осигурања са 2.9 мил. ва округло 4 мил. дин., и 

8.3ј% иа 10% и од осигурања против «езгоде, заковског 

јемства итд. ca 5.! мил. ва 6.2 миљ дин. и 14.71% в;а 15.7*/* 

Незнатну улогу у пословању друштва игра осигурање про- 

тив града са свега 0.5%; удела у укупним приходама од 

премија». Поред пожара и стакла најважвије граве осигу- 

рања су незгоде, јамство и травспорт. Ове две гране гго- 

казале су у 1939 зватаи вапредак и добиле су већи звачај. 

Друштво игра велику улогу у поморском осигурању и из- 

гледа да je пораст прихода од премија, последида пове- 

ћања ставова у тој грани. Пораст осигурања против не- 

згода и законске дужности јемства вероватно je у вези са 

све јачом моторизацијом наше земље, што ствара врло по- 

вољве предуслове за осигурање путомобила и законске ду- 

Ж|Вости јемства. „Сава” се врло успешво прилагођава про- 

мени општих прилика, што сведочи io великој еластичности 

управе. Иваче „Сваа” има свој одличав стари портфељ —■ 

између о'сталог код ње je осигуран велики број ваших ив- 

дустријских предузећа. Друштво спада у ред ваших вај- 

већих 'осигур-авајућих ^предузећа, a сигрно je иајвеће у 

грани елементара. Од 1921 год., када je „Сава” ocBofiatHa, 

na до Kpaija 1938 год., она je всплатила на име штета оси- 

гуравицима округло 315 мил. двв. У прошлој годиви штете 

су се повећале, као што се види из доње таблице:

Рачун губитка и добитка

Приходи: 193S 1937 1938 193®

У хиљадама дивара

Превос фовдова 7.465 7.377 8.954 10.494

Превос прем, резерви 6.520 7.271 7.831 8.407

Преиос иерешених штета 2.429 3.187 3.306 4.154

Премије и дажбине вето 15.815 16.801 17.970 21.018

Од уложевих глав!Бица 1.724 1.784 2.001 1.939

Разви приходи 1.757 3.285 3.060 2,081

Расходн:

Штете, вето 5.018 6.447 7.085 8.613

Трошмови и провизије 8,372 9.357 8.690 10.658

Порези и дажбине 1.173 1.449 2.146 2.180

Отписи 1.102 7 115 1.217

Премијске резерве 7.318 7.845 8.381 9.422
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Резерве штете 3.267 3.422 4.144 4.703

Резервни фондови 7.008 8.582 10.215 9.546

Чисти добитак 1.687 1.707 1.790 1.751

Збир прихода и расхода 35.710 39.706 43.202 48.091

Рачуд губитка и добитка саетоји се од преноса пре- 

мијских резерва и резервних фовдова из године у годиеу 

као неутралних позиција и прихода од премија одвосно 

расхода за штете и трошкове. Највећу ставку расхода чине 

трошкови и провнзије у изиосу од 10,7 мил. див. према

8,7 мил. дин. Пораст троижова и провизија последица je 

живље аквизиције и показује напоре друштва, да се и упр- 

кос хрђавим временима повећа партфељ. Нето штете су 

се повећале са 7.1 мшг. днн. у 1938 год, «а 8.6 мил. дин. 

To je једпим делом прир.одиа гаоследида већег портфеља, 

a другим делом и већег ризкка у «еким гранама послова- 

ња, као што je на пример транспортној, Порези и разне 

дажбине, као ватрогасиа такса итд. показују само незнатно 

повећање са 2.15 мил. иа 2.18 мил, дин. Сразмерно највећи 

прраст забележан je код отписа за преко 1 мил. ма 1.2 мил. 

див. Друштво je на овом доста великом ст;оку државних 

хартија од вредности изгубило округло 1 мил. дик., што je 

одмах отписало. Да тога иије било „Сава” би постигла 

рекордни добитак, пошто je ириход од премија знатно п о  

растао. Нето премије износиле су 21 мил. дин. према 18

мил, у 1938 год., 16.8 мил. и 15.8 мил. у 1937 и 1936 год.,

чиме су достигле рекордну висину. Незнаггио су пали при- 

ходи од имоеиве са 2 мил. у 1938 год. на 1.9 мил. у 1939

год., a у нешто већој мери разни приходи са 3 мил. иа 2

мил. динара1

Ревтабилитет осигуравајућег посла ка-о и ефекат ре- 

осигурања могу се најбоље оценити упоређивањем пре- 

мија и штета. To упоређење за целокупно елементарао оси- 

гурање изгледа овако: (у хиљ. двн.);
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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 32.267 16.801 12.925 6.447

1988 34.673 17.970 17.809 7.085

1939 39.296 21.017 21.003 8.613
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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 2.1

1938 51.4 39.4 51.8 39.8 12.0

1939 53.4 41.0 53.4 41.0 12.4

Из прве таблице се види да су у 1939 г. порас

бруто премије на 93 мил. дин., нето премије на 21 мил., 

бруто штете на 21 мил. дин. и нето штете «а  8.6 мил. дин. 

Саи ти бројеви претстављају рекордве резултате од по-

станка „Саве”. Повећање портфеља имало je као после- 

дицу, да се однос бруто штета и бруто премија нешто 

попорша. Али као што се из таблице види резултат од 

53.6% у упоређењу са ранијим годинама и не претставља 

неки слаб него више просечан резултат. Године 1936 и

1937 са њиховим врло повољним резултатима су изузетне. 

У осталим годинама процентуални одвос бруто штета у 

бруто премијама кретао' се од 50 до 56%. Штете су биле 

нешто веће него у просеку ранијих година и износил су 

41% према 39.4“/о у 1938 г. и 38.4% у 1937 г. Али су зато 

биле знатно веће и нето премије, које су износиле 53.4% 

укупних према 51.8V0 у 1938 г. Само у 1936 г. je однос 

нето премија према укупним приближан тако повољно као 

у 1939 г., у 'осталим годинама он je неповољан. Том по- 

вољном односу има се приписати и повећање уштеде пу- 

гем реосигурања, која je износила 12.4% према 12%. Про- 

ценат нето штета у укупној и ако je порастао са 39.8% у

1938 г. на 41:% није у тој мери као проценат нето преми- 

ја у укупким. Дакле сразмерно мање ангажовање реоси- 

гурања имало je повољне последице, као1 што се то мо- 

гло и са ггравом очекивати.

Пошто je грана „пожар и лом стакла” најважнија, 

издвојили CM'O je, као и ранијих година. Главни податци

ту грану изгледају овако (у хиљ. дин.) :
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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

1938 24.674 13.692 13.028 5.217

1939 26.861 15.074 12.023 6.050
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1932 51.8 40.9 47.9 37.8 10.1

1933 52.7 40.0 49.8 37.8 12.0

1934 39.9 33.6 52.6 44.6 8.0

1935 59.4 39.5 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

1938 52.8 38.1 55.5 40.0 15.5

1939 44.7 40.0 56.0 50.4 5.6
Укупве премије у овој грани извосиле cy у 193'

26.9 мил. дин., највише за последњих осам година. Најве- 

ћи део тог портфеља „Сава” je задржала за себе, и то

15.1 мил. дин., одвосно преко 551%. Бруто штете су се у 

поређењу са 1938 г. смањиле са 13 мил. на 12 мил. дин., 

док су се нето штете повећале са 5 мил. на 6 мил. дин. 

Пословање у прошлој години било je у тој грани повољ- 

но, a нарочито за реосигурача, који je претрпео само не- 

знатне штете. Али друштво je ипаж постигло уштеду пу- 

тем реосигурања од 5.6%. Имовинско стање „Саве” види 

се из доње таблице, која садржи билансе за последње 

четири године.

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

У хиљадама динара
Благајиа 563 348 590 632
Готовина код банака 6.926 7.865 7 130 11.709
Хартије од вредвости 16.525 16.907 14.899 11.893

Хартије од вредности
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посл. рез. и фондови --- --- 85

Хипотекарни зајмови 570 649 586 617

Филијале и заступства 5.269 4.648 5.454 5.498

Разни дужвици 382 378 541 1.890

Непокретвости 8.826 8.877 12.377 12.377

Реосигурачи — т. р. 709 1.122 1.116 1.401

Рвосигурачи — полог 1.832 2.076 2.469 3.051

Пасива

Глашица 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервви фовд 2.022 2.191 2.631 2.541

Пореска резерва 325 325 325 325

Фовд за .ваир. случ. 600 600 900 900

Фовд за вепокр. 400 600 800 900

Фовд ва осв. пор. з.

18-11-1934 г. 

Фовд курсве разл.

2.792 2.792 2.792 2.792

869 2.075 3.036 2.088

Збир сопств. сретстава 17.008 18.583 20.215 19.546

Премијске резерве 7.3-17 7.845 8.381 9.422

Резервисаве штете 3.267 3.423 4.144 4.703

Гар. полог ресосигурача 4.712 5.054 5.599 5.910

Премијске резерве 7.317 7.845 8.381 9.422

Реосигурачи —* т. р. 3.182 2.251 2.311 5.291

Филијале и заступства 121 35 33 47

Разви повериоци 4.109 3.734 2.564 2.306

Добитак 1.885 1.944 1.976 1.927

Збир билавса 41.602 42.871 45.223 49.153

Код осигуравајућих друштава најважвију улогу 

игра висина гарантвих сретстава'. Код елементарвог оси- 

гурања, где су редовви приходи обично довољни за ис- 

плату штета и покриће режијских трошкова гарагатна 

сретства немају ту улогу као код жнвотног осигурања. 

Иако се „Сава” не бави животним осигурањем ®на ипак 

полаже много на то да гарантна сретства буду велика. Ha 

тај начин се ствара знатна потенцијалва резерва, која 

омогућује „Сави” да још у знатвој мери пшећа обкм по- 

слова. A ko би се прилике окревуле ва боље та околиост 

могла би да буде од велике иористи за друштво. Гаран-ша 

сретства извосила су 40 мил. дин. црема 38 мил. у 1938 r. 

Од тога близу половину отпада ва сопствева сретства и 

то 19-5 мил. према 20 мил. дин., a друга на 'премијске ре- 

зерве, резервисаве штете и гарантви депозит реосшурача. 

Реосигурачи потраживали су no текућем рачуну још 5.4 

мил. див. према 2.3 мил. див. у 1938 г., a разви повериоци 

извосили су 2.3 мил. према 2.6 мил. дин.

Највећи део гарантвих сретстава пласиран je у ве- 

покретвости, KOije су у билансу ваведеве са 12.4 мил. дин., 

као и 1938 г. С обзиром на зиатан скок цева непокретно- 

сти ове много више вреде, тако да друштво у тој ставци 

располаже са знатвом тихом резервом. Хартије од вред- 

ности, Koje су у претходним годипама биле најважније 

ставке у активи, показују тевдевдију падања. У 1939 год. 

ове су извосиле свега 11.9 мил. дин. ирема 14.9 мил., 16.9 

мил. и 16.5 мил. у претходвим годивама. Била je и губи- 

гака на курсу, тажо у 1939 г. 1.1 мил. дин., али je велики 

део хартија од вредвости отуђен. Знатан пораст показују 

потраживана код банака, којa су се повећала на 11.7 мил. 

према пргасечво 7 мил. дин. у просеку претходних година;

Добитак у 1939 био je 1.75 мил. дин. према 1.79 мил. 

у 1938 г., дакле скоро исти. За дивиденду одређево je 

исто толико као у 1938 г., и то 1.1 мнл. дин. т. ј. 11ј%. 

Фондови су богато дотираии, a за нову годиву као ре- 

зерва за добитак превето je 146.599 див. према 175.818 
див. у претходвој годиви.

У управиом одбору „Саве” били су г.г.: д-р Свети- 

слав Шумавовић, претседиик; д-р Карло Гали, потпрет- 

претседвик; д-р Станко Шверљуга, потпретседник; Максо 

Автић, Божо Н. Банац; Никола Берковић, Миливој Црва- 

дак, д-р Гедеон Дувђереки, Фердоро Фрич, Стеван Кара-

мата t. Д-Р Михаило Колић, Ант. Н. Кошчлић, д-р Стјепан 

Посиловић, Михела Сулфини, Фрањо Сабо, Стеваи Тубић 

и инж. Фравтишек Зита. У надзорном -одбору се «алазе

г.г.: Роберт Лајбевфрост, Иван Берић, Автун Гвоздановић, 

Љубомир Ђуновоки, Алексаидар Пољунић, Густоне Сла- 

тапер. Директор je г. Нимо Грумлин.

»ZQRKA« PRVO JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ZA HEMIJSKU 

INDUSTRIJU NA DEONICE, BEOGRAD— SUBOTICA— ŠABAC

Ova godina je za »Zorku«, prvo jugoslovensko društvo 

za hemijsku industriju na deonice, jubilarna. »Zorka« je osno

vana 1920 i te godine ona je preuzela suibotičku fabriku sum

porne kiseline i veštačkih dubriva, koja je pre toga pripadala 

»Klotildi«, prvom mađarskom akcionarskom društvu za he

mijsku industriju u Budimpešti. Prilikom osnivanja, u 1920 

godini, glavnica »Zorke« iznosila je 15 miliona kruna, a u toku 

1922 povećana je na 23 miliona kruna, koji su prilikom za- 

mene kruna za dinare pretvoreni u 5,75 mil. din. Kao što je 

našim čitaocima poznato, u toku 1936 počela je izgradnja 

nove velike fabrike u Šapcu, koja se još uvek proširuje. U 

vezi s tim povišena je i glavnica »Zorke« u toku 1937 sa 5,75 

na 15 mil. din., a u prošloj godini za daljih 10 mil., na 25 

mil. din.

»Zorka« spada među naša najveća preduzeća hemijske 

industrije. Njezin proizvodni kapacitet iznosi preko 10 hilja

da vagona raznih hemikalija godišnje. Sa gledišta produkata 

koje izrađuje, ona je kod nekih jedini, a kod nekih najveći 

proizvođač. Proizvodnja fabrike u Subotici pre svetskog 

rata bila je ograničena na sumpornu kiselinu i veštačka đu- 

briva. Posle 1920 prelazilo se je postepeno na proizvodnju 

sve većeg broja raznih hemikalija, važnih za našu poljopriv

redu i industriju. Najvažniji proizvodi »Zorke« su plavi ka

men, sumporna kiselina, superfosfat i olej. Ona izrađuje da

nas i mnogobrojne druge hemikalije. Od sredstava za zaštitu 

bilja, pored plavog kamena, dobro su poznati bakarni kreč, 

ortoston, sulikol, arsokol, morbafin, polibarit itđ. Od veštač

kih đubriva, pored već spomenutog superforsfata, treba na

vesti i kalijevu so, nitrofos, nitrofoskal i kas. Za negu i le- 

čenje vina služi »Zorkin« dobro uvedeni kalium-metabisulfit 

»vinobran«, a za potrebe industrije proizvode se još, pored 

obične i domaće sumporne kiseline, akumulatorna kiselina, 

solna kiselina, Glauberova so, gorka so, kiselina za zamaglji

vanje itđ. Veliki nacionalno- ekonomski značaj »Zorke« je 

u tome, što smo ranije sve spomenute proizvode morali uvo

ziti iz inostranstva. Sada smo u tom. pogledu nezavisni.

Poznato je da »Zorka« ima važan udeo i u novoj iz

gradnji jugoslovenske metalurgije. Između nje i Trepče 

ostvaren je još pre dve godine sporazum o saradnji kod ra

finiranja cinka, »Trepčin« cinkov koncentrat ima oko 50%' 

cinka, 0,79%, olova i 35% sumpora. Rafiniranje cinka, čiji 

rentabilitet zavisi od iskorišćavanja sumpora u koncentratu, 

vrši se u dve etape. Prema zaključenom sporazumu »Zorka« 

će u svojoj novoj fabrici u Šapcu vršiti ekstrahiranje sumpo

ra iz cinkovog koncentrata. Posle toga vršiće potpuno rafi

niranja cinka u fabrici koju »Trepča« podiže takođe u Šapcu. 

Inače, poslovne veze između »Zorke« i »Trepče« nisu ni tako 

nove. Naime, »Trepča« je već odavna prodavala »Zorki« naj

veći deo koncentrata pirita (koji sadrži oko 50% sumpora 

i oko 44% gvožđa). »Zorka« je u poslovnim vezama i s Вог- 

skim rudnicima. Od »Bora« ona dobija potrebni bakar, za 

proizvodnju plavog kamena.

Osvrćući se na prošlogodišnje poslovanje Uprava »Zor

ke« napominje u svom poslednjem izveštaju da je potrošnja 

veštačkih đubriva u 1939 bila nešto manja nego u prethod

noj godini. Nasuprot tome promet sa bakarnim sulfatom, 

sumpornom kiselinom i ostalim proizvodima pokazao je iz-
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vesan porast. Inače, uprava je i u prošloj godini s uspehom 

nastavila rad na konsolidaciji preduzeća. Već je spomenuto 

da je u prvoj polovini prošle godine glavnica povišena sa 

15 na 25 mil. din. Time je olakšano novo proširenje fabričkih 

zgrada i postrojenja u Šapcu.

Evo glavnih bilansnih pozicija »Zorke« za poslednje če

tiri godine:

Aktiva 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Nepokretnost 8.991 9.393 25.689 34.703
Mašine i uređaj 27.949. 32.149 44.192 50.049

Roba i sirovine 22.340 30.758 22.789 49.594
Dužnici 28.717 44.064 29.475 16.314
Menice 3.304 852 3.922 1.295
Hartije od vrednosti 221 250 262 478

Blagajna 102 172 106 225
Pasiva

Glavnica 5.750 15.000 15.000 25.000
Red. rez. fond 133 256 459 670
Valoriz. rez. fond 5.106 5.106 5.106 5.106
Fond kurs. razl. novca 2.884 2.884 2.884 2.884
Fond kursne razl. 4.519 4.519 4.519 4.519
Rezerva kurs. razl. hart. 28 57 70 51
Glavnica i fondovi 18.420 27.822 28.038 38.230
Amort. fond nepokr. 3.475 3.975 6.142 8.697
Amort. fond mašina 20.665 23.425 27.771 31.535
Zbir sopstv. sred. 42.560 55.222 61.951 78.462
Poverioci i liferanti 45.634 54.843 57.933 66.945
Razna pasiva 198 2.668 640 414
Dob't sa prenosom 3.231 4.903 5.910 6.837
Zb;r bilansa 91.624 117.638 126.434 152.658

Rashodi

Plate i troškovi 2.469 3.265 3.969 5.311
Porezi 4.661 4.909 4.806 4.000
K unata 983 — —. —

Otpis nenapl. potr. 46 60 166 259
Amort. nepokr. i maš. 2.763 3.260 6.693 6.319
Prenos dobiti (1.999) (2.878) (3.801) (4,499)
Dobit u tek. god. (1.232) (2.025) (2.109) (2.338)

Čista dobit — saldo 3.231 4.903 5.910 6.837

Prihodi

Od proizvodnje 12.155 13.519 17.743 18.227

Prenos dobiti 1.999 2.878 3.801 4.499
Zbir prh. ili rash. 14.154 16.397 21.544 22.726

Dividenda 4% 6% 8% 6%

Posle 1932, u kojoj je iznosio 50 mil. din., zbir bilansa 

»Zorke« stalno raste. Krajem prošle godine iznosio je 152,6 

mil. din., što znači da je za poslednjih 7 godina više nego 

utrostručen. Ako se najpre zadržimo kod pasive, viđećemo 

da su »povirioci i liferanti«, preko kojih se knjiže sva tuđa 

sredstva, u stalnom porastu, ali je tempo kojim je rasla 

ova pozicija ipak nešto sporiji od onoga kojim se je poveća

vao zbir bilansa. Pre 7 godina, krajem 1932, poverioci i li

feranti iznosili su 24,3 mil., a krajem 1939 bili su iskazani 

sa 66,9 mil. din. Najbrže su rasli amortizacioni fondovi. Kra

jem 1939 oni su iskazani sa 40,2 mil. din., dok su krajem 

prethodne godine iznosili 33,9 mil., a krajem 1932 samo 12 

mil. din. Spomenuto srazmerno vrlo brzo povećavanje amor- 

tizacionih fondova je prirodna posledica sve jače investicione 

delatnosti.

Promene kod sopstvenih sredstava, do kojih je došlo 

u toku poslednjih godina, izazvane su u prvom redu pove

ćavanjem glavnice. Prilično brz bio je i tempo kojim se je 

povećavao redovni rezervni fond, ali je udeo sredstava tog 

fonda u ukupnim sredstvima još dosta malen. Redovni re

zervni fond iznosi, naime, samo 670 hilj. din. prema 459 hilj.

krajem prethodne godine i 32 hilj. din. krajem 1932. Pored 

zakonskog rezervnog fonda »Zorka« ima i tri posebna fonda 

od ukupno 12,5 mil. din., koja su obrazovana po zakonu o 

valorizaciji predratnih investicija od 7 avgusta 1926. Sada je 

»Zorka«, saobrazno zakonu, izvršila odnosnu valorizaciju, 

glavnica joj je ostala nepromenjena, a iz dobivene razlike for

mirani su valorizacioni rezervni fond i fond kursne razlike, 

koji se posle toga u bilansima stalno javljaju sa nepromenje- 

nim iznosima.

Ukupna sopstvena sredstva »Zorke«, ne računajući 

amortizacione fondove i čisti dobitak, izkazana su u po

slednjem bilansu sa 38,23 mil. din. Prema odluci poslednje 

glavne skupštine iz dobitaka za 1939 i prenosa dobitaka iz 

ranijih godina obrazovan je novi specijalni rezervni fond od

5 mil. din., a redovnom rezervnom fondu dotiran je iznos od 

234 hilj. din. Na taj način ukupna sopstvena sredstva porasla 

su na 43,46 mil. din. Kada se tome doda i iznos amortizacio- 

nih fondova od 40,23 mil., dolazi se do sume od 83,7 mil. din. 

Ukupne investicije iznose 84,7 mil. din. To znači da su inve

sticije skoro potpuno pokrivene amortizacionim fondovima i 

sopstvenim sredstvima. Za njihovo pokriće nije upotrebljeno 

više od 1 mil. din. tuđih sredstava. To treba naročito podvući, 

jer je »Zorka« samo u toku poslednje tri godine za nove 

Investicije izdala skoro 50 mil. din.

Roba i sirovine bilansirane su sa 49,6 mil. prema 22,8 

mil. u prethodnoj i 30,7 mil. din. u 1937 godini. Dužnici, koji 

su kroz čitav niz godina pokazivali snažnu tendenciju porasta 

i koji su se sa ciglo 2,7 mil. din. u 1932 bili popeli na 44 mil. 

din. u 1937, do kraja prošle godine opet su smanjeni na 16,3 

mil. din. Izgleda da su preko ovog računa knjižena i momen- 

tano nezaposlena sredstva preduzeća, koja su se nalazila kao 

ulog u bankama. Ako se uzmu u obzir velike investicije koje 

su izvršene poslednjih godina, smanjenje dužnika moći će se 

lako objasniti. Portfeljske menice iznose 1,29 mil. din. prema 

3,92 mil. din. krajem prethodne godine. Gotovina u blagajni 

iznosi svega 225 hilj. din.

Od 1923 do 1934 godine »Zorka« nije uopšte plaćala 

dividendu. Ona je u 1933, prvi put posle dužeg perioda, za

vršila svoju poslovnu godinu povoljno. U toku poslednjih 6 

godina preduzeće je zabeležilo dalji napredak. Za 1935 i 1936 

dividenda je iznosila po 4% godišnje, za 1937 povišena je na 

6%, a za 1938 na 8%, dok se za prošlu godinu isplaćuje opet 

6%. Bruto-prihodi u 1939 iznosili su 18,2% mil., za 484 hilj. 

din. više nego u prethodnoj godini. Do kraja pretprošle go

dine plate i troškovi rasli su sporijim tempom od tempa ko

jim su se povećavali bruto-prihodi. U prošloj godini ta ten

dencija razvitka je prestala. Dok su bruto-prihodi u 1939 bili 

samo za 3%, veći od onih iz prethodne godine, dotle su za isto 

vreme izdaci za plate i poslovne troškove povećani za preko 

30%, Dotacija amortizacionim fondovima u 1939 iznosila je 

6,32 mil. din. prema 6,69 mil. u prethodnoj godini. Čisti do

bitak iskazan je sa 2 mil. 338 hilj. Kad se tome doda i pre

nos dobitka iz 1938 i ranijih godina od 4,5 mil. din., vidi se 

da je poslednjoj glavnoj skupštini stajao na raspoloženju iz

nos od 6 mil. 837 hilj. din. Već je spomenuto da je ona odlu

čila da se od toga unese 5 mil. din. u specijalni rezervni fond

i 234 hilj. u redovni rezervni fond. Za isplatu 6% dividende 

izdvojen je iznos od 1,5 mil., a ostatak od 103 hilj. din. ipre- 

net je na novi račun.

U upravi »Zorke« su gospoda: Ivan Hribar (pretsednik), 

Euđor Lefevr (potpretsednik), Pero Blašković, 2orž Faj, d-r 

Cvetko Gregorić, d-r Nikola Kostrenčić, d-r Artur Marić, d-r 

Milan Marie, d-r Karl Martinek, d-r Jaroslav Prajs, inž. 

Džems Uajthaus, Sava Veljović i d-r Fran Vindišer. U nad

zornom odboru nalaze se gospoda: Marko Bauer, Nikola 

Koda, d-r Anton Srba i Vili Vunderli.
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ЈУГОСЛОВЕНСКО Д. Д. ШИХТ-ЛЕВЕР У ЗАГРЕБУ

Производв Шихтове фабрике из Аусига на Лаби код 

нас су били познати већ од пре неколико децевија, варо- 

чито на оном делу наше територије који je рани„'е бмо са- 

ставви део Аустро-Угарске. После Уједињења аусишка 

фирма одлучила je да гаодилне своју фабрику и у вашој 

држави. Тако je 1921, уз учешће извесвих домаћих ивте- 

ресевата, основаво Југословеиско д. д. Георг Шихт у За- 

гребу, са главиицом од 6 мил. динара. Фабрикација je уре- 

ђена у просторија-ма бивше Прве оеијечке таорнице сапува. 

У току 1828 главнида предусећа повишева jle са 6 на 8 ,мил. 

У 1931 години дошло; je затим до фузије са Југословевским 

Санлајт д. д., које je било претставвик моћног ввглеско-хо- 

ландског концерна Левер и које je такође намеравало да 

подигне код «ас једну велику фабрику сапува. У вези са 

тим Шихтова фабрика била je повисила своју главвицу са 

8 на 20 мил. У току 1937 повишел je, вајзад, ма 30 ми- 

лиона. Иначе, споменута фузија у l? 31 извршева je на 

тај начин, да je Југоеловевско д. д. 'еорг Шихт преузело 

Југословенско Санлајт д. д. и претЈорило се у „Југоело- 

венеко д. д. Шихт-Левер”.

Фабрика у Осијеку до сада je неколико пута проши- 

ривана, тако да оиа долази у ред најеећих и вајмодерви- 

јих фабрика ове врсте у целој Европи. Извесне вовоградње 

и иреградње вршене су и у прошлој и претпрошлој годиии. 

Поред осталог, подигеута je једва иова зграда sa смештај 

парних котлова, изграђеи je иови магацин за сировине, по- 

већане су просторије аа израду и ускладиштење пераћих 

сапуна, тоалетних сапува и козметичких артикала. Још 

претпрошле године довршена je и вова кавделаријска згра- 

да, као што je то случај и с иовим уређајима к простори- 

јама за потребе радвика (просторије за умивање, гарде- 

роба, трпезарије куваове са тушевима итд.). У току прошле 

године радило се ва подизан.у вове фабрике прашка за 

прање, нових уређаја за производњу глиперина, на из- 

гјЗ њи стројарнице и стројарске радиовиде итд. Развој 

[R. , ачких прилика у Европ« омео je извршење делог

грађевног програма који je био предвиђен за прошлу го- 

дк,:у, али се може очекивати да ће већи део тих радова 

у току ове године ипак бити довршеи.

Наша индустрија сапува имала je у прошлој години 

и других тешкоћа. Пре авега  ̂ средииом фебруара 1939 било 

je заведево ковтивгевтирање увоз:а’ сировина из аеклирин- 

шких земаља. Према првобитвој одлуци фабрикама су одо- 

би.Јване тромесечне квоте |на бази годишњег коитингента 

од 60% вредвости увоза у претходној годиви. Због по- 

скупљеша сировина, повећања транспортних трошкова и 

пораста курсева девиза фабрике су ва тој бази могле да 

У:.Јзе само око 50% количиве увезене у претходно] го- 

диви, и то у тр.омесечвим оброцима!. У току годиве прво- 

&Hw.in утврђени контиигевти су постепеио повишааи са 70, 

80 и 90% no вредости, a крајем године иа 100% no коли- 

чини увоза из 1938. Међутим, то повишење контивгевата 

дошло je сувише додкав, јер су купљеве оировине због 

рата делом задржаве у ивостранству. Иако су тешкоће око 

набавке сировива у иаостранству делом ублажеве купови- 

ном домаћих еировина, које су вабављаее без обзира иа 

цене, ипак се производња морала ограничити, a У вези с 

тим, и продаја сапува.

Упркос знатном поскупљењу сировина и п-омоћвог и 

омзтног материјала и повишењу «адвица и плата, Југосло- 

венско д. д. Шихт-Левер настојало je да одржи цене оапува 

на вајмањем могућем вивоу. У октобру 1939 предузеће je 

повисило цеве својим најбољим врстама сапува самз за 

10%, a у децембру за даљих 10%. Te цеве задржане су до 

давас, тако да je конкуренција, која je у зимским месецима 

њен сапуи продавала уз мвого више цене била приморава

да се ггрилагоди цеиама Југословенског д. д. Шихт-Левер. 

Цеве осталих производа овог предузећа, Радиона, Вима, 

Лукса, тоалетвог сапуиа и козметике, остале су до конца 

прошле годиве непромењене.

Главве билавсне позиције Југословенског д. д, Шихт- 

Левер за последН).е четири годиве овако изгледају:

Рачун изравнања 

Актива: 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дивара

Фабричко земљиште 132 132 132 132

Зграде фабрике 7.346 5.169 10.972 11.862

Ставбене зграде ---- 800 800 800

Машине и уређај 14.095 14.019 21.044 21.499

Трг. марке (жигови) 9.000 18.780 18.559 18.338

Хартије од вредности 2.248 1.254 1.267 102

Роба 9.431 11.723 11.251 17.276

Дужвиди 14.336 14.317 16.043 9.081

Г отовина 1.610 917 1.275 2.8io

Пасива:

Главвица 20.000 30.000 30.000 30.000

Резервви фондови 6.725 8.277 9.521 13.369

Фоид амортизације 20.165 17.919 19.392 20.466

Резерва за дубиозе 1.242 1.290 1.801 1.801

Повероди 5.872 4.294 11.941 10.191

Бавке --- -- 2,895 —

Прелазве позиције 3 3 19 4

Превос добити 351 436 582 463

Добит тек. године 3.840 4.893 5.182 5.611

Збир билаиса 58.198 67.113 81.333 81.905

Капитал с којим предузеће ради износи; 81,9 мил. дин. 

Од тога отпада сам-о 10,2 м.ил. див. одвосво! 12,4% ва туђа 

средства. To значи, да се око 7/в укупног капитала; с којим 

предузеће ради састоји из сопствених средстава. Главвида 

извоси 30 мил., a резервни фовдови су исказаии оа 13,3 мил. 

Поред тога постоји и резерва за дубиозе од 1,8 мил. и 

фов!д амортизације од 20,46 мил. У току последње три го- 

диве резервни фоидови предузећа повећшн су за скоро 7 

мил. Само у току прошле годиве oihih су повећани за 3,85 

мил. дин

Укупве иивестиције билавсираие су са 52,63 мил. 

див., na су у целости покривене оопстаевим средствима. 

Шта више, оопствевим средствима су покривене и укупне 

залихе оировина, помоћиог материјала и робе, као и две 

трећиве расположиве готовиве. Туђа средства су потребва 

углавном само за покриће дужника. Ови су исказани са 9,08 

мил., док во!веризци ианосе 10,2 мил. дин.

У то«у 'претпрошле годив1е позидија фабричких згра- 

да била je повећана за 5,8 мил., са  5,17 мил. див. крајем

1937 ва 10,97 мил. див. у 1938. У истој годиви повећање 

машива и уређаја изпосило je 7 мил. дии. У  току прошле 

годвне предузеће je издало преко 3 мил. див. за вов-е ив- 

вестиције. To je дошло само делимичио до изражаја и у 

билансу за прошлу годину, јер je предузеће у 1939 извесне 

старије иввестиције продало. Поред тога извршен je и је- 

дав део амортизадиових отписа велосредно, см1ањивањем 

билансве вредности инвестиција у активи. Фовд амортиза- 

ције у пасиви повећан je само за 1,07 мил. дин., док су 

укупви прошло-годишњи амортазациони отписи у рачуну 

губитка и добитка' исказаеи са 2,87 мил.

Све позиције у акпиви можемо разврстати у четири 

групе: ва иавестидије отпада 52,63 мил., ва залихе 17 ^7
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мил., на дужнике 9,08 мил. дин. и на готовину 2,8 мил. Kao 

што ce види, имовива, која je намењева трајној употреби 

у лредузећу je скор-о 2 пута већа од целокупне остале имо- 

вине. To аначи да je обрт врло брз, што je последица од- 

личве продајне организације предузећа. Треба такође Mal- 

поменути да je стање дужника у односу на претходну го- 

дину смањено за око 7 мил., ca 16 мил. у 1938 ка 9 миљ 

дин. крајем 1939. Залихе су у истом раздобљу повећане ca

11,25 мил. на 17,26 мил. дин. Ове промене код дужника и 

залиха су последица рата у Европи. Кредитирање je orpa- 

ничено, a смањена je и продаја. Што ce тиче залиха, си- 

гурно je да повећање њихове количине није тако изразито, 

као што показују билансне цифре о повећању вредвости. 

Треба, наиме, имати у виду, да су сировине врло знатно 

поскупиле. За домаћи лој фабрике су, на пример, крајем 

1939 плаћале три пута скупљу цену него у летшим месе- 

цима исте године.

Утицај прошлогодишњих неповољних ггрилика и из- 

бијања рата у Европи дошао je до изражаја и у рачуву 

губитка и добитка. Главне цифре тог рачуна за поледше 

две годиие овко изгледају:

Рачун губитка и добитка

Расходи: 1938 1939

у хиљадама дивара

Товарви и поштански трошкови 6.936 7.275

Цариве 1.557 1.030

Порези и остале дажбине 12.109 11.143

Плате, наднице и провизије 10.255 11.056

Трошкови фабрикадије и продаје 9.871 7.758

Амортизација 2.655 2.875

Губитак на дужвицима 766 439

Камата 152 140

Чисти добитак ca преносом 5.182 6.074

Приходи;

Превос добитка 582 463

Производња и пр>одаја 48.902 47.160

Разви приходи 168

Збир прихода 49.484 47.791

Приходи од производње и продаје су за скоро 2 мил. 

мањи него у претходвој години. Ha оскудицу сировива с 

којом ce предузеће морало борити указује пре свега сма- 

њење издатака за царине ca 1,55 мил. у 1938 на 1,03 мил. 

дин. у 1939 години. У  вези с  ограничењем производње и 

продаје смањени су и трошкови фабрикације и продаје, 

али су плате, наднице и провизије упркос томе, по.казивале 

тевденцију пораста. Због поскупљења животних потреба, 

предузеће je повисвло наднице и плате радништву и чи- 

воввиштву. Од укупннх бруто-прихода у прошлој годиви 

je употребљено 23,3% за надвице и плате, 23,7% за порезе, 

15,4)% за возарину и поштанске трошкове, 16,5% за тро- 

шкове фабрикацвје и продаје и 6,1% за амортизацију (око 

б% од укупне билавоне вредности иввестиција).

Чисти добвтак за прошлу годиву je исказан ca 5,61 

мил. Заједво ca превосом из 1938 он извоси 6 мил. 74 хиљ. 

див. Од тога je употребл>ено: за дивидевду 4,2 мил. (као 

и у претходвој години), за тентијему управи и награду чла- 

нсгаима надзорног одбора 389 хиљ. дин. и за дотацију фон- 

довима 833 хиљ. див. Остатак од 652 хиљ. дин. пренет je 

на вови рачув.

У управи су господа: Лазар Лађеввћ, Макоо Антвћ, 

Хајнрих Шихт, Сидн-еј ва« ден Берг, Ернст Шванк, Све- 

тозар Божић, Стеван Тубвћ и Георг Шихт. У налзорном од- 

бору валазе ce господа: д-р Страхиња Бавовић, Хевдрик 

Крекел и Иван Бервћ.

ТВОРНИЦА ЗА ДУШИК Д, Д. РУШЕ

До сада смо имали углавном само три велика пре- 

дузећа у електрохемијској нндустрији. To су ,,Ла) Далма>- 

циене” ca творвицама карбида и циаеамида у Шибевику и 

Дугомрату код Сплита!, затим Босаиско д. д. за електрину 

у Јајцу и „Творницу за душик д. д. Руше.” Ово последње 

предузеће освавано je пред крај 1916, a своју фабрику 

азота у Рушама пустилк> je у  погон у јулу 1918, дакле пар 

месеци цред свршетак прошлог свегског para. У првим 

послератним годинама предузеће je прешло и нз пр-оиз- 

водњу карбида и кисеоника. До 1930 били су и посдовви 

резултати увек задовољавајући, тако да je редовно де- 

љеиа и примерва дивиденда. Од 1930 до 1935 и Творкица 

за душик Д. д- Руше je била примораиа да опраничава; 

OBOijy производњу, јер ce и потрошња вештачких ђубрива 

у то време рапидво смањивала, KaKd у земљи, тако и у 

ивостравству, Међутим, у ттеу последњих 5 година пре- 

дузеће jie опет радило ca повољнијим резултатииа. У то- 

ку 1935 ово je почело и с производњам ферохрома и фе- 
росилициума.

Протлогодишње вословање Твсрвице за душик:

д. д. Руше било je задовољавајуће. Уврава напомиње у 

свом последњем послоВ(Вом извештају да ce je у лувој: 

мери могла искористити сва електрвчна свага која je у 

тснј години бвла стављева на расположење од страве 

„Електрарве Фале”. Цеве сировинама и вомоћвог мате- 

ријала су, додуше, порасле, a предузеће je пависило и 

ваднице својим раднлцима и плате чивоввиштву, тако да 

су и производни трошкови показивали осетну тевденцију 

пораста. Међутим, порасле су и продајне дене производа 

творвице, a дродате су и веће количине твх гсроизвода: 
н-его у лретходној Г01дини.

Резултагг прошлогодишњег пословања био би jotu 

бољи, да стање воде реке Драве у последњем тромесечју 

1939 није било 1неповољво>. Због неочекиваног водостања 

производња Hiaje могла доствћи ввсину која je била по- 

требва да би ce кзвршили закључеви уговори о лифера- 

рацијама. С .обзиром «а то, у текућој годиви за произ- 

водњу ће ce морати искоришћавати и струја калоричве 

цевтрале. To 'ће имати за иоследацу повећање трошкова 

производње. Како je лредузеће већ у прошлој годиви 

преузело извесне обавезе за испоруку свој.их дроизвода. 

које нису могле бвта иавршене и како ce сада мора ра- 

чунати ca већим трошковима производв>е, из прошлого- 

дишње бруто добити издвојев je извос од 2 мил. 794 хиљ. 

див. ради делимичвог покрића губитка каји ce очекује у 

вези с извршењем вомевутих обавеза иопоруке.

Ево главних билзвсних позиција Творвице за ду- 

шик д. д. Руше за лоследње четири године:

Актива 1936 1937 1938 1939'

Непокретности 451 440 437 410

Станбеве зграде 1.784 1.386 1.221 1.008
Фабричке зграде 7.007 6.502 5.598 4.861

Фабрички уређај 4.227 3.985 3.546 4.335

Цесте, пугеви, мостови 10 5 1 двн. 1 дин.
Покретности 184 255 300 246
Оруђе и алат 34 41 42 112

Новоградња ------ — .— .— .— 193
Инвест. укупво 13.697 12.614 11.144 11.166
Сировиве и материјал 6.979 8.846 10.579 11.573
Фабрикати 16.158 13.494 16.542 19.572

Благајна 96 102 110 220
Дужници 13.184 21.663 17.428 16.038
Ефекти 161 351 161 198
Рнмесе 97 63 90 88
Трајва учешћа 1.981 1.981 1.981 1.981,
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Пасива

Г лавница : 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервна главница 582 582 582 582

Ред. резервни фо«д 1.766 1.766 1.766 1.900

Резерввн фонд 11 500 500 500 500

Фонд валоризације 5.0W 5.000 5.000 5.000

Резерва за изградњу

радн. станова 350 350 350 350

Разие резерве --- 2.975 5.180

Сопств. рредотва 28.198 28.198 31.173 33.512

Повериоци 24.100 30.387 18,844 24.778

Прејнос добити 19 57 530 850

Добит тек. год. 37 473 1.490 1.696

Збир биланса 52.354 59.115 52.037 60.836

Збир билаиса којк je са 59 мил. крајем 1937 био пао 

на 52 мил. у 1938 опет je порастао и краусм 1939 године 

изиосио je 60,8 мил. Због рата у Европи управа je сма- 

трала да се мора снабдети с већом количинам сировмна од 

оне крајем, претходне године. Поред тога, знатно су веће 

и залихе готових производа. С обзиром на то морали су 

порасти и повериоци, a у вези с тим и збир биланса.

Укулне инвестиције билавсираее су са 11,1 мил. дин. 

Нжхова набавна вредност износи, међутим, око 50 мил. 

дин. Предузеће не исказује фонд амортизације у пасиви, 

него отписе врши непосредно смањивањем набавне вред- 

ности инвестиција у активи. Залихе еировина и материја- 

ла износе 11,57 мил. дин. према 10,57 мил. крајем претход- 

не године, 8,84 мил. крајем 1937 и 6,9 мил. дин. крајем 1936. 

Стање фабриката исказано ijie са 19,57 мил. Оно je за чи- 

тавих 9 мил. дин. веће од стања крајем 1938. Дужници нз- 

носе 16,0 мил. према 17,4 мил. дин. крајем претходне го- 

дине. Управа наиомиње у свом последњем извештају, да 

вису наплаћена сва потраживања предузећа које оио има 

у иностранству. Ова je, с обзиром на то рачунала с мо- 

гућношћу губитака на куроној разлици, na je ради покри- 

ћа евентуалног губитка створила пооебну резерву која 

до-стиже 12]% извоса тих потргаживања. Омо 33i°/o целе ак- 

тиве отпада na готснве производе, 19% на сировине и no- 

MO'hiHiH материјал, 26i% на дужиике, 3°/о иа трајна учешћа, 

11%  на инвестиције и 1|% на готовину, римесе и ефекте.

Само једна трећина сопствених средстава довољна je 

за покриће евих инвестиција. Главница износи 20 мил., a 

фондови и резерве 13,5 мил. дин. Beh je спо.менуто да 

предузеће не исказује фонд амортизације у пасиви, иего 

отписе врши непосредно смањивањем иабавне вредности 

инвестиција у активи. Фондови и резерве крајем 1937 из- 

ноаили су 8,2 мил. и били су само за око  ̂70 хиљ. дин. већи 

него пре избијања .опште привредне кризе. У току по- 

еледње две године резерве и фондови су, међутим, пове- 

ћани за око 5,3 мил. дин. И ове цифре нам показују у 

кајој je мери пословање у току последње две године биЈго 

повољније од оног у години 1931 до 1938. Поред соистве- 

них средстава, у пасиви треба споменути још само пове- 

риоце. Они износе 24,7 мил., за ако 6 мил. дин. више него 

крајем претходне године.

Рачун губитка и добитка

Расходи: 193S 1837 1938 Ш 9

у хиљадама динара

Општи трошкови 3.180 3.433 3.566 3.277

Порези 1.020 1.506 2.151 2.617

Дубмозе 27 102 6 25

Амортизација 1.950 2.623 2.982 3.277

Пранос добити 19 56 630 850

Добит тек. год. 37 473 1.4» 1.696

Приходи:

Пренос добити 19 56 530 850

Од пословања 6.214 8.138 10.194 10.892

Збир прихода 6.233 8.194 10.724 11.742

Бруто приходи пословања у прошлој години изно- 

сили су 10,89 мил., за око 700 хиљ. дин, више од оних из 

претходне године. Ha страеи расхода видимо да су у про- 

шлој подини општи трошкови били за око хиљ. дин. 

мањи од оних из 1938, али су издаци за порезе повећани, 

a иешто већи били су и амортизациони отписи. Прошлого- 

дишње пословање завршеао je са чистим добитком од 1 

мш, 696 хиљ. дин. Ako се томе дода и пренос од 850 хиљ. 

кз претходне, види се да je последња главна скупштина 

имала на расположењу износ од 2 мил. 546 хиљ. дин. Од 

тога je употребљено' за исплату 6%  дивидеоде (према 5% 

у 1938 год.) 1,2 мил., за тантијему 39 хиљ. и за повећање 

резервног фонда 300 хиљ. дин, Остатак од 1 мил. 6 хиљ. 

дин. ггренет ijie на нови рачун.

У управи била су господа: д-р Фран Виндишер (прег- 

седник), ,поч. Ервин Филип и Август Тости (потпретседвици) 

Иван Авсенек, д-р Хајнрих Битефиш, Лудвиг Хопфгартнер, 

Август Прапротник, д-р Јосип Ажман, д-р Хајнрих Гатино, 

дипл. инж. Карл Плацер, Аидреј Шарабон и Драган Томље- 

вовић. У надзормом одбору су гг.: Рихард Југ, Георг Пре- 

лојтнер, Јошко‘ Бибер и Јохан Вотке. Директори су го- 

спода: дипл-. ин’ж. Роберт Мадер и Антон Крејчи. Државни 

комесар je г. д-р Јосип Хубад.

ДУБРОВАЧНА ПЛОВИДБА A. Д., ДУБРОВНИК

Друштво je у очи рата на заладу и отежавања по- 

морског саобраћаја имало 10 бродова дуге пловидбе са 

укупно 45.197 бруто регистарских тана. У току повољне 

коњунктуре друштво je одлучило да повећа своју флоту 

и наручило једаи брод у Енглеској, који je добио име Ду- 

бровник. Захваљујући тој врло сретној одлуци Дубровач- 

ка пловидба дочекала je погађаје са довољним бројем бро- 

дова за дугу пловидбу, који je услед рата добио нарочито 

велики значај. Услед велике тражње бродског простора, 

повећали су се превозни ставови. Kao последица тога 

сами бродови су одједном почели нагло да скачу у цени. 

Ta околност je навела неколицину наших паробродарских 

друштава, да продају неке од овојих пароброда. Дубро- 

вачка пловидба се није користила са том могућношћу. Она 

je рађе задржала своје пароброде и остварила леп доби- 

та« на по-слу. Нарочито cpe'hna показала се у 1939 г. та 

околност да je друштво много већу пажњу посветило ду- 

тој пловидби a много мању обалској. Рат je упроиастио 

обалну пловидбу. Страни туристи, који се претежно кори- 

cre тим бродошма, нису посећивали нашу јадранску оба- 

лу, тако да су бродови били готово без посла. Али срећом 

обална пловидба износи свега 6.717 бруто регистарских 

тона, 13% укупног бродског простора. Скок цена бродова 

искаришћен je приликом продаје једног мањег брода — 

Јакљу« — где je остварен леп добитак.

Прилике у поморском бродарству у 1939 г. —  опште 

узевши —  нису биле нарочкто повољне. За првих месеци 

1939 г. прввозни ставови су били још и нижи него у прет- 

кодној: години, која се сматра као једна од иајслабијих 

година. У извештају друштва врло лепо je илустровано 

погоршање прилика, на тај начин што je израчунат индекс 

превозних ставова на основу 1929 године. Индекс je био 

у марту 1939 г. 88, a средином 1938 г. 95. У првој половини 

1939 г. порастао je и распремљен бродски простор на 3 5 

мил. бруто per. тона, док je у претходној години изиосао 

1.42 мил. Положај паробродских друштава погоршао се



нагЈГО у првај половини 1939 г. и због тога што je већ 

тада почело поскупљење потребвог материјала, затим je 

наступво пораст трошкова оправка бродова, премија оси- 

гурања и плата бродског особља. После избијања ра,та ти 

грошкови су још и даље нагло расли, нарочито премија 

осигурања и платз посаде, која je повећава за 100(%, a 

осим тога су одобреве високе ванредне награде особљу у- 

нарочито опасввм зонама. Бљокада je проузроковада тако- 

ђе високе ванредве трошкове због дангубе у ковтролним 

пукама. Али све те повећане трошкове могло je друштво 

да сноси пошто су услед рата као што смо већ напомену- 

ли, скочили превозни ставови услед велике тражње брод- 

ског просгора. Дубровачка пловидба искористила je ту 

побољшану коњунктуру у дугај пловидби, тако да je мо- 

гла да постигне леп добитак и упркос потпуној стагвацији 

у обалној пловидби.

Ратна коњунктура, нако’ je омогућила постизавање 

добитка, није била таква да би пружила накнаду за заи- 

ста огроман ризик, који повлачи са собом пловидба no мо- 

рима за време немилосрдног поморског рата. Уз то треба 

узети у обзир потпуну стагнацију обалне пловидбе. Посло- 

вање у обалној пловидби било je отежано још и тиме, 

што држава од октобра прошле године није плаћала до- 

принос. Одржавање оваквог поморског саобраћаја јавни 

je интерес и зато je држава паробродарским друштвима 

давала известан допринос, да би омогућила одржавање не- 

рентабилних линија. Државни допринос показао се врло 

корионим. Прибрежне линије су одржаване од пароброд- 

ских друштава у примериом реду и служиле за превоз 

пугника, робе и поште. Друштва, и међу првима Дубро- 

вачка пловидба, учинила су знатно више, него што je њи- 

хова обавеза no уговору са државом, чиме су доказала 

да доприноси нису поклон, него издатди за услуге, које 

су кеобично важне и које се богато враћају народу и 

држави.

Дубровачка пловидба једно je од најстаријих no- 

морских друштава у држави. Оно je основаво 1881 г., a 

као акционарско друштво ради од 1909 год. Биланси и 

рачуни губитка и добитка за последње четири годиие ова- 

K'O изгледају:

Рачун изравнања

Осигурање

Отписи

Добитак

3.500

636

13.770

4.500 3.000 3.750

17.520 10.595 18.601

Актива 1936 1937 1938 1939

У хиљадама динара

Параброди 54.894 54.676 54.417 54.217

Пароброд у градњи — 17.908 — —•

Складишта 1.794 1.857 1.409 4.486

Благајна' 766 415 452 304

Невокретности 100 100 291 692

Дужвици — повериоци

(салдо) 1.569 18.659 931 11.294

Пасива

Г лаввица 32.250 32.250 32.250 32.250

Резервни фовд 2.208 7.237 — 7.410

Фовд за амортвзацију 3.500 26.500 4.000 6.750

Фовд за осигурање 7.395 10.108 10.655 5.981

Добитак 13.770 17.520 10.595 18.602

Збир бвланса 59.123 93.615 57.500 70.993

Рачун губитка и добитка

Расходи

Управви трошкови 981 1.254 1.263 1.285

Амортизација 3.500 23.000 4.000 2.750

Приходи

Пренос добитка 1.248 1.351 1.427 1.865

Од пословања 21.139 44.923 17.431 24.521

Збир прихода ■— расхода 22.387 46.274 18.858 26.386

Из биланса се види да Дубровачка, пловидба уопшге 

нема дуга. Она ради искључиво са сопственим капиталом, 

који се састоји од главнице у износу од 32.25 мил. дин. и 

фочдова, Висина фондова се врло често мења, пошто дру- 

штво фондове употребљава за куповину пароброда, тако 

да се употребљени износи књиже као издатак и не иска- 

зују се у инвестицијама — вредиости пароброда — као 

прираст. Ha тај начнн. je друштво створило велике тихе 

резерве. У 1939 г. резервни фонд образован je повово, по- 

шго je у претходној години био употребљен у износу од

7.4 мил. дин. за исплату „Дубровника”. Фонд за аморти- 

зацију, пошто се из истих разлога смањио за 26.5 мил. у

1937 ва 4 мил. див. у 1938 г., порастао je за 2.75 мил. ва 

6.75 мил. див. Фовд за осигурање се смањио и упркос 

зватвој дотацији од 3.75 мил. див. у 1939 r., за 10.7 мил. 

двв. ва округло 6 мил., пошто je 5.3 мил. дин. превето у 

резермш фонд и 3.1 мил. употребљеви за осигурање паро- 

брода.

Највећи део имовиве друштва пласирав je у паро- 

броде, чија je вредност у билавсу сталво  ̂ са око 54 мил. 

див. Стварна вредвост вловног варка je међутим много 

већа, вероватво далеко извад 100% њихове књиговодстве- 

ве вредво-сти. Дужвици и повериоци ввсу билавсирави за- 

себво. Исказав je само њихов салдо, са 11.3 мил. див. 

активе, што звачи да су дужвици за толико већи од по- 

верилаца. У тој ставци се «алази и потраживање од држа- 

ве за веплаћев допривос, што je проузроковало да та по- 

зиција зватво порасте према претходвој години, када je 

са 931.000 див. била готово везнатна. Непокретвости пока- 

зале су пораст са 291.000 у 1938 ва 692.000 див. у 1939 г. 

Стварва вредвост «евокретвости je такође већа од књи- 

говодствеве.

Бруто приход извосио je 24.5 мил. див. и био зват- 

НО' већи вего у 1938 г. са 17.4 мил. див., али мањи вего У

1937 г. кад je био рекордав са 45 мил. див. Управви трош- 

КјОви су били стабвлни, као и претходне две годиве, и 

извосили су 1.29 мил. див. Добитак je, после дотирању 

фовда за амортизадију и за осигурање, нсказав са 18.6 

мил. див. према 10.6 мил. и 17.5 мил. у ранијим годивама. 

Из чистог добитка додељев je резерввом фонду 1.9 мил. 

двв. према 2 мил. у претходвој. годиви, на име тавтијеме 

управвом и надзорно.ч одбору одређево je 470.072 див. и 

sa дивидевду 15.9 мвл. див. према 6.45 мил. двн. Бруто 

дивидевда no акцији взвоси 61.54 дин., a нето, no одбитку 

дажбвна, 40 див.

У управи Дубровачке пловидбе су г. г.: Федерико 

Главић, претседввк; Јевдо кап. Чижек, Томо Главић, д-р 

Стијепо Квежевић, Лазар Лађевић, Јосип Ловрвћ и Иво 

кап. Папи. Члавови вадзорвог одбора су г.г.: Пашко Ко- 

лић, д-р Паво Матијевић и Петар Перић. Замевицв су г.г.: 

Гачо Далеоре и Јосип Уцовић.

Ширите 
„Народш© Благостан>@|£
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Сздржај:

Трбовљанско угљенокопно друштво, Трбовље 

„Кроација” осигуравајућа задруга — Загреб 

Savez nabavljačkih zadruga državnih 'Službenika u Beogradu 

„Унион” пивара д. д. —  Љубљана

ТРБОВЉАНСКО УГЉЕНОКОПНО ДРУШТВО, ТРБОВЉЕ

У данашњем положају ваше земље, када je она от- 

сечена од вајважнијих морских путева, главни je ироблем 

снабдевање етаиовништва највужнијим артиклима за жи- 

вот и за свакидашњи рад, Угаљ претставља оснавну сиро- 

вину за. индуетрију и саобраћај у земљи. Потрошња угља 

у нашој земљи стално расте, заједво са .све јачом инду- 

стријализацијо.м и проширењем железничке 1М1реже, као и 

ввтевзификацијом' саобраћаја на постојећим пругама. Ha

ma земља je богата рудним налазиштима горивих мине- 

ралија. Ho- вајвећи део нашег рудвог богатства отпада ва 

лигнит. ИмамО’ доста, и камевог угља слабијег квалитета. 

Рудници првокласног камеиог угља су ретки код нас. Због 

тога CM« увек били упућеии ва увоз веких врста угља. 

Стицајем прилика, a варочито због тешкоћа у саобраћају

— потсећамо да je најеећи део угља, na и немачког, увезен 

M'OpCKHM путем, који услед рагга не може бити: нгскоришћен

— више nero икада je приморана ваша земља, да форси- 

ра домаћу производњу угља. У том праацу je већ 1939 г. 

постигвут први успех. Домаћа производња угља —  у бу- 

дућим излагањима увек je реч о каменом и мрмом y№ y — 

успела je да повећањем производње акшуви мањак, који je 

настао због смањења увоза. To 'je постигнуто и упркос 

томе што je потрошња постала већа, Тако домаћа потро- 

шња порасла je у 1938 г. са 4.7 мил. на 4.9 мил. тона у 

1939 г., a увоа je пао са 256.577 тона ва 163.200 тоиа, Пре- 

ма томе домаћа производња угља се повећала од 4.5 мил. 

на 4.7 мил. това, Повећање производње било je могућво, 

само захваљујући томе, што ваши велики, модерво уређе- 

ни рудници вису занемарили своју техвичку изградњу, на 

рационалвој основи и упркос врло тешким недаћама, које 

су их снашле за време кризе.

Највеће приватно рударско цредузеће у нашој зем- 

љи je Трбовљанско угљевокопво друштво, које je своју 

прои:«;о.1н>у стави/io на сасвн.ч модерну основу. Са најве- 

ћим задовољством приступам-о авализи билавса због једне 

специјалне о-колвости, која je настала стицајем прилика 

Захваљујући сјајао изграђепим инвестицијама Трбо-вља, 

наша земља je, први пут од њевог постанка постала извоз- 

ница угља. Свакако да су н:а то утицали у npiBOiM- реду 

ратве и географске околности. Али то «е м-оже да умањи 

еконо.мску важност, да. je Трбовље успело да редовво из- 

лиферује Италвји монтингент од 1.000 тоиа угља днев1н0, 

који je «ајновијим1 споразумом повећан на 2.000 тона. Дру- 

штво je TMiM до'било врло велики звачај: и за кашу опољио- 

трговинску волитику за време рата.

У рудвицима друштва нроизводи се угаљ развог 

квал-итета и врло добар, na и такав чији квалитет, «а пре- 

ма томе и; цена ве .м̂ оже да издржи трошкове дужег тран- 

спорта. Да би се и тај угаљ искористио друштво je по- 

дигло калоричву централу, чија производња из годиие у

подину расте. У 1939 г. производња електричие струје се 

упетостручила. Продаја струје била je у 1939 г. седам 

пута већа него у 1938 г., као што се види из доње таблице: 

Рроизводња Продаја Сопст. употреба

1938 8.200.848 1.313.776 6.887.073

1939 43.153.525 8.200.848 34.952.677

Сопствева употреба «зиосила je 35 мил. квх. према

округло 7 мил. у 1938 r., дакле пет пута више. Сва та 

огромва електричва енергија употребљава се за рациоиал- 

вију производњу угља. Електрична цеатрала je иајсигур- 

вије jeM'CTBO да се производња прилагоди повећаним по- 

требама земље. Тако ће се помоћу технике ипак претва- 

рати вајвећнм1 делом угаљ слабог квалитета у првокласни. 

Други део слабијег угља продаје се у виду електрич'Је 

CTpyije.
Иако je производња ележтричне еиергије велика, na 

и врло брзо расте, најважвија грава пословања јесте ва- 

ђење угља. Трбовљаиско угљевокмшо друштво м  сраз- 

мерво врло велики удео у целокупној иашој производњи 

угља, као што се види из доње таблице.

Укупиа производња Пр'оизводња Трбовља

Год угља угаљ цемевт креч

У 1товама

1929 4.530.007 1.957.640 43.680 20.770

ISSO 4.176.190 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

1938 31235.982 921.376 39,526 5.357

1934 3.378.869 1.010.264 33.590 11.252

1935 3.510:074 1.000.131 36.993 10.100

1936 3i.521.075 977.420 58.511 14.441

1937 3.969.877 1.166,980 67.380 20.625

1938 4.472,306 1.423.648 74,530 19.651

1939 4.744.280 1.601.105 80.260 14.860

Производња Трбовљавског угљеиокопног друштва 

изво>сила je у 1939 год. 1.5 мнл. тона прама 1.4 мил. у 1938 

под. Производња још ввје достигла максимум из 1929 год. 

Али je већ у прошлој години прешишава 1930 год, која ,ie 

ioni ca 1.4 мил. тоиа била добра. У годинама кризе произ- 

водња пала je ва око 1 мил. тоиз. Према том стању, про- 

изводња у 1999 год. порасла je за 50ј%. Јед«а трећина ваше 

целокупне производње угља вади се из рудпика Трбовљан- 

скот. угљевокопвог друштва. Taj удео био je у равијим г )- 

дивама в;ешто мањи, пошто je произ1В:одња. Трбовља, захва- 

љујући рациодализацији, вешто брже расла вего целокупва 

производња.

Зватно! пшећање показује и производња цемента, 

која je iy 1930 год. била рекордна. Према вајвижој произ- 

водњи у 1934- год. оиа се више вего удвостручила. To je 

постигвуто подизањем нове ротациове пећи. Јавви радови 

врло повољно су утицали ва потрошњу цемевта, a наро-
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чито они кој,и су изведени у Словенији. Креча je героизве- 

дено м,ање него у 1938 год. To je споредна грана произ- 

водње, која je у уској вези са лрађевввском делатношћу у 

Словенији. Kao што се у извештају каже, грађевивска де- 

латност била je слабвја, него у 1938 год.

Финаисијско стање друштва, као и резултат посло- 

вања виде се из доњих таблида, које садрже заврцгае ра- 

чуне за последње четири године:

Рачун изравнања

Актива: 1336 1937 1938 1939

у хиљадам1 дииара

Рудва воља 42,906 41.826 40.477 38,858

Земљиште и шуме 5.477 5.446 5.425 5.425

Зграде 16.541 15.597 15.146 15.143

Уређај рудника 35.095 31.450 39.562 44.232

Машиве 29.783 40.513 38.783 38.438

Дв'евви копови 4.248 2.387 526

Инд. предузећа 10.874 14.283 25.527 37.022

Инвестидије укупио 144.423 151.500 165.446 179.169

Намештај 8 5 3 1

Залихе 17.182 17.940 21.972 31.416

Ефекти 2,367 2.275 2.181 2.726

Дужвици 170.3114 167.924 169.170 149.524

Курсва разл. обв. 1.662 1.533 1.399 1.260

Благајна 2.645 2.490 2,016 3.058

Пасива:

Главвица 200.000' 200.000 200000 200.000

Резерве 77.365 78.018 80.145 87.104

Обвезвиде 4.018 3.798 3.569 3.373

Повериоди 36.590 33.757 44.900 44.761

Неиспл. купови и обв. 2.418 2.558 2,730 419

Прелазна пасива 3.459 3.657 3.525 2,898

Добитак 15.761 21.879 26.590 28.600

Збир билавса 338.602 343.667 362.190 367.155

Рачун губитка и добитка

Расходи: 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дивара
Трошкови и пла.те 6.265 6.625 6.842 7,551
Социјалви издатци 10.230 10789 12.119 12,748
Порези 9.758 11.906 16.180 21.506
Камата 324 320 316 234
АмЈортизације 15.259 16.460 17.309 20072
Отпис сумњ. потр. 311 1.096 126 ---

Добитак 15.761 21.889 26.589 28,600

Прихода; ' ' 1 ! , 1 1 ' ■ ! !
Ш \ \

ГТревос добитка 1.562 1.681 1.924 1.965

Бруто приход 56.336 67.394 77.567 88.745

Збвр прихода —  расх. 57.898 69.075 79.491 90710

Збир биланса, који je у годивама кризе сталво падао, 

од 1937 год. расте и то снажније у 1938 год., a нешто сла- 

бије у 1939 год. са 362 мил. н:а 367 мил. дин. Повериоци су 

у 1938 тод. порасли ва 45 мил. див., према 33.8 мил. у 1937 

год., до1к су у 1939 изаосили 44.8 мил. дин. дакле нешто 

мање него у претходвој годани. Обвезвице друштва у оп- 

тицају извосиле су свега 3.4 мил. див. према 3.6 мил. дин. 

у 1938 год, Оптицај обвезвица се сталво смањује. Зватно 

су мање обавезе друштва за извучеве обвеавиде и за ве- 
исплаћен,е кувове обвезвице, које су пале са 2.7 мил. н,а

419.000 дин. У  1930 год, у тој ставци су вођеви и веиспла- 

ћени купоаи, који су у 1939 год. пребачеви у ооверводе. 

To je главви разлог, да je ставка веисплаћени купави сма- 

њев;а у Toji мери. Прелазва пасива, која садржи доспеле и 

веисплаћене вадвице и плате смањева je са 3.5 мил. на 2.9 

мил. див. Збир туђих сретстава био je у 1939 год. са 51 

мил. див. мањв него у 1938 год., када je извосво 54.7 мил.

ди«. Туђа сретства изаосила су у 1939 под. свега 14% обрт- 

вог капитала, «оји je идентичаи са збиром биланса,'према 

13%. у 1938 год. Пораст обртаог капитала у 1938 год. про- 

узрокован je повећањем резерве, која je у на^Јчито јакој 

мери порасла према 1938 год. на 87 мил. див. према 80 мил., 

док je главвида остала вепромењена 200 .мил. див. Цео по- 

раст резерве отпада иа повећање резерввог фовда, за 7 

мил. на 31 1мил. дин. Остали фондови су остали вепроме- 

њеви, као што- су: фоид за амортизацију -обвезница 3.6 мил. 

дин., резерва за повећање главнице 12.8 ,мил. дин., спедијал- 

на резерва за губитак ва курсу валута 36.5 мил. дин. и спе- 

цијални резервви фонд 7.7 мил. дии. Висива совствевих 

сретстава чини Трбовљавско угљевокопво друштво једним 

од вајвећих предузећа у вагшој земљи, које спада уједно 

и у еелика евр!оиска предузећа.

Половива обртвог капитала отпада на иввестиције, 

које су у 1939 год. изно.силе 179 мил. према 165 мил. дин. 

Ни у једвој годиви у досадашњем раду Трбовља инвести- 

ције нису биле веће. При томе се опажају врло интере- 

савтне промене. Вредвост рудних поља гаостепено се сма- 

њује, тако у 1938 год. иа 3:8.9 мил. према 40.5 мил., 41.8 

мил. и 42.9 мил. у претходвим годинама. To je лриродва 

појава, пошто се рудва супставца сталво троши. Вредвост 

земљишта и шума, са 5.4 мил., и зграда, са 15.1 мил. дин., 

je стабилна. To важи и за машине, које су извосиле у 

вослед№'ИМ: двема годивама 38 мил. див. према 40 мил. у

1937 год. и 29.8 мил. у 1936 год. Сталво и у врло знатиеј 

мери расте вредвост ивдустријсмих предузећа, са 10.8 мил. 

у 1906 год. Hai 14.3 мил. у 1907, 25.5 мил. и 37 мил. у 1939 

год. Претежви део вредности индустријских вредузећа чиви 

цемевтара, са 36.9 мил. дин., док ка кречаву отпада свега

1.1 мил. див. Вредност кречане била je стабилна у току по- 

следњих годива, тако да пораст вредвости индустријских 

предузећа отпада искључиво на цемевтару. Ако се поред 

раввитка цементаре има у виду све јача уло-га произвокње 

електричве струје види се, да ТрбовлЈансмо угљенокоино 

друштво поред рударства све јаче развија и увосне и-н- 

дустријске гране. Зватво je већа и вредвост залихз у 1939 

год., него што1 je била у ранијим годивама, са 31 мил. према 

22 мил. у 1938 год., 18 мил. и 17 мил. див. у 1936 год. и

1935 год. Залихе угља и цемента су мивималве. Највећи део 

залиха отпада ва материјал, који je вотреба« у рудвицима 

и ивдустријским. предузећима. С обзиром на ове јачу ве- 

сташицу сировива, то je врло вовољна околвост. Пози- 

диј.а „дужвика”, преко које се књвже и везапослена срет- 

спва уложева у бавке, исказана je са 149.5 мил. према 169 

мил. дин. Ta позиција je смањева због јачих иввестиција и 

већих набавки свровина. Продаја угља, цемевта и елек- 

тричве струје ворасла je знатно, a једивјо je опала продаја 

креча, моја ве игра велику улогу. Бруто приходи су се 

услед тога повећали ва 88.7 мил. див. према 77.6 мил., 67 

мвл. и 56 мил. у претходвим годинп.ма. У встој сраамери 

повећали су се међутим и вајважвији расходи, и то у врвом 

реду порези са 9 мил., ва 12 ,мил. у 1937, 16 ,мил. у 1938 тод. 

и 21.5 мил. у 1939 год. н амортизација са 15 мил. ва 16 

мил., 17 мил. и 20 мил. диа Плате w содијаотни вздади и 

упркос зватвом. воверењу пословие делатво-сти друштва, 

вису се повећали у јачој мери, ш.то дозвољава закључак да 

je зватво већи посао свршев са везватео већим особљем. 

Захваљујући већим приходима с  једне и штедње са друге 

страае добитак je порастао са 26.6 мил. на 28.6 мил. двв.

Од добитка je одређено 16.5 мил. див. за исплату 

81/4®/о дивиденде према 8%, &/é4<ì и >6%, у претходннм годи- 

вама, затвм: 2 мил. sa повећање резерввог фоида као и 

прошле годиве, 3.5 мил. за посебну резерву за ворез, 2.5 

мил. за социјалве фовдове, 2.4 ,мил. на име тантијема, док 

je остатак од 1.7 мил. вревет на вовв еачун према округло

2 мил. див. у претходвој години.
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„КРОАЦИЈА" ОСИГУРАВАЈУЋА ЗАДРУГА —  ЗАГРЕБ

За време свог востојања —  кроз више од пола века

— Кроацвја je дожиеела много бур«ах година. И иротекла 

годваа je била једна! од таквах. И унутрашње и спољно- 

политачке прилике проузроковале су Знатве прамене до- 

тадањег поретка, који je био ochoib и пословне делатности.

О1 промекама прилика, које су изазване ратом у Европа, 

писали смо iBeh мвого у вези са нашим освгуравајућим 

друштввма. Утицај рата :на пословање „Кроадије” био je 

aera као a код осталвх наших осагуравајућах друштава. 

Жавотво осипурање наишло je на тешкоће, док у осталам 

гранама лослови су били .нормални, na код неких друштава 

и жвви. „Кроација" се иретежно бави и бавила од увек 

осИ1гурањем елемевтара и само узгредво осигурањем жи- 

вота. Стога код ње ввје ни дошло до назадовања посла, 

капротив послови су били бољи и ■— што je изузетак —  

у животвом осигурању.

„Кроација" има специјалан положај међу вашвм оси- 

гуравајућим друштвима. Она je азравато хрватска уставо- 

ва, која je од задру-ге за узајамие помоћи sa елучај не- 

среће прешла пут до великог осагуравајућег вредузећа. 

Развој „Кроације” није био опутавав ни од једног од мио- 

гих полвтачквх режима, који су владали у Хрватској за 

време пост-ојања друштва. Па ииак je разумљиво да се 

друштво нада, да ће њеа развитак бити .после споразума, 

којим ciy задовољше хрватске иационалие тежње — нар.о- 

чито с обзиром на Далмадију — још снажнији «ero што je 

досада бво. Једииство шривредвог подручја осигурава хр- 

ватској привреди у иајмању руку њен досадашњи потен- 

цијал, при чему je вероватно још и то, да ће извесва чиста 

нациовално хрват-ака предузећа имати посебну «оњунктуру 

на подручју Бановиве Хрватске. Сви ти утицаји дошли су 

већ донекле до- изражаја »  у 1969 год. Врло повољно je 

утицала на огсигуравајући nocaoi •— .како то истиче друштво 

у свом извештају —• Уредба о надзору вад осигуравајућим 

друштвима, која je прописала свстем за лласмав нремиј 

ских резерви појачајући ва тај начвн; лшерење у осигу- 

равајућа друштва, што je темељ њиховог посдовања. Са 

стране државе било je дакле и позитивних утидаја на оси- 

гуравајући иоса-о. Има важалост и вегативвих варочито У 

области пореза и такса, чије повишење тешко погађа оси- 

гурање, a чак и п рет и  д а  их угрозв у њихавом оистанку. 

Код „Кроације” у прошдој годинв повољни момевш имали 

су јачег утвцаја од иегатввних, као што то показује по- 

раст осигуравих главнида и цриходм од премија, вз чега 

се види и то да je Задруга, као старо! и веобичво солидво 

предузеће, уживала, и уиркос тешким -временвма поверење 

у овим крајеввма ваше земље. To je најсвгурнија гаран- 

ција за њеву сталну експавзију и у будућвости1.

Год. Осигурана главница Праходв од Испл.
елементар живот Укупно лрем. штете

У, мил. дввара;
1929 9.339.86 284.25 9,624.11 39.28 16.58

1930 9.723.79 231.65 10.045.44 41.37 15.64

1931 9.925.48 351.45 10.276.93 42.76 20.92

1932 9.494.91 329.41 9.824.32 38.91 18.02

1933 9.362.63 306.15 9.668.78 36.67 16.36

1934 9.313.87 306.15 9.620.02 36.06 13.84

1935 9.520.13 313,85 9.833.98 36.37 15.14

1936 9.879.12 309.12 10.208.24 37.82 16.28

1937 10.736,86 357.66 11.094,52 40.26 19.29

1938 11.337:97' 378.02 11.715.99 43.65 20.57

1930 11.993.30 385.36 12.378.68 46-.23 24.39

Збир осигуране главввде од 1934 год. скоро подјед-

аако расте и достигао je крајем 1939 год. замашав взнос

од 12.4 милијардв дин1 према 11.7 мвлвјарди годвву дана

раније. Ни у једној годиви осигурана главнида није била 

већа вего1 у прошлој!. По висини осигураиих главвица — 

a следствено и no приходима од премија —  „Кроа'Дија" 

заузима лрво место међу освгуравајућвм- друштви.ма у Ha

rnoj земљи. Претежви део оеигуране главниде отпада ва 

елементар и то 12 милвјарди дав. према 11 милвјарди- дин. 

Елементарно осигурање заправо без престанка расте од 

1929 год. Криза je донела мали прекид тог анажног на- 

претка од 1932 до 1934 год., који се међутим показао као 

прелазав. Животно освгурање имало je исту тендендију 

као и елементарво што! показује вораст осигуране своте 

за 378 мил. дин. у 1938 год. на 385.36 мил. Приходв од 

премвја порасли су за 43.65 мил. у Г938 год. еа 45.23 мил. 

у 1939 год., чвме je востигнут вајвећи hshoiC зд постанка 

Задруге. Иствна a исплате штета су биле рекордне са 24 

мил. двн. према 20.6 мил. у 1938 год., ала то je веминовва 

последвца повећања премаја. Ha аме, штета. од постанка 

задруге исплаћено je укупно 290 мил. дии. „Кроацвја” 

упркзс ОДЛИЧНО.М пословању готово никада не всказује ве- 

лвке нословне вишкове. Она сматра да joj као задружној 

уставова и нвје цаљ да дели велвке дивадепде. Највећи 

део часте Д0'бита она редовво1 дотира развим фовдовима. 

Услед тога се њена сретства сталн:о повећаеају, као што 

се то види aз доње таблвце, која садржв билаис за no- 

следње четври годвне:

Рачун изравнања

Активаг 1936 1937 1938 1939

у хвљадама дивара

FiOTOiBaHia 1.666 1.918 2.417 1.573

Уложене готовиие 26.949 26.593 30.640 31.869

Хартије од вред. пр. рез.. 21.979 26.177 27.461 33.171

Остале харт. од вредв. --- — 2.344 1.482

Неиокретвоств 40.757 43.715 42.804 43.837

Зајмови на, поли-се 16.870 18.577 19.430 22.474

Пасл. прем. рез. код реос. 4.362 7.160 11.717 13.654

Фвлијале — салдо 4,000 4.413 3.452 4.157

Тек. рачув. реосиг. 1.066 1.085 1.028 952

Полози код реосит. 617 180 476 654

ГТрем. рез. a прен. премвје

освгурача 31.393 33.262 36.042 37.964

Резер'ва за штете реосиг. 1.696 1.320 1.403 1.366

Инвентар 37 47 2 дин. 2 дан.

Разиа имована 864 933 529 309

И.мовина пенз. фонда 8.818 9.427 10.073 10.636

Јемства 997 926 8.510 4.099

Пасива:

Г лававца 1.000 1.000 1.000 1.000

Фондови 9.346 10.454 11.221 12.327

Резерва дивид. освг. 1.067 1.095 1.127 1.140

Прем. рез. и прев. лрем. 100.106 111.589 122.016 131.654

Резервисане штете 4.180 4.025 4,374 5.277

Пензвони фО'В!д 8.818 9.427 10.073 10.636

Тражб. жив. осиг. ---- -- - 667

Поло.г реосиг!урача 2.077 1.165 486 218

Полог прем1. рез. реосвг. 31.088 32.699 35.570 37.370

Тек. рачун реосагурача 2.022 2.183 3.224 3.468

Разна пасава 950 664 651 727
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ГТензиони фонд 8.818 9.427 10.073 10.636

Пословли вишак 404 607 536 515

Збир биланса 162.063 175.735 190.280 205.192

Јемства 997 926 8.510 4.039

Сретства „Кроације” се састоје од математичких ре- 

зерви и од оолствевог калигала чији збир' претставља, ужу- 

пна гараицаја сретстава, која се видв из доње таблиде: 

Гарантна сретства 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дивара

1.000 1.000 1.000
1.310 1.378 1.ÖW4

799 841 883

2.395 2.558 2.?io

2.500 2.500 3.050

3.048 3.517 3.499

600 700 1.000

111.589 122.016 131.654

4.025 4.374 5.277

1.134 1.160 1.140

128.452 140.045 151.620

(+ 11.574)

У прошлогодишњој анализи (бр. 18, етр. 68) истакли 

смо. да гарантна сретства брже расту «ero -збир осигуране 

главаице. To важи и за 1939 год. Од 1931 год. збир оси- 

гуране главвице порастао je са 10.3 мгогајарди на 12.4 ми- 

лијарди, за свега 21[% док су се гаралтва сретства повећала 

са 88.5 мил. на 151.6 мил., за 70%. У  зтатној мери су лз- 

расла. гарантна сретства и у 1939 год, и то за 11.6 мил. на

151.6 мил. дин. Услед ловећања осигуране главнице пове- 

ћаде су се дремијске резерве и лревосве премије; тако У 

1939 год. «а 131.6 мил. диац према 122 мил. у 1938 год. и 

77.9 мил. у 1931 год. Поред тога je задруга посветила ,ве- 

лику пажњу вовећању својих пословних реверви — дакле 

сопствевог капитала —  који су већи од сразм-ерво мале 

главнице од 1 мил. ди.в. Због што веће сигурности пове- 

ћани су фондови за курсву разлвку, тако да су они остали 

и поред губитака «ai курсевима ефеката у 1939 год. готово 

ведромењеви са 3.5 мил. дин.; повећала je специјална ре- 

зерва са 2.5 миш. на 2.7 мил. див., резерва за некретнине 

на 700.000. на 1 мил. дин., a у мањој мери и оетали фоа- 

дови. Гараитна сретстаа лретстављају уједво и претежви 

део обртног капитала, пошто je лс.ћина осталих позиција 

неутралне природе, као што je полог реосигурача за по- 

криће премијеких резерви и лревосвих премвја, затим пен- 

зиони ф'Онд који je власвиштво друштвеног чиновништва. 

Према томе једино je меродаваи за сцену друштве- 

ног стања пдасмав гаравтних сретстава^ који се може ви- 

дети из активе.

Традиционално je за „Кроацију" да највећи део сво- 

јих сретстава пласира у непокретцости. И у тротеклој го- 

дини Задруга je купила једну кућу у Бањој Луци и јвдво 

имање у Загребу. To je раздог пораста некретнина за 1 

мил. >на 43,8 мил. дин. Још je увек 28%> гарантних сретстава 

пласирано у непокретности према 301%. у 1938 год. и ако се 

због Уредбе о пласману математичких резерви опажа јачи 

прелаз ка хартијама од вредности, варочито ка државвим 

коje чине главни део њиховог стока. Хартије од вредности 

чине 23% гаравтвих сретстава према 21i% у претходвој го- 

дини. Исти je као 1938 удео готовиве и потраживања код 

банажа са 24®/». Знатвије су ое повећали зајмови ва полиде 

са 19 мил. ва 22 мил. див., али je њихов удео у гарантвим 

сретствима остао исти, 141%. Остата« гарантвих оретстава 

отпада на потраживања код реосвгурача и филијала. За- 

друга има добро изграђену мрежу филијала и главвих за- 

стулништава у целој земљи, Београду, Љубљани, Сарајеву, 

Новом Саду, Осијеку, Сплиту, Дуброввику, Марибојру; Пе- 

тровграду, Суботици, Сушаку, Шибенику и у Бањој Луци.

Врло интеизив.ие су везе „Кроације1' са иностранством. С 

абзиром на свој раввијен ретроцесијски посао са ивострав- 

ством, друштво je у 1939 год. освовало у животпом оде- 

лењу вови фонд за курсву разлику валута. По-слов1ни ш- 

шак износио je у 1939 год. 516.000 див. према 536.000 дии., 

чиме je омогућена исплата 81% камата на задружв1е уделе. 

И у протеклој годиви Задруга je мали део добитка —‘ 

свега 80.000 дии. исплатила на име камате, док je већи део

— делом још пре закључка књига — употребљен за пове- 

ћање фовдова^ Задруга ј:е остала верна својој сјајној по- 

словвој Ћрадицији, која joi| je освгурала огроман вапредак 

и која je вајсигурније јемство за будући развитак.

Елементарно осигурање

Број полиса у елемента.рв.ом осигурању повећао се 

са 97.905 у 1938 год. на 101.273 и осиг;урава главница са

11.3 милијарде ва 12 милијарди дин. Просечви износ оси- 

гуране главнице no лолиси извосио je 129.108 дин. према 

115.800 у вретходвој|, 114.600 у 1936 и 118.300 див. у 1935 

год ГТрема томе поред броја полиса повећала се и про- 

сечва вредност осигуравих објеката што се има приписати 

коњувктурним утицајима. Удео појединих грава елемеетар- 

вог осигуран.а у укупном износу ВАПлаћених премија и 

иоплаћених штета овако изгледа:

Бруто премије Бруто штете

Грана: 1938 1939 1938 1939

у хиљадама дивара

a) пожар, стакло, лом 20.890 21,513 12.993 14.792

б) везгоде, аутокаска 3.201 3,454 1.510 1.920

ц) лровала 1.255 1.278 825 545

д) туча 124 262 103' 243

е) травспорт 54 49 12 i1

Укупво 25.524 26.556 15.443 17.501

Укупве бруто премије извосиле су у  1939 год 26.6 

мил. према 25.5 мил. дин. Од тога отпада 81i% ва пожар 

према 82% у претходвој годиви, 125 ва везгоде и аут;>- 

каско према 12,9%, -5|% као у претходне годиве ва про- 

валну крађу и 15°/о лрема 0,7% на град и травсворт. Однос 

између поједивих rpaaia- je стабилав кроз дужи еиз го- 

диаа, што показује велику стабилиост посла. Најважвлуа 

грава je осигурање против пожара, док су остале само спс-

редвог зиачаја. Заједво са пзрастом бруто премвја пове-

ћале су се и 'бруто штете., аирочито у грани пожара, затим

везгоде, аутокаска и туче.

Рачун губитка и добитка елементара — нето

Расходи: 1936 1937 1938 1939

Управви трошкови 11.362

у хиљадама 

11.258

дилара

12.063 12.496

Порези, таксе 3.350 2.323 2.086 2.527

Разни 298 65 66 86

Отписи 11 45 396 74

Штете 5.627 6.101 6.840 6.703

Резервисане л:тете 2.103 2.223 2.518 3.227

Резервве и прев'. прем. 4.362 5.367 6.280 6.512

Фоадови 7.989 8.519 8.927 9.763

Враћ. прем. рез. реосиг. —*— -- 77 --- -

Дотација пенз. фовду 100 350 400 400

Пословви вишак 303 430 471 455

Приходи:

Рез. премије, фовдови 

и рез. штете из pa«, г. 15.425 15.058 16.367 15.073

Прев. рез. примљ. од 

реосиг. ___ ___ 41

Премије 10.244 11.309 12.308 12.296

Дажбиве 6.663 7.420 8.282 8.978

Камзта 220 202 335 349

Од вепокретаости 447 411 497 389

Разаи прихода 2.506 2.281 2.316 2.54S

Збвр прихода — расхода 35.505 36.681 40.106 42.243

Главвица 1.000

Резервна главвица 1.249

Редовва резерва 761

Специјалпа резерва 2.246

Резерва за вавр. случ. 2.500

Резерва за курсву разл. 2.754

Резерва за лекретвиее --
Премијске резерве и

вревосие лремије 100.105

Резерва за штете 4.180

Фовд дивиденде оовг. 1.119

Укупао 115.914
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Мето штете ианооиле су 6.7 мил. према 6.8 мил. у

1938 год. 6.1 мил. у 1936 год. и 6.6 мил. дин. у 1935 год. 

Према 1938 год. смањила ce нето штета, али ce зато no- 

већала резервисава штета!, која je већ наетала али још није 

ликвидирава, ca 2.5 мил. на 3.2 мил. дин., так» да ce може 

рећи да je штета била нешто већа него у претходној го- 

диви. Kao последица повећања пр-одукције гаорасли су и 

управни трошкови ca 12 мил. на 12.5 мил. див. Taj изаос 

0|бухвата плате, певзије, трошкове оргавизације и аквизи- 

ције, социјалво осигурање и режијске троигкове. Пораст 

трошкова ј,е везнатан према поскупљењу живота и пове- 

ћању цена потребног Материјала. Врло осетав издатак у 

елемевтарвом осигурању претстављају порези и таксе, који 

су ce повећали ca 2.1 мал. на 2.5 мил. дан. Нарочито тешкз 

погађају осигуравајући посао високе наследне таксе, ви- 

сока стопа рентоввог пореза. и ватрогасвог доприв.оса, 

„.Кроација” ce некошико пута у сарадњи ca осталим оси- 

гуравајућим друштвима обраћала држави указујући на те- 

шко' стање осигуравајућег пословања због превисоког по- 

реског оптерећења.

Нето премије остале су вешто испод прошлогоди- 

шњег рекордног прихода и износиле оу 12.27 мил. двв. 

према 12.3 мил. дин. Али су зато првходи од дажбина, 

који у целости припадлју „Кроацији" достигли рекордви 

износ за округло 9 мил. дин. према 8.3 мил. у 1938 год. Од 

осталих прихода ови од непокретности показују падање 

ca 497.000 ва 389.000 дин. док су ce разеи првходи пове- 

ћали ca 23 на 2.6 мшг. дкн.

У 1939 год. нето премије и дажбиве су порасле док 

су нето штете лале.

Год . ГТремије и дажбиве Штете Штете у 9/о

У хиљадама. дин.

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

1984 16.083 4.804- 30.0

1935 16.7.86 5.362 32.0

1936 16.907 5.627 38.3

1687 18.729 6.101 32.6

1938 20.590 6.840 33.2

1939 21.274 6.702 31.4

Нормалво je код Кроације да су вето! штете једна

трећина нето премије. У 1989 г. однос je ca 31.4°/» ждаољ-

вији и приближује ce најбољим годинама и ако je још да- 

леко од вајповољнијег односа у 1938 г. ca 28.2°/о, ксији je 

постилвут за време кризе као последица ригорозве селек- 

ције поелша ca страве друштвеве управе. Повољаа резул- 

тат у 1939 г. постигвут je захваљујући великом уделу ре- 

осигурача у штетама, као што ce то види из друге таблице:

Учешће реосигурача

Год, У премијамз У штетама Уштеда

ХИЉ. ДИН'. у \% хиљ. див. у  % Кроад.

v %
1985 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

1938 18.215 51.8 8.602 55.7 3,9

1939 14.340 53.1 10.796 60.0 6.9

Реосигурачу je у 1939 г. устуољево 53'. l'°/o премије,

нешто више него у равијим годинама ca нросечио 52°/о,

Да ce реосигурачима усгупа посао ca иајвећим рвзиком

показује и то да je учешће реосигурача у штетама увок

вего у премијама. To нарочито важи за последњу годину,

када je оно изиосило 60’%  према 65.7®/® и 53|50 у раеијам 

подинама. Кроација je у 1939 г. постигла нарочито велику 

уштеду од 6.9|% на реосигурању.

Осигурање живста

Крајем прошле године било je ва снави 16.614 по- 

л»ида у животн.о.м осигурању прем:а 16.682 у 1988 г. ca осл- 

гурамом главвицом од округло 385 мил. дин. према 370 

мил. див. Број полвца ce смашио док je осигурана глав- 

вица порасла, што je проузроковано војвећањем средстава 

портфеља реосигурања.

Рачун губитка и добитка животиог осигураша —• нето

у хиљадама диварз

Расходи 1936 1937 1938 1939

Угаравви тр'Ошкови 4.603 4,614 4.913 4.378

Порези, таксе 371 496 556 522

Отписи 122 _ _ — 198 111

ГТеизиони фовд 50 100 ICO ÌOO

Иаплате досп. главн, 3.004 4.216 4.008 5.244

Откуп волиса 2.473 2,084 2,022 1.995

Дивиденда члааовима 36 61 45 59

Резервисаае штете 380 483 453 684

PesepBBie и прен. премије 66.934 76.170 83.305 91.074

Пословви вишак 101 76 65 60

Приходи

Превос прем. резерве 61.153 70.414 76.517 83.208

Превос рез. штете 341 390 483 453

Преи. резерве од реосиг. — --- - 605

Премије 12.107 12.762 18.794 14.398

Камата 1.911 2.429 2.656 3.221

Непокретвоети 1.182 1.341 1.481 1.299

Разни приходи и дажбиве 1.344 965 729 943

Збир прихода — расхода 78.089 88.301 95.660 104.128

Приходи од премија били су у животном осирура- 

њу ‘Већи него у ранијим годивам-а и извосили су 14.4 мил. 

див. И приходи од камата су востали већи и износили су

3.2 мил. див. према 2.7 мил. у 1938 г., до-к су пали они од 

непокретности ca 1.5 мил. ва 1.3 мил. дин. Исто као што 

пораст осигураве главнице лретставља изузетак од оп- 

штих прилика, тако je исто изузетио вазадовање откупа 

полице, које je иства незиатно за округло 30.000 дин. на

2 мил. Исплата доопелих главнида била ij'e већа и изво- 

сила je 5.2 мил. дин. према 4 мил. у 1936 r. Трошкови су 

ce у животвом осигурању повоњво кретали; тако су пали 

увравни трошмови ca 4.9 мил. на 4.4 мил. дин., a и поре- 

зи и таксе ca 556.000 ва 522.000 дии.

Kao и у елемевтарном тако и у животном осигура- 

к>у „Кр|оадија” je показала у 1939 г. завидав успех, који 

je и угаркос ааповољвим оиштим ириликама вадмашио 

раније годиве. Тиме je „Кроација’' уједво пружила и до- 

каз, да њев иачив пословања, који je засвовав в.а науци

о «(сигурању, врло повољан no иитересе осигураника.

Члааови управвог одбора „Кроације" су г.г.: Мом. 

д-р Радичевић Ловро, претседник; д-р Пливерић Бранкз, 

пот.претседвик ; Николић Миковил, главни равнатељ; Ер- 

бер Рудолф, Кукуљеввћ Ф;равц, Мр. пл. Салупек Јосип, 

д-р Спевец Иво и свеуч. проф. ивг. Стипетић Ђуро.

У вадзориом одбору су, г.г.: Кулмер Мирослав, црег- 

седнкк; д-р Бачић Иво, д-р Цуцулић Tgmo, Мутафелија 

Авдрија и Рамушчак Милан.

SAVEZ NABAVLJAČKIH ZADRUGA DRŽAVNIH 

SLUŽBENIKA U BEOGRADU

Svaki godišnji izveštaj Saveza je đragocen iprilog na

šoj zadružnoj literaturi. Iz veoma opširnog i odlično doiku- 

mentovanog izveštaja vidi se bogat rad Saveza i njegovih 

zadruga članica. Uloga Saveza je tim značajnija što blago

tvorno dejstvo njegovog rada ide u korist ekonomski najsla

bijeg sloja naše države. Članstvo zadruga u okviru Saveza 

sastoji se pretežno od aktivnih državnih i samoupravnih
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službenika, koji od ukupno 172.500 članova čine 53.9»/®, žatim 

državnih i samoupravnih penzionera sa 14.l'°/o, vojnih lica 

4.3°/o i radnika 26.3%. Preostalo malobrojno članstvo se sa

stoji od privatnih nameštenika, pripadnika Slobodnih profe

sija, zanatlija i pravnih lica. Mesečni prihodi članova su mali 

i jedva omogućavaju opstanak. 8S°/o svih Zadrugara ima pri

hode do 2,000 dinara mesečeno, 9.5*Vo od 2.000—2.500 din., 

4.1‘°/o od 2.500—3.000 i samo 1.4°/o preko 3.000 dinara. Svaka 

ušteda kod zadovoljenja potreba pri tim malim prihodima 

ima veliki značaj pošto povećava kupovnu snagu članova. 

Da bi se to postiglo u što većoj meri potrebno je da za

družno snabdevanje obuhvata što veći sektor i da poslovanje 

pojedinaca sa zadrugom bude što intenzivnije. Da bi se ti 

ciljevi postigli, potrebno je da brojno stanje članstva dostigne 

izvestan minimum. Čim je veći broj članova tim je zadatak 

zadruge lakši. Preduslovi za uspešan rad zadruge postali su 

u 1939 g. bolji. Brojno stanje članova u zadrugama se po

većalo za 9.444 lica na 172.500 krajem 1939 g. Tempo po

rasta je isti kao i prethodne godine, kada je broj članova 

porastao za 9.629 lica. U Savezu učlanjene zadruge su razno

vrsne. One služe za zadovoljenje najraznijih potreba svojih 

članova. U najvećem broju su zastupljene kreditne i nabav- 

ljačke zadruge. Broj zadruga članica povećao se u 1939 na 

358 prema 322 u 1938 g. Brojno stanje pojedinih zadruga 

vidi se iz donje tablice:

God. Nabavljačke Kreditne Proizvodne Stanbene Ukupno

1929 84 18 — 12 114
1930 85 26 —  ■ 14 125
1981 75 27 — 14 116
1932 79 63 2 10 154
1933 89 84 3 11 187
1934 92 97 5 12 206
1985 97 119 5 10 231
1936 115 139 6 10 270

1937 125 161 7 11 304
1938 130 167 9 16 322
1939 137 186 12 18 363

U Savezu su najjače zastupljene kreditne zadruge. N ji

hova ukupna sredstva iznosila su 156.6 mil. din., za 9.6 mil. 

više nego prethodne godine. Od toga otpada na sopstvena 

sredstva 73.1 mil. din. prema 64.5 mil. u 1938 g., te ona čine 

47.2%> svih srestava prema 43.9Vo. Sve kreditne zadruge imale 

su na kraju 1939 g. mesečno po članu 938 din. sopstvenih i 

1051 din. tuđih sredstava prema 863 din. i 1.104 din. u 1938 g. 

Iz tih podataka se vidi da je štednja popustila u 1939 g., što 

se može objasniti prvo ratom i zatim poskupljenjem troškova 

života, što je otežavalo štednju. Zbir svih uloga je pao sa 

27.2 mil. din. na 21 mil. din., za 22a/o. Broj ulagača se nešto 

malo povećao, sa 12.090 u početku na 12.235 krajem 1939 g. 

Usled pomeranja u sastavu obrtnog kapitala promenila se i 

kreditna politika zadruga. Zajmovi su dodeljivani u manjoj 

meri a u većoj meri je upotrebljen sopstveni kapital za ku

povinu nepokretnosti. Ujedno se opaža i težnja za što većim 

likviditetom.

Broj nabavljačkih zadruga povećao se i u 1939 g. za

7 na 137 zadruga, čiji je obrtni kapital iznosio 162 mil. din. 

za 2.4 mil., 1.6%  više nego u 1938 g. Sopstvena sredstva su 

52 mil. din. prema 50 mil. u 1938 g., okruglo jedna trećina 

ukupnih sredstava. Ukupni robni promet svih zadruga sa za

drugarima iznosio iznosio je 284 mil. din. prema 279 mil. 

u 1938 g. Obrtanje robne zalihe bilo je prosečno 4.7 puta 

prema 4.8 u 1938 g. Prosečni robni promet sa pojedinim za

drugarom bio je u 1939 g. 3.910 din. prema 4.080 u 1938 g. 

Prodaja za gotovo iznosila je okruglo 40“/o robnog prometa 

prema 37.4®/o, Poslovanje nabavljačkih zadruga bilo je ote

žano oskudicom robe. Pri nabavkama zadruge moraju da pla

ćaju u gotovom. To im dosta otežava položaj pošto znatan

deo njihovih sredstava se nalazi u vidu kredita kod multe- 

rija. Potraživanja od zadrugara smanjila su se sa 50 mil. 

u 1938 na 47 mil. din. Ali i taj iznos pretstavlja veliko ote- 

žanje zadruga u njihovom radu.

Rad stanbenih zadruga bio je otežan opštim prilikama. 

Njihova sredstva su se smanjila sa 6.7 mil. na 5.7 mil. din. 

i pored porasta broja zadruga. Nasuprot tome sopstvena sred

stva su se povećala sa 1.4 mil., 24®/o, na 1.6 mil., 28.7“/».

Proizvođačkih zadruga bilo je 18 prema 10 u 1938 g. 

sa ukupnim sredstvima od 4.8 mil. din. prema 4.6 mil. din. 

od čega na sopstvena otpadaju 1 mil. prema 2.8 mil. u 1938 g.

Ukupna sredstva svih zadruga iznosila su ’319 mil. din., 

za 11.1 mil. din. više nego u 1938 g., od čega je na sop

stvena sredstva otpadalo 127,9 mil. din. prema 117 mil. Po

većanje ukupnih sredstava prema tome potiče isključivo od 

porasta sopstvenih. Sve zadruge su postigle dobitak od 9.4 

mil. din. čemu stoji na suprot gubitak od 664.889 din., tako 

da je čisti dobitak svih zadruga bio 8.7 mil. din. za 880.000 

din. više nego 1938 g.

Kao krovna organizacija svih tih zadruga Savez odr

žava vrlo uske poslovne veze sa svojim članicama. On je nji

hov liferant i poverilac. Poslovni uspeh Saveza pokazuju 

donji brojevi završnih računa za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

Gotovina 247

u hilj. dinara 

218 2.847 7.525

Tek. računi i novč. zavodi 1.320 726 — 2.477

Zadruge 89.529 100.158 101.379 108.538

Razni 11.420 13.107 14.496 14.517

Hartije od vrednosti 4.208 5.683 6.014 6.248

Roba 3.075 3.527 3.794 9.048

Nepokretnosti po otp. 35.374 50.608 57.269 70.151

Nameštaj po otp. 1.670 5416 5.931 6.527

Razna aktiva 255 1.172 5.141 717

Prenosni računi 486 117 102 254

Aktiva zadružnog osiguranja — — — 6.174

Ostave — — — 209,164

Pasiva

Glavnica po čl. 70/2 zak. 78.472 98.568 110.168 134.884

Glavnica po čl. 70/4 » 59.506 62.186 65.747 68.430

Poslovni udeli zadruga 789 1.375 1.735 1.860

Ukupna glavnica 138.767 162.129 177.650 205.164

Fondovi 3.016 5.971 6.603 2.890

Zbir sopstvenih sred. 141.783 168.100 184.253 208.064

Poverioci 4.991 11.088 11.990 16.201

Prenosni računi — 18 31 473

Pasiva zadružnog osiguranja — — — 6.174

Ušteda 810 1.526 700 1.274

Zbir bilansa 147.584 180.733 197.064 232.176

Ostave — — — 209.166

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Upravni troškovi 3.698 3.934 5.068 4.953

Troškovi mlinova 2.299 2.386 3.175 3.498

Troš. konačišta i perion. 3.330 2.062 1.172 1.210

Troškovi nepokretnosti 1.156 1.740 2.105 2.802

Zadružno osiguranje 456 3.147 4.998 6.990

Ušteda 810 1.526 790 1.274

Prihodi

Kamata 3.849 4.112 4.281 4.259

Od nepokretnosti 1.672 1.881 2.228 2.483

» robe 84 127 230 382

» mlinova 2.389 2.694 3.883 4.837

» konač. i per. 3.267 2.111 1.274 1.274
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» zadružnog osig. 337 3.159 4.998 6.990

Razni prihodi 150 711 —• —

Zbir prihoda-rashoda 11.749 14.796 16.894 20.727

Iz računa izravnanja se vidi, da je zbir bilansa, koji je 

identičan sa obrtnim kapitalom znatno porastao, sa 147 mil. 

u 1939 g. na 180.7 mil. u 1937 g., 197 mil. u 1938 g. i u 1939 

g. na 232 mil. din. Pretežni deo obrtnog kapitala se sastoji od 

sopstvenog koji je bio 205 mil. din. prema 177.6 mil. u 1938 g. 

U 1939 g. znatno se ipovećala glavnica sa 177.7 mil. na 205.2 

mil. din., dok su fondovi iznosili svega 2.4 mil. din. prema

6.6 mil. u 1938 g. Poslovni udeli zadruga, sa 1.9 mil. u 1939 g. 

prema 1.7 mil. u 1938 g., čine samo neznatan deo glavnice. 

Najveći deo njegov potiče od činovničkih piata, od kojih je 

država u 1922 g. odbijala izvestan procenat u korist Saveza. 

To je glavnica po čl. 70/2 zakona. Čl. 70/3 zakona predviđao 

je obustavu 1% od vrednosti svih državnih liferacija. Najzad 

treći izvor glavnice, po čl. 70/4 zakona jeste obustava činov

nicima od njihovih prinadležnosti po 10 odnosno 5 din. me- 

sečno, kroz 36 meseci. Osim sopstevnih sredstava porasli su 

i tuda sredstva sa 12 mil. na 16 mil. din. Najveći poverilac je 

Narodna banka, zatim zadružno osiguranje i razni liferanti. 

Pasiva zadružnog osiguranja, koje je u 1939 radilo vrlo do

bro sastoji se od premijskih rezervi u iznosu od 5.9 mil. din. 

i raznih potraživanja od 0.2 mil. din. Svoja velika sredstva 

Savez upotrebljava u prvom redu za kreditiranje zadruga. 

Potraživanja od njih po tekućim računima povećala su se sa 

101 mil. u 1937 i 1938 na 108.5 mil. din. Najveći ,su dužnici 

nabavljačke zadruge, zatim kreditne, stambene i proizvođačke. 

Razni dužnici u vezi sa poslovanjem Saveza iznosili su 14.5 

mil. din. kao i 1988 g. Vrlo veliku pažnju obraća Savezova 

uprava na nepokretna imanja. Ona se stalno povećavaju, tako 

u 1939 g. na 70 mil. prema 57 mil. din. u 1938 g. Porast ot

pada na novokupljeno zemljište i na novogradnje. I portfelj 

hartija od vrednosti se povećao sa 6 mil. na 6.2 mil. din., 

uglavnom zbog preuzimanja manjeg paketa Ratne štete i ku

povine akcija Narodne banke. U vrlo velikoj meri se pove

ćalo stovarište robe, i to sa 3 mil. u prošeku godina 1935—

1938 na 9 mil. din. Robno poslovanje Saveza ograničilo se 

ranije uglavnom na posredovanje između proizvođača i po

jedinih zadruga. Usled nestašice robe, međutim, Savez je bio 

prinuđen da kupuje na stovarište da bi obezbedio snabdeva- 

nje svojih članica. U tom pravcu bi Savez postigao još i 

mnogo više, da je imao dovoljno kapitala. Vodeći računa o 

stalnoj potrebi kreditnih zadruga, Savez je morao da drži 

i znatne gotovine, čiji je iznos dostigao 7.5 mil. din. prema

2.8 mil. din. Istovremeno su porasla i potraživanja po viđenju 

kod novčanih zavoda na 2.5 mil. din. Aktiva zadružnog osi

guranja se sastoji ođ imovinskih objekata u koje je plasira

na premijska i prenosna rezerva, koja je navedena u pasivi 

bilansa. Aktiva se sastoji od potraživanja od Saveza i go

tovine.

Najveći deo prihoda ostvaren je u preduzećima Sa

veza. Mlinovi u Adi i Molu Ibili su potpuno zaposleni i dali 

prihod od 4.8 mil. prema 3.8 mil. din., Zadružno konačište 

i perionica imali su prihod od 1.27 mil. din. kao i 1938 g. 

Zadovoljavajuće rezultate su postigli i društvo Ko-op, 

kao i pekara Soko, čiji je Savez glavni akcionar. Prihodi od 

kamata, sa 4.3 mil. din. kretali su se u granicama ranijih go

dina, dok su oni od nepokretnosti porasli sa 2.2 na 2.5 mil. 

din. Robno poslovanje završeno je dobitkom od 382.000 pre

ma 230.000 din. Prihodi i rashodi zadružnog osiguranja iz

jednačeni su sa 7 mil. din. prema 5 mil. u prethodnoj godini. 

Porast pokazuje da je aktivnost zadružnog osiguranja po

stala veća, nasuprot teškoćama na koje osiguranje nailazi.

Rashodi su se kretali u granicama prethodne godine. 

Tako su upravni troškovi iznosili 5 mil. din. kao i 1938 g. 

Troškovi mlinova su nešto porasli sa 3.2 mil. na 3.5 mil. din.,

kao i konačište i perionice sa 1.17 na 1.2 mil. din. U nešto 

većoj meri su se povećali troškovi nepokretnosti, sa 2.1 mil. 

na 2.8 mil. din., zbog većih otpisa građevina. Ušteda — razlika 

između prihoda i rashoda — iznosila je 1.3 mil. din., te je 

znatno veća nego u 1938 g. kada je iznosila 790.COO din. Cela 

ušteda je upotrebljena za povećanje fondova.

Savez nabavljačkih zadruga ispunio je svoz zadatak i 

uz to je vršio jednu važnu javnu misiju: obaranje cena život

nih namirnica. Veliku ulogu Saveza u našem privrednom ži

votu pokazuje najbolje njegov ukupni brt, koji je u 1939 g. 

iznosio 3.1 milijardi dinara. Pored uspeha u poslovanju Savez 

je pokazao predostrožnost i dobru ruku u plasmanu svoje 

imovine.

Članovi upravnog odbora su g. g.: Miloš Štibler, pret

sednik; Milan Ikonić, potpretsednik; Marin Katunović, Ivan 

Deržić, Mirko Vuletić, Jerko Baljkas, inž. Jovan Kraljević, inž. 

Dragutin Zahradnik, Stjepan Sojić, Jovan Bakić, Đorđe Dre- 

novac, Mustafa Alikalfić, Franjo Hrnkaš, Derviš Deđić, Marko 

Popović, d-r Vladimir Koprić, Momčilo Miletić i Časlav Jova- 

nović. U nadzornom odboru su g.g.: Vasilije Bojić, pretsed

nik; Dimitrije Petrović, potpretsednik; Milan Žica, d-r David 

Karlović, d-r Adolf Pečovnik, Rada Janković, Drago Grgurić 

i Mirko Punćul.

„УНИОН" ПИВАРА Д. Д. ЉУБЉАНА

У овом посдовном извештају за прошлу годину Упра- 

ва пиваре „Унион” напомиње да се je конзум пива у 1939 

услед повољтаих временских лрилмка нешто повећао према 

omom из претходне године. Повећање продаје код пиваре 

„Увион” износило je скоро 10%. Упркос TOMie прошлого- 

дишња продаја пива није достигла ни половииу продаје из 

ра.нијих нормалвих година, док пиво није било тако јако 

оптерећемо разним трошаринама и другим дажбинама. На- 

шим читаоцима je лданато да je због лретераних фискал- 

них терета потрошња пива код нас била невероватно 

мнаго опала. Са 740 хиљада хл, колико je износила пре 

1928 године, она се била срозала на цигло 210 хиљада хл 

у 1934. Када су се оиште привредне прилике у 1935 и 1936 

почеле поправљати, даље смањивање потрошње ј.е углавном 

заустављено, a у току последње три године она je олет по- 

казивала, извесну тсидешшј-у пораста. Међутим, обим тог 

ггораста je сразмерио врло мален, тако да нама ни говора

о некој озбиљној и трајној поправци тешког положаја у 

коме се наша пиварска индустрија налази већ од 1929 го- 

диве, у којој се je почело с  повишавањемт рошаринских 

стол^ ва пиво.

Стање ове важне гране пољопривредне индустрије у 

последње време се олет чак и погоршало, јер су знатно 

поскупиле сировине, a већи су и ивдаци за погонски мате- 

ријал, за наднице и плате, иорезе и прирезе, превозне тро- 

шкове, разне таксе итд. Ha одговарај|уће повећање про- 

дајне цене пива не може се, међутим', ни мислити, јер би 

свако њено повећање могло да изазове вово смањење кон- 

зума. Због необично кишовитог пролећа овогодишњи ков- 

зум пива je, како изгледа, и уз досадашње цене знатно 

мањи од прошлогодишњег,. С обзиром на то сматрамо да 

се оздрављење и вормализовање прилика у oboji важиој 

привредној грави ве може 'Очекивати, дож се ве приступи 

смањивању фискалних терета.

Имали смо већ прилику да укажемо ва, чињевицу да 

претеране трошаринске стопе смањују не само потрошњу 

него и фискалне приходе. To показују н подаци о троша- 

рини Koijy je платила пивара „Унион". Још у 1930-31 го- 

ди:ви, у којој je потрошња пива била већ знатво мања од 

нормалве, ова пивара je платила 17 мил. див. ва име др- 

жавних, бавовинсквх и општипских трошарина. Иако су
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после тога трашаринске -стопе веколико пута гаовећаване, 

ипак фискални приходи ни у једној години нису више до- 

стигли висину из 1980-31 год. feso података о трошарини

коју je платила пивара „Унион” (у милиокима динара) :

Годиие мил. див. Године мил. дин.

1930/31 17,0 1936 10,8

1931/32 7,7 1937 11,4

1982/331 7,5 1938 16,0

1938/34 8,0 1939 16,5

1905 8,0

Да су трошарввске стоне енижаване, уместо што с;У

повећаваке, врло je вероватио' да би ое фискусу у току по- 

следњих 8 годива били обезбедили знатно већи приходи 

од ових које je етварно имао од пива.

Поред тшва, пивара „Униов” проиавода и квасац. Не- 

када je ова поеловва грана била приличгао рентабилна. Али 

je у току последњих дееетак година ocuoBair извесан број 

коеих фабрика квасца, тако да je било дошло до̂  хипер- 

продукције. ГТред «рај прошле године држава je наредила 

да ce ocHiyije „продајна' цевтрала за квасац" у Београду, 

којој су морале збавезво приступити као чланови све до- 

маће фабрике квасца, Ошивањем ове централе решев je 

проблем хиперпродукције, али су све фабрике, na и ли-

вара „Увиов'”, биле примораве да у еези с тим преузму

нше терете и вове обавезе према држави.

Билавси пиваре „Увиов” за последње четири годиве
овако изгледају:

Актива: 1936 1937 1838 1939

у хиљадама динара

Зграде и земљишта 16.666 16.086 12.218 11.715

Машиве 5.429 4.720 3.244 2.253

Посуђе 570 351 437 ( ..508,

Ростион. иввевтар, флаше

■и подрум. иивентар 1.054 705 534 328

Иввевт. и спрем'. залихе 2,491 1.957 1.509 1.300

Кола и залр. стока 35 61 100 161

Укуине иввестиције 26.235 23.979 18.042 16.260

Залихе 5.424 6:042 6.357 9.327

Дужвиди и гаравције 15,596 17.184 21.764 21.485

Хартије од вре,дво<сти 3.062 3.317 3.991 4.401

Благајва 60 101 217 136

Пасива:

Г лавница 24,000 24.000 24.000 24.000

Фовдови 20.701 20.744 21.041 20.875

Повериоди 4.878 5.663 3,728 4.047

Добит 798 1.116 1.602 2.087

Збир билавса 50.377 51.523 50.371 51.609

Расходи:

Сировиве 6.624 7.212 9.357 11.818

Плате, вадв. и трошк. 9.479 10.920 12.182 13,083

Порези и прирези 529 1.079 015 748

Отписи и амортизације 2.669 2.629 2.850 2.420

Чиста добит 798 1.116 1.602 2.087

Приходи:

Прелос добити 51 38 100 305

Од продаје 19.974 22.765 26.7 i 6 29.771

Од кирије 75 153 91 30

Збир прихода и расхода 20.100 22.056 26.907 30.106

Већ неколико година збир биланса. не показује знат- 

мијих промева и стално се креће око износа од 50 мил. 

дин. Повериоди извоее свега 4,04 .мил. Крајем прегпрошле 

године били су још и мтш. Види се, дакле, да пиеара ради 

г о т о е о  вакључиво са солствевим средствима. To je повољ- 

во, jep не треба одвајати готово ништа за камату. Сопстве- 

на средства према туђима стоје као 10 пре.ма 1. Главница 

je 24 мил. див., a фондови, који су од 1980-31 до 1932-33 

извоеили 22,5 мил., били су у 1933-34 смањени «а 20,4 мил. 

због отписа губитка. После тога су показивали само не- 

знатан пораст и до краја претпрошле године били су до- 

стигли висину од 2il,04 мил. Иако je из добити за 1938 ре- 

зервном фонду дотирав даљи износ од 75 хиљ. дин., ипак 

je према поеледњем билавсу збир cibbix фондова пиваре 

мањи од orior који j'e био иоказан у билансу за претходну 

подину. To je због тога, што je изное од 240 хиљ. дин. 

употребљен за отписе ненаплативих потраживања, Амор- 

тизационог фоида нема у пасиви, јер се еви отписи инве- 

стиција врше смањивањем билансне вредности односних 
инвестиција у  актнви.

Крајем 1939 ухупне инвестиције су билансиране са 

16,26 мил. према 18,04 !мил. дин. крајем иретходне1 године. 

Нових већих инвестиција у току неколико последњих го- 

дива ииј'е било'. Обнављан je углавмом само покретни ин- 

вентар (флаше, бурад итд.). Међутим, у тому 1936 и 1937 

пивара ije отуђела извесне веиомретности. Т’и,м<е ое може и 

објаснити чињенида да je билавсна вредност укупних нн- 

вестидија у 193в била за преио 8 мил. дин. мања од оне 

из 1936, иажо je смањење путем. амортизацијоких отписа за 

то време извооило' -само око 5 мил. дин. Дужници износе

21,48 мил. дин. У одноцу на претходну годину, они су за 

280 хиљ. дик. ма-њи, док су лрема 1937 још увек! за преко 

4 мил. дин. већи, a у односу ва 1935 њихово стање je још 

увек више -него двоструко. To je у вези са већ1 сп.оменутим 

повећањем продај«. Истом узро-му треба приписати и по- 

већање залиха, али lje код прошлогодишњег иовећања (са 

6,35 мил. краје 1938 на 9,32 мил. крајем 1939), знатну улогу 

вграло и поокупљење сировина и помоћвог материјала. Пи- 

вара има у свом портфељу и извесне хартиј<е од вредности. 

Крајем 1980 оне су билансираце^-са^Д^миљ дин. Ha дужни- 

ке отпада 41,5®/oi целе активе, на укупне инвестиције 31,5!%, 

на залихе l-S0/», на хартије од вредрости 8,71% и на гото- 

аиву 0,31%.

С обзиром на пове'ћа'ње продаје природво je да и 

одвоснИ' тхриходн 'Показују тенденцију пораста. У 1930 при- 

»оди.од продаје кзносили су 46,25 мил. дин., одвосно по-сле 

исплата за трошариву —  29,77 мид. У одно-су ва лрет- 

ходву -годину ови нриходи су повећани за 'Преко 3 мил. 

дин., али су, у прошлој годиви биди знатво већи «ero у 

претходвој (за 2,46 мил. див.) и издади за ут;рошене сњро- 

виве, као и издаци за плате, надвице и трошкове (за 850 

х?иљ. a»Bl већи него у 1938 годики). Чиста добит за прошлу 

годину исказана je ca 1 мил. 782 хиљ. дии. (према 1 мил. 

502 хиљ. у 1938). Заједво с пренооом из претходве чиста 

добит достигла je висину од 2, мил. 87 хиљ. За исплату б10/» 

дивидевде (према 51%. у 1938 и! 4% у 1937 год.) употребљен 

je извос од 1,44 мил., за повећање резервиог ф10нда 89 хиљ. 

дин., за тавтијему 49 хиљ. и за доиунске дажбиве 302 хиљ. 

ди.в., док je остатак од 206 хиљ. пршет на вови рачун. Ако 

се узме у обзир1 да je у прошлој години за отпвс невапла,- 

гивих потраживања изузето 240 хиљ. див. из фондова, види 

ее да je лрошлогодишња чиста добит стварво вешто мања 

од оне за 1938. Треба имати у виду и чињевицу да су у 

1939 и амортизацијски отписи били за око 430 хиљ. дин. 

ма?БИ од оних из лретходве годиве.
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Sadržaj :

Ta-ta a. d.

Rudnici uglja u Aleksincu b. d., Bruxelles 

TA-TA A. D.

Ako se ostvari korporativno uređenje države, nestaće 

Trgovinske komore. Tako je u svima zemljama koje imaju 

strogo korporativno uređenje. Kod nas ima trgovinskih ko

mora koje su se prebacile na staleško-socijalno polje, pa čak 

i na političko. Naši čitaoci znaju vrlo dobro koja je to ko-

G. Franjo Latković 

pretsrednik društva

mora, koja je odavno ispala iz normalnog koloseka i koja 

priređuje sokačke demosntracije iz želje za demagogijom i 

koja je u poslednje vreme čak učestvovala u političkom pu

blicitetu. Trgovinske komore su bile uspele da izdej- 

stvuju zakon kojim se zabranjuje osnivanje novih velikih 

magacina i proširenja istih kako prostorno tako i struč

no. Međutim, koliko je to gledište zastarelo, koliko je pro

tivno progresu i interesu naše narodne privrede, najbolji je 

dokaz činjenica da je ona ista vlast koja je pozvana da vrši 

taj zakon, isti bacila u arhivu i oglasila ga za mrtvo slovo 

na hartiji.

Nama nisu poznate sve odluke nadležnih vlasti u ob

lasti velikih magacina; znamo samo ono što i novine znaju 

i što vidimo na ulici. A to što smo videli iz novina i na ulici 

je sledeće: firma Vlada Mitić i Brat dobila je odobrenje da 

podigne novu zgradu i da izvesno vreme radi još u staroj 

zgradi. Da će pri tome biti veliko proširenje posla to je van 

svake sumnje. Sama nadležna vlast koja to odobrava uvidela 

je da se jednom poduzeću, kao što je firma Vlada Mitić i 

Brat, ne može da zabrani razviće koje dolazi kao posledica 

njegove korisnosti po široke mase potrošača. Vidimo dalje 

da se lokali pored firme Akre proširuju, očigledno da će se

i sama radnja proširiti; a toga ne bi moglo da bude bez odo

brenja. Čitamo u novinama protest protiv odobrenja Vladi 

Mitiću i Bratu za otvaranje velikog magacina u Nišu, zašta 

se svakako moralo dobiti odobrenje.

Beograd je imao Vladu Mitića i Brata i Ta-Tu. Docnije 

se pojavila Akra. Njena pojava izazvala je energičan protest 

beogradske Trgovinske komore naravno sa motivima čisto 

demagoške prirode, imputiranju stranog kapitala. Ali je Tr

govinska komora morala, mukom da umukne, kad se pojavio 

g. Ika Panić njezin većnik i ugledni jugoslovenaki patriota 

s izjavom da je on susopstvenik te radnje. Od to doba ne 

čuje se više Beogradska trgovinska komora iako gleda kako 

Vlada Mitić zida zgradu kod Slavije. 1 Moda je tu. Sve su to 

radnje docnijeg datuma, škole koju je dao Ta-Ta, Koliko je 

koristan po zajednicu veliki magacin najbolji je dokaz da se 

taj oblik detaljne trgovine grandiozno razvija u prkos sviju 

protesta i u prkos pisanom zakonu — koji ističe krajem ove 

godine, verovatno da se nikad više ne obnovi. Na što obnav

ljanje, kad nije u stanju da spreči razvitak koji je trebao 

da spreči?

Ali se ne može da uštedi jedan prekor sopstveniku 

Akre. On je pokušao da preko novina pravi jeftinu reklamu 

onim istim sredstvima, koji su se služili njegovi protivnici. 

Rebrio se nacionalnošću svoga kapitala. On je međutim na-

Dipl. Jur. Zvonimir Janović 

generalni sekretar Ta-Ta a. d.

učio kod Ta-Te kao njegov nameštenik, a to obavezuje među 

ljudima koji paze na čaršijski red. Ako sopstvenik Akre nije 

upoznat sa razvićem velikih magacina onda ćemo da ga upo

znamo sa kratkom istorijom istih u Francuskoj koja je majka 

te vrste trgovine.



ÜO

U radnji »Au bon Marchć« u Parizu, Rue du Boe, čiji 

se sopstvenik zvao Vido i u kojoj se prodavala »kratka roba«, 

bio je nameštenik Aristid Busiko. God. 1852 on je postao 

susopstvenikom te radnje i počeo da izvodi velike reforme. 

Prva stvar je bila da roba ne srne da stoji po dve godine na 

lageru uz kalkulaciju kvote dobiti od 20°/o —  već najviše me- 

sec dana, a dobit jedan procenat. Za dve godine ka

pital je doneo 24<l/o dobiti, 4% više nego što se kalkuliralo 

pri izračunavanju cene. Druga novina je bila da je svaka 

roba imala svoju utvrđenu cenu, zabeleženu ma njoj, tako da 

ju je svaki posetilac mogao da vidi. Time je isključeno cen- 

kanje koje je tada išlo do očajanja. Treća novina je bila da 

se svaka prodata roba, koja ne odgovara, prima natrag. A 

četvrta, da se ukine prodaja na veresiju. Novine su bile to

liko revolucionarne da se Vido, stari sopstvenik, uplašio da 

mu one ne upropaste radnju i zbog toga istupio iz radnje 

1863 godine, dobivši na ime udela 1,520.000 franaka, a svega 

je bilo uloženo 450.000 franaka. Busiko je jedva čekao da 

ostane sam i da forsira posao na novoj liniji. Na dan njegove 

smrti, 1879 godine, godišnji obrt je bio ©0 miliona franaka. 

Danas obrt iznosi nekoliko stotina miliona, a samo glavnica 

sto miliona franaka. Radnja ima mnogobrojne filijale. Zaliso, 

knjigovođa Busikovljev, otvara 1865 god. svoju radnju i na

ziva je »Printemps«. Počeo je gotovo bez kapitala, a godina 

1931/32 završena je bila sa dobitkom od 17 miliona franaka 

na glavnicu od 54 miliona. Treći veliki magacin u Parizu, »La 

Samaritaine«, otvoren je 1869 god. po Konjaku i njegovoj 

gospođi, koja je dotle bila šefovica reona u radnji »Au bon 

Marchć«. »La Samaritaine« je najveći magacin u Francuskoj. 

Kao što vidimo, veliki magacini su čedo jedne poslovne fami

lije, stari rađaju nove. Najveći robni magacin u Londonu je 

»Selfriđ Riđentstrit«. Pisac ovih redaka je pre dva meseca 

proveo čitavo pola dana u tome po prostoru najvećem ma- 

gacinu u Evropi. Osnivalac Hari Selfriđ, Amerikanac, bio je 

pre toga direktor takve kuće u Čikagu (Maršal Fild). Radnja 

je bila sortirana vanredno dobrom i jeftinom robom, ali je 

London bojkotovao Amerikanca. Londonski lordmer, u prat

nji trojice članova vlade, pazario je jednoga dana u 

Riđentstrit i obišao Selfriđa. Na to ga je engleka kraljica 

sutradan posetila. Time je rešila pitanje njegovoj bojkota 

od strane londonaca. Danas je to najomiljenija robna kuća u 

Londonu. Postoji ogromno odelenje ženske konfekcije uve

zene iz Amerike. Tu je danas najveća navala.

Ovo je jedan mali prilog pitanju stranog kapitala, (koje 

je kod nas naduvano, jer mi nemamo robnih kuća stranog 

kapitala).

Da završimo ovaj istoriski pregled jednim detaljom, 

koji je, ako se nevaramo, pre nekoliko godina zabeležen u 

našim dnevnim listovima. Kad je pretsednik Ruzvelt nastupio 

prvi put svoj položaj, njegova gospođa se pojavila s njim 

u haljini koju je kupila u jednom njujorškom velikom 

magacinu.

Sa gledišta robnih magacina god. 1939/40 pretstavlja 

pretstupnu. Godinu vanrednog značaja. On leži u tome, da je 

izvršen eksperiment sa jednim argumentom, koji je bio naj

važniji u borbi oko velikih magacina. Reč je o cenama. Mi 

smo ranijih godina pisali da su pri svima velikim perturba

cijama, koje su trebale imati za posledicu skok cena, veliki 

magacini bili najjača kočnica protiv te štetne posledice. Do

šlo je vreme, i to vrlo brzo, kad se vidi u praksi kako stoji 

s tim argumentom. Da je ispit položen sjajno, tako je no

torna stvar da nemamo potrebe da se njome zabavljamo.

Evo što o tome kaže Upravni odbor u svom izveštaju:

»Godina 1939 donela je skupoću, a ova je bacila svet- 

lost na imperativ našeg posla, na jeftinoću. Notorna je stvar 

đa su kod nas sve cene skočile, neke neobično jako, a neke 

nešto manje. Mi smo, međutim, kroz celu 1939 godinu, pa i

za prve mesece 1940 godine prodavali najveći deo, ako i ne 

sve naše artikle, a njih ima na stotine, po predratnim cenama. 

Ono, što se drugima zakonom mora da nametne, pa i to ne 

uvek s uspehom, to je osnovni princip naše poslovne politike: 

prodavati robu po prvobitnim cenama sve do njezinog iscrp

ljenja.

Ta-Ta je središte jeftinoće u Beogradu i u Jugoslaviji. 

Naše su cene javne i pod kontrolom ne samo mušterija, već 

i celog sveta; kogod je ušao u našu prodavnicu, mogao je 

da vidi kako roba nosi iste cene kao i pre septembra, u 

vreme, kada su drugi dizali čene. U trenutku kada je nastao 

veliki poremećaj u sistemu cena u Jugoslaviji, mi smo, u za

jednici s drugim radnjama istog principa, upozorili publiku 

preko javnosti na stabilnost naših cena.

Mi podvlačimo sve ovo ne zbog našeg javnog mišlje

nja; ono je odavno fiksirano u tom pogledu, već da bismo 

potsetili javno mišljenje na to, da je bilo ljudi u ovoj zemlji 

koji su nam osporavali jeftinoću.

Održavanje niskih cena nije, uostalom, samo naša za

sluga. Velika je zasluga i naše domaće industrije koja je po

kazala potpuno razumevanje za potrebu širokih masa naših 

potrošača za jeftinom i solidnom robom. Domaća industrija 

je omogućila Ta-Ti ne samo povećanje obrta u artiklima koje 

mi od nje kupujemo već godinama, već je uspela mali pro- 

cenat robe, koji uvozimo sa strane, još više da smanji tako, 

đa je uvoz robe sa strane kod nas sveden na najmanju meru, 

na artikle koji se uopšte kod nas ne proizvode, kao što su 

nirnberška, solingenska i porculanska. Mi se trudimo svim 

silama da pomognemo našoj domaćoj industriji đa pristupi 

proizvodnji tih artikala čija je potrošnja vrlo velika i koji 

pretstavljaju danas predmete dnevne potrebe našega naroda, 

a higijenskom i kulturnom interesu njegovom.

Isto je tako velika zasluga našeg personala za pove

ćanje obrta naše radnje u prošloj godini, naročito onog u 

nabavnom odelenju koje je sa puno uspeha nabavljalo pred

mete dnevne potrebe po povoljnim cenama u savršenoj ob

radi tako, da je i potrošačka publika bila sve zadovoljnija.

1 svi su ostali saradnici srdačno doprineli povećanju našega 

obrta, usavršavali našu organizaciju i, svaki u svome reonu, 

pomagali ostvarenju našega cilja. Naša je radnja bila stalno 

snabdevena svim potrebnim artiklima odličnog kvaliteta, sa

vršeno kortirana.

Odajući priznanje zaslugama naših saradnika mi smo 

posvetili naročitu pažnju pitanju njihovih beriva i u tom cilju 

smo uobičajna povećanja, koja se obično izvode krajem go

dine, izveli 1 decembra, i to u nešto većem obimu no dotle.«

Toj neobično korisnoj funkciji Ta-Ta i ostalim velikim 

magacinima odala je priznanje naša štampa. Jedan članak je 

izišao u »Jugoslovenskom Lojdu« pod naslovom »Neprimećeni 

regulatori cena«, a drugi u »Vremenu« pod naslovom »Uticaj 

velikih robnih kuća na stabilizaciju cena«.

Za vreme diskusije po pitanju velikih cena igrao je 

takođe veliku ulogu argument, koji se odnosi na socijalno- 

političku funkciju. Protivnici su naravno tvrdili da samo 

male radnje utiču korisno na trgovački podmladak. Na su

prot tome postavljena je teza da je socijalno-politički veliki 

magacin mnogo napredniji, da plaća nesrazmerno veće na

grade nameštenicima i radnicima i da je radno vreme mnogo 

kraće no kod ostalih vrsta trgovačkih radnja. U momentu kad 

smo pisali ove redove, dobili smo jedan nov i snažan argu- 

menat o korist velikih magacina. U »Politici« od 16 t. m. či

tamo sledeće retke: »Do sada su sve beogradske radnje 

bile zatvorene od 12.30 do 3 sata posle podne. Međutim, vla

snici velikih trgovina dogovorili su se da taj popodnevni 

odmor povećaju i oni će sada u toku jula i avgusta otva

rati svoje radnje u četiri sata.«



Što se tiče piata, iz gornjeg izveštaja vidimo da je 

Ta-Ta još 1 decembra povisio plate svojim nameštenicima za 

15% i više, i to ne linearno, jer to ne bi bilo pravično, već 

degresivno, tj. u toliko je veća stopa povećanja ukoliko je 

manja piata.

%

Ta-Ta je ušao u petu godinu svoga rada, posao se kon- 

solidovao, glavne crte su naravno ostale nepromenjene, po

što je i priroda posla ostaia nepromenjena.

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

Gotovina 868

u hilj. dinara

701 1.275 496

Dužnici 2.498 3.750 4.968 3.784

Roba 5.056 5.067 5.680 9.810

investicije 1.681 1.556 1.361 1.174

Inventar 1.726 1.642 1.557 1.677

Razna aktivan 910 683 455 227

Gubitak 845' — — —

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000

Opšti rez. fond — 574 382

Rezerva za porezu 52 1.500 3.1000 500

Poverioci 2.219 5.796 4.388 8.345

Banke 2.018 жјшШ —

Menice 4550 " — noiio:. —

Prelazna pasiva 25 6 66 —

Dobitak — 97 1.569 1.944

Zbir bilansa 13.584 13.399 15.298 17.175

(Dobitak 1939 je sa prenosom iz 1938).

Iz gornjeg četverogodišnjeg pregleda kretanja glavnih 

pozicija aktive i pasive možemo konstatovati malo, ali da

lekosežnih promena. Najveća promena u aktivi dolazi sa stra

ne robe. Ova se povećala od 5,6 miliona u 1938 na 9,8 miliona 

dinara u 1939 god. Ovo upoređenje kazuje više nego čitav 

članak. Kad se u septembru prošle godine počela da po

javljuje oskudica u robi, koja se docnijih meseca nešto ub

lažila, Ta-Ta je smatrao za svoju dužnost da se pobrine, da 

svi reoni njegove prođavnice budu snabdeveni robom. Bilo 

je momenata kada se mislilo (naročito pred kraj prošle go

dine) da će Jugoslavija u 1940 god. ostati potpuno bez robe. 

To je lako moglo da bude s obzirom na blokadu jugo-istoka 

Evrope. Ta-Ta je zbog toga preduzeo akciju da se snabde 

robom za tu eventualnost. Ta odluka nije bila laka. Nije se 

moglo znati kada će se svršiti rat i Ta-Ta se mogao zateći 

sa ogromnim lagerom robe, čija bi cena morala da ide na 

niže. On je taj rizik ipak prihvatio iz prostog razloga što je 

smatrao da princip »službe mušteriji« nalaže da prodavnica 

bude stalno snabdevena robom, čak po cenu gubitka usled 

eventualnog velikog pada cena. Druga važna promena u ak

tivi je smanjenje dužnika od 5 miliona na 3,8 miliona. Sma

njenje iznosi punih 1,2 mil. dinara. Primećuje se dalje u ak

tivi smanjenje gotovine od 1,27 mil. dinara u 1938 god. na

0,5 mil. Ono je bilo neizbežno s obzirom na napon koji je 

učinjen za povećanje lagera robe.

U pasivi je najveća promena povećanje poverilaca od

4,3 miliona dinara u 1938 god. na 8,3 miliona u 1939. Pove- 

rioci se gotovo udvostručili. Objašnjenje za ovo nalazimo u 

aktivi, a specijalno u poziciji robe. Nije drukče ni moguće 

bilo tako znatno povećati lager, a da se ne pribegne kreditu.

Celokupan obrtni kapital iznosi preko 17 miliona di

nara. On je veći za dva miliona prema prethodnoj godini. 

Povećanje čak i nije toliko za koliko su se povećali poverioci 

odnosno roba usled toga što su se smanjile druge pozicije 

iz pasive.

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1936 1937 

u hilj.

1938 

. din.
1939

Lični izdaci 3.562 5.304 6.103 6.777
Porezi, takse, dažbine 772 2.662 2.724 3.208
Kamata 511 207 22 127
Opšti rež. troškovi 3.239 4.187 4.190 4.116
Otpisi ' ■ 606 620 631 668
Prenos gubitka 845 — —

Čisti dobitak — 97 1.475 1.874
Dotacija rez. fondu — 204

Dobitak

Bruto prihod 7.485 13.922 15,319 16.981
Gubitak 845 — — —

Prenos dobiti — —■ 96 70

Zbir računa gubitka ili

dobitka 8.691 13.922 15.412 17.051

Ni račun gubitka i dobitka ne pokazuje neke revolu-

cionarne promene. Karakteristično je da se bruto dobitak

povećao od 15,4 na 17 miliona dinara. Povećanje iznosi 1,6 

miliona, a zbir jedne strane računa gubitka i dobitka ravan 

je zbiru jedne strane računa izravnanja. To su obične pojave 

u trgovini. Kod rashoda vidimo povećanje ličnih izdataka od

6,1 u 1938 na 6,7 mil. din. u 1939 godini. Ovo povećanje aktive 

je prirodna posiedica povećanja volumena posla. Mnogo je 

jače povećanje dažbina: od 2,7 na 5,2 miliona dinara. Ni 

ovome ne treba nikakav naročiti komentar. Uostalom, čak je 

i veliko pitanje da li ova suma pretstavlja svu dažbinu. Lako 

je mogućno da će se jedan deo platiti u tekućoj godini. Opšti 

režiski troškovi ne samo da nisu povećani, već su čak nešto 

smanjeni: kreću se oko 4,1 milion dinara. Otpisi se drže ta- 

kođe na istoj liniji: oko 668.000 din. Čist dobitak od 1,944.000 

dinara sastoji se iz dva dela: iz prenosa dobitka iz 1938 god. 

okruglo 70.000 din. i dobiti u ovoj godini u iznosu od 1.874 

miliona din. Odlukom Upravnog odbora prenosi se na iduću 

godini 24.000 din., a ostatak deli među akcionare.

RUDNICI UGLJA U ALEKSINCU B. D., BRUXELLES

Eksploatacija Aleksinačkih rudnika uglja otpočela je 

1903 godine, kada se za te rudnike zainteresovao belgijski ka

pital. Bezimeno društvo Rudnika uglja u Aleksincu osnovano 

je 11 maja 1903 sa glavnicom od 1 mil. franaka. Kratko vre- 

me posle toga izbio je, kao što je poznato, svetski rat, a po

sle je došla okupacija. Za vreme okupacije društvena postro

jenja pretrpela su velike štete, tako da se odmah posle rata 

moralo pristupiti njihovoj potpunoj obnovi. Ratna šteta, koja 

je u 1922 bila dosuđena sa 15,72 mil. dinara nije Društvu 

nikada nadoknađena, zbog toga što Jugoslavija nije prizna

la ove oštete inostranim društvima i ako su bila saveznička, 

tako da je ono bilo primorano da obnavlja svoje instalacije 

isključivo sopstvenim sredsvima. U vezi s tim glavnica je 

pred kraj 1919 povećana za 3 mil. na 4,5 mil. franaka a u mar

tu 1924 godine za još 1,5 mil., na 6 mil. franaka.

Društvu je u narednim godinama bilo pošlo za rukom 

da pored redovne isplate dividende, u znatnoj meri poveća i 

svoje fondove. Od 1929 pa sve do 1983, u vezi s krizom, 

poslovi su nazadovali, kao kod većine naših preduzeća. Me

đutim, blagodareći tome što su ovde još pre krize bile pre- 

duzete potrebne mere opreznosti, kako u tehničkom, tako i 

u komercijalnom i finansijskom pogledu, Aleksinački rudnici 

relativno dobro su prebrodili i taj težak period. Samo u 

1931/32 i 1982/33 akcionari su ostali bez dividende, ali su dru

štveni fondovi, koji su bili stvoreni ipre opšte privredne kri

ze, ostali u glavnom netaknuti. To je omogućilo da se glav

nica u 1936 poveća sa 6 na 15 r lil. franaka.
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Društvena rudarska koncesija obuhvata 1.190 hektara 

zemljišta kod Kraljevca i Aleksinca. Postoje četiri ugljenokopa: 

Sv. Đorđe, Sv. Aleksandar, Sv. Petar i Sv. Marija. Eksploata

cija se vrši na nivoima koji se nalaze između 126 na oknu 

Sv. Marija i 355 m ispod zemljine površine na Sv. Petru. 

Nadzemna postrojenja sastoje se iz najasavršenijeg uređaja 

za ispiranje i sortiranje uglja, iz moderne fabrike briketa, ži

čane železnice, velike radionice sa livnicom i sopstvene elek

trične centrale. Preko stanice Ađrovac rudnik je vezan pru

gom normalnog koloseka za železničku liniju Beograd—Niš. 

Društvo je izgradilo i modernu radničku koloniju —  sa više 

grupa stanova, potipuno higijenskih, snabdevenih pitkom i 

rečnom vodom, koji su okruženi parkovima.

Od 1933/34 eksploatacija se počela opet povećavati. U 

toku 1937 g. stavljeno je opet u pogon i oko Sv. Petar, čija 

je eksploatacija ranije zbog krize bila obustavljena. Radovi 

na otvaranju novog okna Sv. Marija počeli su u toku 1938/39 

poslovne godine i završili su se početkom 1940 godine.

Evo podataka o proizvodnji Aleksinačkih rudnika za po- 

slednjih deset godina (u tonama):
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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 06.601

1932/33 103.625 82.075 10.579 73.142

1933/34 130.110 98.303 11.760 87.711

1934/35 149.840 112.434 12.573 96.906

1935/36 172.523 126.856 12.923 115.574

1936/37 215.242 160.700 12.406 149.501

1987/38 247.500 183.380 11.639 172.212

1938/39 249.195 181.532 11.658 169.361

U 1934/35 poslovnoj godini proizvodnja je opet bila do

stigla onu iz godine pre krize, a u sledećim godinama, sve 

do prošle, ona je naglo rasla i dostigla je visinu o-d oko 250 

hiljada tona »bruto«. Povećanje prema najnepovoljnijoj 1932/ 

33 godini iznosi skoro 150°/o, Dok je bruto proizvodnja i u 

prošloj godini pokazivala izvesno manje povećanje, dotle je 

»neto«-proizvodnja u 1938/39 iznosila 181.532 tone i bila je 

za 1.850 tona slabija od one iz prethodne godine. Sopstvena 

potrošnja uglja u prošloj godini iznosila je 6,4°/o od ukupne 

neto'iproizvodnje, uglavnom jednako kao i u 1937/38. Za pro

daju u 1938/39 ostalo je 169.360 tona, oko 2.850 tona manje 

nego u prethodnoj godini.

Iako su cifre proizvodnje i prodaje za prošlu godinu 

samo neznatno niže od onih za prethodnu, ipak prošlogo

dišnji prihodi od proizvodnje i prodaje izraženi u belgijskim 

francima jedva dostižu 529/o onih iz 1937/38 i ako je dobitak 

u dinarima bio veći. Uzroka za to ima više. Jedan od glav

nih je taj, što je u vezi sa međunarodnim događajima kurs 

transfernog dinara znatno pao. Sem toga povećanje poreza 

na dobitak smanjilo je u vrlo osetnoj meri čist dobitak.

Račun gubitka i dobitka sastavljen je prema belgijskim 

i francuskim uzansima i pretstavija u stvari podelu dobiti: 

Evo glavnih podataka (u belgijskim francima):
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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 — —

1933/34 1.823 — 1.450 321 25

1934/35 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

1937/38 4.397 571 1.600 2.248 175

1938/39 2.280 825 1.600 970 75

Prihodi od proizvodnje i ostali prihodi koji su pre krt

ze iznosili oko 4 miliona franaka godišnje su počeli već i
1929/30 da se naglo smanjuju, a u 1931/32 iznosili su same

1,11 mil. Ni naj.rigoroznija štednja nije mogla da dostigne 

tempo kojim su u to vreme opadali obim prodaje i prodajne 

cene uglja. U 1931/32 i 1932/33 nije moglo da bude ni govora

0 pođeli dividende. Da bi se mogli izvršiti potrebni otpisi u 

1931/32 izuzeto je iz rezevnog fonda 297 hilj. franaka, a u 

1932/33 godini 649 hilj. franaka. Tek u 1936/37 prihodi su 

opet bili dostigli visinu iz godine pre krize. U pretprošloj 

godini su u odnosu na prethodnu, u vezi s povećanjem pro

izvodnje i prodaje, pokazali dalju tendenciju porasta, ali se 

ova kao što je već spomenuto, u prošloj godini nije'nastavila. 

Naprotiv, zbog već objašnjenih razloga prihodi u belgijskim 

francima u toj godini jedva su premašili polovinu onih iz 

1937/38. Dividenda za prošlu godinu iznosi 75 fr. po akciji 

neto odnosno 4,1'% prema 9,Г°/о u prethodnoj, 8,2% u 1936/37

1 6,8% u 1935/36 poslovnoj godini prema uloženom kapitalu.

Za amortizaciju u prošloj godini upotrebljen je, kao i 

u prethodnoj, iznos od 1,6 mil. franaka; 467.000 preneće se 

na novi račun, a 68 hilj. franaka otpada na dnevnice i tan

tijeme članova Upravnog i Nadzornog odbora. Društvo nije 

nikada delilo naročito visoke dividende akcionarima, čak ni 

u vrlo povoljnim godinama, jer je veći deo dobitka upotreb

ljen za amortizaciju, podizanje novih instalacija i za pove

ćanje rezervnih fondova. Blagodareći toj mudroj poslovnoj 

politici Rudnici ugija u Aleksincu danas počivaju na tako 

sigurnim temeljima, da se nešto zdravije teško dade i za
misliti.

Struktura kapitala je upravo sjajna. Zbir bilansa iskazan 

je sa 37,4 mil. belg. franaka. Od tog ne otpada više od 4,4 

mil. na tuđa sredstva. Ova su biiansirana preko tri računa: 

»razni poverioci« iznose 1,96 mil.; na nadnice čija je isplata 

dospevala na nekoliko dana posle zaključka, otpada 139 hilj., 

a neisplaćena dividenda je iskazana sa 2,3 mil. Ova poslednja 

pozicija je u vezi sa teškoćama transfera.

Investicije iznose 16,53 mil., što znači da na njih ot

pada 44,2°/« cele aktive. Pre deset godina, krajem 1928/29, 

bili su bilansirani sa 16,26 mil. fr. Prema tome iznòs otpisa 

na tom računu u glavnom odgovara nabavnoj vrednosti no

vih investicija izvršenih u istom vremenskom razdoblju od

10 godina. Gotovina i potraživanje kod banaka iznose 8,6 

mil. fr. Po prilici isto toliko iznose i »razni dužnici«, dok su 

zalihe iskazane sa 2,73 mil., a hartije od vrednosti sa 886 

hilj. belg franaka. U upoređenju sa prethodnom godinom po

većana su stanja investicija, zaliha i dužnika, dok je stanje 

gotovine nešto smanjeno. Međutim, sva ta povećanja i sma

njenja ne prelaze okvir normalnih promena. Ipak se mora 

naglasiti da je kretanje gotovine vrlo karakteristično. Dru

štvo bi moglo sastaviti bilans bez i jedne pare duga, pa bi 

tada imalo, gotovo redovno, još uvek po 4—5 miliona bel

gijskih franaka u gotovini i potraživanja kod banaka. Takva 

preduzeća mogla bi se na prste izbrojati i u zemlji čija je 

privreda znatno jača od naše.

U Upravnom odboru su g. g.: Charles Brunard (pret

sednik), Maurice Herve (potpretsednik), Prime Arnould Car

dinal, Louis Dupont, Ferdinand Gramberd i Vasilije Jova- 

nović. Nadzorni komesari su g. g. Robert Arnould i Paul 

Herve.
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Садржај
Srpsko akcionarsko rudarsko i topioničko industrisko društvo »Sartid«

Cement a. d. — Beograd

Beočinska fabrika cementa a. d. u Beočinu

„Кроација” творница портландцемента д. д., Загреб

Beograd

SRPSKO AKCIONARSKO RUDARSKO I TOPIONIČKO 

INDUSTRIJSKO DRUŠTVO »SARTID« — BEOGRAD

Sad se tek vidi koliko je dalekovidna bila »Sartiđova« 

uprava, kada je u toku poslednjih godina prešla na proiz

vodnju važnih potrošnih artikala od gvožđa i kada je po

digla visoku peć u Maj dan-Peku. Ekonomsko-ipolitičku važ

nost odluke u vremenu slobodnog prometa nisu mogli da 

procene ne samo široka publika, nego ni odgovorni uprav

ljači naše privredne politike. Sada, u vremenu, kada je snab- 

devanje zemlje ugroženo i izradama od gvožđa otežano —■ i 

u mnogim artiklima čak dovedeno u pitanje —  svako vidi, 

pošto to zaista nije teško, koliko je našoj zemlji potrebna 

teška industrija gvožđa,. kao i moderne fabrike za preradu 

gvožđa. Sa te tačke posmatrano važnost »Sartida« za našu 

privredu je ogromna, pošto su u njemu ujedinjene najvažnije 

grane industrije gvožđa.

Razvitak »Sartida« je vrlo interesantan. Rad u fabrici 

u Smederevu zapravo je počeo 1921 godine sa proizvodnjom 

gvozdenih konstrukcija, mostova, vagona, kotlova, ipontona, 

parobroda, šlepova itd. Većina poslova vršena je za račun 

države. Posle kada su smanjene državne porudžbine »Sartid« 

je izvršio preorijentaciju i počeo sa proizvodnjom alata i 

gvozdenih predmeta masovne potrošnje. Fabrikacija tih pro

izvoda počela je punom parom u 192l8 g. U prvo vreme je 

bilo uspeha, ali kriza, koja je posle kratkog vremena počela, 

opet je stavila upravu fabrike pred sudbonosne odluke. Ona 

je obustavila, na osnovu sporazuma sa Brodskom fabrikom 

vagona, proizvodnju vagona. Istovremeno je podigla valja

onicu lima, koja je sve više proširivana i modernizovana. 

Osim toga je »Satrid« počeo da proizvodi i okruglo, fazono- 

vano i šipkasto gvožđe kao i kovanu i presovanu gvozdenu 

tobu. Pristupilo se izgradnji Siemens-Martinove peći u Sme

derevu, tako da je »Sartid« postao nezavisan od stranih po- 

l'ufabrikata potrebnih za valjaonicu. Posle toga otišlo se je

dan korak dalje podizanjem visoke peći u Majdan-Peku kod 

piritne rude, čime je »Sardit« zatvorio krug proizvodnje 

gvozdenih artikala »Sartidove« fabrike proizvode sve, od 

sirovog gvožđa do lađe.

Samo u industriski razvijenim zemljama imamo pri- 

mere za izgradnju preduzeća na tako širokoj osnovi. Kod 

»Sartida« to takođe nije slučaj nego je plod vrlo smišljenog 

rada, pri čemu su se iskoristile mnogobrojne veze društva 

sa najnaprednijim evropskim preduzećima za proizvodnju 

gvožđa. Naša zemlja mora da bude srećna, što se na taj na

čin obogaćuje narodni proizvodni inventar. No kao što to 

obično biva kod nas, nadležni ne samo što nisu potpomagali 

nastojanja društva, nego su ih vrlo često i otežavali, stva

rajući nepotrebne teškoće. To je naravno kočilo rad društva, 

ali ga nije omelo. Izgrađivanje tako velikog preduzeća kao 

što je »Sartid« samo po sebi je teško. Vrlo često se de

šava, da se planovi i proračuni u praksi pokazuju drukčiji 

nego što su predvideli. Ni kod »Sartida« nije išlo sve glatko. 

Bilo je tu manjih i većih teškoća. Savremena metalurgija za- 

hteva veliku praksu, ne samo vodećeg osoblja nego i rad

nika. U našoj zemlji gotovo i nema stručnih radnika u toj 

proizvodnoj grani. To je stalni izvor najvećih teškoća. Vrlo 

je teško naći i vodeće osoblje, naročito za samostalan rad 

sposobne inženjere. Sve te teškoće »Sartid« je uspešno re

sio. Danas društvo već sasvim drukčije stoji, nego što je 

stajalo još pre nekoliko godina. Ceo organizam postepeno 

đobija sve savršeniju harmoniju, iako ponegde se još po

javljuju teškoće. Najozbiljniji izvor teškoća bila je visoka 

peć u Majdan-Peku, Tu je trebalo rešiti jedan krupan tehnički 

zadatak, topljenje gvožđa pomoću drvenog uglja. Taj način 

se primenjuje u Rumuniji već odavno. Kod nas, međutim, 

»Sartidov« pokušaj je prvi i prema tome se moralo raču

nati, da će troškovi proizvodnje u prvo vreme biti visoki, 

viši nego što je tržišna cena gvožđa. »Sartid« je svesno ra

čunao s time, da će za izvesno vreme proizvoditi skuplje 

sirovo gvožđe, nego što bi isto mogao da kupi. U slučaju 

»Sartida« žrtve je u celosti snosilo samo preduzeće, što je 

izuzetak, jer obično država daje beneficije, da bi unapredila 

važne industrijske grane. Mirno bi se moglo reći, da se u 

slučaju »Sartida« postupalo obratno, naime preduzeće je mo

ralo da podnosi žrtve, da bi moglo da proširi svoju proiz

vodnju. Ali sve ovo već pripada prošlosti; »Sartid« je poka

zao da privatna inicijativa i bez potpore države, pa čak i

sputavana od nje, može da postigne značajne uspehe, koji 

idu u korist narodne privrede. Naša nadležna državna uprava 

bi mogla iz Sartidovog primera mnogo da nauči, ako bi htela.

Ogromni tehnički napor društva iziskivao je i anga- 

žovanje velikih kapitala. To se vidi iz donje tablice, koja sa

drži završne račune za poslednje četiri godine:

Aktiva

Investicije 

Nove investicije 

Materijal na stovarištu 

Blagajna

Hartije od vrednosti 

Dužnici

Račun izravnanja

1936 1937 1938 1989

u hilj. din.

59.926 61.143 77.794 81.785

7.217 16.650 3.901 2.163

17.928 28.494 36.094 29.945

480 425 320 402

958 937 1.007 948

12.538 6.827 8.356 17.668
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Pasiva

Glavnica 45.000 45.000 45.000 45.000

Rezervni fond 453 500 600 900

Fond amortizacije 17.324 19.846 22.084 25.886

Zadužnice 6.000 6.000 6.000 6.000

Poverioci 24.160 41.505 52.326 54.740

Dobitak 110 1.625 426 349

Zbir bilansa 93.047 114.476 127.562 132.910

Račun gubitka i dobitka

Gubitak

Prenos gubitka 473 — — —

Upravni troškovi 1.798 1.198 2.464 2.248

Kamata 976 1.364 2.252 4.251

Porez 2.469 3.168 4.142 4.881

Otpis 4.770 2.522 2.237 3.802

Kurs. razl. i manjak mat. —- — — 266

Dobitak 110 1.625 42.6 349

Dobitak

Prenos dobitka — 16 46 96

Brodogradilište 236 159 917 —

Bruto zarada 10.257 10.567 9.991 15.316

Prihod od efekata 44 44 40 40

Provizije 59 191 928 346

Zbir gubitka-đobitka 10.596 10.877 11.522 15.798

Obrtni kapital, ■koji je identičan sa zbirom bilansa, po-

većao se i dalje, na 132.9 mil. din. prema 127.6 mil. u 1938

g., 114 mil. u 1937 i 93 mil. u 1936 g. Povećanje obrtnog ka

pitala posledica je velikih investicija. »Sartid« je morao da 

izvede svoj investicioni program pomoću tuđeg kapitala.

Paralelno sa investicijama raste tuđ kapital, koji je u  1939 g.

iznosio 60.7 mil. din. prema 58.3 mil. u 1938 g., 47.5 mil. u 

Г937 i 30 mil. u 1936 g. I sopstveni kapital se povećao. Na

ročito treba istaći povećanje fonda amortizacije, koji je

krajem 1939 g. iznosio 26 mil. din. prema 22 mil. u 1938 g.,

20 mil. i 17 mil. u dvema prethodnim godinama.

Pretežni deo kapitala pretstavljaju investicije, čija je 

vrednost u bilansu navedena sa 83.8 mil. din. prema 81.8 mil.,

77.8 mil. i 61.4 mil. u ranijim godinama. Najveći investicioni 

period »Sartida« bio je u trogodišnjem periodu od 1936— 1938, 

za koje vreme je društvo investiralo 27.7 mil. din. Za svo 

ranije vreme, ako računamo samo posleratni period od 15 

godina otpada na investicije 53.6 mil. din. Investicije čine 

prosečno nešto ispod 65% obrtnog kapitala. One su sa oko 

90Vo pokrivene sopstvenim sredstvima. Prema tome izlazi da 

najveći deo tuđeg kapitala otpada na finansiraije nabavki po

trebnog materijala i prodaje. Materijal na stovarišta iznosio 

je okruglo 29.9 mil. din. manje nego u 1938 g. sa 36 mil. din., 

ali više nego u ranijim godinama. U toj poziciji se nalaze si

rovine, polufabrikati, gotova roba i nedovršeni radovi. Nje

gov pretežni deo čine sirovine. S obzirom na otežanu na

bavku sirovina društvena uprava je primorana da drži veli

ke zalihe sirovina. To je jedan važan i opravdan razlog upo

trebe kredita, pošto zbog nestašice sirovina može da bude 

doveden u pitanje i rad preduzeća. Dužnici su u 1938 g. 

znatno porasli sa 8 mil. na 17.7 mil. din. Prodaje kod »Sar

tida« vrše se za gotovo, i samo izuzetno na kratkoročni kre

dit. Jedino državi mora »Sartid« da odobrava srednje pa i 

kredite sa dužim rokom. Pošto je poslovanje sa državom po

raslo, povešali su se i dužnici, koji se najvećim delom sastoje 

od državnih nadleštava. »Sartidova« potraživanja su potpuno, 

osigurana. To se vidi i po tome, što već godinama nije bilo

gubitka kod dužnika, odnosno ponekad samo u sasvim ne
znatnim iznosima.

»Sartidove« fabrike bile su u 1939 g. dobro zapo

slene, izuzev brodogradilišta, koje nije radilo. Za prvih se

dam meseci poslovne godine poslovanje je bilo slabo, pošto 

su cene pokazivale tendenciju padanja. Posle izbijanja rata 

cene gotovih proizvoda su skočile, ali ne tako brzo kao one 

sirovina. Teškoće usled promenjenih prilika su savladane, 

tako da je verovatan znatan porast zarade u tekućoj go

dini. Bruto zarada se znatno povećala sa prosečno 10 mil. u 

lanijim trima godinama na 15 mil. din. Provizija od prodaje 

smanjena je sa '928.000 na 346.000 din., ali je mnogo veća 
nego u 1935 i 1936 godini.

Uprava je uspela da nešto smanji troškove, sa 2.5 mil. 

na 2.2 mil. din. To je jedina vrsta troškova koja je sma

njena. Inaće ostali troškovi su znattio porasli, tako kamate 

sa 2.2 mil. na 4.3 mil. din., porezi sa 4.1 mil. na 4.9 mil. din. 

i otpisi sa 2.2 mil. na 3.8 mil. din. U 1939 g. bilo je i gubitaka 

na kursu deviza, a isto je nastao manjak prilikom inventa- 

risanje u ukupnom iznosu od 266.000 din. Dobitak je bio ma

nji nego u prethodnim godinama i iznosio je 349.000 din. On 

je upotrebljen za povećanje rezervnog fonda i 28.870 din. 

preneto je na račun nove godine.

U upravnom odboru su g. g.: d-r Ferdinand Gramberg, 

pretsednik; Maks Aritić, potpretsenik; Marsel Bard, del. ad

ministrator; Oskar Bart, d_r Milan Jartoš, Augue D. Vikers, 

Paul Ganthier, Petar T. Milanović, Dragan Milićević, inž. 

Vlada Mišković, Andrija Radović, Georg Tietz, inž. Dušan 

Tomić inž. Georg Fay i inž. Otmar Henn.

Članovi nadzornog odbor su g. g.: Živojin Nešić pret

sednik; Oto S. Ducker, Milorad Jeftanović, d-r Đorđe Jova- 

nović, Arnold Sauren, Ferdinand Medek i d-r Dimitrije M. 

Perović.

CEMENT A. D. — BEOGRAD

Naša industrija cementa opet preživljava tešku krizu. 

Ona spada među industrijske grane koje su najviše pogođene 

neredovnim stanjem u Evropi. U naročito težak položaj došla 

je naša industrija cementa na Primorju, jer je ona u prvom 

redu upućena na izvoz, a ovaj je, zbog poznatih međunarod

nih događaja, gotovo sasvim prestao. Nije znatno povoljniji 

ni položaj ostalih fabrika cementa u zemlji, jer je zbog sma

njene građevinske delatnosti smanjena i unutrašnja potrošnja. 

Preduzeća cementne industrije primorana su da se bore i 

s nizom drugih teškoća, koje su izazvane poskupljenjem rad

ne snage, povećanjem poreza, raznih dažbina i prevoznih ta

rifa, kao i nezgodama oko dobave pomoćnog pogonskog ma

terijala. Zbog svih ovih teškoća mnoga preduzeća cementne 

industrije došla su u gotovo bezizlazan položaj, pa će biti 

primorana da Obustave rad.

Za preduzeća na Primorju, koja rade pretežno za izvoz, 

bila je već prošla godina vrlo nepovoljna. Izvoz u 1939 u 

poređenju s onim iz prethodne godine smanjen je, naime, 

po količini za 21,5°/o, a po vrednosti za 7,3*Vo. Na vanredno 

nepovoljni uticaj rata ukazuje i činjenica da je izvoz u toku 

poslednja četiri meseca 1939 bio za 56,®°/o po količini odnosno 

za 43,1<|/о po vrednosti manji od onog u istom razdoblju 

prethodne godine. Unutrašnja potrošnja cementa u prošloj 

godini nije se bila još smanjila. Ona je bila čak za 4,2*>/o veća 

od one u Г938. Međutim, i prihodi fabrika koje rade za unu

trašnju potrošnju bili su manji od onih u prethodnoj godini, 

što je posledica povećanja proizvodnih troškova. Još ne raspo

lažemo podacima o našoj proizvodnji i prodaji cementa u 

toku prvih 6 meseci tekuće godine. Prema podacima koje je
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objavila Narodna banka proizvodnja cementa u prvom tro- 

mesečju 1940 bila je za 37,9% manja od one u istom raz

doblju 1939 godine. Izvoz cementa u prvom tromesečju 1940, 

u poređenju sa istim tromesečjem 1939, smanjen je, pak po 

vrednosti za 49%. Kao što se vidi, stanje se sve više po

goršava.

Prodaju cementa u zemlji i prošle godine vršilo je 

»Cement a. d.« Našim čitaocima je poznato da je »Cement 

a. d.« osnovano 30 marta 1936, kao kartelna organizacija 

naše cementne industrije, kako primorske, tako i one u du

navsko savskom rejonu. Pored zajedničke prodaje ugovoreno 

je i rejoniranje prodajnih područja i zajedničko utvrđivanje 

prodajnih uslova. Protiv kartela cementne industrije iznošena 

su najrazličitija sumnjičenja: da povisuje cene, da zatvnra 

postojeće fabrike cementa i da svesno ograničava proizvođ- 

nzu, da namerno koči građevinsku delatnost u zemlji, da od

ređuje različite cene za razna mesta u zemlji, da su mu gra- 

đevinari-preduzimači ostavljeni na milost i nemilost u po

gledu kreditiranja , da kartel ovima ne dostavlja cement koji 

njima treba, već onaj ikojim on raspolaže itd. Kada se stvari 

posmatraju bez pristrasnosti, moraće se doći do zaključka da 

su sve te optužbe bez stvarne podloge.

Kod nas je ušlo gotovo u običaj da se o kartelima piše 

i govori nepovoljno. Međutim, savršeno netačna je tvrdnja 

da se karteli osnivaju jedino radi povišenja cena i ošteći- 

vanja potrošača. »Cement a. d.« ima sasvim drukčije ciljeve. 

Ovaj kartel nije osnovan radi povišenja cena niti su zbog 

njega fabričke cene cementa povišene. Prilikom njegovog 

osnivanja mislilo se u prvom redu na racionalizaciju pro

dajnih, podvoznih i kreditnih prilika, dakle na momente koji 

su neobično važni i sa nacionalno-ekonomskog gledišta. Pre 

osnivanja »Cement a. d.x konkurencija među našim cementnim 

fabrikama bila je neobično jaka. Borba nije vođena samo na 

granicama prodajnih rejona -pojedinih preduzeća, već su, na 

primer, dalmatinske fabrike često prodavale svoj cement čak 

u Subotici, Novom Sađu i Beogradu, a fabrike iz unutrašnjo

sti — u Splitu, Šibeniku, pa čak i u Boki Kotorskoj. Gubici 

su pri takvom stanju stvari bili neizbežni. Na rentabilitet po

slovanja nepovoljno je uticalo i sve jače kreditiranje mušte

rija, ne samo zbog gubitka na kamati, nego i zbog osetnog 

porasta nenaplativih potraživanja. Najglavniji cilj sporazu

ma među fabrikama koje su osnovale »Cement a. d.« leži, 

prema tome, u racionalnijem snabdevanju tržišta s obzirom 

na geografski i tarifni položaj pojedinih fabrika. Bila je po

trebna i međusobna kreditna zaštita, koja treba da oteža isko- 

rišćavanje fabrika od strane nesavesnih kupaca.

Dakle, kako prvobitni, tako ni sadašnji zadatak »Ce

menta« a. d. nije da povisi cene, nego đa smanji troškove 

distribucije, a po mogućnosti i prodajne cene. Visoke cene 

cementa štetne su, naime, i za cementnu industriju, jer one 

smanjuju tražnju. Cementnim fabrikama, koje imaju ogro

man neiskorišćeni kapacitet, ne može sigurno da bude prijatno 

nikakvo smanjivanje tražnje cementa. Da je za industriju 

cementa preče i važnije pitanje povećanja proizvodnjie od 

povišenja cena, ona je dokazala i time, što je u januaru pro

šle godine sama ismanjila cenu cementu koji se upotrebljava 

za izgradnju puteva u zemlji.

Uostalom, iako su u toku prošle godine proizvodni 

troškovi cementa znatno povišeni, ipak ni fabrike cementa 

ni njihova kartelna organizacija nisu povisile cene prodaje 

cementa. Šta više, cement je jedini industrijski proizvod u 

našoj zemlji, čija je prodajna cena »franko fabrika« još i do 

danas ostala na onoj visini, na kojoj je maksimirana Ured

bom iz 1934 godine. Što je cement na mestu potrošnje, uprkos 

tome, sve skuplji, za to nisu ni najmanje krive ni fabrike ce

menta ni njihova kartelna organizacija, jer je đo toga došlo 

isključivo zbog povećanja javnih dažbina i podvoznih stavova.

Evo glavnih bilansnih podataka »Cementa« a. d. za 

prve četiri poslovne godine:

Aktiva 1936 1987 1938 

u hiljadama dinara

1939

Gotovina i banke 2.031 2.686 2.422 2.772

Hart, od vrednosti — — — 185

Zalihe 574 — — —

Dužnici 14.528 1.870 16.340 18.484

Menice 25 — 22 —

Inventar 160 116 182 212

Kaucije 50 44 65 34

Polog kaucija 3.000 3.000 3.000 3.000

Polog efekata 256 1.083 894 617

Razna aktiva — 10 47 123

Pasiva

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000

Rezervni fond — 7 7 7

Fond kur. razl. ef. — — — 11

Poverioci 16.231 3.236 17.763 20.169

Razna pasiva 63 500 276 590

Polog kaucija 3.000 3.000 3.000 3.000

Polog efekata 256 1.083 894 617

Čisti dobitak 74 32 32 32

Zbir bilansa 20.624 8.859 22.972 25.427

Rashodi

Čin. plate i beriva 1.433 2.095 —■ —

Porezi i pristojbe 137 223 1.722 467

Poslovni troškovi 2.076 2.427 5.357 5.094

Čisti dobitak 74 32 32 32

Prihodi

Prenos dobitka — 32 32 32

Od komisione prodaje 3.697 4.407 7.017 5.533

Razni prihodi 23 38 62 28

Zbir prihoda 3.720 4.777 7.111 5.593

Zbir bilansa iznosi 25,4 mil din. Glavna pozicija na 

strani pasive je pozicija »poverilaca« (20,17 mil. din.), a 

glavnu poziciju na strani aktive pretstavljaju »dužnici« 

(18,48 mil.). Društvo nema drugih dužnika, osim kupaca ce

menta, a uglavnom ni drugih poverilaca, osim fabrika ce

menta koje zastupa. Pozicija »zalihe« nije se javila u bilan- 

sima za poslednje tri godine. To znači da se 'kupcima sva roba 

isporučuje neposredno iz odnosnih fabrika ili sa njihovih sto- 

varišta. U odnosu na prethodnu godinu »poverioci« su kra

jem 1939 bili za 13,5% odnosno za 2,4 mil. din. veći. Za ne

što manji iznos krajem 1939 bili su veći i dužnici. Međutim, 

tim promenama se ne može pridavati veći značaj, jer one 

mogu da budu i sasvim slučajne. Glavnica »Cementa« a. d. 

iznosi 1 mil. din., a podeljena je na 1.000 komada akcija od 

po hiljadu dinara. Sve akcije glase na ime i nalaze se u ru

kama naših cementnih fabrika.

Prihodi od komisione prodaje cementa u 1939 iznosili 

su 5,53 mil. din., za 1,48 mil. manje nego u prethodnoj go

dini. Na ime poslovnih troškova izdato je 92% tog iznosa, 

a za poreze ! takse №/o. Poslednje tri godina zaključene su 

bez ikakve čiste dobiti. Zbog velikog povećanja poreza i da

žbina u 1938 pretela je čak opasnost da se poslovanje završi, 

sa znatnim gubitkom. To je izbegnuto blagodareći povećanju 

doprinosa fabrika. Za prošlu godinu taj doprinos je opet 

smanjen. Treba podvući da su u 1939 i poslovni troškovi
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»Cementa« a. d. bili nešto manji od onih iz prethodne godine, 

ma da je prodaja u 1939 bila uglavnom na istom nivou od

nosno čak i za oko 4,2°/o veća od one u 1938. To znači da je 

upravi »Cement« a. d. pošlo za rukom da i u prošloj godini 

smanji troškove distribucije i da time bar unekoliko olakša 

vanredno teški položaj u kome se nalazi naše cementna in

dustrija.

BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A. D. U BEOCINU

Imali smo već priliku da naglasimo da je naša indu

strija cementa koncentrisana u dva rejona: dalmatinski, oko 

Splita, i savsko-dunavski, gde je najvažnija Beočinska fa

brika cementa. Pored toga u novije vreme podignuta je i 

jedna fabrika lokalnog značaja kod Skoplja. Naše fabrike 

cementa mogu samo delimično da iskorišćavaju svoj proizvod

ni kapacitet. Postojećih 14 fabrika u stanju su da proizvedu 

preko 1,6 miliona tona cementa godišnje. Međutim, iako je 

potrošnja cementa u našoj zemlji posle 1935 pokazivala iz- 

vesnu tendenciju porasta,, ipak je ona u prošloj godini izno

sila samo oko 470 hilj. tona, što znači da je time kapacitet 

naših fabrika cementa iskorišćen sa jedva 30°/». Dodamo li 

domaćoj potrošnji i izvezene količine, videćemo da je naša 

cementna industrija u prošloj godini prodajom svojih pro

izvoda u zemlji i inostranstvu svoj proizvodni kapacitet isko

ristila sa samo 49°/o. Ovi podaci jasno ukazuju na nepovoljnu 

situaciju u kojoj se nalazi naša cementna industrija.

Posle izbijanja rata u Evropi ova situacija se još i 

pogoršala. U analizi 'bilansa društva »Cement« a. d. već 

smo konstatovali da je prodajna cena cementa »franko fab

rika« još i danas ostala na ovoj visini, na kojoj je maksimi- 

rana Uredbom iz 1934 godine, ma da se je u toku poslednjih 

6 godina opšti nivo cena kretao stalno na više. Od početka 

rata taj porast na više je znatno ubrzan, povišene su nadnice, 

znatno veće su javne dažbine i socijalni tereti, sve više po

skupljuju i sve sirovine, kao i ipomoćni i pogonski materijal, 

tako da se ovo opšte poskupljenje ne može više paralizovati 

ni racionaliziranjem proizvodnje ni organizacijskim merama. 

Zbog toga je razlika između proizvodnih troškova i maksimi- 

ranih prodajnih cena cementa već toliko smanjenja da je kod 

mnogih fabrika cementa dovedena u pitanje ekonomičnost 

njihove industrijske delatnosti. S obzirom na to da se zbog 

prestanka izvoza i slabije građevinske delatnosti u zemlji 

osetno smanjuje i tražnja za cementom, može se očekivati 

da izvesne fabrike neće biti u mogućnosti da izdrže dalje 

pogoršavanje prilika i da će, pored ovih koje su već obu

stavile rad, i druge biti primorane da urade to isto. Pod 

ovakvim okolnostima, ako se želi održanje ove industrije, na

meće se potreba da se spomenuta Uredba o maksimiranju 

prodajnih cena cementa čim pre podvrgne reviziji.

Beočinska fabrika cementa osnovana je u toku 1869, 

dakle, pre 70 godina. Pre svetskog rata 1914— 18 ona je 

snabdevala cementom i gotovo celu bivšu Ugarsku, a vrlo 

znatan je bio i njen izvoz u balkanske države i Tursku. Po

sle Ujedinjenja ostalo joj je samo domaće tržište, jer je 

svaka država favorizovala svoju sopstvenu cementnu indu

striju. Dok je Beočinska fabrika cementa od 1906 do 1914 

godine uspevala da prodaje stalno oko 32.000 vagona ce

menta godišnje, dotle je ona u najpovoljnijim posleratnim 

godinama, u 1928 i 1929, uoči krize, mogla da proizvodi samo 

oko 16.000 vagona godišnje, iskorišćujući na taj način svoj 

proizvodni kapacitet sa oko 50®/«. Od početka 1930 do kraja

1935 prilike su se zbog poznatih uzroka, stalno pogoršavale, 

tako da ova fabrika u 1935 nije mogla da iskoristi ni punu

jednu četvrtinu svog kapaciteta. Posle 1935 do izbijanja rata 

u Evropi stanje se je postepeno opet popravljalo. Blagoda- 

reći tome, fabrika je u 1938 i 1939 opet mogla da iskorišćava 

oko 50°/o svog kapaciteta.

U svom poslednjem poslovnom izveštaju uprava Beo- 

činske fabrike cementa napominje da su isporuke ove fabrike 

u 1939 bile na istom nivou kao i one U prethodnoj godini. 

Prihod od fabrikacije, u poređenju sa onim iz 1938 godine, 

ipak se je smanjio za 2,91 mil. din. odnosno za oko S^/oi. 

To je posledica opšteg povećanja proizvodnih troškova. U 

toku prvih 5 meseci 1940 godine isporuke su se opet kre

tale uglavnom u istom obimu kao i u odgovarajućem ra

zdoblju 1939, ali se je izmenila struktura tih isporuka, jer se 

stalno smanjuje potrošnja cementa za privatnu građevinsku 

delafcnost. O budućim izgledima, naročito s obzirom na spolj- 

nopolitičke događaje, danas je teško govoriti. Na spomenuto 

smanjivanje privatne građevinske delatnosti treba* međutim, 

ukazati kao na skroz nepovoljan momenat, jer njezin zastoj 

nije štetan samo za cementnu industriju, nego on izaziva sve 

veću nezaposlenost i u svim drugim granama građevinske 

industrije. Već iz socijalnih obzira trebalo bi, zbog toga, na j

hitnije preduzeti sve potrebne mere radi sprečavanja daljeg 

razvitka u tom pravcu.

Bilansi Bočinske 

godine ovako izgledaju

fabrike cementa za poslednje četiri

Aktiva 1936

u

1937

hiljadama

1938

dinara

1939

Fabrika i nameštaj 94.576 95.546 96.518 98.516

Roba i materijal 13.642 13.027 13.604 15.993

Dužnici 47.620 57.995 54.895 58,654

Gotovina 3.161 1.270 3.849 1.760

Hartije od vrednosti 18.961 20.102 10.103 10,578

Vrednost penz. fonda 10.511 11.630 12.855 14.669

Polog hart od vredn. 1.265 2.630 6.115 3.089

Pasiva

Glavnica 40.500 40.500 40.500 40.500

Rezervni fond 5.800 5.950 6.200 6.500

Sipec. rez. fond 3.198 3.198 3.198 3.198

Rez. fond efekata 879 87-9 879 879

Fond valorizacija 10.066 10.066 10,066 10.066

Poreska ìezerva 250 250 250 500

Sopstv. sredstva 60.693 60,843 61.093 61.643

Amortizacioni fond 59.000 65,655 70.400 75.160

Penzioni fond čin. 10.511 11.630 12.855 14.669

Dobrotvorni fond 1.080 1.550 1.762 2.098

Poverioci 48.241 44.825 31.099 33.871

Razna pasiva 918 1.940 2.011 2.153

Nepodign. dividenda 2.790 5.820 4.424 3.515

Polog hart, od vredn. 1.265 2.630 6.115 3.089

Čista dobit 5,237 7.306 8.179 7.060

Zbir bilansa 189.736 202.200 197.940 203.259

Rashodi

Plate, trošk., soc. ter. 5.492 6.401 6.937 7.215

Amortizacija 4.150 6.655 4.700 4.761

Otpis dubioze 319 62 17 —

Porezi i takse 5.048 4.421 5.383 5.293

Trošarina (deo fabr.) 7.298 9.867 11.074 10.199

Čista dobit 5.237 7.036 8.179 7.060
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Prihodi

Proizvodnja 23.807 31.812 34.241 31.321

Kamata i razni prih. 2.271 2.775 1.926 3.058

Izuzeto iz rezerve 1.324 — — —

Prenos dobiti 142 125 123 144

Zbir prih. ili rashoda 27.544 34.712 36.291 34.528

Dividenda 10”/» 14"Vo 161% 14%

Krajem pretprošle godine zbir bilansa iznosio je 197,94

mil. din. i bio je za 4,26 mil. manji nego krajem prethodne

godine. Krajem 1939 zbir bilansa je rekordan sa 203,26 mil.

din. Povećanje prema prethodnoj godini iznosi 5,32 mil. din. 

Na strani aktive ima nekoliko .promena. Investicije su po

rasle i u prošloj godini, i to za za oko 2 mil. din., na 98,5 

mil. »Roba i materijal« iznose skoro 16 mil., za 1,4 mil. din. 

više nego u 1938. Ovo povećanje treba delom pripisati po

skupljenju pomoćnog i pogonskog materijala. »Dužnici« iz

nose 98,65 mil., pa su takođe veći za 3,76 mil. nego krajem 

prethodne godine. Za 1,8 mil. din. veća je, najzad, i »vred

nost penzionog fonda«, koja je bilansirana sa 14,67 mil. din. 

Nasuprot tome gotovina je za oko 2 mil. manja nego u 

1938. U poslednjem bilansu iskazana je sa 1,76 mil. din. Sma

njen je i »polog hartija od vrednosti« sa 6,11 mil. krajem 1938 

na 3,09 mil. din. krajem prošle godine. »Hartije od vrednosti«, 

koje su bile pale sa 20,1 mil. din., u 1937 na 10,1 mil. u 1938, 

prošle godine su povećane za oko pola mil. din., na 15,57 mil. 

Preko računa »hartija od vrednosti« knjiže se i učešća u mno

gobrojnim preduzećima koja pripadaju koncernu Beočinske 

fabrike cementa, ali se u njezinom portfelju sigurno nalaze 

i izvesni državni papiri. Oko 48°/o cele aktive otpada na in

vesticije, 29°/o na dužnike i nepunih 8% na robu i materijal.

U pasivi vidimo da sopstvena sredstva, ne računajući 

amortizacioni fond i čisti dobitak, iznose 616,64 mil., za 550 

hilj. din. više nego krajem 1938. Amortizacioni fond povećan 

je u prošloj godini za 4,76 mil. din., na 75,16 mil. Njime 

su investicije pokrivene sa 76,3“/». Sopstvenim sredstvima po

krivene su investicije ne samo sve investicije nego i vrlo 

znatan deo obrtnog kapitala. U tome se i ogleda velika fi- 

nansijska snaga Beočinske fabrike cementa. Poverioci iznose 

33,87 mil. din. (za 2,77 mil. više nego u 1938).

Već je spomenuto da je prihod od fabrikacije u 1939 

bio za 2,91 mil. din. odnosno 8,5°/o manji od onog iz pret

hodne godine. Prihod od kamate i razni prihodi bili su za

1,13 mil. din. veći nego u 1938. Međutim, ti prihodi ne po

tiču od fabrikacije cementa. Prihod od fabrikacije u 1939 iz

nosio je 31,32 mil. din. Na ime dela trošarine koji snosi fa

brika izdato je oko 32,5«/» tog iznosa, za porez i takse oko 

17%, za plate, troškove i socijalne terete 23%, a kao čista 

dobit ostalo je oko 12,5®/'» ukupnog prihoda od fabrikacije.

Kao što se vidi, oko pola bruto-prihoda od proizvodnje 

upotrebljeno je za isplatu poreza, taksa i trošarine. Na osnovu 

podataka o plaćenoj trošarini proizlazilo bi da je u toku 1939 

prodato 13.600 vagona cementa (prema 14.765,25 vagona u 

prethodnoj, 13.156,76 vagona u 1937 godini, 9.830,66 vagona 

u 1936 i 7.875,33 vagona u 1935 godini.

Iskazana čista dobit od 7,06 mil. din. ovako je pode- 

ljena: za 14®/o dividendu 5,67 mil. din., za tantijemu 691 hilj. 

din., za dotacijju rezervnom fondu 250 hilj. i za povećanje 

amortizacionog fonda 239 hilj. din., dok je ostatak od 209 

hilj. prenet na novi račun.

U upravi Beočinske fabrike cementa za 1939 bila su g.g.: 

Miloš Savčić (pretsednik), d-r Aurei Egri (potpretsednik), 

Damjan Branković, d-r Vlada T. Marković, d-r Emil Opler, 

Đorđe baron Orenštajn, Josip baron Rajačić, Dezider Šomo-

đi, Josip Šumaher, d-r Milan Vrbanić i Julije Jon. U nadzor

nom odboru nalazila su se gospoda: Milan Francuski, d-r Al

fred Gardonj, d-r Elemer Gelert, Mihajlo Gutman, Lazar 

Sladeković i inž. Jovan Petrović.

„КРОАЦИЈА” ТВОРНИЦА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА Д. Д.,

ЗАГРЕБ

Управа „Кроације” творнице портландцемеита д  д., 

ковстатује у cibom последњем извештају да je продаја це- 

мента у 1939 у одвосу на претходну годииу незнатво' по- 

расла. Капацитет ове фабрике био je релативно добро ис- 

коришћен, али су због опште екупоће знатво пораели и 

још увек раету и производни трошкови, тако да je прошлу 

пословву годину фабрика морала да закључв е губитком. 

Повећање производних трошкова na следствено и губитка, 

било би још осетљивије, да. „Кроација” у току 1937 и 1938 

није подигла вову теорницу, која омогућује вајрацвовал- 

нију производњу. Већ првликом *вршен.а анализе биланса 

„Кроације” за 1936 (бр. 47 од 20 аовембра 1937) и 1937 (бр. 

35 од 27 августа 1938) и 1938 годину (бр. 32 од 12 авгу- 

ста 1930) спомевули смо да се њена фабрика, која <је спа- 

дала у ред цементара средње величине, проширује и мо- 

дервизује. У ствари, подигнута je једна сасвим «ова нај>- 

рационалније уређена фабрика, с чијом се je изградњом 

почело у ју,ну 1937 и која je пуштена у погон у септем- 
бру 1938 године.

У погледу травспортних трошкова, који код цемен- 

га играју врло важну улогу, положај „Кроације” je доста 

повољак. Њеиа фабрика лежи у иепосредној близиетв јјед- 

иог великог и необично напредног града, у Потсуседу, ко- 

ји je удаљев од Загреба само десетак километара. За снаб- 

дева1Бе Загреба цементом „Кроадија” се, због тога може 

служити и камиоиима, којиг зиатно олакшавају и појевти- 

н>УЈУ травспорт. У вепосредвој бжзиви фабрике валази се 

и железвичка пруга, тако да се могу лако знабдевати, и 

удаљенвји крајеви. Чињевица да je ово предузеће, иако 

има најрацвоналвије уређеву фабрвку и сјајав географски 

положај, ипак пословиу тодиву завршило с губитком, ја- 

ово «ам показује да су прилике у вашој цемевтној ивду- 

стрвји заиста тешке. У тај тешки положај она je доведеиа 

с једве страве због превелике трошарине »ојом je оптере- 

ћен цемевт, a с друге стране због тога, што се продајна 

цева цемеита и даиас валази на вивоу утврђевом Уред- 

бом вз 1934 године, ма да су у току последњих 6 година 

произаодни трошкови показивали -стаЈгну теиденцију по- 
раста.

Ево завршних рачуна „Кроације” за 1939 г. и три 
претходне године.

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дивара

Инвестиције 17.623 18.219 19.936 56.835

Нова творвица --- 9.144 37.472

Иввевтар 366 425 511 --

Роба и материјал 2.408 3.203 4.168 4.165

Дужвици 14.081 11.573 1.088 3.108

Ефектв 427 410 5363 5.344

Г отовива 4.153 5.853 224 2.510

Разна актива -- --- 338

Г убитак --- — 897 945

Пасива

Главница 7.000 14.000 14.000 14.000

Резервни фовд 1.280 1.350 1.871 1.871



Фовд )Валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750

Резерва за обвову 250 250 250 250

Сопствена средства 10.280 17.350 17.871 17.871

Фовд амортизације 11.737 11.695 13.183 15.217

Фонд аморт. врећа 25 25 25 25

Певзиони фо'вд 712 838 978 1.013

Првериоци 14.573 14.328 36.582 39.274

Разва пасива 706 1.680 1.020 316

Чиста добит 1.025 1.911 --

Збир биланса 39.058 48.827 69.659 73.716

Расходи

Упр. тропж. и пла-те 2.232 2.863 3.061 3,661

Порези 5.273 4.927 5.421 6.099

Одржавање кућа 107 182 168 80

Отпи-с намештаја 36 51 72 62

Фо1нд амортизадије 940 958 488 2.035

Камата -- -- 595 983

Губ. ва курсу еф. 13 --

Прев. губ. 1938 -- -- 897

Чиста добит 1.025 1.911 -- —

Приходи

Превос добити 12 54 76 --

Од производње 9.140 10.267 8.514 12.637

Камата 181 280 26 •--
Од кућа 236 291 292 234

Губитак — -- 897 945

Збир прих. или расх. 9.6.26 10.892 9.805 13.817

Збир биланса „Кроације” ианоси 73,7 мил. дин., за 

4 мил. више 'него ;мрај;ем претходне године. У односу на

1936 збир биланса иовећан je за скоро 35 мил. дин., што 

je у врвом реду последица подизања вове потпуно рекон- 

струисане творнице. Ha страни пасиве видимо да je глав- 

вица у току 1937 повишена ca 7 на 14 мил. дин. Редовни 

резервни фовд у прошлој години у односу на претходну 

остао je вегаромењен, али у 1937 и 1938 дотацијама из чи- 

сте добити повишев за укупво пола милиова дииара. 

Амортизациоии фонд повећав je у 1938 за 1,5 мил., a у 

прошлој годиеи за даља 2 мил. дни. До 1938 код туђих 

средстава вије било значајнијих промева. Међутим, кра- 

јем те године „повериоди” су износили 36,5 мил. дин. и 

биии су за 22,2 мил. већи него крајем 1937. У току прошле 

године огаи су повећани за даљих 2,7 мил., на 38,27 мил. 

див. Укупна туђа средства, рачукајући ту и пензиони 

фонд, изиосе 40,6 мил. Насупрот томе стој>е сопствена оред- 

ства од 17,87 мил. див. и фонд амортизације од 15,2 мил.

Инвестиције су билансиране ca 56,83 мил. дин. Фонд 

амортизације ткжрива их само ca 26,8%, a фоид амо.рти- 

задије и сопствена средства ca 58,2%. To аначи да je 41,8|% 

иввестиција фвнанеирано туђим средствима. Прошлогоди- 

шши издаци за камату износили су само 983 хиљ. дин. To 

нам показује да просечна каматна стопа коју „Кроација” 

плаћа овојим повериоцима не прелази 2,51%. Треба имати 

у виду и чињевицу да знатан део туђих средстава има 

средњерочан KaipaKTep.

С обзиром на то да су последњих годива вршеве 

врло знатне инвестидије, сасвим je природво да су и „дуж- 

ници” знатно смањени. Ca 14,08 мил. дин. крајем 1936 они 

су били пали иа1 1,08 мил. у  1938. У току прошле годвне 

они су, међутим, повишени на 3,1 мил. дин. „Роба и мате- 

ријал” износе 4,16 мил. Према крајњем стању из претход-

ве годиве о;ва позиција ве показује готово никакву про- 

меву, am  je према стању из равијих година повишева. To 

je у вези. ca повећањем производвог капацитета фабрике. 

Ha страви активе видимо да „Кроација” има у свом порт- 

фељу и за 5,34 мил. див. „хартија од вредвости.” To су 

делом акције предузећа у којима „Кроациј.а” учествује, a 

делом државви папири, Готојввва je исказана у вослед- 

њем билансу ca 2,5 :мил. дин.

Приходв од цроизводње у 1939 изиосили су 12,6 мил. 

див. и били су за скоро 50% већи од о.вих из претходне 

годвве. Међутим, треба узети у обзир да су ce у 1938, 

као’ што ce и предвиђало, у вези, с изградњом нове фа- 

брике биле јавиле из1Весне тешкоће, које су проузроковале 

привремево смањење производње. Издацв за: порезе у 

прошлој години извосили су 6,1 'Мил. дин., за 678 хиљ. див. 

више вего у 1938. To значи да je иа порезе отишло око 

48,3l% укупиог бруто-привоса од производње. Ha управне 

трошкове и плате отишло je даљих 29% односио 3,66 мил. 

дин. према 3,06 мил. у 1908. За камату у прошлој години 

су издате 983 хиљ. дин., a за фоед амортизације одвоје« 

je извос од 2,03 мил. Прошлогодишње вословање заврше- 

во je ca губитком од 48 хиљ. див. Када ce томе дода и 

пренос губитка из 1938, види ce да укупни губитак износи 

945 хиљ. див. Taj1 износ пренет je на нови радун.

У  управи су господа: Миливој Црнадак (претседвик), 

д-р Ауер Егри (потпретседвик), Са-муел Д. Александер, 

ивж. Карл Ј. Банда, Карло Коронели, д-р Елемер Гелерт, 

Јулије Јон, д-р Феликс Мавдл, д-р Желимир Мажуравић, 

Ђуро Оренштајн, д-р Бранко Пливерић, Дезидер Шомођи, 

Јозеф Шумахер, Георг Улмзв и д-р Милав Врбанић. У над- 

зорном одбору налазе ce г,г.: д-р Нерослав Паскијевић,

Фрањо Шлезингер, Александер Увгар и инж. Рудолф Вр- 

банић.

Сваки иапредаи у производн>м ■  
употреби, cbe знање и сва иску- 
ства, што су их од годиие 1866 
стекли специјалистм наше opra» 
низације која обухвата цео свет, 
лримен»ују ce код фабрихације 

н a ш и х

G A R G O Y L E
М А З И В A

и дају им онај квалитет, ко|и га- 
рантује с и г у р а и  и екоиоммчаи 

погои.

)ugoslovenska
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Sadržaj :
Градска штедионица, Загреб

„Мостер” творница лака и боја д. д. —  Загреб

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Загреб je постао после српско-хрватског споразума 

административни центар једног великог и богатог подручја 

Југославије. Ta околност ће без сумње бити од користи за 

развитак самог града Загреба, што he допринети и напрет- 

ку загребачких привредних предузећа, a нарочито новча- 

них завода. Загребачка градска штедионица најуже je вг- 

зана са главним градом Бановине Хрватске, na стога je ве- 

роватно да ће и њој да претстоји сјајан развитак. Под нор- 

малним околностима морао би се већ показати почетак 

нове епохе <у животу загребачких новчаних установа, a пз- 

готово Градске штедионице. До тога, ме.утим, није дошло; 

a извештај Градске штедионице за 1939 г. дзказ je, да су 

негативни утицаји, изазвани ратом, били јачи од пози- 

тивних.

У току 1939 r. дошло je у два маха до јачег одлива 

улога на штедњу; први пут у марту, приликом окупације 

Ческе и Моравске; али су се тада улагачи брзо омирили, 

чим су видели да дз рата неће доћи. Подигнути новац 

брзо се вратио штедионици. Други већи одлив улога по- 

чео je крајем августа и у септембру после избијања рата 

између Немачке и савезника. Тада je ситуација за новчане 

заводе била много озбиљнија. Пренагли одлив улога спре- 

чила je делимично Уредба о исплати улога на штедњу. Али 

највећу опасност отклонила je ипак Народна банка, став- 

љајући новчаним заводима потребну готовину на раопо- 

ложење. Развој самих прилика после допринео je смирењу 

улагача, пошто je из дана у дан постало све јасније, да 

наша земља неће бити увучена у рат. Узгред буди речено 

„Народно благосташе” сталнз je указивало на то, још пре 

почетка рата, када се већ видело да je оружани сукоб не- 

минован. Али ни психолошко омирење већине народа није 

могло знатнз да побољша предуслове за штедњу. Прили- 

ке су постале такве, да се избегавала свака инвестиција 

новца и у опште дугорочни послови. Није место да анали- 

зирамо узроке тог развитка. Ми не можемо да не укажемо 

на то да je држава својим несрећним и неуким мерама у 

области привреде и финансија више допринела стварању 

тзг тешког и неповољног стања, него што je спречила да 

до њега дође. За делатност штедионице био je врло не- 

повољан стални пораст скупоће, као и то да je грађевин- 

ска делатност скорз потпуно стала. Ho штедионица je 

ипак —  захваљујући свом разгранатом пословању —  по- 

стигла и у минулој години леп успех.

У режији Градске штедиониде експлоатише се једно 

од најважнијих комуналних предузећа — оно градског са- 

обраћаја. У току 1939 г. електрични трамвај радио je врло 

задовољавајући. Крајем прошле године билз je у промету 

78 трамвајских кола, што je за 15% више него почетком 

године. Број путника се повећао за 7,8|%, a број возних 

километара за 4%. To иоказује да су се кола употребила

најрационалније. И промет аутобуса показао je леп напре- 

дак. Број преваљених мм. повећао се према 1938 г. за 3,3%, 

a број путника на 1 км. за 3,11%. Погон аутобуса преуде- 

шен je на земни плин, кога у околини Загреба има у ве- 

ликим количинама. И у трамвајском као и у аутобуском 

саобраћају Градска штедионица опрема знатне погодностн

— снижење превозних цена и увођење прелазних карата 

са трамваја на аутобус.

Завршни рачуни за последње четири године пока- 

зују следећу слику:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

У хиљ. ДИН.

Г отовина 201.631 232.764 202.831 61.029

Благајнички записи 35.000 45.000 45.000 15.000

Валуте и девизе 26 173 144 129

Хартије од вредности 25.060 42.891 52.134 53.698

Менице 97.066 104.978 82.404 96.442

Дужници no тек. рач. 49.148 67.941 131.698 168.233

Општина гр. Загреба 68.266 68.738 76.602 83.529

Чланови синдиката 18.758 — — —

Хипотекарни зајмови 14.895 13.114 11.603 10.985

Трамвај и аутобус 40.874 40.930 41.809 45.357

Зал. и дражбоваоница 3.822 5.383 6.188 7.244

Непокреатности 23.215 22.220 21.064 21.039

Инвентар 747 1.471 1.4/1 1.859

Имовина пенз. фонда 10.053 11.269 12.617 14.695

Разна актива 14.551 13.913 13.753 20.581

Прелазна актива 2.470 1.494 537 941

Вредност задуж. Р. Цзбера — — — 153

Оставе — — 403.715 460.020

Пасива

Резервни фонд 32.288 34.364 38.464 41.691

Рез. фонд залагаонице 1.000 1.000 1.000 1.000

Фонд курсне разлике 5.588 7.037 9.299 9.299

Фонд за аморт. инв. 75 222 369 555

Задужбина Р. Цобера — — — 153

Посебни рез. фонд 2.100 2.100 — —

Властита средства 41.051 44.723 49.132 52.698

Улози на књижице 378.911 491.945 500.365 396.580

Улози no тек. рач. 134.914 99.982 112.226 96.964

Пупилни и судски улози — — — 14
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Текући рач. новч. зав. 3.741 5.873 6.101 16.354

Остале обавезе — — — 3.075

517.566 597.800 618.691 512.996

Прелазна пасива 1.516 1.636 1.188 951

Разна пасива 12.321 12.641 11.436 14.202

Пензиони фонд 10.053 11.269 12.617 14.695

Чисти добитак 4.290 4.210 6.793 5.372

Збир биланса 605.567 672.279 699.856 600.915

Оставе — — 403.715 460.020

Рачун добитка и губитка

Губитак 1936 1937 1938 1939

у хиљ.. дин.

Камата 18.455 20.693 21.829 22.364

Плате 2.059 2.269 2.253 2.722

Управни трошкови 899 1.054 1.3Q2 1.381

Порези и таксе 3.154 3.268 2.220 838

Отписи 1.297 1.317 1.257 1.293

Чисти добитак 4.290 4.210 6.793 5.372

Добитак
Камата 24.260 26.585 29.803 31.776

Пров. и разни приходи 4.837 5.274 5.190 960

Приходи од непокр. 1.124 1.020 1.124 1.215

Збир губитка-добитка 30.221 32.879 36.117 33.971

Градска штедионица као комунална новчана установа 

нема главницу, него њена сопствена средства ce састоје од 

резерви, који се имају образовати на основу статута и од 

резерви које штедионица дотира добровољно из предо- 

строжности и побуде брижљивог и доброг трговца. Вла- 

стита средства стално расту и износила су крајем 1939 г.

52.7 мил. дин1 према 49 мил. 1938 г., 44,7 nm . 1907 r. и 41 

мил. у 1936 г. Процентуални удео властитих средстава у 

обртном капиталу cee je ве'ћи, нарочито у 1939 г. када je 

обртни капитал пао за близу 100 мил. на 601 мил. дин. У

1939 г. властита средства износила су 9ј% обртног капита- 

ла према свега 7!% годину дана раније. Beh тај однос по- 

казује да се претежни део обртног капитала састоји од ту- 

ђих сретстава. Она су у 1939 г. пала и износила 513 мил. 

npeiM’a 618 мил. у 1938 г., 597.8 мил. у 1937 и 517 мил. у

1936 г. Туђа сретства била су 85i% обртног капитала према 

88% у просеку претходне три године. Пад процентуалног 

удела туђих сретстава показује, да су она нешто јаче пала 

од обртног капитала. To у првом реду важи за улоге на 

штедњу, који чине највећи део туђег капитала. Они су из- 

носили 308.6 мил. дин. према 600.4 мил. у 1938 г, и 492 мил. 

у 1937 г., али оу већи него у 1936 г., са 379 мил. дин. Улози 

no текућим рачунима пали су са 112 мил. дин. у 1938 г. на 

97 мил. дин. Први пут ce у билансу појављују пупилни и 

судски улози — истина још у незнатном износу од ук-упно

14.000 дин. — али са могућношћу да брзо расту. Знатно су 

се повећали текући рачуни новчаних завода, за 10' мил. 

дин. у 1938 на 16 мил., што je настало услед јаче употребе 

кредита код Народне банке. Остале обавезе no текућим 

рачунима износиле су 3.1 мил. дин. Од осталих позиција у 

пасиви треба још поменути разну пасиву, која се повећала 

са 11 мил. на 13 мил. дин. и пензиони фонд чиновника од

14.7 мил. дин. према 12.7 мил. дин.

Одлив улога пасиван je са стране управе смањењем 

готовине, која je била једна од највећих ставки у активи 

штедионице са 200—233 мил. дин. у годинама 1936— 1938. 

Она je У 1939 г. смањена на 61 мил. дин. Исто je претво- 

рен у готовину велики део благајничких записа, који су ce 

смањили са 45 мил. на 15 мил. дин. у 1939 г. Ha тај начин 

je штедионица успела да сачува рентабилитет, на што je 

држање пре великих готовина рђаво утицало. Чак je врло

вероватно и то, да ће за штедионицу бити повољан одлив 

оних краткорочних улога, који су изискивали држање ве- 

ликих готовина. Много je боље да штедионица има мање 

улога, али да овима 'може да ради, да их уносно пласира, 

што je код улога a vista после банкарске кризе било не- 

могуће. Код Градске штедионице опажа ce процес оздрав- 

љења. И поред тога што су улози пали кредити показују 

пораст, тако су они no текућим рачунима постигли рекорд 

од 168 мил. дин. према 132 мил. у 1938 г., 68 мил. и 49 мил. 

у двема ранијим годинама. И менични зајмови су порасли 

са 82 мил. дин. у 1939 г. на 96 мил. дин. Највећн део тих 

зајимова осигуран je укњижбом, и то на загребачке некрет- 

нине. Само je мањи део —  округло једна петина —  дат на 

основу потписа jeiMaua и незнатни део отпада на ломбард- 

не зајмове. Ови су ти зајмови кратко и средњорочни. Ду- 

горочни хипотекарни зајмови незнатни су и износе окру- 

гло 11 1мил. у последњим двема годинама, према 13 мил. у

1937 и 15 мил. у 1936 г. Ти зајмови оу no својој природи 

стабилни и показују тенденцију падања услед амортизаци- 

је. Kao што изгледа такве нове зај'мове штедионица више 

не даје, т.ј. за њих и неииа потребе због нестанка грађевин- 

ске делатности. Из пласмана кредита ce види, да ce ште- 

Дионичина сретства највећим делом употребљавају за кре- 

дитирање становништва Загреба на подлози непокретно- 

сти. Другу важну улогу Градске штедионице je задовоље- 

ње кредитне потребе самог града Загреба, која постаје из 

године у годину већа услед cee већих и важнијих задата- 

ка општине. Али и поред нове новчане потребе град 

Загреб води и мора да води рачуна о финансијским мо- 

гућностима штедионице и не искоришћава њен кредит пре- 

ксимерно. Потраживања од града Загреба износила су 83.5 

мил. дин. према 76.6 мил. у 1938 г. и 68 мил. у двема рани- 

јим годинама. И један део ефеката — округло 24 мил. дин. 

—• отпада на В% благај.ничке записе града Загреба. To je 

мало мање од половине укупног стока хартија од 

вредности који je износио '53.7 мил. дин. према 52 лшл. дин. 

у 1938 г. Градска штедионица je највеће акционо предузе- 

ће са опште комуналним карактером „Д д. за изградњу 

свратишта и купатила”, затвм поседује акције Народне 

банке и Привилеговане аграрне банке. Велики део хартиЈа 
од вредности отпада на државне од којих на првом месту 

стоји Ратна штета, 6% Беглуци и Далматинци. Врло важан 

део имовине су саобраћајна предузе'ћа, чија je вредност 

билансирана са 45 мил. дин. према 42 мил. у 1938 г. и 41 

мил. у двема претходним годинама. Пораст показује да ce 

стално изграђују саобраћајна предузећа. Посао залагаони- 

це и дражбоваонице нешто je трпео од општих прилика. 

Драгоцености ce искупљују у већој мери него у нормал- 

ним приликама. Интерас за куповину на дражбама постао 

je знатно мањи. Ho ипак остале гране, као што су зајмо- 

ви на робу и друге предмете, надокнадили су мањак и чак 

омогућили да ce зајмови повећају на 7.2 мил. према 6.2 

мил. у 1938 г. 5.3 мил. у 1937 и 3.8 мил. дин. у 1906 r. Од 

свог оснивања залагаоница и дражбо-ваоница показују 

сталан напредак и у све већој мери учествују у укупном 

добитку штедионице. Штедионичне непокретности остале 

су нешто мање са 21 мил. дин. npe'Ma 22 мил. у 1937 и 23 

мил. у 1936 г. Оне ce састоје од зграда, које служе сврха- 

ма штедионице и само у 1939 г. има међу њима у сразмер- 

но незнатној вредности «епокретности, које су купљене на 

дражби. Зато je и у 1939 изостало редовно омањење непо- 

кретности за отпис од укупно 1 мил. дин. годишње. Од ве- 

ћег значаја je још разна актива, која je поракла са 13.7 'Мил. 

на 20.6 мил. дин.

Међу расходима je врло интересантно то, да су ка- 

мате порасле са 21.8 лшл. на 23.3 мил. дин. и ако су штедни 

улози пали. To ce »оже објаснити тиме, што су улозн би- 

ли већи него у претходној грдини за првих осам месеци.
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0 'сим тога je лромет no удожним и текућим рачуни- 

ма био у 1939 г\, еа 1.9 мнлијарди дкн., већи него- у ранијим 

годинама. Остали трошкови су остали готово непромење- 

ни, изузев плата које су će повећале због пзскупљења тро- 

шкова живота. Стабилност елемента трошкова показује 

најбоље солидне темеље на којима je изграђено пословање 

штедиониде. Тако -на пр. отписа наплативих потраживања 

аа последњих гздина у опште није било. И скоро непроме- 

њени управни трошкови су доказ о необично конзерватив- 

дом, добром и лредострожном управљању штедионицом.

Имали смо већ прилику да истакнемо побољшање 

рентабилитета. To je тим значајније што Градска штедио- 

ница у већем обиму кредитира јавне установе са опште 

корисним циљевима. Тако je у 1939 г. одобрен кредит од25 

мил. дин. Електричном предузећу Бановине Хрватске под 

врло повољним услонима. Приходи од камата \cyi се првећа- 

ли са 29.8 мил. на 31.8 мил. дин. To je последица знатног 

повећања зајмова, и ако сви одобрени креддти у 1939 г. од

163.4 мил. дин., нису искоришћени. Ha 1940 г. пренетз je

31.9 мил. дин. одобрених кредита. Услед ратних прилика 

знатно оу смањени приходи од провизија са 5.2 мил. на

960.000 дии. ГТриходи од кепокретности су стабилни no- 

следњих година са 1.2 мил. ди«.

Чист добитак износио je 5.4 мил. дин. према 6.8 мил. 

у 1938 г. и 4.2 мил. у 1936 и 1937 г. Највећи део његов 2.8 

мил. дин. употребљен je за повећање резервног фонда, ко- 

ји he после дотације износити 44.5 мил. дин. Сопствена 

средства се на тај начин повећају на 55.4 мил. дин. Пензи- 

ohoim фонду чиновника дато je 2 мил. дин., чиме се он no 

већао на 16.7 мил. дин. Сходно својим традицијама Град- 

ска штедионица не жели да остварује прекомерни добитак. 

Њен Главни циљ je да служи кредитној потреби градског 

становништва и града Загреба уз умерену каматну стопу. 

Стога Градска штедионица и не дели добит, него га упо- 

требљава за опште корисне сврхе. У 1939 г. за то je упо- 

требљено 537.249 дин. Крајем 1939 г. промењен je управни 

одбор, који се састоји од г.г.: Инг. Аугуст Кошутић, прет- 

седник, д-р O to Белошевић, Рудолф Ћобер, генерални ди- 

ректор, Виктор Галинец, д-р Фрањо Јелачи'ћ, Милан Имич- 

ко, Мато Калински, д-р Давид Карловић, Милутин Мајер, 

Мато Очић, инг. Анте Рагоеић, д-р Фердо Божић, д-р Иво 

Спевед, Мате Старчевић, Армин Шрајнер и Иво Зебић. У 

надзорном одбору су г.г.: Јосип Попић, претседник; Вид 

Баленовиц, Берислав Божић и арх. Александар Френ- 

денрајх.

„МОСТЕР” ТВОРНИЦА ЛАКА И БОЈА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Боје и лакови имају у модерној индустрији, занат- 

ству и грађевинарству широку пркмену. Тенденција иде ка 

увек јачој употреби боја и лакова. Стога индустрији 6oja 

и лакова припада у свакој земљи велики значај, који раете 

чим je дотична земља привредно развијенија. Упоредо са 

привредним развитком наше езмље повећала се и улога 

индустрије боја и лакова. Једно од наших највећих пре- 

дузећа у тој грани je „Мостер” у Загребу са филијалима 

у Београду, Сплиту и Сушаку и продавницама у Нишу и 

Скопљу.

Производи „Мостера” употребљавају се у грађеви- 

нарству, индустрији, ваздухопловству, грађењу локомотива, 

вагона и пароброда итд. Нарочито су цењени разни „Мо- 

стерови” спедијалитети, као на пр. „Фактор” фирниси и 

боја отлорне против невремена и алкалија „Мурофимс”

трајне, нелроменљиве и отпорне боје за фасаде и унутра^ 

шње зидове, „Икарол” лакови за лаке метале, „Авионин” 

ацетил целулозни и нитро-целулозни лакови за аеропланско 

платно, „Грутолин” туткало итд. „Мостерови” фабрикати 

су првокласног квалитета, равни најбољим произвздима 

Дностраие индустрије. To je постигнуто захваљујући вели- 

ком искуству „Мостерових” »нжињера и одличним везалГа 

са водећим страним предузећима. Друштво није жалилз да

о свом трошку шаље инжињере хемије у иностранство 

ради практичног усавршавања. Ти инжињери .постали су 

најбољи учитељи радника, тако да фабрика „Мостер” да- 

нас већ располаже са импозантним кадрзм стручних рад- 

ника. Паралелно са тим настојањима радило се на технич- 

кој изградњи предузећа. Фабрика je стално проширивана 

и модернизована, тако да даиас и у toim погледу стоји на 

савремензј висини.

Док je постигло све ово друштво je имало да пре- 

броди разне тешкоће техничког и финансијског карактера. 

Највеће тешкоће финансијске природе друштво je решилз

1937 r. темељн-ом санадијом —  отписом главнице са 7,5 мил. 

на 1,5 мил. дин. и поновним повишењем на 4,5 мил. дин. 

Да je санација успела доказује најбоље чињеница, да je за 

време велике кризе друштво показалз сјајну отпорност 

према свим тешкоћама. Општа коњунктура донела je пре- 

окрет и за „Мостер”, који je из године у годину постизл- 

вао већи обрт. Taj успон јзш није окончан. Прошлогоди- 

шњи промет робе био je већи, но и у једној ранијој го- 

дини. У другој половини лрошле гздине јављали су се, ме- 

ђутим, и симптоми, који показују да „Мостер” заједно са 

целом нашом индустријом стоји на прагу тешких година. 

Еврзпски рат утидао je врло неповол^но на грађевинарство. 

Уз то je још наступила јака зима тако да je готово неста- 

ло сваке грађевинске делатности. И поправке еу сведене 

на најнужнију меру. Блокада морских путева у врло велД1- 

кој мери отежава набавку потребних сировина. Стога су 

предузећа у сво,м (Властитом интересу приступила ствара- 

њу знатних стокова. И  „Мостер” je то учинио жртвујући 

велике трошкове, који су неминовно у виду камата за по- 

требно већи капитал и у виду издатка за просторије. Дру- 

штво je тешко погођено порастзм цена сировина и полу- 

фабриката, поскупље&ем девиза, повишешем превозНих 

ставова, нарочито у поморскзм бродарству и транспортног 

осигурања. Поред тих тешкоћа нојавила се и држава и по- 

већала линеарно царине на тај иачин што je повисила ца- 

ринску ажију. Нови неочекивано уведени порези много 

отежавају рад наших индустријских предузећа, пошто оне- 

могућују преткалкуладију. Тиме je индустрија 'Принуђена 

да напусти солидне темеље и да прими ризик, који иначе 

познају caiMo хазардери.

У тим тешким приликама „Мостерова” преимућност je 

његова здлична техничка и комерцијална организадијл, 

која јамчи да ће се и у будуће постићи они успеси, којн 

се постићи могу. Beh и у протеклој години се показао да 

„Мостер” може да пркоси и тешким приликама ослањајући 

се на своје старе муштерије. У прошлој години „Мостер” 

je уопео да повећа обрт и упркос томе uito je од државе 

добио ееома мало поруџбина.

Имовинско стање „Мостера” види се из доње табли- 

це биланса за последње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљ. ДИН.

Готовина 632 452 338

Поштанска штедионида — — — 947

Ефекти 155 173 208 319

Земљиште 311 496 496 496
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Зг.раде 4.924 7.572 8.629 8.725

Машине и уређај 3.752 4.008 4.446 5.021

Индустр. лруга 139 139 139 145

Аутомобили 160 204 204 279

Намештај 373 440 539 582

Инвестиције укупно 9.659 12.859 14.453 15.248

Дужници 5.927 6.455 10.637 6.718

Залихе робе и материјала 5.623 4.845 7.430 10.074

Пасива

Главница 4.500 4.500 4.500 4.500

Резервни фонд 86 86 118 140

Фонд за курсну разлику •— 18 17 —

Фоид амортизације 7.646 8.012 8.465 8.974

Повериоци 5.323 9.049 16.390 14.632

Акцепти 3.080 2.600 2.120 4.000

Прелазна пасива 112 64 1.027 38

Добитак 705 635 543 604

Збир биланса 21.452 24.965 33.180 33.644

Збир биланса од 30.6 мил. дин. према 33,2 мил. у 1938

г., 25 мил. у 1937 г. и 19 мил. у 1935 г. показује каквим

огромним корацима напредује „Мостер”. Највећи део но-

вих великнх инвестиција финансиран je туђим капиталом. 

ГТовериоци су стално расли до 1938 г., када су износили

16,4 мил. дин. У 1939 г. показује се први пут назадовање 

на 14,6 мил. дин. Код акцепта пораст се наставио и у 1939 

г. на 4 мил. према 2,1 мил. дин. у 1938 г. Обавезе износиле 

су заједно са прелазном пасввом 18,6 мил. дин. према 19,4 

мил. у 1938 r. Смањење износило je за једну годину близу 

милион динара. Треба имати у виду да je у прошлој го- 

дини робни промет био већи него и у ма једној ранијој го- 

дини. Управа je успела да финансира тај већи обрт искљу- 

чиво сопственим средствима, што je доказ о њеној великој 

вештини у финансијском лословању. Пораст сопствених 

средстава иде лаганим темпом. Фонд амортизације повећао 

се у 1939 г. за пола милиона динара «а округло 9 ммлиона. 

Главница je остала непромењена 4,5 мил. дин., a резервни 

фонд je порастао за 27.000 на 195.000 дин. С обзиром на 

то да су инвестиције нове висина отписа je више него до- 

вољна. Пословна политика друштва има за циљ да даје ак- 

ционарима пристојну дивиденду, не појачавајући соистве- 

на средства прекомерно на њихов рачун.

При томе се не пушта из вида да туђа средства no 

могућности буду покривена ликвидним имовинским објек- 

тима односно потраживањима. Непокретности и машине 

као дугорочне иввестиције покривене су сопственим сред- 

ствима. Билансна вредност земљишта са 496.000 непроме- 

њена je према ранијим годинама, зграда са 8,7 мил. je У 

незнатном порасту према 8,6 мил. у 1938, 7,6 мил. и 5 мил. 

у претходним' годинама, што важи и за машине чија je 

вредност у билансу 5 мил. према 4,4 мил., 4 мил. и 3,7 мил. 

у претходним годинама. To показује да се билансирање 

врши no стабилној процени. С обзиром на знатан скок 

цена инвестиционих добара „Мостер” располаже као што 

изгледа великим тихим резервама. С обзиром на несташицу 

и поскупљење оировина залиха материјала стално расте и 

износила je 10 мил. дин. према 7 мил., 5 мил. и 5,6 мил. 

дин. у претходним годинама. Да није потребно држање 

тих великих залиха туђа средства би се смањила у врло 

великој мери. Али ненормалне прилике изискивају зиатне 

трошкове на каматама. Дужници су се смањили са 10,6

мил. у 1938 г. на 6,7 мил. дин. To je велики успех дру- 

штвене управе. Дужнички морал постао je слабији na je 

ипак управи пошло за руком да наплати велики део no- 

траживања. Захваљујућ« томе да се углавеом ради са ста- 

рим муштеријама губици су били минимални.

Уопех прошле пословне године локазује таблица ра- 
чуна губитка и добитка.

Рачун губитка и добитка

Губитак 1936 1937 1938 1939

у хиљ. дин.

Управни трошковн 1.579 1.429 2.201 2.106
Плате 1.787 1.980 2.342 2.537

Камате 447 665 1.109 1.431

ГТорези и дажбине 987 902 1.615 1.160

Отпис ненапл. потр. 100 71 71 112

Амортизација 236 366 . 452 519

Добитак 705 635 543 603

Добитак

Пренос добитка 417 — — —

Од робе 5.396 6.038 8.323 8.449

Од ефеката 11 10 10 10

Од курше разлике 17 18 — —

Збир прихода-расхода 5.842 6.066 8.333 8.459

Отпис ненаплативих потраживања износио je свега

112.000 дин. Истина тај износ je већи него у ранијим го-

динама (70.000 дин.), али се иесме заборавити да су потра- 

асивања наплаћена фзрсирано у 1939 г. «  при томе увек 

настају већи отпиои него обично. С обзиром на то отпис 

сумњивих потраживања у 1939 може сматрати скромним. 

Трошкови показују тенденцију повећања, тако у првом 

реду камата, из познатих разлога, са 1,1 мил. на 1,4 мил. 

дин., плате због поскуиљења живота са 2,3 мил. на 2,5 мил. 

Дин, И амортизација je повећана са 452.000 на 510.000 дин. 

Управни трошкови су се незнатно смањили са 2,2 мил. на

2,1 мил. дин. Порези и дажбине биле су несразмерно ве- 

тке  у 1938 г. са 1,6 мил. дин. У  1939 г. наступило je сма- 

њење на 1,2 мил. дин. С обзиром иапореске новеле може 

се рачунати са знатним порастом пореза.

Бруто приход од робе био je у 1939 г. нешто већи

него у 1938 г. и износио je 8,4 мил. дин. према 8,3 мил. To 

je с обзиром на прилике више него задовољавајуће. Бруто 

приходи према годинама кризе порасли су за више него 

50%. Чисти добитак износио je 603.565 дин. према округло

543.000 дин. у 1938 г. За дивиденду je одређено 10%

(450.000) као и претпрошле године, док je прошле године

износила 8%. У смислу друштвених правила дотиран je 

резервни фонд са 5% чистог добитка, a остатак je упо- 

требљен за тантијеме.

У  управи „Мостера” cy г. г.: Инж. Шлајмер, Гвозде- 

новић, д-р Посиловић, д-р Пливерић, Пуклер, Томљеновић. 

Чланови надзорног одбора cy г. г.: Д. Тодорчевић, д-р Та- 

лер и Антун Хубер.

Шшрвте 
^Народно Благосташе^
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Садржај:

»Putnik« društvo za saobraćaj putnika i turizma u Kraljevini Jugoslaviji — Beograd 

Великобечкеречка фабрика шећера a. д., Петровград

»PUTNIK« DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA I TURIZMA 

U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI A. D. —  BEOGRAD

Naše turističke prilike u 1939 g. najbolje karakterišu 

početne rečenice iz poslovnog izveštaja »Putnika« za 1939 g. 

»Prošla je godina, obzirom na međunarodne političke pri

like koje su vladale baš u onom delu Evrope koji je za naš 

turizam od eminentne važnosti, bila jedna od najtežih i naj

kritičnijih od svih dosada. A ipak se prebrodilo«. Poslednja 

konstatacija u mnogome ublažuje prvu rečenicu, ona je 

utešna i pojačava nadu da će naši turistički krajevi uspeti 

i dalje da se održavaju i dočekaju bolja vremena. Vrlo blizu 

je pitanje na koji način se moglo dosada prebroditi teško 

vreme, koje je nastalo za naš turizam. Na to daju odgovor 

statistika turista u 1939 g. Ukupan broj domaćih i stranih 

turista nije mnogo opao i iznosio je 939.226 prema 1.007.001 

u 1938 o. i 907.935 u 1937 g. Interesantno je da je broj stra

nih turista bio je sa 275.381 lica, samo neznatno niži nego u 

rekordnoj 1938 g. kada je iznosio 287.391. Čak je nešto jače 

opao broj domaćih turista sa 719.610 u 1938 g. na 663.395 u

1939 g., iako taj pad nije veliki. Broj turista je ukupno pao 

u 1939 g. za 677.775 lica, t. j. za 6.73̂ /o. Broj, noćivanja po

rastao je kod domaćih turista sa 3.9 mil. na okruglo 4 mil., 

što pretstavlja rekord u dosadašnjem razvitku. Broj noćiva

nja stranih turista pao je, u srazmeri sa smanjenjem posete, 

sa 1.56 mil. na 1.45 mil. Pretežni deo stranih turista čine 

Nemci, čiji je broj u 1939 g. znatno porastao, sa 135.972 u

1938 g. na 197.801. Osetno je pala poseta iz podunavskih i 

balkanskim zemljama kao i iz Italije. No broj turista iz kli

rinških zemalja — zahvaljujući jakom porastu turista iz Ne- 

mačke — ipak pokazuje porast sa 236.720 na 246.155. Vrlo 

osetan je bio pad turista iz neklirinških zemalja, sa 50.601 

na 29.676, a naročito iz Velike Britanije, S. A. D., Francu-, 

ske, Švajcarske, Belgije itd. Iz statistike se vidi, da domaći 

turisti i oni iz Nemačke, skoro u celosti su nadoknadili 

manjak koji je nastao izostankom stranih turista iz ostalih 

zemalja. Zaključak iz toga može da bude samo taj, da treba 

što jače forsirati domaći turizam i stvoriti dobre preduslove 

za posetu nemačkih turista. Vrlo povoljni su uslovi i za po- 

setu gostiju iz susednih balkanskih i podunavskih zemalja, 

stoga i u tom pravcu treba razviti veliku aktivnost. Naj

važniji propagandni rad na polju turizma obavlja »Putnik«. 

Kao što se vidi on će pod promenjenim prilikama imati da 

savlada vrlo važne i interesantne zadatke.

Efekat turističko propagandnog rada društva bio je 

i u 1939 g. zadovoljavajući. On se kretao u dva pravca: pro

pagandni rad u unutrašnjosti i u inostranstvu. Naročito va

žan za opšte interese naše zemlje bio je propagandni rad 

»Putnika« u inostranstvu. Izdavanjem propagandnih brošura, 

prospekata, letaka, plakata itd. »Putnik« je činio neocenjive 

usluge razvoju našeg turizma. Naročito treba istaći veliki

prospekt »Jugoslavija« na engleskom jeziku, koji je bio iz

rađen za svetsku izložbu u Njujorku u 200.000 primeraka. 

Sličan prospekt štampan je na nemačkom, francuskom, en

gleskom i mađarskom jeziku u 80.000 primeraka. Vrlo ve

liku pažnju posvetilo je društvo propagandi putem fotogra

fija i filmova. Svima onima koji putuju u inostranstvo po

znate su lepe fotografije naših najlepših krajeva, koje krase 

zidove naših diplomatskih i konsularnih pretstavništva; one 

su izrađene u fotografskom laboratorijumu »Putnika«. On 

je dao i nalog za izradu filma »Jugoslavija — zemlja kon

trasta«. Sa odabranim materijalom učestvovalo je društvo na 

inostranim međunarodnim izložbama, gde je imalo znatnog 

uspeha. »Putnik« održava u nekim gradovima, tako u Ber

linu i Parizu svoje filijale, afilijaciju u Sofiji i turističko- 

propagandne biroe u Budimpešti i Klagenfurtu i pretstavnike 

u Salcburgu, Dtisseldorfu, Hagu, Bruxellesu i Kairu. Kao što 

se već iz tih podataka vidi »Putnikov« rad u inostranstvu 

obuhvata mnoge velike gradove, koji su najvažniji za turi

zam i mnoge zemlje. Izbijanje rata je naravno uticalo i na 

inostrani propagandni rad društva u negativnom smislu. Ši

roki zahvat inostrane propagande, koji je težio da obuhvata 

što više zemlje morao je biti sužen. Ali u susednim zemlja

ma propaganda je produbljena, i kao što se vidi već iz po

dataka za 1939 g., sa uspehom.
Metodi propagande u unutrašnjosti zemlje bili su 

slični kao u inostranstvu. Glavnu ulogu su imale štampa i 

slika. Ali naše unutrašnje prilike zahtevale su od »Putnika«, 

da vrši propagandu turizma i kod naših državnih i samo

upravnih vlasti. To na prvi pogled izgleda neverovatnim, ako 

se imaju u vidu napori stranih zemalja i gradova na polju 

turizma. Ali ipak je tako. Naše državne vlasti trudile su se 

da se izgrade načela jedne korisne turističke politike. Bilo 

je preduzimano i dosta mera za unapređenje turizma. Ali 

većina tih mera ostala je bez očekivanih plodova, iz prostog 

razloga što ni najbolje namere birokratije ne vrede ništa, 

ako su donesene bez dubokog poznavanja potreba naših tu

rističkih krajeva i ako su zanemareni stvarni pređuslovi raz

vitka našeg turizma. Iz izveštaja »Putnika« se vidi, da je 

njegova uprava pravilno uočila temelje na kojima treba da 

počiva naša turistička politika. Najvažniji pređuslovi su do

bro hotelijerstvo i turističke melioracije. Pored toga je po

trebna jedna dobro smišljena i dobro vođena turistička pro

paganda. Dobro hotelijerstvo ne može se stvoriti od danas 

na sutra. Za to je potrebno duže vreme. Njega ne mogu da 

stvore ni uredbe, nego samo inicijativa pojedinaca, kojoj 

treba dati potstreka. — Lokalne turističke organizacije su 

u prvom redu pozvane da održavaju stalan interes za una

pređenje turizma i da vrše neophodne turističke melioracije, 

kao što su: uređenje plaža, šetališta, parkova, staza itd. Na

šim lokalnim turističkim organizacijama, međutim, nedostaju 

«retstva, da bi vršile te — za razvitak našeg turizma neop-
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hodne zadatke. »Putnik« je svojim ograničenim sretstvima 

pomagao pojedine turističke saveze. No treba naglasiti da 

»Putnikov« zadatak to nije. Njegova sretstva su ograničena 

i taman dosta za najnužniju propagandu. Država i samo

uprave, na tom polju skoro ništa ne rade. Sve su prepustile 

»Putniku«, koji zaista sa uspehom obavlja svoj zadatak.

Tu važnu javnu službu, koja je »Putniku« poverena, 

on vrši iz prihoda svog komercionalnog rada, kao komisio- 

nar državnih železnica i drugih saobraćajnih ustanova iz ban

karskog poslovanja u oblasti međunarodnog platnog pro

meta — ukoliko je on u vezi sa turizmom —• iz prihoda od 

oglasa u željezničkim vagonima i stanicama i drugih slič

nih prihoda. Pravna forma »Putnika« je akcionarsko dru

štvo, ali on se ne može smatrati tečevinskim preduzećem, 

pošto cela njegova zarada ide u opšte korisne ciljeve — za 

unapređenje turizma. Iz tog razloga »Putnikov« cilj ne mo

že da bude postizavanje velike imovine. Iz njegovog bilansa, 

koji je sadržan u donjoj tablici to se najbolje može videti:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hilj. din.

Gotovina i banke 999 1.845 2.336 2.964

Valute i devize 4.753 2.862 2.484 2.896

Hartije od vrednosti 1.234 1.583 1.461 6.462

Zast. u zemlji 2.343 3.244 2.466 3.920

Dužnici u zemlji 4.389 3.784 5.909 1.409

Zast. u inostr. 7.333 4.960 5.983 8.854

Dužnici u inostr. 1.011 137 2.570 3.732

Roba 83 64 83 94

Nepokretnosti i --- 3.150 2.835

Nameštaj 100 100 100 100

Prelazna aktiva 1.487 1.739 200 220

Gar., kaucije i ostave 4.340 9.209 14.924

Pasiva

Glavnica 600 600 600 600

Fondovi 8.124 7.514 6.629 6.449

Poverioci u zemlji 5.817 5.092 12.004 14.245

Poverioci u inostr. 5.910 4.455 6.408 4.122

Prelazna pasiva 2.579 2.443 776 255

Dobitak 612 612 374 7.816

Zbir bilansa 23.732 20.317 26.791 33.486

Gar., kaucije i ostave -- 4.340 9.209 14.929

Zbir bilansa, koji je znatno porastao sa 26.8 mil. din. 

u 1938 g. na 33.5 mil. din., beznačajan je prema novčanom 

obrtu »Putnika«. Pogotovo je beznačajna glavnica, koja iz

nosi svega 600.000 din. Skoro jedanaest puta veći su rezervni 

fondovi čiji je iznos u 1939 bio 6.4 mil. din. prema 6.6 mil. 

din. Rezervni fond -povećao se i u 1939 g. kao i fond za pro

pagandu i unapređenje turizma —• koji je dostigao 3 mil. 

din. jedino se smanjio fond za osnivanje i održavanje za

stupništava u inostranstvu, za troškove ispostave u Parizu, 

za pola miliona din; tako da je to dovelo đo neznatnog pada 

fondova. Značajniju stavku u bilansu pretstavljaju poverioci, 

naročito oni u zemlji sa 14 mil. din. prema 12 mil. u 1938 i 

prosečno 5 mil. u đvema godinama ranije. Poverioci potiču 

najvećim delom od poslova u komercijalnim jedinicama. Po

rast te stavke prema tome pokazuje, da je njihovo poslova

nje napredovalo. Pad poverioca u inostranstvu sa 6.4 mil. na 

4 mil. din. posledica je smanjenog obrta u inostranim rela

cijama.

Aktiva se pretežno sastoji od pozicija, koje su u vezi 

sa tekućim poslovima. Vidi se da odnos sa nekim zastupni

cima u inostranstvu pokazuje znatan saldo u korist društva, 

koji je verovatno nastao usled iznenadnog otežavanja ino

stranog platnog prometa. Potraživanja od zastupnika u ino

stranstvu iznosila su 8.9 mil. din. prema 6 mil. u 1938 i 5 mil. 

u 1937 g. Ostali dužnici u inostranstvu takođe su porasli sa

2.6 mil. u 1938 g. na 3.7 mil. din. Zastupnici u zemlji dugo

vali su 4 mil. din. prema 2.5 mil. i ostali komitenti znatno 

manje nego u 1938 g., i to 1.4 mil. prema 6 mil. din. Goto

vina i potraživanja od banaka, sa 3 mil. din., veći su nego 

u 1938 g. kada su iznosili 2.3 mil. din. I stok valuta i deviza 

je porastao sa 2.5 mil. u 1938 g. na 2.9 mil. din. Najintere

santnija i najveća promena nastupila je kod hartija od vred

nosti, koji su porasli sa 1.5 mil. din. u 1938 g. na 6.5 mil. 

din. Zasada je još neobjašnjivo koji isu razlozi tog porasta. 

Društvena zgrada u Beogradu nalazi se u bilansu sa 2.8 mil. 

din. —i posle 10% otpisa nabavne vrednosti.

Kod »Putnika« koji ne upravlja velikom imovinom ra

čun gubitka i dobitka mnogo je važniji ođ bilansa.

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1936 1937 1938 1939

u hilj. din.

1.525 1.722 3.157 2.954

480 560 591 387

145 1.259 151 137

119 131 272 408

202 129 59 46

-- 67 112 37

3.139 4.018 4.876 5.493

4.721 5.636 5.511 6.204

1.628 1.959 2.068 2.336

-- 131 54

.—- 180 88

612 213 374 7.816

6.523 7.849 8.261 8.054

5.429 7.474 9.404 17.583

-- -- 75 129

-- -- 116 52

261 278 148 209

359 92 12 45

12.573 15.694 18.017 26.071

se prihodi od provizije na pro-

Lični izdaci 

Materijalni izdaci 

Porezi i takse 

Otpis inv. i nepokretn. 

Otpis dub. potr.

Sudski i adv. troškovi 

Izdaci za propagandu 

Isplaćene provizije 

Troškovi kom. jedinica 

Kamata

Razni troškovi 

Dobitak

Dobitak

Prodaja karata

Komercijalne jedinice

Kamata

Nepokretnost

Razni prihodi

Prenos dobitka

Zbir gubitka i dobitka

daji karata smanjili i da su ogromno porasli prihodi komer

cijalnih jedinica. Prošlogodišnji promet putničkim kartama 

iznosio je 160 mil. din. prema 165.5 mil. u 1938 g. i bio je 

za 3.1% manji. Naročito jak pad pokazuje prodaja stranih 

železničkih karata, sa 31 mil. na 25 mil. din., za 19,4:%; dok 

je prodaja naših železničkih karata samo neznatno smanje

na sa 127.8 mil. na 127.6 mil. din., za 0.14%. Prodaja naših 

železničkih karata u zemlji čak se i povećala sa 65.5 mil. na 

67.5 mil. din., za okruglo 3%, dok je prodaja istih u ino

stranstvu smanjena sa 62 mil. na 60 mil .din., za okruglo 

4'%. Ukupna provizija od prodaje voznih karata iznosila je 

8.1 mil. prema 8.3 mil. din. u 1938 g. Prosečna komisioia 

provizija iznosila je 5.02% prema 4.99% u 1938 g. Prosečna 

komisiona provizija na prodaji naših voznih karata bila je 

manja i iznosila je 4.91%. To su bruto provizije. Društvo je 

svojim subkomisionarima isplatilo 6.2 mil. din. prema 5.5 mil.
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din. u 1938 g., tako da je neto provizija ostala samo 0.42% 

prema 0.50% u prethodnoj godini. Čist prihod od prodaje 

voznih karata ne bi bio dovoljan, da se pokriju režije »Put

nika«. Da nije komercijalnih jedinica, društvo ne bi moglo 

da vrši svoju funkciju oko unapređenja turizma. Srećom one 

se dobro razvijaju, a u 1939 g. dale su prihod od skoro 100»/o 

veći nego u 1938 g. u iznosu 17.6 mil. din. prema 9.4 mil. u

1938 g. Ceo porast otpada na bankarsko-valutno poslovanje 

u vezi sa turizmom, koji je već i ranijih godina bio najvaž

niji prihod društva. Organizovanje društvenih i paušalnih pu

tovanja naišlo je od septembra prošle godine na teškoće, 

pa i prodaja turističke literature. Vršenje reklame na želez- 

nicama bilo je u uobičajenim granicama.

Među rashodima najveću stavku čine izdatci za pro

pagandu od 5.5 mil. din. prema 4.9 mil. u 1938, 4 mil. u 1937 

g. i 3.1 mil. u 1936 g. To je rečiti dokaz, koliko »Putnik« 

obraća pažnju, na njegovu javnu funkciju —  unapređenju 

turizma. Izdatci za propagandu je jedina pozicija koja je u 

znatnijoj meri porasla. Povećanje troškova komercijalnih je

dinica sa 2 mil. na 2.3 mil. din. nije u nikakvoj srazmeri 

sa porastom njihovog prihoda. Lični izdatci kao i materijalni 

smanjeni su, prvi sa 3.2 mil. din. na 3 mil. i drugi sa 591.000 

na 387.000 din., pružajući na taj način dokaz o primernoj 

štednji uprave.

Zahvaljujući povoljnom kretanju prihoda komercijal

nih jedinica i smanjenim izdacima, čist dobitak bio je 7.8 

mil. din., koji još nije postignut za vreme postojanja društva. 

Taj veliki dobitak išao je uglavnom u korist fondova za una

pređenje turizma, i to u iznosu od 5.4 mil. din. Akcionari 

su dobili na ime 5% dividende 30.000 din., kao i ranijih go

dina. Za novu godinu je preneto 2.3 mil. din., toliko s obzirom 

na neizvesnu sudbinu turizma u skoroj budućnosti. »Putnik« 

može na osnovu svoje predostrožne poslovne politike sa po- 

verenjem da gleda u budućnost, pa makar vremena bila i 

teža nego što se očekuje.

Članovi upravnog odbora bili su: d-r Ivo Tartalja, 

pretsednik; d-r Toma Milić, potpretsednik; Bogdan Nikolić, 

Krunoslav Penović, d-r Vladimir Belajčić, Vladan Bogdano- 

vić, d-r Matija Vidoević, d-r Dušan Jeftanović, d-r Todor 

Todorović, Franjo Divić, Dušan Milićević +, d-r Lovro Ra- 

dičević, d-r Fran Ratej, Đuro Ružić i d-r Milan Hristić.

U nadzornom odboru su g. g.: d-r Stevan Milačić, 

pretsednik; Fran Cigoj, Rudolf Đunio, Anton Pintar, Josip 

Šolaja, Milan Jelinić i Ivo Šubić. Direktor »Putnika« je g. 

Karmino Simić.

ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. Д., 

ПЕТРОВГРАД

Сви наши политичари, који говоре пуних уста u ре- 

организацији привреде —- требали би мало да се позабаве 

са оним индустријским гранама у нашој земљи, које су 

већ навелико дириговане од стране државе. Имамо их до- 

ста, a из дана у дан њихов број постаје већи. Степен ди- 

риговања je различит, na и методи. У конкретном елучају 

код шеђерне индустрије после оснивања Продајне цен- 

трале за шећер, 1 септембра 1939 г., имамо типичан при- 

мер планирања у целој једној индустријској грани. Држа- 

ва преко Продајне централе за шећер одређује цене ше- 

ћерне pene, цене шећера, квоте производње итд. Управа- 

ма фабрика преостала je само област унутрашње органи- 

зације фабрика и техничка питања, у вези са производ-

њом. Код наших фабрика шећера су унутрашња организа- 

ција и степен техничког развитка на великој висини. Про- 

тив њих није било никад ни замерака. У нашој јавности 

појавили су се само врло често гласови о високој цени 

шећера. Te замерке су већ тада биле неоправдане, пошто 

je од увек држави била највећи корисник високих цена, 

преко велике трошарине на шећер. После оснивања Про- 

дајне централе мора да умукне сваки глас уперен против 

приватних фабрика шећера. Држава je у тој мери про- 

ширила свој утицај у шећерној привреди, да су и наше 

приватне фабрике само извршитељке њене воље.

Пред прошлогодишњом шећерном кампањом поја- 

вила се озбиљна оскудица шећера код нас, која je бил? 

изазвана у првом реду знатним порастом потрошње услед 

побољшања материјалних прилика најширих потрошачких 

слојева. Наше фабрике водиле су рачуна о тенденцији и 

повећале засађену површину шећерном репом. У прошлој 

кампањи дакле фабрике су имале да прераде знатно већу 

количину pene него ранијих година и према томе су боље 

искоришћавале свој капацитет. Ho квалитет шећерне pene 

je подбацио у 1939 г. и производња шећера није била у 

сразмери са порастом зпрерађене количине шећерне pene. 

To се између осталог може видети и из доње таблице, која 

показује прераду шећерне pene и производњу у Петров- 

градској фабрици у метарским центима:

Прерада Производња сувих

шећерне pene шећера мелане резанаца

1937 446.448 46.339 24.300 24.137

1938 1,089.187 143.010 51.900 63.494

1939 1,478.002 182.268 63.050 86.980

Види се да je прерада pene напредовала огромним 

корацима. Од 1937 г. до 1939 г. количина прерађене ше- 

ћерне pene више него се утростручила. За фабрике je не- 

повољна била последња година у којој je прерада шећер- 

не pene порасла за округло 40°/'а a производња шећера за 

само 27i%. Ситуација je била таква, да погоршање квали- 

тета шећерне pene преваљено углавном на леђа фабрика, 

a понешто и на потрошаче. Произвођачи шећерне pene ус- 

пели су —  захваљујући својим одличним политичким ве- 

зама — да и упркос врло рђавом квалитету pene постигну 

повећање цена. Евидентно je, да су они били највећи ко- 

рисници пораста лроизводње шећера.

У извештају управе бачен je поглед на вероватан 

развитак производње у кампањи ове године. Пошто je он 

од великог значаја на нашу целокупну привреду, ми ћемо

га репродуковати на овом месту. Прошлогодишња npo-

изводња није испунила очекивања, пошто je квалитет pene 

подбацио. To je био главни разлог да није постигнут циљ 

стварања једне преносне залихе, иако je потрошња — што 

треба e обзиром на супротне гласове забележити — оси- 

гурана до почетка нове кампање. Да би се бар у 1940 г. 

створиле залихе, влада je повећала откупне цене шећерне 

pene, надајући се да ће произвођачи тиме бити потстица- 

ни да повећају засађене површине репом. Повећање от- 

купне цене pene превалиће се потпуно на потрошаче, који 

he од 1 септембра о. г. морати да плате за шећер за 60

napa више no килограму. Међутим, као што се напомиње

у извештају, изгледи за повећање производње шећерне 

pene нису најповољнији. Ho управа се ипак нада да ше- 

ћерну камлању бар према 1939 г. неће подбацити.

Финансијско .стање друштва као и годишњи уепех 

били су у 1939 r, врло повољни, што се види из доње 

таблице, која садржи завршне рачуне за последње четири 

године.
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Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Инвестиције 51.790 51.972 52,481 51.381

Дужници-повериоци, салдо 788 7.911 20.728 29.439

Ефекти 16.877 19.877 19.680 20.630

Залиха 49.917 38.636 33.107 43.271

Благајна 964 1.088 1.072 1.291

Пасива

Главница 36.000 36.000 36.000 36.000

Резервни фонд 10.695 11.195 11.695 24.000

Фонд за пов. главнице 3.360 3.360 3.360 3.360

Фонд валоризације 9.136 9.136 9.136 9.136

Пореска резерва 5.100 7.800 11.000 18.000

Фонд амортизације 39.573 40.080 40.627 41.207

Фонд курсне разл. еф. — — — 2.000

Добитак 11.166 11.259 11.974 10.871

Збир биланса 120.386 119.484 127.068 146.013

Рачун губитка и добитка

Губитак

Трошкови и плате 2.729 2.872 3.191 3.075

Порези 2.110 3.730 2.960 12.807

Пореској резерви 600 2.700 3,200 7.000

Амортизација 502 507 547 580

Резерва за курсне разл. — — — 2.000

Отпис дубиозе 436 — — —

Добитак 11.166 11.259 11.974 10.871

Добитак

Пренос добитка 459 596 692 741

Бруто приход 17.084 20.472 21.180 35.592

Збир губитка-добитка 17.543 21.068 21.872 36.333

Обртни капитал друштва износио je у 1939 г. 146 мил.

дин. према 127 мил. дин. у 1938 и округло 120 мил. дин.

у двема ранијвм годинама. Пораст у по-следњој пословиој 

години je велики и има ce у првом реду приписати пове- 

ћању резервног фонда — осим са редовном годишњом 

дотацијом — са 12 мил. дин. опорезоване резерве, која je 

образована у ранијим годинама и није исказана била у би- 

лансу. Резервни фонд износио je 1939 год. 24 мил. дин. 

према 11,7 мил. у претходним годинама. Јачи пораст пока- 

зује још фонд пореске резерве са 11 мил. на 18 мил. дин. 

Фонд амортизације порастао je услед редовне годишње 

амортизације за свега 600.000 дин. на 41,2 мил. дин. Ta на 

први поглед мала амортизација je у ствари врло знатна, 

с обзиром на то да je највећи део инвестиција већ отпи- 

сан. Фонд за повишење главнице остао je са 3,4 мил. дин. 

непромењен, као и фонд валоризације са 9,1 мил. дин. У

1939 г. образован je фонд курсне разлике ефеката од 2 

мил. дин. Највећи део обртног капитала налази ce у фон- 

довима, округло 100 мил. дин., a само сразмерно мањи део 

отпада на главницу и то 36 мил. дин. Taj сразмер показује 

да je прва брига управе била увек јачање сопствених сред- 

става и да су акционари радо поднели жртве, да би ce 

тај циљ поетигао. Врло корисне последице те пословне по- 

литике су, да ce друштво може финавсирати сопственим 

средствима.

Наравно код тако великог предузећа мора у току 

послова да постану повериоци; али позиција дужника je 

много већа, тако да ce за последње године у билансу као 

салдо појављују само дужници. Они су у знатном пора 

сту из године у годину, тако са 788.000 дин. у 1936 г., на

8 мил. у 1937 г. затим на 20,7 мил. у 1938 г. и 29 мил. у

1939 г, Инвестиције су за последње четири године непро- 

мењене и крећу ce од 51 мил. до 52 -мил. дин. Њихов нај- 

већи део je већ отписан, округло 809/». Постојање законом 

дозвољених тихих резерви je очигледно. Портфељ ефеката 

je врло знатан' и извоси 20,6 мил. према 20 мил. дин. у 

двема претходним годинама. Велики део ефеката чине др- 

жавне хартије од вредности. Друштво je узимало јаког 

учешћа у уписивању државних зајмова, може бити и више 

него што би дозволили обзири на интерес погона. Свака- 

ко треба узети и тој у обзир, да je у положају друштва 

тешко одолети жељама државе. To je жалосно али je тако. 

Пораст залиха са 33 мил. дин. на 48 мил. последица je по- 

већања производње шећера. Изгледа, међутим, да су ce 

повећали и стокови материјала, који je потребан за погон.

Пораст бруто прихода са 21,2 мил. дин. на 36 мил. 

дин. последица je повећане продаје шећера још из кампа- 

ње 1938 г., кој.а je била врло повољна. Али од повећања 

бруто прихода највеће користи имала je држава, као што- 

се то види из пораста порезе са округло 10 мил. на 12,8 

мил. дин. Од вишка бруто прихода, који je износио 14 

мил. дин. у 1930 г., 10 мил. je узела држава. To je нај- 

јача прогресија у опорезивању која ce да замислити. С 

обзиром на огроман апетит фискуса повећана je и поре- 

ска резерва са 3,2 мил. на 7 мил. дин. С друге стране пад 

курса државних хартија од вредности изазвао je потребу 

да ce образује фонд курсне разлике ефеката. Kao што ce 

види највећи издаци изазвани оу потребама државе. Оп- 

шти трошкови управе и плате су чак са 3 мил. дин. нешто 

мањи него што су били у 1938 г. И амортизација са

680.000 дин. je ^размерно мала, то због тога што су от- 

писи у ранијим годинама били велик.и. Добитак био je за 

округло 1 мил. дин. мањи него у 1938 г. и износио je 10,9 

мил. дин., од чега je исплаћено 8,4 мил. дивиденде (36 дин. 

no акцији) према 9,6 мил. дин. (40 дин.), 1 мил. за танти- 

јему према 1,13 мил., 200.000 дин. за националне, културне 

и хумане циљеве и 758.000 дин. пренет je на нови рачун 

према 770.000 дин.

У управном одбору су г. г.: д-р Драгољуб Аранђе- 

ловић, Хајнрих Блао, Јосиф Бун, гроф Александер Чеко- 

нић, д-р Јакоб Целебоновић, Хуго Елбоген, Рудолф Елбо- 

ген, Емил Фрајнд, д-р Отон Франгеш, Милутин Лазаревић, 

Артур Ледерер, Ђорђе Ледерер, барон д-р Марцел Мада- 

раси-Бек, и Шарл Торман. Чланови надзорног одбора су 

г. г.: д-р Миша Матић, Андор Мартон, Едмунд Попер, Ро- 

берт Трајш и д-р Славко Жупански.

Шшрите 

Благостаж»®“
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Sadržaj :
Generalna banka za trgovinu i industriju a. d., Beograd 

Francusko-srpska banka, Pariz—Beograd 

Јадранска пловндба, Сушак

GENERALNA BANKA ZA TRGOVINU I INDUSTRIJU A. D., 

BEOGRAD

Generalna banka osnovana je 1922 godine. Već u prvoj 

poslovnoj godini njezin obrtni kapital bio je dostigao visinu 

od 16 mil. din., od kojih je otpadalo 5 mil. na glavnicu, 1,3 

mil. na uloge i 9,1 mil. na pasivne tekuće računa. Posle toga, 

sve do izbijanja bankarske krize, bančin obrtni kapital je 

stalno rastao. Krajem 1929 on je iznosio 30 mil. Od toga je 

otpadalo skoro 15 mil. din. na štedne uloge. Glavnica nije 

povećavana, ali su bančini fondovi postepeno bili narasli na 

oko 2,5 mil. U godinama bankarske krize i obrtni kapital 

Generalne banke pokazivao je tendenciju opadanja. Među

tim, banka je uvek bila u stanju da bez naročitih teškoća 

odgovara svima zahtevima svojih ulagača i ostalih poveri- 

laca. Zaštitom se nije morala nikad koristiti.

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine 

ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 567 252 1.135 1.355

Hartije od vrednosti 1.554 775 1.284 910

Lombard -- — _ 9 --
Tekući računi 535 224 7.033 7.858

Esk. menice 852 454 477 994

Nepokretnosti 2.350 1.850 1.728 1.692

Namešt a j 50 49 44 79

Vrednosti fondova 34 39 18 27

Ostave 7.195 3.359 7.986 9.552

Kaucije 400 240 240 240
Razna aktiva 51 —_ -- - 13
Gubitak 2.000 __— -- --

Pasiva

Glavnica 5.000 3.000 3.000 3.000
Bančini fondovi —.—. 8 45 65
Potporni fond 34 39 -- - -- •
Ulozi na knjižice 2.885 445 8.148 9.310
Tekući računi 70 71 284 490
Neisplaćena dividenda 3 2 1 1

Ostavljači ostava 7.195 3.359 7.986 9.552
Polagači kaucije 400 240 240 240

Razna pasiva —— 4 20 --
Tantijema -- - -- 51 --
Čisti dobitak ---- 73 180 63

Zbir bilansa 15.587 7.242 19.955 22.721

Rashodi

Kamata 174 116 260 468

Troškovi 337 402 407 507

Otpis nepokr. 1.527 —— —— ——

8

73

5

14

37

51

180

15

20

63

4 --- 73 --
86 101 503 729

2 2 1 4

272 216 176 179

44 73 43 40

165 70 17 9

175 136 140 112

22 -- - -- --
2.000

2.771 599 953 1.073

Otpis namešt. 50

Sumnj. potraž. 628

Otpis prod. remork. 55

Dotacije fondovima ——

Tantijema ---

Čisti dobitak ——

Prihodi

Prenos dobiti 

Kamata 

Provizija

Od nepokretnosti 

Od hart, od vredn.

Napi. otp. potraž.

Razni prihodi 

Prenos sa fondova 

Gubitak

Zbir prih. ili rash.

Pored odliva tuđih došlo je u godinama bankarske 

krize i do smanjenja sopstvenih sredstava. Pre svega, ban

čim fondovi bili su se sasvim istopili, a u toku 1937 sma

njena je u cilju otpisa gubitka i glavnica sa 5 na 3 mil. din. 

U 1938 i 1939 bančin razvitak bio je zadovoljavajući. Za vre

me sudetske krize, u septembru 1938, kaošto je poznato, bilo 

je došlo do jačeg povlačenja uloga iz novčanih zavoda. U 

toku prošle godine, zbog poznatih međunarodnih događaja, 

nekoliko puta je izbijala panika ulagača. Generalna banka 

nije -ni najmanje osetila potres koji su proizveli događaji 

iz septembra 1938 kod većeg broja drugih novčanih zavoda 

u pogledu povlačenja uloga. Kao što nam pokazuje bančin 

bilans, ona je u tom pogledu bila pošteđena i u prošloj go

dini. Ovde su ulozi u toku 1938, naprotiv, pokazivali jedan 

priraštaj od skoro 8 miliona din, što može da služi kao naj

bolji dokaz poverenja koje ulagačka publika gaji prema Ge

neralnoj banci i ličnostima koje njome upravljaju. Čak i u 

prošloj vanredno nemirnoj godini ulozi pokazuju jedan vi

šak od 1,16 mil. din. prema stanju u prethodnoj 1938 godini.

Posle dužeg mirovanja Generalna banka je u toku 

1938 pregia da otpočne ponova sa svojim aktivnim radom u 

većem obimu. Sredstava za to bilo je, blagodareći poverenju 

ulagača, uvek dovoljno. Međutim, bančina uprava je uvek 

vrlo mnogo polagala na to da bančini plasmani budu što je 

moguće više likvidni i sigurni. Time se može i objasniti či

njenica da je povećanje plasmana bilo slabije od priliva 

sredstava stavljenih banci na raspoloženje. Ovde se može na

pomenuti takođe da banka ni u pretprošloj ni u prošloj godini 

nije činila upotrebu od kredita koji ona uživa kod pojedinih 

velikih novčanih institucija. U toku prošle godine banka je 

pokazivala krajnju obazrivost i uzdržljiyost i kod inače van

redno likvidnih poslova finansiranja izvoza, jer se nije htela 

izlagati riziku i gubicima do kojih bi mogla doći u slučaju
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proširenja ratnog poprišta i na druge oblasti. Ona je zbog 

toga u svojim kasama stalno držala besplodno znatan deo 

poverenih joj sredstava. Bančin bilans za prošlu godinu ipak 

pokazuje povećano stanje aktivnih tekućih računa i eskonta. 

Po tekućim računima krajem 1939 plasman je bio za oko

800 hilj. din. veći nego u 1938, a po eskontu za oko pola 

mil.' din.

Krajem 1939 zbir bilansa iznosio je 22,7 mil., zä oko 

2,8mil. din. više nego u prethodnoj godini. Na strani pasive 

vidimo da štedni ulozi iznose 9,31 mil. iprema 8,15 mil. u pret

hodnoj i ciglo 445 hilj. din. u 1937 godini. Pasivni tekući ra

čuni iznosili su 490 hilj. prema 284 hilj. din. u 1938 i 71 hilj. 

dii. u 1937 godini. Glavnica je iskazana sa 3 mil. dinara. Ak- 

cioni tekući računi pretstavljaju najglavniji bančin plasman, 

Krajem prošle godine oni su iznosili 7,85 mil. prema 7,03 mil. 

din. u 1938 i samo 224 hilj. din. u 1937. Eskontovane menice 

su bilansirane sa 994 hijl. din., hartije od vrednosti sa 910 

hilj. i nepokretnosti sa 1,69 mil. din. U svom poslednjem po

slovnom izveštaju bančina uprava napominje da je u želji 

da proširi delokrug bančinog rada odlučila da obnovi svoje 

trgovinsko delovanje za uvoz i izvoz na veliko, za koje do

laze u obzir sledeće branše: metali, mašinerije, manufaktura, 

kolonijal i zemaljski proizvodi. To novo odelenje je već pro- 

tokolisano pa se može očekivati da će banka preko njega 

moći da razvije još jaču aktivnost i da sigurno i likvidno pla

sira veći iznos raspoloživih sredstava.

Prihodi od kamata u prošloj godini iznosili su 729 hilj. 

din., za oko 46*/о više nego u 1938. Banka je imala i 179 hilj. 

din. od svojih nepokretnosti i oko 165 hilj. din. drugih pri

hoda, tako da su njeni ukupni prihodi u prošloj godini do

stigli visinu od 1,07 mil. prema 953 hilj. din. u 1938 i 599 

hilj. din. u 1937 godini. Zbog proširenja poslovnog obima, u 

pretprošloj godini i prošloj godini pokazivali su tendenciju 

porasta i rashodi. Troškovi u 1939 iznosili su 507 hilj. prema 

407 hilj. u 1938 i 402 hilj. din. u 1937, a pasivna kamata bila 

je iskazana sa 468 hilj. din. u prošloj, sa 260 hilj. u pretpro

šloj i sa 116 hilj. din. u 1937.

Za 1938 godinu akcionarima je bila podeljena dividenda 

od 6«/o. U prošloj godini posle otpisa nenaplativih potraživanja 

od 15 hilj. din. i dotacije fondovima od 20 hilj. ostao je čisti 

dobitak od 63 hilj. din. To je preneto na novi račun.

U upravi bila su sledeća gospođa: Josif G. Čuljković 

(pretsednik), Budislav 2. Vukojičić (potpretsednik), Aron A. 

Alkalaj, inž. Vlad. Velić, Milorad J. Čuljković i Moša A. Me- 

lamed. U nadzornom odboru nalazila su gospoda: Ilija M. Jo- 

vanović, d-r Jovan Milenković, lsak L. Mašijah i Dušan Mojić. 

Direktor banke je g. Ljubomir J. Čuljković.

FRANCUSKO-SRPSKA BANKA, PARIZ—BEOGRAD

Prilikom osnivanja Francusko-srpske banke ciljevi dru

štva određeni su vrlo široko, tako da bi banka pored ban

karskih poslova imala da radi i na produbljivanju privrednih 

i finasiskih veza između Jugoslavije i Francuske. Nije se vo

dilo računa da tako zamašan zadatak ne može da svrši ni

jedno trgovačko preduzeće i da ne škodi svom najvažnijem 

cilju: postizavanje zarade. Ne može se poreći da je Francusko- 

srpska banka uložila mnogo truda i na polju produbljenja 

francusko-jugoslovenskih privrednih odnosa. Ali njen glavni 

cilj bio je izgrađivanje bankarskog posla. Ona je u tome 

imala mnogo uspeha. U toku vremena Francusko-srpska 

banka se potpuno afirmirala na beogradskom tržištu. Ona se 

specijalizirala u izvesmm bankarskim poslovima —  kao fi- 

nansiranju spoijne trgovine sa nekim prekomorskim zemlja

ma —  tako da je postala jedan važan činilac na našem novča

nom tržištu.

• U 1939 g. bančin rad bio je ometan događajima, koji su 

sve jače i jače potresali evropski poredak. U bančinom iz

veštaju nalaze se vrlo interesantni podaci o neposrednim po- 

sledicama najvažnijih događaja. Tako osnivanje Protektorata 

i ulaz;ak Italije u Albaniju prouzrokovali su pad uloga za 13%. 

Međutim, svi ti ulozi vratili su se banci, tako da su sredi

nom jula dostigli ponovo nivo, koji su imali početkom go

dine. Odliv uloga usled rata bio je mnogo jačeg intenziteta. 

Od jula do oktobra 1939 g. ulozi su pali za 274-Pia, dakle za 

dva puta više nego u proleće. Vrlo umešna bančina uprava 

uspela je, međutim, da umesto uloga nađe druga sredstva, 

tako da bančin rad nije bio ničim sputavan u 1939 g. Kao 

što ćemo docnije viđati, iz analize pojedinih pozicija bančine 

bilanse, tuđa sredstva čak pokazuju znatan porast prema ra

nijim godinama. Svakako da su kapitali iz drugih izvora znat

no skuplji od uloga, tako da je smanjenje uloga ipak imalo 

nepovoljne posledice na rentabilitet.

Ovi nepovoljni uticaji su delom otklonjeni zahvalju

jući povećanoj ulozi banke u finansiranju spoijne trgovine sa 

prekomorskim zemljama, naročito Severnom i Južnom Ame

rikom. Vrlo zadovoljavajući je bio rad bančine Agencije na 

Savi, koja upravlja eksportnim i importnim skladištem, stvo

renim pre dve godine. Promet skladišta znatno je porastao 

u 1939. Slabije je bilo poslovanje bančinih filijala u Južnoj 

Srbiji: Skoplju, Bitolju i Kosovskoj Mitrovici, prvo zbog ja

čeg uznemirenja tamošnjeg stanovništva, i drugo, zbog ote

žavanja spoijne trgovine sa Grčkom. Ni filijala u Nišu nije 

radila, kao u ranijim godinama.

Ako se uzme celokupni bančin uspeh kao marilo, on 

može da zadovolji i upravu i akcionare Francusko-sprske 

banke. To pokazuju završni računi, koje sadrži donja tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hilj. fr. franaka

Blagajna i banke 31.362 '61.624 53.544 71.886

Korespondenti i repor 10.169 87.870 79.587 85.509

Menice 24.342 40.303 53.365 102.729

Tekući računi 89.586 116.485 134.465 120.347

Hartije od vrednosti 2.758 2.910 2.159 2.338

Nepokretnosti i inventar 8.427 8.091 7.530 6.988

Razna aktiva 435 520 1.191 262

Garantije 9.147 14.778 27.291 37.473

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Rezervni fond 341 411 489 523

Vanredni rez. fond 1.000 1.500 2.500 2.500

Spec. rez. fond — 5.315 5.315 5.315

Čekovi u opticaju 2.182 2.552 2.923 2.605

Neispl. kuponi domicil. 1.411 2.757 2.976 1.584

Tek. računi i ulozi 137.995 279.322 292.060 354.804

Razna pasiva 2.279 1.984 4.370 1.244

Dobitak 1.871 2.871 1.207 1.481

Garantije 9.147 14.778 27.291 37.443

Zbir bilansa 176.226 331.491 359.132 427.529

Podela dobitka

Dividenda 1.000 1.200 1.000 1.200

Dotacija zak. rez. fondu 70 78 34 65

Dotacija vanr. rez. fondu 500 1.000 — —

Tantijema — 74 —■ 36

Prenos dobitka na novi rač. 301 519 173 179

Ukupni čisti dobitak 1.871 2.871 1.207 1.480
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Na povećanje zbira bilansa sa 359.1 mil. na 427 mil. fr. 

fr. uticao je porast tekućih računa i uloga sa 292 mil. fr. fr. 

na 355 mil. Već smo pomenuii da je Francusko-srpska banka 

uspela ne samo u punoj meri da nadoknadi odliv uloga upo

trebom kredita, nego čak i da poveća tuđa sredstva i time 

ujedno i potencijal poslovanja. To pokazuje pored porasta 

zbira bilansa i povećanje obrtnog kapitala — koji se dotoija 

odbijanjem iznosa garantija, u 1939 g. 37 mil. prema 27 mil. 

fr. fr. u 1938 g. od zbira bilansa .— koji je iznosio 390 mil. 

prema 332 mil. fr. fr. u 1938 g. Odnos između sopstvenih i 

tuđih sredstava ostao je gotovo nepromenjen, pošto ceo po

rast obrtnog kapitala otpada na tuđa sredstva. Jedino -su se 

smanjile one stavke tuđih sredstava, koje ne služe u svrhe 

plasmana, kao što su čekovi u opticaju sa 2.9 mil. u 1938 na

2.6 mil., neisplaćena dividenda sa 2.9 mil. na 1.6 mil. i razna 

pasiva, u naročito velikoj meri, sa 4.4 mil. na 1.2 mil. fr. fr. 

To su. sve povoljni znaci, koji pokazuju da se neproduktivno 

zaduženje smanjilo. Bančina sopstvena sredstva ostala su u

1939 g. skoro nepromenjena: glavnica sa 20 mil., vanređni re

zervni fond sa 5.3 mil., specijalni rezervni fond sa 2.6 mil. 

prema 2.9 mil. i rezervni fond sa 523.000 prema 489.000 fr. fr.

Naročitu pažnju obraća banka održavanju likviditeta, 

sa punim pravom s obzirom na visinu tuđih sredstava. To do

kazuje između ostalog smanjenje tekućih računa sa 134 mil. 

na 120 mil. fr. fr. i porast menica sa 53 mil. na 102 mil. fr. fr., 

za više nego 100%. Iz toga se ujedno i vidi da krediti Fran- 

cusko-srpske banke imaju pretežno komercijalni, a ne inve

sticioni karakter. To potvrđuje i visina potraživanja od ko

respondenata i repor od 85.5 mil. fr. fr. prema 79.6 mil., iz 

čega se može zaključiti da se banka vrlo živo bavi obavlja

njem međunarodnog platnog prometa, i na račun svojih mu

šterija, efektivnim poslom. Povećanje tuđih sredstava popra

ćeno je porastom gotovine i odmah raspoloživih potraživanja 

od novčanih zavoda sa 79.6 mil. na 85.5 mil. din. Tuđa sred

stva pokrivena su jednom petinom odmah raspoložive go

tovine, što je dovoljno i prema načelima najkonzervativnije 

bankarske politike. Ostale aktivne pozicije nisu značajne. Tako 

nepokretnosti — bančina lepa palata u Beogradu, skladište na 

Savi i još neki manji objekti — bilansirani su sa 7 mil. fr. 

fr. prema 7.5 mil. fr. fr. Ni efektni portfelj banke nije veliki, 

svega 2.3 mil. fr. fr. prema 2.2 mil. u 1938 g.

Čisti dobitak u 1939 g. iznosio je 1.3 mil. fr. fr., čemu 

treba dodati još i prenos iz prethodne godine od 172.000, pre

ma 688.000 i 519.000 u ranijim godinama. Kao što se vidi, 

bančin dobitak je porastao za okruglo 100%. Ali pošto se 

prenos dobitku smanjio, upravnom odboru je stajalo na ra

spoloženju 1.48 mil. fr. fr., samo za 280.000 fr. fr. više nego 

u 1938 g. S obzirom na veći dobitak povećana je dividenda 

-sa 5i% na 6%, 600 franaka po akciji, isplaćena je minimalna 

tantijema, povećana dotacija rezervnom fondu sa 34.000 na

65.000 fr. fr., a neznatno i prenos dobitka za iduću sa 173.000 
na 179.000 fr. fr.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Grof Frédéric 

Pillet-Will (član uprave Banque de Paris es des Pays-Bas) kao 

pretsednik, Felix Billet (direktor Banque Ottomane) kao pot

pretsednik, Henry Burnier (direktor Banque de Paris et des 

Pays-Bas), Charles de Cerjat (iz Banque de Syrie et du Li- 

ban), Emile Dord, d-r Ferdinand Gramberg, Arnold Noville 

(pretsednik Société Financière d’Orient), Jaques de Meuflize 

(iz Banque Ottomane) i Henry Reuter (gen. dir. Banque des 

Pays de l’Europe Centrale). Savetodavni odbor u Beogradu 

sačinjavaju gospoda: Raymond Deltel, d-r Ferdinand Gram

berg, Jacques Mustelier i Rudolf Pile (direktori za Jugosla
viju).

Читајте „НАР0ДН0 БЛАГ0СТАЊЕ“

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА, СУШАК

Јадранска пловидба «арочито je важна за наш по- 

морски саобраћај, пошто она одржава везе ca лукама у 

Јадранском мору, дакле талијанским и албанским, a осим 

тога ca Грчком и Левантом. Врло велики je удео Јадран- 

ске пловидбе и у нашем обалском саобраћају. Ca гледи- 

шта саобраћајне политике земље најважније и најинтере- 

сантније су левантске пруге Јадранске пловидбе. У нашим 

званичним круговима постојала je жеља да ce интензифи- 

цирају наши трговински односи ca Левантом. Предуелов 

за то je изградња редовних саобраћајних линија, у првом 

реду за робни a затим и за путнички саобраћај. Прамет на 

тим пругама, —  нарочито у прво време —  није могао да 

пружа могућност нашим по'морско-саобраћајним предузе- 

ћима да их из овоје иницијативе отворе и одржавају. Зато 

je држава одобравала извесне доприносе за одржавање 

балканских и левантских пруга. Тако je и Јадранска пло- 

видба добијала од државе накнаду за одржавање линије 

ca Албанијом, Пирејом и Измиром. Пословни успех наших 

паробродарских друштава у великој мери зависи од уго- 

вора ca државом о накнади sa услуге, које паробродарска 

друштва чине одржавањем пруга, превозом поште итд 

Питање доприноса'било je нарочито важно за друштво у 

последњим годинама, пошто су балканске и левантске пру- 

ге скроз нерентабилне, a обалска пловидба je подбацила 

због опадања туризма.

Држава je у питању субвенција заузела доста ре- 

зервисан став, који није могао да охрабри друштво у ње- 

говом насгојању да одржи и no могућству још и побољ- 

ша линијску службу. Дугорочни уговор Јадранске пловид- 

бе ca државом истекао je 31 марта 1938 г. Он није обнов- 

љен него je замењен једним лровизоријумом од шест Me

cenu, који je, међутим, због неразумљивог одуговлачења 

ca стране државе продужен још за осамнаест месеци. Нови 

уговор између државе и друштва одобрен je тек 20 марта

о. г. Он — с обзиром на прилике —  важи caiMo годину и 

no, тј. од 1 октобра 1939 до 31 марта 1941. Друштво je no 

уговору обавезно да одржава 48 пруга ca 991.192 морске 

миље и да превози пошту, зашто му припада годишњи 

допринос од 48 мил. дин. За време трајања провизоријума 

друштва je добило, поврх аконтација хоје je примило, нак- 

наду од 8 мил. дин.

Друштво je у 1938 г. одржавало ca 56 пароброда 58 

пруга. У  току те године су ушли у саобраћај нови дру- 

штвени бродови „Сарајево” и „Шумадија”, ca no 479 бруто 

региста тона. Осим тих бродова купљени у још неки мањи, 

тако да ce укупна тонажа друштвених бродова повећала 

ca 22.264 бр. р. т. на 23.319 у 1938 и 1939 г. У  1938 г. обалне 

пруге показале су незнатно опадање према 1937 r. Нове 

пруге преко Венеције биле су добре, али су подбациле 

балканске и левантске пруге. Знатне тешкоће су ce поја- 

виле услед колективних уговора, који су склопљени ca 

организацијама помораца, пошто обавезе претстављају 

знатно веће финансијско оптерећење него раније. Оно je 

постало још веће услед уредаба Министарства социјалне 

политике о исхрани и становању посаде, о уређењу и рас- 

пореду радног времена и о најмањем броју посаде на no- 

марско трговачким бродовима. Знатно су порасли и тро- 

шкови погона услед поскупљења горивог 'материјала и no- 

већања трошкова око одржавања бродова. У  1939 r. те те- 

шкоће tcy ce појављивале још у већој мери. Али за првих 

oeaiM месеци повећао ce прилично и превоз робе и путни- 

ка. Тек после избијања рата су послови осетније пали и 

друштво je било приморано да редуцира пловидбу. У на- 

рочито великој мери nao je саобраћај на прузи Сушак— 

Албанија—Пиреј.

Због неизвесности у погледу уговора ca државом 

друштво није одржало своју редовну годишњу скупштину
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y 1938 г. ЗакЉучни рачуни за ову годину иримљени су за- 

једвд са онима за 1939 годину на последшој скупштини. 

Онн се внде цз доље таблице.

Рачун изравнања

Актнва 1936 1937 1938 

у хиљ. дин.

1939

Бродови 104.230 103.998 123.788 127.263

Бродови у градњи — 12.042 — —

Непокретности 1.780 1.780 1.780 1.780

Локретнине и инвентар 735 735 736 735

Роба 2.905 3.581 3.329 3.735

Благајна 172 358 414 436

Ефекти 1.816 1.899 1.899 1.904

Дужници 44.066 35.738 33.339 34.869

Прелазне ставке — — 3.876 7.967

Губитак — — 3.543 —

Полози — — 4.322 4.341

Пасива

Главница 72.000 72.000 72.000 72.000

Резервни фонд 495 696 928 948

Фонд амортвзације 41.209 45.590 48.588 61.644

Фонд осигурања 23.687 22.308 23.678 25.579

Фонд за обнову бр. 601 — 227 229

фонд прив.-правне одг. — 565 703 847

Добротворни фонд — 350 386 410

ГТовериоци 8.535 10.832 19.665 12-447

Прелазве ставке 23 190 % 29

Збир бвлавса 155.704 160.131 172.703 178.684

Полози —■ 

Рачун губитка и добитка

4.322 4.341

Губнтак
Пренос губитка — — — 3.545

Одржав. и попр. бродова 12.096 12.628 16.892 17.273

Управни трошкови 5.719 6.061 6.180 6.123

Каадата 356 81 234 382

Амортизадија 4.901 3.889 6.513 6.673

Отпис сумњ. потр. — 291 422 —

Курсиа разл. 82 61 142 50

Порез — — 558 996

Чист добитак 4.413 4.500 — 4.561

ДоВитћм

Пренос добитка 3-26 5 16 —

Пословање пруга 27.247 27.506 27.381 39.590

Губитак — — 3.543 —

Збир губитка-добвтка 27.567 27.511 30.940 39.690

Обртни капитал показује стално повећање и у по- 

следњим двема годинама извосио je 178,6 мил. и 172,7 мил. 

према 160 мил. и 155,7 мил. дин. у 1937 и 1936 г. Туђа) сред- 

ства чине само незнатан део обртног капитала. Тако су 

она у 1939 г. износила свега 12,4 мил. дин., 7i% обртвог 

капитала, према 19,7 мил., 111% у 1938 г., 10,8 мил., 6% У

1937 г. и 8,5 лшл., 9°/oi, у 1936 г. Kao што «е види нормални 

удео туђих средстава у. укупвим износи 5,71%, a већи у

1938 г. последида je изузетних прилика, у прво-м реду 

околнасти, што je држава била у већем задоцнењу са ис- 

платом доприноса него иначе. Ако би држава редовно пла  ̂

ћала своје допрвнОсе друштво ве би било ви принуђено 

да употреби зајмове и могло би да постигне знатну уште- 

ду ва каматама. Цео преостали део обртног капитала от- 

пада на совствеии, према томе 93%, у 1939 према 89°/о̂  94% 

и 90% у ранијим годинама. У 1938 г. су резерве постале

Be'he од главнице, која износи негтромењено 72 мил. дин. за" 

последње четири године. У  1933 г. она je претворена са 12 

мил. дин. златних у односу 1:6 у папирне динаре. Највећи 

фондови су фонд осигурања и фонд амортизације. Први 

се повећао у 1939 г. на 26,6 лгал. дин. према 23,7 мил. у

1938 г., 22 мил. у 1937 и 23,7 мил. у 1936 г. Из пораста за 

последњих две године види <се, да штете није било. Сталан 

н знатан je пораст фонда а’мортнзације са 41,2 мил. у 1936 

г. ва 45,6 мил. у 1997, 48,6 мил. у 1938 г. и 61,4 мил. у 1939 

г. Ako re износе одбијемо од вредности бродова, која je 

у активи наведена са 127 мил. дин. према 123,8 мил. у 1938. 

r., 104 мил. у 1937 и 104 мил. у 1936 r., видимо да стварна 

вредност пло1Вног парка мора бити знатно већа од књи- 

говодствене. И за лаика je на први поглед јасно да 62 

брода више вреди од 65,7 мнл. дин. у 1989 г. и 75,1 мил. у

1938 г. Друга важна ставка у активи су дужници са 34,9 

мил. дин. према 38,3 мил. у  1938, 35,7 мил. и 44 мил. у две- 

ма претходним година.ма. Највећи део те ставке, око две 

трећине у просеку, отпада на потраживање од државе. 

Врло je вероватцо да je criopa наилата од државе узрок и 

знатног пораста прелазних ставки са 3,9 мил. у 1938 г. на 

В мил. дин. Остале позидије у билансу су стабилне при- 

роде, тако непоркетноти са непромењено 1,8 мил. дин. за 

последње четири године, покретнине и инвентар са 735.000, 

роба 3,7 мил. према 3,3 мил. дин. и благајна 436.000 дин. 

према 414.000 дин.

Приходи су у  1939 г. са 39,6 мил. дин. били знатно 

већи него у ранијим годинама са просечно 27 мил. дин. To 

се има приписати чињеници, да je друштво успело да до- 

бије иакнаду од државе за време провизориума, чија се 

половина (4 мил.) појављује као приход. Осим тога од оДо- 

брене веће субвенције за текући уговорни период одобрен 

je 4,5 мил. дин. 1939 г. Али упркос тим околностима при- 

ходи од пословања били су већи него у претходним годи- 

навиа. Али ипак пораст прихода Јадранеке пловидбе није 

гако велики, као код поморских паробродарских друшта- 

ва, која раде у дугој пловидби. У обалној пловидби коњун- 

ктура je била врло1 слаба.

Kao што cimo већ поменули трошкови показују тен- 

дендију пораста. Тако су се повећали издаци за одржа- 

вање пароброда са 12 мил. у 1986 и 1937 г. на 16,9 мил. у

1938 r. и 17 мил. у 1939 г. и амортизација —  већ у много 

машој мери —  сз 6,5 мил. у 1938 г. на 6,7 мил. према 3,9 

мил. у 193t7 и 4,9 мил. у 1936 г. Знатво су се повећале ка- 

мате са 81.000 у 1937 г. на 234.000 у 1938 и 382.000 у 1939, 

из поменутих разлсга, и порези са 568.000 у 1938 г. на 

996.000' дин.

Добитак у 1939 r. ипак je омогућио да се надокнади 

губитак од 3,5 мил. дин. у 1938 и да се посигне чист до- 

битак од 4,6 мил. дин. у Г939 г. који je вешто већи него у

1937 и 1936 г. Акционарима исплатиће се 3,6 мил. див., 5% 

дивиденде као и у 1937, 1936 и 1935 г. Остатак je упо- 

требљен за дотацију резерви и исплату тантијеме.

У управном одбору „Јадракске пловидбе” ty  г. г.: 

д-р Едо Гргић, претседник; Светислав Милосављевић и 

Божо Банад, потпретседниди; Марко Лучић-Роки, Милан 

Милић, Љубомир Мирковић, д-р Бранко Пливерић, д-р 

Јозо Подује, Анте Рисмондо, ген. директор; д-р Петар Ри- 

омово, д-р Јосип Смодлака, Милан Стефавовић, д-р Све- 

тислав Шумавовић, д-р Станко Шверљуга и Милан Швр- 

л>уга, ком. директор.

Чланови вадзорног одбора су г. г.: д-р Стјепаи ГТо- 

силовић, претседник; инж. Петар Брадановић, д-р Андро 

Гилић, Милан Гремер, сен., Антун Хубер, Стеван Карамата, 

инж. Дане Матошић, д-р Винко Микуличић, Марко Пуцко 

и Божидар Шврљуга.
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Садржај ;

I. G. Farbenindustrie A. G., Frankfurt na Majni

I. G. FARBENINDUSTRIE A. G., FRANKFURT NA MAJNI

S>I. G. Farbeindustrie» je jedno od pet najvećih predu

zeća u svetu. Nema zemlje koja ne troši proizvode ovog in

dustrijskog koncerna. Ali je on isto tako i proizvođački i tr

govački zainteresovan gotovo u ćelom svetu. U fabrikama i 

rudnicima ovog društva ili u pređuzećima koja su s njim u 

tesnoj vezi krajem pretprošle godine bilo je zaposleno preko

218.000 namještenika i radnika. Samo za nadnice, plate i so

cijalne terete »I. G.« izdala je u prošloj godini 388 mil. ma

raka odnosno, ako marke po prosečnom kursu pretvorimo u 

dinare, okruglo 5,5 milijardi dinara. Treba primetiti da taj 

iznos ne obuhvata i izdatke za nadnice, plate i socijalne te

rete kod mnogobrojnih afilijacija »1. G.« U poslednjem bi- 

lansu »I. G.« učešća i krediti zavisnim pređuzećima iskazani 

su sa preko 600 mil, maraka. To iznosi skoro 10 milijardi 

dinara. Da bi se dobila bar bleda slika o tempu kojim »1. 

G.« stalno pojačava svoju delatnost, spomenućemo i to, da je 

ovđe u toku poslednje tri godine za nove investicije izdato 

oko 605 mil. maraka. To je opet skoro 10 milijardi dinara. I 

ovde treba primetiti da taj iznos ne obuhvata i izdatke. za 

nove investicije izvršene u istom razdoblju kod afilijacija »I. 

G.« Inače, te afilijacije vršile su takođe vrlo znatne investi

cije, jer upravo one izvršuju najveći Ideo zadataka na polja 

proizvodnje novih sintetskih sirovina.

Razvitak i današnja veličina koncerna »I. G.« ne mogu 

se pripisati ni prinudnim merama vlasti, ni slučaju, već is

ključivo sjajnom poslovanju vodstva. Uostalom, taj razvitak 

nije bio ni suviše brz. Preduzeća poznata iz istorije stvara

nja »I. G.» radila su dosta dugo (nezavisno jedno od dru

goga, dok se nisu našla zajedno grupisana, najpre u jednoj 

»interesnoj zajednici« (Interessen-Gemleinschaft ili skraćeno 

»1. G.«), a zatim u organizaciono —  tehnički i ekonomski čvr

stoj povezanosti koju danas pretstavlja naziv »I. G.« Veći 

broj tih preduzeća bio je osnovan sa ciljem, da proizvodi boje 

i srodne artikle. To je bilo po prilici pre 20 godinaj u vreme 

početka industrijsko-g iskorišpavanijia osnovnih pronalazaka 

A. W. Hoffmanna, Perkin-a, Verguin-a, Liebermann-a itd. Po

stavljajući svoju proizvodnju od prvog’ početka na strogo> na

učnu osnovu i svestii tesne povezanosti između nauke i teh

nike sopstvenici tih preduzeća, blagodareći sve snažnijem; ra

zvitku nauke, prelazili su postepeno sa proizvodnje boja iz 

katrana na izradu najraznovrsnijih artikala — anorganskih 

produkata, organskih poluizrađevina, fotografskih potrepština, 

farmaceutskih proizvoda itd.

Brzi razvitak nemačke industrije katranskih boja imao 

je za posledicu pojavu žestoke konkurentske borbe među ne- 

mačkim firmama, kako u Nen^ačkoj, tako i u inostranstvu. U 

toku 1904 tadašnji pretsednik preduzeća »Farbenfabriken 

vorm. Friedz. Bayer & Co., Leverkusen« g. Karl Draisberg 

izradio je u vezi s tim jedan plan fo uklanjanju štetne kon

kurentske borbe i stvaranju velike interesne zajednice svih 

nemačkih fabrika katranskih boja. Toj prvoj iinteresnoj za

jednici odmah su pristupila tri velika preduzeća, i to: 1) Far

benfabriken vorm. Friedr. Bayer & ! Co., Elberfeld, 2) Ba

dische Anilin & Sodafabrik, Ludwigshafen i 3) Aktiengesell

schaft für Anilinfabrikation, Berlin. Uskoro zatim došlo je 

do izvesnog sporazuma i sa firmama: 4) Farbwerke vorm. 

Meister Lucius & Brüning, Höchst am Main, 5) Leopold Ca

sella & Col, G. m. b. H., Frankfurt ami Main, i 6) Kalle & Co. 

A. G., Biebrich. U toku 1916 godine zajednica je proširena. 

Partnerima iz 1904 pridružile su se potpuno već spomenute 

firme pod 4, 5 i 6, kao i preduzeća: 7) Chemische Fabrik 

Griesheim-Elektron, Frankfurt am Main i 8) Chemische Fa- 

.•••briken vorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen am Rhein. Među

tim, ni time ova zajednica nije bila još dobila svoj konačni 

oblik. Do toga je došlo tek krajem 1925 g.

U decembru 1925 jedna članica, Badischen Anilin & Soda- 

i Fabrik-Ludwigshafen, premestila je svoje seclište u Frankfurt 

na Majni i promenila dotadašnji naziv svoje firme u »1. G. 

Farbenindustrie Aktiengesellschaft«. Istovremeno je povisila i 

svoju glavnic» na 646 m)il. rajhsmaraka (danas 731 mdl.). Od 

t;.g:ore navedenih firmi njih pet ušlo je putem fuzije u šestu * — 

Badische Anilin & Soda-Fabrik. Firme »Casella« i »Kalie« 

nisu, tada fuzionisane, ali su u pogledu organizacnje i poslo- 

•: vanja i one bile u potpunoj zavisnosti od »I. G.« (Uzgred 

spominjemo' da je u; decembru 1937, najzad, i firma »Casella«

- izgubila svoju prividnu samostalnost). Posle 1925 uticaj »I. 

G. Farbenindustrie« širi se i dalje, a njezin značaj postaje sve 

veći. Već u toku 1926 preuzeta su putem, fuzije još dva velika 

preduzeća, i to 1) Farbwerke Mühlheim; vorm. A. Leonhardt 

& Co. A. G. i 2) Köln-Rottweil A. G. Iste godine zaključeni 

Siu naročiti sporazumi o sarađnji i sa firmama: 1) Dynamit 

. A. G. Troisdorf, 2) Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A. G., 

Köln, 3) A. G. Siegener Dynamitfabrik, Köln, 4) Deutsche 

Celluloidfabrik, Ellenburg i 5) A. Riebeck’sche Montauwerke 

A. G., Halle..

Uskoro je inferesovainje prošireno i na inostranstvo. U 

toku 1927 »I. G.« je stupila u tesnu vezu sa norveškom; im 

-:d.ustrijom. azota, a zaključila je i jedan sporazum, sa američ- 

rkorn| Standard Oil Company. Tim sporazumom ovoj posled- 

njoj je bilo ustupljeno pravo da se koristi iskustvom »I. ,G.« 

prilikom prerade nafte. Da bi se obezbedilo finansiranje uče

šća kod preduzeća u inostranstvu, od strane »I. G.« osnovana 

ie u toku 1928 »Internationale Gesellschaft für Chemische 

Unternehmungen A. G. (I. G. Chemie), Bazel«. U toku 1929 

u zajednici sa ovim poslednjim društvom osnovana je »Ameri

can I. G. Chemical Corporation«, a u sarađnji sa »Standard

Oil Co. of New Jersey« osnovana je holding-kompanija »Stan

dard I. iG. Co.«, kojoj su prepušteni patenti »I. G.« na polju 

hidriranja uglja. Početkom 1931 uz saradnju talijanskog kon

cerna »Montecatini« osnovana je »Acna« (Aziende Colari Na

zionali Affini), lste godine aficijacija I. G. »Dynamit A. G. 

vorm. Alfred Nobel & Co, Hamburg« preuzela je putem1 fuzije 

društva »Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A. G.«, »Liege- 

ner Dynamit-Fabrik A. G.«, »Deutsche Sprengstoff A. G.«,
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»Rheinische Dynamit-fabrik« i »Westdeutsche Sprengstoff

werke A. G.«

Neobično snažan bio je polet »I. Q.« posle 1933, u ko

joj je nacionalsocijalizam uzeo vlast. Već u toj godini u po- 

ređenju sa prethodnom broj radnika i nameštenika zaposle

nih kod I. G. porastao je za 16.500. U 1934 broj radnika i 

nameštenika povećan je za daljih 16.662. U 1934 počelo se 

s izgradnjom velikih postrojenja za hidriranje u Leuni. (Ina

če, već u 1927 proširen je uređaj za hidriranje kod fabrika u 

Merseburgu). U toku poslednjih 5 godina povećanje proizvod

nje uzelo je ogromne razmere. Važan deo mera koje sačinja

vaju t. zv. četverogodišnji plan zasniva se na delatnosti hemij- 

ske industrije. S obzirom na to je razumljivo da je upravo 

koncernu »I. G.« bilo povereno izvršenje ogromnog posla u 

vezi s tim planom, jer »I. G.« zauzima prvo mesto u celoj ne- 

mačkoj herrtijskoj industriji.

Polje rada na kome ovo gigantsko preduzeće danas de- 

luje je neobično široko, a gotovo nepregledan je i broj pro

izvoda koje ono izrađuje. Međutim, to ne znači da se kod 

»I. G.« u tom pogledu radi o finansijekom sklop« heteroge

nih poslovnih grana, koje vezuje samo činjenica da pripa

daju istom kapitalu. Naprotiv, postoje i neobično čvrste unu

trašnje veze koje proizlaze iz organskog razvitka ove velike 

zajednice. Kao što je već spomenuto, »I. G.« radi na polju 

hemijske industrije. Time se može mnogošta objasniti, jer je 

bitna osobina hernije da rastavljanjem sirovina u njihove sa

stavne delove i ponovnim vezivanjem ovih delova u nove spo

jeve dolazi do proizvoda koji na izgled imaju sasvim različit 

karakter. Kao primer možemo navesti dve glavne sirovine koje 

upotrebljava »I. G.«: ugalj i drvo. Iz uglja se doibija gotovo 

beskrajan broj različitih boja, zatim benzol, ulje, benzin, azot, 

sumpor, saharin, amonijak, najrazličitiji lekovi, fotografske 

potrepštine itd., dok se polazeći od drva dolazi do celuloze, 

hartije, eksploziva, veštačke svile, celulozne vune, do celu- 

lozne robe, filmiova i fotografskih potrepština itd. Dakle, »i. 

G.« u užem smislu kao i mnogobrojna druga afilirana i pri

jateljska preduzeća spadaju zajedno ne samo putem kapita

la, nego još više zbog njihove organske povezanosti.

Prošlogodišnji visoki nivo opšte privredne delatnosti i 

veliki obim međunarodne razmene povoljno su uticali i na 

poslovanje »I. G.» Prodaja u samoj Nemačkoj je znatno po

većana, s jedne strane zbog proširenja državnih granica, a 

s druge strane zbog pojačanja kupovne snage stanovništva. 

Veći je bio i izvoz nego u prethodnoj godini, uprkos smetnji 

koje su se pojavile u vezi sa ratom. Izvoz u gotovo sve ne

utralne evropske zemlje je osetno pojačan. U prekomorskim 

zemljama, uprkos blokadi prodaja je produžena, pa je »I. G.« 

i na tamošnjim tržištima uglavnom održala svoje pozicije. To 

treba pripisati održavanju bogato sortiranih stovarišta u tim 

zemljama. U svom poslednjem izveštaju uprava »I. G.« na

pominje da se na osnovi iskustva za vreme pola godine rata 

može gledati s poverenjem na budući razvitak. Nazadovanje 

prodaje na prekomorskim tržištima nadoknađuje se pojača

njem prometa u evropskim zemljama. U vezi s tim se poja

čava i već ranije primećena tendencija preorijentacije izvoza 

od starih industrijskih zemalja Zapadne Evrope i Severne 

Amerike prema u pogledu industrijalizacije novim krajevima 

Istočne i Jugoistočne Evrope. Zaključenje trgovinskog ugovo

ra sa Sovjevskom Rusijom etvorilo je mogućnost obnavljanja 

veza sa ovom velikom zemljom.

Poslednji poslovni izveštaj »I. G.« sadrži interesantne 

podatke i o prošlogodišnjem radu pojedinih poslovnih grana 

ovog društva. Iako je kod boja i srodnih artikala, koji služe 

uglavnom za podmirenje potreba civilnog stanovništva, zbog 

rata došlo do nazadovanja prodaje, ipak je prošlogodišnji 

ukupni promet dostigao odavna nezabeleženi visoki nivo. To 

treba pripisati u prvom redu velikoj predratnoj prodaji u sa

moj Nemačkoj, ali je veći bio i izvoz. Naročito povoljan bio 

je promet boja i srodnih artikala ко<је troši tekstilna indu

strija. Znatno je povećan i promet hemikalijama, a naročito 

onaj novim sintetskim sirovinama. Za 1940 očekuje se znat

no dalje povećanje prometa novim sintetskim sirovinama, pa 

su izvršene i velike nove investicije koje omogućuju poveća

nje proizvodnje. Promet medikamentima i sredstvima za za

štitu biljaka takođe je povećan. To isto se može reći i u po

gledu prometa fotografskim potrepštinama i esencijama za 

pravljenje mirisa. Postrojenja za proizvodnju tečnog goriva 

bila su potpuno iskorišćena. (Punim kapacitetom radili su i 

svi rudnici uglja). Pojačan je i promet veštačkom svilom i ce

luloznom vunom. Naročito treba istaknuti da je, uprkos či

njenici da su podmirene povećane potrebe u zemlji i izvoz ve

štačke svile i celulozne vune znatno pojačan. Ukupni promet 

veštačkim đubrivima i azotom bio je takođe opet veći nego 

u prethodnoj godini, ma da je izvoz nešto nazadovao.

Priložena tablica, u kojoj donosimo glavne bilasne po

zicije »I. G.« za 1925, 1928, 1931 i za poslednjih sedam

godina, pokazuje nam razvitak i strukturu ovog ogromgog 
koncerna :

Zbir bilansa, koji je krajem 1925 prilikom stvaranja 

»I. G. Farbenindustrie« iznosio 1 milijardu i 186 mil. rajhs- 

maraka, pokazivao je krajem 1928 rekordnu visinu od 1 mili

jarde i 852 mfiliona. Posle te godine u vezi s opštom privred

nom krizom on se sve do kraja 1934 postepeno i stalno sma

njivao (na 1 milijardu 447 miliona), da bi posle toga poka

zivao umerenu, a u prošloj godini nešto jaču tendenciju po

rasta. Ki’ajem prošle godine on je rekordan sa 1 milijardom 

i 868,4 miiliona rajhsmaraka. To odgovara iznosu od oko 26 

milijardi dinara. Ovde treba primetiti da zbir bilansa i ne po

kazuje tačnu veličinu ovog gigantskog preduzeća. Naime, ono 

ima i vrlo znatne latentne rezerve, koje u zbiru bilansa ne 

dolaze do izražaja, a koje treba tražiti u vanredno opreznoj 

proceni raznih pozicija u aktivi, u prvom redu investicija, 

učešća i zaliha. Tako su, na primer, investicije u poslednjem 

bilansu iskazane sa samo 624,8 miliona rajhsm'araka, ma da 

je samo u toku poslednje tri godine za nove investicije izdalo

Aktiva 1925 1928

Investicije 319,19 451,92

Učešća 237,11 290,26

Sopstvene akcije — —

Zalihe 208,63 342,13

Dužnici 299,79 500,47

Blag., menice, čekovi 16,15 23,32

Blagajnički zapisi — —

Potr. od banaka 99,56 227,77

Hartije od vrednosti 5,43 16,00

Azija obligacija — —

Ostale poz. i spr. vredn. — —

1931 1933 1934 1935

u milionima rajhsmaraka

466,50 401,81 395,86 423,11

275,33 289,53 290,54 282,69

4,35 8,74 — —

238,91 150,50 129,05 137,94

416,56 382,76 400,78 431,47

9,95 8,54 15,20 19,12
— 20,3 i 54,00 21,84

83,86 153,76 113,87 102,38

5,31 24,71 31,44 32,39

24,96 17,73 16,24 16,24

1936 1937 1938 1939

432,04 514,66 604,99 624,88

278,67 228,59 310,15 341,23

138,46 179,68 203,57 185,95

436,08 448,71 425,69 558,78

14,84 29,65 12,74 15,88

29,89 19,93 — 58,02

96,00 103,87 39,20 44,96

29,58 16,98 11,38 12,18

16,24 16,24 15,87 14,30

— — — 12,28
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Pasiva

Glavnica 641,60 799,30 689,35 689,35 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 691,00

Prior, glavnica 4,40 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 13,39 40,00 40,00 40,00

Fondovi 104,03 188,29 200,00 200,00 200,61 200,61 200,61 215,90 218,27 230,93

Rezerve — — — . 60,00 63,00 65,00 70,00 72,00 74,00 77,00

Obligacije iz 1928 250,00 249,64 177,29 162,41 162,41 162,41 162,41 166,11 186,15

Obligacije iz 1939 — — — — — — — — — 100,00

Ažija obligacija — - — 24,96 17,73 16,24 16,24 ђ5,24 16,24 16,61 20,61

Dospele obligacije 10,38 0,47 0,29 0,26 0,24 0,24 0,24 0,22 0,22 0,21

Dobrotvorni fondovi 46,40 46,40 60,00 62,00 46,40 46,40 46,40 48,40 53,65 58,65

Zaklade 2,42 2,94 3,30 3,70 4,00 4,11 4,15 4,73 4,52 4,54

Kamate oblig. — 15,00 14,98 10,64 9,74 9,74 9,74 9,74 9,97 13,04

Poverioci 220,71 331,09 218,35 169,53 169,39 176,02 173,13 212,52 256,76 261,05

Banke 87,87 82,10 — 4,13 28,49 36,80 35,12 41,30 48,32 57,64

Poz. ispr. vredn. — — — — — — — — — 71,43

Prenos dobiti 0,45 4,43 6,94 1,22 2,08 4,78 4,99 6,80 — • —

Dobit tek. god. 67,60 118,46 44,52 49,14 50,98 51,44 55,43 48,05 55,18 56,07

Zbir bilansa 1,185,85 1,851,87 1,525,73 1.458,38 1.446,98 1.467,18 1.471,81 1.558,32 1.623,61 1,868,38

preko 605 miliona rajhsmaraka. To znači da su gotovo sve

investicije koje su izvršene pre 1937 već potpuno otpisane.

Glavnica je u prošloj godini povećana za 11 mil. i 'iz

nosi 731 milion rajhsmaraka. Od toga otpada 40 miliona na 

prioritetnu glavnicu. Iskazani fondovi i rezerve dostigli su 

visinu od 308 miliona Rm. To znači da ukupna sopstvena

sredstva prema poslednjem, bilansu, ne računajući latentne re

zerve ni čisti dobitak, iznose ako 1 milijardu i 40 miliona 

rajhsmaraka, odnosno nešto manje od 15 milijardi dinara 

Nasuprot tome sva učešća i ukupne investicije biiansirane su 

sa 966 mil. rajhsmiaraka, što znači da ih sopstvena sredstva 

pokrivaju sa oko 108!%.. I bilansni podaci iz ranijih godina 

pokazuju nam da je »J. G.« do sada, uvek bila u stanju da 

finansira najveći deo svojih poslova sopstveraim sredstvima.

Ovde je uvek bio vrlo znatan i iznos likvidnih sred

stava. Doduše, u 1937 i 1938 izdaci za nove investicije bili su 

toliki, da su se novnače rezerve koje su prikupljene u rani

jim mirnijim godinama morale prilično iscrpsti. U prošloj po

slovnoj godini izdaci za nove investicije bili su takođe vrlo znat

ni (191 mil. Rm prema 226 mil. u prethodnoj i 188 mil. Rm u

1937 godini), ali je! u julu 1939 društvo uzelo jedan novi 20- 

godišnji 2г/г!% obligacioni zajam od 100 mil. rajhsmaraka, 

koji je emitovan po kursu od 97!%, a treba da se vrati sa 

ažijom od 2%.. Pored toga povećana je i glavnica za 11 mil. 

Rm. Jedna trećina odnosnih akcija plasirana je po kursu od 

1503/f!%, a dve trećine po kursu od 156,9%. Zatim je ponovo 

plasirano i oko 20 mil. Rm obligacija iz 1928. Na prošlogo

dišnje pojačanje likvidnosti uticalo je i smanjenje zaliha. Kra

jem 1938 gotovina, potraživanje od banaka, čekovi i menice 

bili su bilansirani sa 52 mil. prema 153 mil. krajem 1937. Ako 

među likvidna sredstva računamto i hartije od vrednosti, onda 

dolazimo krajem 1938 do iznosa od 63,3 mil. Rm. U toku 

prošle godine taj iznos je porastao na 131 mil. Rm. Da bi 

se dobio pojam o veličini tog iznosa, spomenućemo da je to 

dovoljno za isplatu nadnica, piata, socijalnih tereta i poreza 

za 2V2 do 3 meseca. To znači da stanje likvidnih sredstava 

potpuno zadovoljava. Inače, obaveze »j. G.« prema bankama 

iznose 57,6 -mil. Rm.

Već je spomenuto da su izdaci za nove investicije u 

prošloj godini iznosili 191 mil. Rm. Od toga otpada 112 mil. 

na nabavku novih aparata, mašina i mašinskih uređaja prema 

136 mil. Rm. u prethodnoj godini. Otpisi mašina u 1939 iz

nosili su 110 mil. prema 92 mlil. u 1937, a ukupni otpisi inve

sticija u prošloj godini iznosili su 171,24 mil. Rm prema 136,7 

mil. u prethodnoj. Kao što se vidi, iako su izdaci za nove in

vesticije bili manji nego u 1938, ipak su otpisi investicija 

znatno povećani. To je povoljno. Inače, i afilijacije »J. G.« iz

dale su u prošloj godini znatne iznose za nove investicije. U

izveštaju »I. G.« spominju se naročito nove investicije kod 

afilijacija koje proizvode azot i kod onih koje proizvode 

benzin.

U 1939 su i učešća za 31 mil. Rm veća nego krajem 

prethodne godine. Pribavljene su sve akcije društva Carbiđ- 

werk Deutsch-Matrei A. G., Wien, koje je svoju glavnicu pre

tvorilo u 8 mil. !<гл. Fabrika baruta Skodawerke Wetzler A. 

G., Wien, promenila je svoju firmu u »Donau Chemie A. G.« 

i pretvorila je glavnicu u 12 mil. Rm. Putem fuzije preuzeta je 

firma »Braunkohlenwerke Bruckdorf A. G., Halle a/Salle«. U 

poslednjem bilansu učešća su iskazana sa 341,23 mal. Rm. Ma 

da je kod raznih afilijacija izvršeno povišenje glavnice, kod 

njih se je, kako izgleda, osećala potreba i za daljim sred

stvima. U vezi s tim poraslo je i potraživanje »J. G.« od pre

duzeća koja pripadaju koncernu sa 169 mil. Rm. krajem 1938 

na 270 mil. Rm. 11 1939. Povećan je i dug »J. G.« premia pre- 

duzećima iz koncerna sa 31,67 mil. u 1938 na 66,87 mil. Rm 

krajem 1939.

Porast dužnika sa 425,7 mil. Rm u 1938 na 558,8 mil. 

krajem 1939 izazvan je u prvom redu već spomenutim pove

ćanjem kredita afiliranim preduzećima (za preko 100 mlil. Rm 

na 270 mii.). Dužnici za robu iskazani su sa 207 mi!, prema 

184 mil. Rm krajem prethodne godine. Ostali dužnici iznose 

nešto manje od 82 mil. Rm. Dok su gotovo sve pozicije u ak

tivi u poređenju sa stanjem na kraju prethodne godine po

rasle, dotle je stanje zaliha smanjeno sa 203,57 mil. Rm u

1938 na 185,95 mil. u prošloj godini. Na zalihe ne otpada ni 

punih 10%, cele aktive. Nasuprot tome na investicije otpada 

oko 33,5|%» na učešća 18,2%, na kredite afiliranim preduze

ćima oko 14,5%, na dužnike za robu 11'%, na ostale dužnike 

4,5'% i na likvidna sredstva (gotovina, menice, čekovi, bla

gajnički zapisi, potraživanje od banaka i hartije od vrednosti) 

oko 7% cele aktive. Na pozicije za ispravku vrednosti otpada 

1,3% aktive.

Interesantna je i struktura pasive. Na glavnicu i sop- 

stvene rezerve i fondove otpada 57,81%, cele pasive, na penzio

ne i dobrotvorne fondove 3,5%, na obligacije iz 1938 i 1939 

godine 17,8|%, na obaveze premca bankama 3,2%, na ostale 

poverioce 14,9% i na iskazani čisti dobitak 3,2% cele pasive.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi: 1935 1936 1937 1938 1939

u milionima rajhsmaraka

Nadnice i plate 227,5 251,3 295,9 341,4 364,4

Socijalni tereti 13,5 14,6 17,5 21,7 23,8

Porez 43,7 56,6 79,2 125,0 171,5

Otpisi mivestioij,a 61,8 73,5 105,2 135,7 171,2

Drugi otpisi 2,5 7,7 —— 0,4 1,6
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Oblig. kamata 9,7 9,7 9,7 10,0 13,0
Prinudnim udruž,. — •— — .— 1,3 2,2 2,8

Razni izdaci 224,2 259,9 — -— ----

Rezerve itd. ---- 15,3 7,4 17,7

Čisti dobitak 51,4 55,4 48,1 55,2 56,1

Prihodi:

Bruto prihod 611,9 704,6 535,0 667,2 786,3

Od učešća 9,1 10,7 18,7 19,7 24,6

Kamata, đivid.- 13,2 13,1 12,9 8,4 2,3

Vanredni prihodi 0,2 0,2 0,3 3,7 8,7

Dividenda 47,6 47,6 54,4 54,5 55,4

Dividenda u 1% 7l% 7% 8% 8% 8%

Cifre iz računa gubitka i dobitka pokazuju nam da je 

promet kod »I. G.« u 1939 godini bio rekordan. Na osnovu 

objavljenih podataka teško je doneti zaključak o tome u kojoj 

je mieri uticalo na dobitak poslovanje u pojedinim poslovnim 

granama (boje, hemikalije, farmaceutski proizvodi, fotograf

ske potrepštine, veštačka svila i celulozna vuna, tečna goriva, 

azot itd.). Međutim, već smo naglasili da je kod gotovo svih 

grana poslovanje bilo življe nego u prethodnoj godini. Bruto 

prihod u 1939 iznosio je 786,33 mil. Rm., za 18% više nego 

u prethodnoj odnosno za o>ko 43j% više nego u 1937 godini.

Pada u oči da su, uprkos povećanju bruto-prihoda za 

18% prema 1938 godini, izdaci za nadnice i plate srazmerno 

samo neznatno porasli (sa 341,4 mil. Rm u 1938 na 364,4 

mil. Rm u 1939 odnosno za 6,T“/o). To je posledica dalje de- 

gresije troškova, do koje je došlo blagodareći boljem isko- 

rišćenju proširenih fabrika, činjenica da je bruto prihod jače 

porastao od povećanja izdataka za nadnice može se delom 

objasniti i smanjenjem zalihe, jer je ovo obično skopčano sa 

realizacijom dela latentnih rezervi. Prihodi od učešća takođe 

su nešto povećani, a tako isto i vanredni prihodi, dok su pri

hodi od kamate nazadovali. Ako prihode od učešća upore- 

dimp sa knjigovodstvenom, vrednošću učešća, vidimo da oni 

iznose skoro- 8%. Zbir svih iskazanih prihoda iznosi 822 mi

liona rajhsmaraka prema 699 mil. rajhsmaraka u 1938.

Za nadnice, plate i socijalne terete u prošloj godini iz- 

đato je 388,2 mil. Rm, odnosno 47,29% od Ukupnih iskazanih 

prihoda (prema 52%. u 1938 i 55,3i% u 1937 godini). Ma da 

au i poreski tereti u 1939 bili opet znatno veći od onih u pret

hodnoj godini (za 46 mil. Rm odnosno za 36,5%), ipak su 

veći prihodi stvorili mogućnost i za znatno povišenje otpisa 

investicija (sa 135,7 mil. u 1938 na 171,2 miliona Rm u 1939). 

Pored toga su povećane i dotacije rezervnim fondovima. Čisti 

dobitak je iskazan sa 56,1 mil. Rm prenia 55,2 mil, Rm u pret

hodnoj godini. Izdaci za porez su oko tri puta veći od iska

zanog čistog dobitka. Međutim, treba imati u vidu da je pro

šlogodišnji stvarni čisti dobitak ipak veći od iskazanog. Pre 

svega bilo je, sigurno, i stvarno trošenje investicija manje 

nego što bi se moglo pretpostaviti na osnovi izvršenih otpisa. 

Dotacije rezervnim fondovima pretstavljaju takođe deo čistog 

dobitka. Društvo je imalo i izvesan dobitak na kursu prilikom 

ponovnog plasiranja već spomenutih 20 mil. Rm obligacija iz 

1928. Taj kursni dobitak nije unet među prihode, nego je upo- 

trebljen za smanjenje računa ažije obligacija. Najzad, čisti do

bitak je još pre zaključka umanjen i time, što su na njegov 

teret odmah knjiženi cela dizažija i premija 20-godišnjeg abli- 

gacionog zajma od 100 mil. Rm, kao i odnosni troškovi emi

sije. Od iskazanog čistog dobitka izdvojen je iznos od 55,4 

mil. Rm za isplatu 8j% dividende. Ako se uzme u obzir da se 

kurs akcija »J. G.« kreće oko 199%, vidi se da kod dividende 

od 8%  rentabildtet iznosi nešto više od 4%.

U izveštaju za 1939 nema podataka o broju zaposlenih 

radnika. Inače, -broj radnika i ameštenika kod I. G. Farben

industrie, računajući i onaj kod firmi Ammoniakwerk Merse

burg, Kalle & Co. i A. G. für Stickstoffdünger, ovako se 

kretao :

1 okt. 1932 31 decembar

1936 1937 1938
Radnika 47.596 87.615 97.875 106.496
Na.meštenika 17.044 23.700 26.324 28.714
Ukupno 64.640 111.315 124.199 135.210

Pored toga u rudnicima preduzeća bilo je zaposleno

Radnika 10.705 15.702 17.863 17.670
Nameštenika 1.082 1.528 1.686 1.833
Ukupno 11.787 17.230 19.549 19.503

U poređenju sa stanjem u 1932 broj zaposlenih bio je 

već krajem 1937 skoro dvostruk. U toku 1938 opet je pora

stao za nepunih 10%. Do početka rata taj broj je i u prošloj 

godini pokazivao tendenciju porasta.

Pored nadnica i piata osoblju se svake godine ispla

ćuje i naročita premija. Početkom 1940 na ime premije osoblju 

isplaćen je iznos od skoro 20 mil. rajhsmaraka. Znatni su i iz-

daći preduzeća za socijalno staranje. Poslednjih 

se ovako kretali (u milionima Rm1):
godina oni su

1932 1936 1937 1938 1939
Dopr. za soc. osig. 11,50 18,43 21,83 24,35 25,00
Izdaci za penzije 31,49 35,97 41,20 45,79 47,56
Ostali soc. izdaci 7,77 13,62 16,54 21,72 21,78
Ukupno 50,76 68,01 79,57 91,86 94,64

»I. G.« je uložila znatne napore i finansijska sredstva 

đa svom osoblju obezbedi vlastite stanove. Krajem 1938 broj 

radničkih i namešteničkih stanova iznosio je 26.600, od kojih 

se po prilici jedna polovina nalazila u. svojini firme, dok je 

druga polovna izgrađena sa njenim subvencijama. Iako je broj 

osoblja, naročito postednjih godina, pokazivao znatan porast, 

ipak je svaki četvrti oženjeni radnik odnosno nameštenik imao 

krajem 1938 svoj vlastiti stan. U toku 1939 izgrađeno je 2839 

novih stanova za radnike i nameštenike (prema 1577 u pret

hodnoj godini).

Staranje »I. G.« nije ograničeno samo na zaposleno 

osoblje. Mere koje je ona preduzela u pogledu obezbeđenja 

svojih saradnika takve su, da su u dovoljnoj meri obezbe- 

đena i lica koja zbog iznemoglosti nisu u stanju više da rade, 

kao i porodice posle smrti onog koji ih je prehranjivao. Poro

dicama saradnika pozvatih u vojsku preduzeće plaća naročiti 

dodatak uz državnu potporu, a obezbedijlo je; i saradnike >— 

ratne invalide, kao i porodice poginulih.

»I. G.« ne žali napore ni finasijska sredstva ni za 

stručno vaspitanje podmiatka i stručno usavršavanje sarad

nika. Mislimo da ne treba naročito ni isticati njeno staranje

o zdravlju osoblja i njihovih porodica. U poslednjem izveštajn 

uprava naglašava da se, blagodareći tom staranju, broj o:bo- 

lenja smanjio.

Poslednja glavna skupština »I. G.« održana je 21 juna
1940 u Frankfurtu na Majni.

U upravi su gospoda: Dr. Hermann Schmitz, Dr. Fritz 

Gajewski, Dr. Heinrich Höriein, Dr. August v. Knieriem, Dr. 

Fritz ter-Meer, Dr. Christian Schneider, Dr. Georg von Schnitz

ler, Dr. Otto Ambros, Dr. Max Brüggemann, Dr. Ernst Bür

gin, Dr. Heinrich Bütefisch, Dr. Bernhard Buhl, Paul Haefli- 

ger, Dr. Max Ilgner, Dr. Constantin Jacobi, Ing. Friedrich 

jähne, Dr. Hans Kühne, Dr. Carl Ludwig Lautenschläger, W il

helm Rudolf Mann, Dr. Heinrich Oster, Wilhelm Otto, Dr. Otto 

Scharf, Hermann Waibel, Dr. Hans Walther, Eduard Weber- 

Andreae i Dr. Karl Wurster. U nadzornom odboru nalazila su 

se gg.: poč. D,r. Karl Bosch, poč. Dr. Wallter vom Rath, Dr 

Wilhelm Ferdinand Kalle, Dr. Wilhelm Gauss, Dr. Axel Au- 

bert, Dr. Richard Bayer, Waldemar von Böttinger, Dr. Walter 

von Brüning, Lothar Brunck, Dr. Karl Ludwig Duisberg, Dr. 

Jakob Hasslacher, Dr. Karl Krekeler, Dr. Paul Müller, Karl 

Pfeiffer, Dr. Gustav Pistor, Graf Rutger, Jan Eugen Schim- 

melpenninck, Dr. Fridrich Schmidt — Ott, Leopold von 

Schrenk — Notzing i Prof. Erwin Selck.
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Sadržaj :

Трговачка и обртна банка д. д., Нови Сад

Новосадска фабрика кабела д. д. — Нови Сад

Prvo Jugoslovensko transportno a. d. Schenker & Co. — Beograd

ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА Д. Д., НОВИ САД

У извештају Трговачке и обртне банке за 1939 год. 

иетиче се, да у 1939 банкарство било стављено пред нове 

задатке и морало je да реши све сложеније проблеме. To 

je изискивало најозбиљнију оцену догађаја, нарочито струч- 

но разумевање и повећану предострожност и брижљивост. 

Ha основу досада објављених завршних рачуна може се 

рећи да су наше банке дорасле новим тешким задацима 

To нарочито важи за Трговачку обртну банку, која раопо- 

лаже одличном управом и великом традицијом на војво- 

ђанској пијаци.
Трговачка и обртна банка разликује се од већине 

војвођанских банака. Док су се ови претежно аигажовали 

код земљорадника a мање су се бавиле фивансирањем 

осталих послова — нарочито трговине —  Трговачка и обрт- 

на банка je захваљујући живој Новосадској -пијаци и од- 

личним везама банчиним, у јакој мери учествовала у кре- 

дитирању унутрашње и спољне трговине. Заштита земљо- 

радника погодила je наравно и Трговачку и обртну банку, 

али није проузроковала застој и банка није морала да тра- 

жи одлагање плаћања. Баека je добро пребродила и све 

тешкоће, које су настале због узнемирења улагача, што je 

проузроковано спољно-лолитичким догађајима и у најоз- 

биљној мери ратоЈИ између Немачке и савезника. Трговачка 

и обртна банка користила се само пролазно кредитом На- 

родне банке. Иначе je знатан одлив улога покривала гото- 

вином, коју je добијала отказивањем краткорочних потра- 

живања. He може бити сјајнијег доказа о одличном бони- 

тету банчиног пласмана него то, да су отказани кредити у 

најкраћем року наплаћени, тако да банка није била при- 

нуђена да се дуже користи реесконтним кредитом Народне 

банке. Ha крају године, као што се види из биланса, банка 

није имала дуговање код Народне банке.

Рачун изравнања

Актива 1986 1987 1938 1939

у хиљ. дин.

Готовина и банхе 27.371 15.230 13.237 13.425

Паб — 18.738 14.793 15.169

Разлика на земљ. потр. — 1.428 1.058 1.629

Хартије од вредности 700 1.416 1.665 267

Хартије од вр. рез. фонда — — 1.000 2.375

Харт. од вр. ленз. фанда 9.038 9.394 9.730 9.848

Менице 40.224 29.894 21.367 16.427

Хипотекарни зајмови 8.578 7.297 6.845 6.236

Дужници 61.951 61.339 68.229 44.834

Некретнине 4.771 4.681 1.855 1.556

Прелазне ставке — — 250 706

Сопствени улози — 37.840 — --

Кауције и гаранције — — 6.411 6.743

Пасива

Главница 20.000 20.000 20,000 20.000

Резервии фондови 9.500 13.242 14.113 13.146

Латент. рез. олор. и др. пор. — 14.983 14.988 3.148
Опорезована латентна рез. — 22.857 24.568 24.558

Пензиони фонд 9.033 9.394 9.730 9.848

Улози 1)1.611 100.744 58.891 37.813

Повериоци — 3.046 4.264 1.360

Реесконт — 1.214 816 --

Прелазне ставке — — 250 240

Чисти добитак 3.120 2.853 2.819 2.367

Збир биланса 154.560 188.758 140.480 112.470

Кауцнје и гаранције — — 6.411 6.743

Види се да су улози знатно смањени. Ta тенденција 

траје већ непромењено од 1936 г., a нарочито јако од 1938 

г., када су се улози смањили са 100 мил. на 54 мил. дин. 

a у 1939 r. на 37,8 лшл. дин. Услови за штедњу нису ни у 

једном крају наше земље били повољни за последње две 

године, a нарочито неповољно су били у Војводини, која 

je због мешовитог становништва у надионалном погледу 

изложена јачем узнемиравању, под утицајем догађаја у 

иностранству. У 1939 г. настало je и омањење фондова са 

14 мил. на 13 мил. дин., као и латентна резерва, која je 

опорезована и друштвеним порезом са 16 мил. дин. у 1938 

г. на 3,1 мил. у 1939 г., због тога што je друштво испла- 

тило порез и казнени порез на латентне резерве, који су 

разрезани 1837 г. Министарство финансија одобрило je 

одлагање пдаћања предвиђеног оброка пореске казне за

1939 г. Друштво je тражило обнову поступка. С обзиром 

на то и иа добијено одлагање књижено je 1,8 мил. дин., 

плаћено већ a конто оброка 1939 г., као актива. Kao што 

смо већ навели, на крају 1939 г. банка се није користила 

реесконтним кредитом код Народне банке. Она je успела 

да смањи и друге кредите, што се види из пада повериоца 

са 4,3 мил. на 1,4 мил. дин. Први пут за последњих година 

банчина сопствена средства прелазе туђа. Иако се то може 

сматрати као знак врло веповољних прилика у нашем бан- 

карсгву, пошто je цил> банака — a и њихова зарада —  дз 

прикупе што више туђих средстава и да њима раде, с дру- 

ге стране врло je утешна појава, јер се види да се Трго- 

вачка и обртна банка побринула благовремево да повећа 

сопствена средства и на тај начин оспособила да преброди 

и најтежа времена.

Друга последица знатног смањења улога je порает 

ликвидитета. Готовина у благајни и одмах раоположива 

потраживања код Народне банке, Поштаиске штедионице 

и мањим делом код приватних банака износила су 13 мил. 

дин. као и 1938 г. према 15 мил. у 1987 г. и 27 мил. у 1936 

Г. Улози су били до 1937 г. покривени са око петине гото- 

вином; 1938 г. већ нешто испод четвртине, a 1939 г. са не-
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што више од једне трећине. Ta околност je с обзиром на 

прилике врло повољна и ствара најбоље предуслове за 

проширење послова, чим ce за то укаже могућност. Већ 

смо били нагласили да je Трговачка и обртна банка от- 

казала кредите, да би могла да задовољи улагаче. Дужни- 

ци су знатно пали ca 68 мил. дин. у 1938 г. на 44,8 мил, 

дин. и ткме ce спустили и испод нивоа последњих пет го- 

дина. To je врло ретка појава код наших новчаних завода. 

Већина њих не само што нису отказивали кредите, него cv 

чак и одобравали нове захваљујући обиљној потпори На- 

родне банке. Трговачка и обртна банка пошла je другим 

путем, она није хтела да ce задужује. Избор између две 

могућности ствар je пословне политике. Трговачка и обрт- 

на банка остала je верна својој конзервативеој традицији 

—■ Beh смо у прошлогодишњој анализи истакли да ce ме- 

нични зајмови топе. Taj процес ce наставио и у 1939' г.; Me

nane су ce смањиле на 16,4 мил. дин. према 21,4 мил. у

5938., 30 мил. у 1937 и 40 мил. дин. према 1936 г. И  хипо- 

текарни зајмови показују падање за 8,6 мил. у 1936, 7,3 мил. 

у 1937, 6,8 мил. у 1939 на 6,2 ашл. дин, 1939 г. To je у вези 

ca заштитом земљорадника. Због тог законодавства пре- 

трпела je и Трговачка и обртна банка озбиљну штету. To 

ce речито види из висине потраживања од Привилеговане 

аграрне банке, која je у 1939 г. порасла на 15 мил. дин. 

према 14,8 мил. у 1938 г. и 18,7 мил. у 1937 г. И актиеи- 

рана разлика на земљорадиичком портфељу, коју банка 

има постепено да отпише, расте, ca 1,4 мил. у 1937 г. на 1,5 

мил. у 1938 и 1,6 мил. дин. 1939 г. —■ Банка припада кре- 

дитном твпу новчаних завода; код ње кредитно послова- 

ње игра претежму улогу. Хартије од вредности имају само 

незнатну улогу у пласману имовине. У 1939 г. државне хар- 

тије од ередности унете су у вредност резервног фонда, 

која износи 2,4 мил. дин. према 1 мил. дин. у 1938 г. У 

портфељу хартија од вредности остале су само акције у 

износу од 267.000 дин., док je још у претходној години 

портфел) износио 1,7 мил. дин. Ни некретнине нису вели- 

ке. Њихова вредност исказана je ca 1,5 мил. дин. лрема 1,9 

мил. дин. у 1938 и 4,7 мил. у двема претходним годинама 

и састоје ce од банчине палате у Новом Саду.

И рачун губитка и добитка, који ce види из доње 

таблице, показује конзервативну политику баичине угфаве.

Рачун губитка и добитка

Губитак 1936 1937 1938 1939

у хиљ. дин.

Упр. трошко-ви и плате 1.791 2.928 3.896 2.914

Допринос пенз. фонду 60 S6 96 78

Отп. и дот. фонду за отп. 871 1.173 1.614 429

Порези и лристојбе 802 1.414 3.896 1.487

Чисти добитак 3.1») 2.853 2.819 2.367

Добитак

Пренос добитка. 678 507 1.344 446

Камата 5.465 5.736 5.674 5.121

Приход некретаина 501 531 304 180

Пров. и остали приходи — 1.540 2.256 1.517

Збир губитка-добитка 6.644 8,364 9.587 7.266

Међу приходима исказан je само салдо камата, који

je ca 5,1 мил. дин^-мањи него у претходним годинама, када

je просечно износио 5,6 ;МИЛ. дин. У већој мери су пали

остали приходи и од провизија ca 2,3 мил. дин. у 1938 г.

на 1,5 мил., као и од некретнина ca 384.000 на 180.000 дик.

Реакција банчине управе на смањење прихода била 

je правилна, она je смањила управне трошкове и плате сл 

3>,9 мил. у 1938 г. на 2,9 мил. дин. И порези су ce, поспе 

ненормално високих плаћања у 1938 г., смањил« на 1,5 

мил. дин. према 3,9 мил. у 1938 г. Захваљујући тим окол-

ностима чисти добитак био je у 1939 г. ca 2,4 мил. диа. 

само незнатно нижи него у претходним годинааиа, када je 

износио 2,8 мил. дин. Ha име дивиденде на главницу од 20 

мил. дин. одобрено je према 5Уз|% у 1938 г. Фондови

су обилно дотирани, a на нов рачун, као резерва добитка 

за идућу годину, пренето je 665.609 дин.

У управном одбору су г. г.: д-р Жарко Стефановић, 

претседник; Геза Форстер и Бене Форгач, лотпретседници; 

д-р Виктор Фење, д-р Милан Матић, Гојко Ђермановић, 

Милорад Матић, Виктор Грос, Славко Милутиновић, Јосип 

Лукман, д-р Дезидер Тибор, д-р Фердо Лустиг и Август 

Тости. Чланови надзорног одбора су г. г.: Бернат Ернст, 

претседник; Бењанин Флајшер, Бела Пекло, Јулије Краја- 

чевић, д-р Бранко Петровић и Павле Поповић-Пеција.

НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА Д. Д, —  НОВИ САД

Рат у Европи није остао без утицаја ни на прошло- 

годишње пословање Новосадске фабрике кабела. Ma да je 

прошлогодишњи укупни промет фабрике био нешто већи 

од оног у претходној години, ипак je коначни пословни 

резултат био маше повољан. Главни узрок за то je у не- 

сташици гуме, која je изазвана блокадом, a имала je за по- 

следицу омањење производње изолованих спроводника. До 

осетног смањења промета билoi je дошло и код жичних 

ужета, због јаке конкуренције иностраних фирми. Додуше, 

пред крај прошле године ова конкуренција ce смањила, али 

су ce встовремено и у овој грани производње јавиле ло- 

тешкоће око набавке сировина, тако да су и могућности 

производње биле ограничене. Промет бакарних жица и ка- 

блова прилично je повећан у поређењу с оним из претходне 

године. Већи je био и промет 'металних полуфабриката, јер 

je инострана конкуренција због несташице сировина изо- 

стала. Међутим, користи од повећања промета бакарних 

жица, каблова и металних полуфабриката нису могле да 

паралишу штету насталу због смањења произвздње изоло- 

ваних спроводника.

Новосадска фабрика кабела отпочела je с радом пре

12 година. У току 1928 дотадашње новосадско заступспво 

познатог светског концерна „Felten & Guilleaume” peopra- 

низовано je и претворено у самосталну фабрику, уз учешће 

домаћих капиталиста и инжењера. У оно време многс ce 

го-взрило о извођењу великих електрификационих радсква 

у Југославији, a и тадашње повољне опште прилике оправ- 

давале су оптимистичко гледање на развој догађаја. Ме- 

ђутим, као што je познато, у наредним гздинама у вези 

с избијањем опште привредне кризе, ситуација ce брзо из- 

менила и погоршала, тако да у годинама кризе ни посло- 

вање ове фабрике није могло да буде задовољавајуће. Тек 

од 1936 запосленост Новосадске фабрике кабела почела ce 

повећавати, благодарећи повећању грађевинске делатности, 

a делом и државним поруџбинама. Додуше, предузеће je 

и у току последњих година било приморано да ce бори 

против иностране конкуренције, али je овај притисак no- 

времено ипак попуштао, јер конкурентске фирме из ино- 

странства нису могле да врше редовне испоруке због не- 

сташкце сировина. У току 1937 Новосадска фабрика кабела 

je знатно проширена. До тада су ce потребни полуфабри- 

кати из бакра и олова морали увозити. Проширењем које 

je извршено у току 1937 фабрика je оспособљена да сама 

израђује, полазећи од бакарне сировине, све потребне ме- 

талне цеви, шипке и голе бакрене и бронзане жице. Више 

ce неће морати увозити ни метали кзји фабрици служе као 

сировине, јер их производе рафинерија бакра у Бору и 

топионица одова у Шапцу.
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Ево главних билансних позиција Новосадске фабри- 

ке кабела д. д. за 1939 и три претходне године:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Непокретности 7.036 9.900 10.010 10.010

Машине 7.969 13.674 14.113 14.238

Намештај 9 4 34 28

Сировине и роба 4.204 4.368 4.684 7.595

Дужници 7.062 6.251 6.620 6.818

Хартије од вредности 34 34 34 34

Г отовина 7 249 92 702

Пасива

Главница 3.000 3.000 3.000 3.000

Општи рез. фонд 297 390 440 833

Фонд курс. разл. дев. 2.033 1.997 1.997 1.997

Амзрт. фонд зграда 1.679 1.978 2.278 2.535

Аморт. фонд машина 5.080 6.899 8.797 10.699

Фонд за потпору радн. — — 100 150

Повериоци 13.975 19.815 18.261 19.694

Добитак 258 431 713 517

Збир биланса 26.322 34.510 35.587 39.425

Рачун губитка и добитка

Расходи

Пословни трошкови 1.218 1.398 1.579 1.684

Порези 1.233 1.848 1.980 2.169

Камате 533 517 793 606

Отписи 1.313 2.121 2.208 2.208

Ненаплат. потр. — — —• 68

Добитак 258 431 713 517

Приходи

Од фабрикације 4.433 6.162 7.103 7.151

Разни прихзди 123 129 80 —

Пренос добитка — 25 91 101

Збир прих. или расх. 4.556 6.316 7.274 7.152

Збир 'последњег биланса износи 39,4 мил. дин. и већи 

je за око 4 1мил. од оног за претходну годину. После про- 

ширења фабрике, које je извршено у току 1907, нових ве- 

ћих инвестиција није било. У току прошле године за нове 

инвестиције издато je свега 125 хиљ. дин. Иначе, непокрет- 

ности су билансиране са 10,01 мил. дин., a машине са 14,24 

мил. O ko 61,5% целе активе отпада на непокретности и ма- 

шине, што значи да овде преовлађује фиксни, везани ка- 

питал и да je, с обзиром на то, предузеће врло осетљиво 

према коњунктурним променама. Стање сировина и робе 

исказано je са 7,59 мил. У односу на претходну годину оно 

je повећано за 2,9 мил. односно за преко 62%. Једаи део 

овог повећања je последица поскупљења сировина. Дужни- 

ци износе 6,8 мил., готово једнако као и крајем неколико 

претходних година. Већ je споменуто да 61,5% целе активе 

отпада на инвестиције, даљих 19,2®/» отпада на сировине и 

робу, a 17,3% на дужнике и непуна 21%, на готовину.

У погледу структуре капитала треба одмах нагласити 

да су туђа средства већа од сопствених, али се однос по- 

степено поправља благодарећи повећавању сопствених 

средстава, нарочито путем дотација амортизационим фон- 

довима. Крајвм 1939 иввестиције биле су покривене са

78,6% оопственим средствима и фондовима амортизације 

(односно са 68,1'%, крајем претходне године). Главница из- 

hoich 3 мил. дин., a оишти резервни фонд и фонд курсне 

разлике исказани су са 2,83 мил. дин. Амортизациони фон- 

дови повећани су са 11,07 мил. крајем 1938 на 18,23 мил. 

див.. у прошлој години. Од тога отпада 2,53 мил. на амор- 

тизациони фо-нд зграда и 10,7 мил. дин. на онај машина. 

Амортизациони фонд машина покрива машине већ са пре- 

ко 75%. To je врло повољно, нарочито с обзиром на чи- 

њеницу да je скоро пола машина набављено тек пре три 

године, a делом и доцније. Повољна je и чињеница да зна- 

тан део туђих средстава има средњерочан карактер, Ова 

туђа средства књиже се преко „рачуна поверилаца, који 

je крајем 1939 показивао стање од 19,69 мил. према 18,26 

мил. крајем 1938.

Приход од фабрикације у 1939 износио je 7,15 мил., 

за цигло 48 хиљ. дин. више него у претходној години. У 

1938. предузеће je имало и приход од 80 хиљ. дин. на до- 

бавним пословима. У прошлој години ова врста прихода 

није се јавила. Поред тога треба имати у виду да су у 

прошлој години и пословни трошкови били за 105 хиљ. 

дин. већи него у претходној, a за 189 хиљ. дин. повећани 

су и издаци за порезе. У прошлој години од прихода се 

морао одвојити и износ од 68 хиљ. дин. за отпис ненапла- 

тивих потраживања. Пада у очи да су издаци за камату 

смањени, ма да je стање поверилаца крајем прошле ro- 

дине било веће него крајем 1938.

Прошлогодишње пословање завршено je са чистим 

добитком од 416 хиљ. дин., док je чисти добитак у прет- 

ходној годиии износио 622 хиљ. Укупни чисти добитак, за- 

једно са преносом неподел>еног остатка из 1938, износи 

517 хиљ. дин. Од тога je употребљено 150 хиљ. за исплату 

9%. дивиденде (као и у претходне две године), 170 хиљ. 

дин. за повећање општег резервног фонда, 50 хиљ. за по- 

већање потпорног фонда и 41 хиљ. за тантијему, док je 

остатак од 105 хиљ. дин. пренет на нови рачун.

PRVO JUGOSLOVENSKO TRANSPORTNO A. D. SCHENKER

& CO. — BEOGRAD

Schenker ne samo što je naše najveće transportno ipre- 

duzeće, nego je i najstarije. Društvo je osnovano 1920 god. 

od najvećeg transportnog preduzeća na našem kontinentu 

Schenker & Co, koje ima svoje sedište u Beču i Berlinu, uz 

učešće Jugoslovenske banke i drugih. Jugoslovenski Schenker 

dakle ulazi u dvadesetu godinu njegovog postojanja. To je 

dug period u životu jednog preduzeća, a naročito kad ovaj 

obuhvata velike privredne i društvene perturbacije. Privred

na kriza u svoje vreme nije poštedila ni Schenker. Bilansi 

su u vreme zaključivani sa gubitkom, jer je unutrašnja i 

spoljna trgovina opadala, a rashodi se nisu mógli smanjiti 

u istoj meri. Do kraja 1935 g. gubitak je bio dostigao 1.4 

mil. din. Pokazala se potreba temeljne sanacije, koja je iz

vršena u 1936 g. otpisom 90°/o tadanje glavnice od 1.5 mil. 

din. Preostalo je svega 150.000 din. glavnice, koja je odmah 

povišena na 1.5 mil. din. Od tog vremena do sad glavnica je 

već u dva maha povišavana, prvi put u 1937 g. za 1.5 mil. 

na 3 mil. din. i drugi put u toku 1938 g. za 7 mil. na 5 mil. 

din. U oba slučaja glavnica je povišena izdavanjem novih ak

cija za gotov novac. Početkom 1936 g. izvršena je reorgani

zacija Jugoslovenskog Schenkera, koja je pokazala neobično 

blagotvorno dejstvo. Od reorganizacije zapravo i počinje istin

ski rad Jugoslovenskog Schenkera. Schenkerova centrala u 

Beogradu uspela je da raščisti svoje račune sa državom i



zahvaljujući tome mogla je da pristupi poslovanju na široj 

bazi. U njenom radu bili su joj od velike pomoći filijale u 

Zagrebu, Mariboru, Jesenkama, Subotici, Novom Sadu i na 

Sušaku.

Stalnim poboljšanjem privrednih prilika i naročito kao 

posledica porasta naše spoljne trgovine povećao se i promet 

Schenkera. Društvo je sačekalo evropski rat u punom naletu 

poslova. Istina, događaji pre izbijanja rata, kao stvaranje Pro

tektorata i Slovačke, nepovoljno su delovali na trgovinu i 

prema tome i na transportni posao. Ali ti potresi nisu bili 

dugotrajni. Naročito odnosi sa Protektoratom su brzo norma- 

lizovani, pošto je između naše zemlje i Nemačke postignut 

sporazum o trgovini sa Protektoratom. Mnogo ozbiljnije po- 

sledice je imao evropski rat. Društvo je odjednom izgubilo 

transport u zemlje saveznika. Naročito osetan je bio izo

stanak transporta živine u Englesku, koji je u novembru i 

decembru svake godine bio veliki. I pomorski transporti, ko

jima se u prvom redu bavila društvena filijala u Sušaku, po

kazali su osetno nazadovanje zbog blokadnih mera Engleske 

i Francuske. Ali za ceo uspeh društvenog poslovanja to nije 

bio od uticaja. Usled znatnog povećanja našeg uvoza u Ne- 

mačku i Italiju ne samo što je ceo manjak od prekida posla 

sa savezničkim zemljama nadoknađen, nego je postignut i 

veći obrt i veći dobitak nego u ranijim godinama. Naročito 

dobro su radile filijala u Mariboru i Jesenicama. I završni 

računi, koji se vide iz donje tablice, pokazuju da je stanje 

društva postalo u 1939 g. povoljnije.
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Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1988 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 537 659 578 880

Dužnici 22.315 21.251 19.849 23.969

Inventar 196 278 260 254

Hartije od vrednosti 1 1 1 —

Pasiva

Glavnica 1.500 3.000 5.000 5.000

Rezervni fond 75 150 185 210

Posebni rez. fond — — 315 340

Penzioni fond — 11 11 11

Poverioci 21.117 18.322 14.065 17.375

Prelazna pasiva — 35 595 1.169

Dobitak 360 671 517 999

Zbir bilansa 23.052 22.189 20.688 25.103

Račun gubitka i dobitka

Gubitak

Prenos gubitka 13 — — —

Opšti troškovi 6.009 5.001 5.423 5.412

Porezi i takse 277 867 1.073 2.207

Kamata 522 435 190 267

Otpis inventara 44 72 75 65

Otpis nenapl. potr. 6 31 83 329

Dobitak 360 671 517 999

Dobitak

Prenos dobitka — 65 41 467

Bruto prihod 6.441 7.013 7.321 8.812

Zbir gubitka-dobitka 6.441 7.078 7.3612 9.279

Najveći deo obrtnog kapitala, koji je u 1939 g. po

rastao na 25 mil. prema 20.7 mil. din. u 1938 g., otpada u 

pasivi na poverioce i u aktivi na dužnike. To je tipično za bi- 

lanse transportnih društava, čije se finansisko poslovanje 

uglavnom sastoji od obračuna sa komitentima. Visina salda, 

koji se vidi iz bilansa zavisi od slučaja. Tako su u 1939 g. 

poverioci iznosili 17.4 mil. din. prema 14 mil. u 1938 g., 18 

mil. u 1937 i 21 mil. u 1936 g. I prelazna pasiva je porasla 

na 1.2 mil. din. prema 595.000 i 35.000 din. u prethodnim go

dinama. Iz stalnog porasta sopstvenih sredstava u rezervnom 

fondu sa 185.000 na 210.000 din. i posebnom rezervnom fon

du sa 315.000 na 340.000 din. vidi se da je imovinsko stanje 

potpuno konsolidovano. U aktivi pretstavljaju dužnici naj

važniju i najveću poziciju. Oni su iznosili 24 mil. din. prema 

20 mil. din. u 1938 g., to je oko 96°/o obrtnog kapitala. Naj

veći deo iznosa dužnika otpada na kreditiranu vozarinu, koja 

se naplaćuje od primaoca robe prilikom predaje dokumenata. 

Samo izuzetno, obračun se vrši periodično i to s pojedinim 

većim porterima i otpremničkim preduzećima u inostranstvu. 

Dužnici pretstavljaju prema tome uvek sasvim kratkoročna i 

sigurna potraživanja. To se vidi i po tome da su otpisi du

bioza redovno sasvim beznačajni.

I pored onemogućavanja posla u pomorskom transportu 

Schenker je postigao veći bruto dobitak nego u ranijim go

dinama. Uzrok smo već pomenuli, naime, mnogo življi posao 

sa Nemačkom i Italijom, koji je prekompenzirao manjak koji 

je nastao otpadanjem zapadnih zemalja. Opšti troškovi dru

štva ostali su nepromenjeni prema 1938 g. sa 5.4 mil. din., 

iako je već u prošloj godini osetno poskupilo sve. Ogroman 

porast nastupio je kod poreza i taksa, sa više nego 100%, 

na 2.2 mil. din. prema 1 mil. u 1938 g. U upoređenju sa rani

jim godinama povećanje poreza još je znatno veće. I Schen- 

kerovi završni računi su žalostan primer naše kratkovidne 

finansiske politike. Privredni poredak zemlje sanira se na 

slobodnoj inicijativi. Kako može ona da se razvije, ako su 

dažbine tri put tolike koliko čist dobitak, što je slučaj kod 

Schenkera. Samo blagodareći povoljnom poslu u nemačkoj 

i italijanskoj relaciji i trudu uprave da troškove održi na što 

nižem nivou, postignut je dobitak od 532.000 din., koji je ne

što veti nego u 1938 g. od 476.000 din. Zajedno sa prenosom 

dobitak je iskazan sa okruglo 1 mil. din. On je najvećim de- 

lom upotrebljen za povećanje fondova, i to 540.000 za re

zervni fond i 410.000 din. za specijalni rezervni iond. Ostatak 

od 48.749 din. prenet je na novi račun. S obzirom na prilike 

društvena uprava je smatrala da nije opravdano deliti divi

dendu i ceo dobitak upotrebila za povećanje sopstvenih 

sredstava.

U upravnom odboru su g. g.: d-r Danilo Dimović, pret

sednik; d-r Velimir Bajkić, potpretsednik; Damjan Branković, 

d-r N. Mohorić, Pero Blašković, Robert Kronholz. Članovi 

nadzornog odbora su g. g.: Doka Ćurćin, pretsednik; d-r Emer 

Tartalja i d-r Vukčević.

Шмрите Народно Елагостање
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Садржај:

Хрватска банка д. д. — Загреб 

Kačerski rudnici a. d. —  Beograd 

Banka »Stara Srbija« u Skoplju 

Trgovačka banka — Cetinje

ХРВАТСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ Рачу« губитка и добитка

Наша спољна трговина са суседном Италијом на- 

предовала je у -последњим годинама, нарочито после 

избијања европског рата. После ступања Италије у 

рат њен интерес за наше тржиште постао je још већи. 

Велико привредно подручје Италије од велике je ва- 

жности за наш извоз, што je небројено пута наглашено 

и од надлежних фактора. Само no себи се разу-ме да 

je наша државна организација која je позвана да бди 

над унапређењем трговине с Италијом, посветила том пи- 

тању iM H o ro  пажње. Али исто толико je важно, ако не и 

важније, да поред државне организације земља распо- 

лаже и другим установама, које својим финансијским и 

комерцијалним ®еза>ма стварају предуслове, да трговина 

буде што сигурнија и обављање послова што једностав- 

није. Међу те приватне организације спада и Хр®атска 

банка, која одржава врло уске везе са великом италијан- 

ском банком, Баика комерциале италиано, Милано. Ta 

веза предистинира Хрватску банку на њену специјалну 

улогу у нашем банкарству.

И ако je ловећана спољна трговииа пружала банци 

широко поље рада нездрав развитак наших финансијских 

прилика утицао je неповољно, нарочито на висину обрт- 

ног капитала. Али пошто банка се бави само давањем 

сасзи-м краткорочних кредита, смањење обртног капита- 

ла јиогло je бити парализовано донекле повећањем обрта, 

тим пре што смањење обртног капитала, као што се види 

из биланса, није било велико. Биланс и рачун губитка и 

добитка, у упоређењу са претходним трима годинама, 

дају следећу слику:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна, жиро, записи 17.173 20.264 34.366 36.215

Држ. харт. од вредн. рез. ф. — — 557 325

Есконтоване менице 6.328 17.907 11.678 5.619

Менице на инкасо 12.960 21.653 22.138 28.460

Дулсници no т. р. 56.289 60.465 64.230 50.118

Дужници no гар. и акц. 12.416 26.767 28.917 27.063

Некретнине и намештај 5.197 5.197 5.044 4.892

Оставе 70'. 833 85.037 105.312 130.470

Пасива

главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фонд 3,028 3.039 3.060 3.092

Улози на књ. и т. р. 60.061 73.810 90.458 71.561

Инкасо менице 12.960 21.000 22.138 28.460

Повериоци no гар и акц. 12.416 26.767 28.917 27.063

Добитак 1.808 1.984 2.257 2.516

Оставе 70.833 85.037 105.312 130.470

Збир била-нса 181.107 237.291 272.172 283.161

Губитак

Управни трош. и порези 1.796 1.676 1.806 1.639

Плате 2.463 2,344 2.396 2.156

Отписи 208 886

Добитак 1.808 1.984 2.257 2.515

Добитак

Пренос добитка 1.698 1.781 1.938 2.176

Камата, провизија итд. 4.370 4.223 4.733 5.381

Збир губитка-добитка 6.068 6.004 6.667 7.558

Банчин обртни капитал смањио се у 1939 год. за

округло 10 мил. на 153 мил. дин. Главни разлог томе je

назадовање улога на књижице и no текућим рачунима са

90,5 'Мил. на 71,6 мил. дин. И ако je то смањење на око 

велико, ипак њему не треба приписати тај значај, који 

би неоспорно имао код једне чисто депозитне банке. Ве- 

лики део улзга нарочито no текућим рачунима долази од 

сигурних финансијера банчиног главног посла — финан- 

сирању спољне трго-вине. Прошлогодишњи рекордни износ 

улога још не значи, да je то њихов аормални ниво. Суде- 

ћи no ранијим годинама висина уљога je и у 1939 г. по~ 

стигла просек. Остале позиције одају банчин карактер, као 

финансиског агента у спољиој трговини. Из тог њеног 

посла потиче вероватно инкасо меница, који показује по- 

раст са 22 мил. на 28,5 мил. дин., и гаратни и акредитивни 

посао који се незнатно смањио са 29 мил. на 27 мил. дин. 

Изгледа да je порасло плаћање меницама и у спољној тр- 

говини са Италијом, што би могло да послужи, с обзиром 

на краћи рок меница, у прилог наше, раније истакнуте 

тезе, да je због смањења банчиног обртног капитала ве- 

роватно пораста-о обрт. Банчина сооствена средства оста- 

ла су непроЈиењена за последње четири године са 23 мил. 

дин. Услед смањења улога однос између сопственог и ту- 

ђег капитала постао je повољнији и изно-сио je 32% пре- 

ма 20°/о у 1938 г., 29% у 1937 г. и 40% у 1936 г. Банчин 

пословни потенцијал постао je у 1939 г. већи. Знатно су 

се повећале оставе, чији je највећи део у меницама, a мањи 

у ефектима, са 105 мил. дии. на 130 мил. дин. Ta позиција 

je неутрална.

Велики део својих средстава банка држи ликвидно, 

као готовина, у благајничким записима и као потражи- 

вања од банака. Ta позиција je порасла са 94 мил. на 36 

мил. дин. Мало више него 50®/о улога покривен je готови- 

но-м према нешто више од једне трећине у претходној го- 

дини. Државне хартије од вредности резервног фонда 

смањени су са 557.000 на 326.000 дин., вероватно због пада 

курса. — Због смањења улога једино je трпео кредитни 

посао. Есконт меница омањио се са 11,6 мил. на 5,6 мил. 

дин., више него на половину, a зајмови no текућим ра- 

чунима са 64 мил. иа 50 мил. дин. Банчвне некретнине и 

намештај смањене су за отпис, са 29 мил. на 27 мил. дин.
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Бруто приходи банке од камата, провизија и других 

банкарских послова повећали су се са 4,7 мил. на 5,3 мил. 

дин. Пораст je доста знатан и показује да je обрт био у

1939 г. већи него у ранијим годинама. Али то je имало и 

своје негативне последице, као што je повећање отписа 

од 208.000 на 886.000 дин. и пораст плата са 2,4 мил. на

2.5 мил. дин. Управни трошкови и порези смањили су се 

нешто, са 1,8 мил. на 1,6 мил. дин. Добитак je износио

2.5 М|ИЛ̂ дин. према 2,2 мил. у 1938 г., 2 мил. у 1937 и 1,8 

мил. у 1936 г. Чисти добитак после одбитка преноса, који 

je велики пошто друштво већ годинама није платило ди- 

виденду, износио je 325.000 дин. исто као и 1936 г. када je 

био 324.000 дин. После датирања резервног фонда и испла- 

те тантијема у смислу правила остатак чистог добитка од 

254.664 додат je преносу добитка, који се на тај начин 

повисио на 2,4 мил. дин. Taj износ већ прелази уобича- 

јену границу преноса добитка и добија карактер специ- 

јалне резерве, која у билансу није исказана. Пзложај дру- 

штва je знатно бољи, него што показује биланс. To je 

плод предострожне пословне политике, којој je друштво 

остало верно и при закључку последњег билаиса.

Чланови управног одбора cy г. г.: д-р инж. Сава 

Улмански, потпретседник; Марко Бауер, Хуго Доић,

У надзорном одбору cy г. г.: д-р Божидар Алексан- 

дер, Kom . Par. Јулио Манфредини и д-р Владимир Мар- 

кулин. Директори су г. г. Федерико Најман, Херман Шлос- 

бергер.

KAČERSKI RUDNICI A. D. — BEOGRAD

Rudarska delatnost u oblasti planine Rudnika počela 

se razvijati još u rimsko doba, a bila je vrlo živa i u sred- 

njevekovnoj srpskoj državi. Međutim, taj bogati rudarski 

kraj ostao je ipak sve do danas slabo iskorišćen. U pogledu 

obnove rudarstva na Rudniku dosta je učinio poč. Miša Mi- 

hajlović, koji je pred kraj XIX i u početku ovog veka uz ve

like napore bio uspeo da ponovo otvori napušteni rudnik i 

da stvori čak i jednu malu fabriku za prečišćavanje rude. Za 

vreme svetskog rata austrijske vlasti s uspehom su nastavile 

rad, ali su prilikom povlačenja opet uništile i podignutu fa

briku za preradu rude i sva ostala pomoćna postrojenja, pa 

čak i same rudničke potkope.

Posle svetskog rata moralo se otpočeti opet sve iz

nova. Bilo je potrebno ne samo da se nađu potrebna sred

stva za eksploataciju, već takođe i da se nastavi s istraživa

čkim radom i da se izvrše potrebni pripremni poslovi. Sredi

nom 1936 osnovano je u tu svrhu društvo »Kačerski rudnici

a. d.«. Već u toku 1936 ovo društvo izvršilo je čitav niz va

žnih pripremnih radova. Izvršena su sva potrebna površinska 

merenja, kao i površinske geološke studije koncesije. U 1936 

naročita pažnja je obraćana rudištu nazvanom »Jezero«, čiji 

se potkopi nalaze na 745 metara nadmorske visine. Na rudi

štu »Jezero« postoje tri potkopa, od kojih je u spomenutoj 

godini prvi napredovao u rudi 26 metara, drugi 22 m, a treći

9 m. U istoj godini je ipreduzet i rad na produženju »Miši- 

nog potkopa»' koji se nalazi na 695 m nadmorske visine. 

Dužina ovog potkopa do kraja 193;6 iznosila je 81 m, a do 

kraja 1938 dostigla je 455 m. Pored gornjih radova, vršeni 

su poslednjih godina i potrebni radovi na održavanju i pro

širenju već postojećih istražnih potkopa »Jarmenovac«, »Zu- 

kve«, »Krš«, »Mehanski krš«, »Donji rudnik« i »Vodice«.

Na rudištu »Jezero« otkriveno je nekoliko mineralizo- 

vanih zona, koje sadrže kompleksnu rudu olova, cinka, ba

kra, srebra i zlata. Hemijska analiza proba uzetih iz prose- 

čenih rudnih pojava u »Mišinom potkopu« pokazala je da je

i ta ruda po sastavu, kvalitetu i strukturi jako slična rudi 

radova u potkopu »Jezero«. Inače, u pitanju je sulfidna ruda 

sastavljena od srebronosnog galinita, sfalerita, halkopirita, 

pirita, pirhotina i arsenopirita. Više primeraka ove rude upu

ćeno je u inostranstvo radi iznalaženja najpodesnijeg načina 

njene prerade. Tamo je konstatovano da se Kačerska ruda, 

zbog tesne povezanosti u njoj sadržanih metala i drugih sa

stojaka, može uspešno koncentrisati flotacijom, i to diferen

cijalnom. Na taj način se može dobiti nekoliko koncentrata: 

srebrno-olovni sadrže oko 72—77% olova sa 900 grama sre

bra na tonu, cinkovi koncentrati sadrže 44 do 46% cinka sa 

50 grama srebra na tonu, piritni koncentrati koncentrisani 

su prosečno na 31— 35,5% sumpora, a bakarni na 24—25% 

bakra.

Pripremni radovi su već toliko napredovali da se pre

duzeće približuje eksploataciji i preradi rude. Međutim, usled 

daljine radnih mesta postojeća instalacija na terenu pokazala 

se kao nedovoljna, a projektovano preuređenje nije se mo

glo još dovršiti zbog prilika koje su vladale u svetu. U go

dini 1939 na osnovi odobrenja Rudarskog glavarstva u Beo

gradu za jednu godinu dana obustavljen je čak svaki rad na 

terenu, izuzev onog oko održavanja podzemnih galerija. U 

međuvremenu uprava Kačerskih rudnika činila je velike na

pore da bi stvorila potrebne preduslove za izvršenje projek- 

tovanog proširenja instalacija i za otpočinjanje eksploatacije. 

Odluka glavne skupštine iz 1938 godine o povišenju društve

ne glavnice sa 3 na 10 mil, din. zbog poznatih prilika još se 

nije mogla izvršiti.

Završni računi Kačerskih rudnika a. d. za prve če

tiri poslovne godine ovako izgledaju:

Aktiva 1936 1937 

u hiljadama

1938

dinara

1939

Rud. povlastica 2.500 2.500 2.500 2.500

Nepokretnosti 82 85 85 85

Inventar 185 286 298 254

Istražni radovi 290 701 1.022 1.067

Potr. materijal 22 52 46 41

Ruda 181 135 135 135

Dužnici 388 261 173 174

Primaoci ostava 50 1.171 1.154 1.904

Men. žira — — 1.270 600

Gotovina 1 8 2 22

Gubitak 76 465 974 1.259

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Poverioci 726 1.493 2.235 2.537

Ostave 50 1.171 1.154 1.904

Izdav. men. žira — . — 1.270 600

Zbir bilansa 3.776 5.664 7.659 8.041

Rashodi

Plate i honorari 75 153 — —

Razni troškovi 22 100 231 101

Porezi — — ■ 47 18

Kamata 32 85 154 177

Gubitak na robi — 127 —

Prihodi

Od koncentrata 53 — —

Od kamate — • — — ■ 11

Gubitak 76 465 432 285

Glavnica iznosi 3 mil. din., a podeljena je u 15.000 ak

cija od po 200 din. Društvo je radilo i pozajmljenim sredstvi

ma, koja su do kraja 1989 dostigli visinu od 2,53 mil. din., 

a knjižena su na računu »poveriiaca«. Sva raspoloživa sred

stva utrošena su na radove u rudniku. Rudarska povlastica 

je bilansirana sa 2,5 mil. Ostale investicije iznose 1,4 mil. 

din., od čega otpada 1,06 mil. na »istražne radove«. S obzi

rom na već spomenutu obustavu rada na istražne radove u 

prošloj godini utrošeno je samo 45 hilj. din. Vrednost potro

šnog materijala i rude na lageru iznosi 176 hilj .din. prema 

181 hilj. krajem 1938. Dužnici su iskazani sa 174 hilj., gotovo 

jednako kao i krajem prethodne godine.
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Pošto društvo još nije imalo prihoda, razumljivo je da 

je i prošla poslovna godina završena sa gubitkom. Ukupni 

gubitak u prve četiri poslovne godine iznosi 1,26 mil. To 

znači da su već izgubljena 42% glavnice. Taj rezultat ne mo

že se još označiti kao nepovoljan, jer se preduzeće još nala

zi u fazi pripremnih radova, tako da je do sada imalo uglav

nom samo izdatke. Akcionarima je poznato da rudarski po

sao iziskuje mnogo istrajnosti, pa i materijalnih žrtava. Zbog 

toga oni imaju i pravo da očekuju podršku i razumevanje od 

strane publike i vlasti. »Kačerski rudnici a. d.« potpuno su 

nezavisni od stranaca i njihovog kapitala. To treba naročito 

podvući, s obzirom na činjenicu da domaći kapital, inače, u- 

kolifco ga i ima, stoji obično u stavu nepoverenja prema ra

zvoju i unapređenju rudarske đelatnosti .

Pretsednik Upravnog odbora je g. Aleksandar M. Ni- 

kolajević, a članovi su gg.: Svetomir Mihajlović-Janić, Nikola 

Najman, d-r Radivoje Spiridonović i Jakov J. Bajloni. (pret

sednik), Stevan Mihajlović i Dušan Krkić.

BANKA »STARA SRBIJA« U SKOPLJU

U našim analizama bilansa imali smo priliku da konsta- 

tujemo, da je poslovanje naših najvećih novčanih zavoda trpelo 

od nepovolznih opštih prilika. Od naročitog je interesa da se 

vidi kako su se razvijali poslovi kod naših srednjih banaka, 

koji su najvažniji izvor kredita u pojedinim —• za celokupnu 

našu privredu neobično važnim poslovanjima zemlje. Među 

tim pokrajinskim bankama vidnu ulogu igra banka »Stara Sr

bija« u Skoplju. Ona je postala iz potrebe banaka u staro- 

srbijanskim varošima: Peć, Prizren, Vučitrn, Priština, Uro- 

ševac, Gnjilane i Kosovska Mitrovica da budu zastupljeni u 

metropoli s'tarosrbijanske privrede —• Skoplju. Banka je odli

čno radila sve dok nije zaštita zemljoradniku iz osnove polju

ljala ceo naš bankarski sistem. I banka »Stara Srbija« bila 

je osetno pogođena zaštitom, koja se još i dan danas oseća. 

Privilegovana agrarna banka nije još izvršila konačne obra

čune i zbog toga trpe naročito provincijski zavodi, koji baš 

ne raspolažu bog zna kakvim sretstvima. Zaista je opravdana 

želja uprave banke »Stara Srbija« »da merodavni to uvide

i da se uzroci te nevolje najhitnije uklone«.

Pored nevolja izazvanih zaštitom zemljoradnika javljali 

su se u toku godina i drugi, kao posleđica ratnih prilika u 

našem susetstvu. Bančina uprava je zbog toga morala đa 

obustavi novo kreditiranje. Ona se uglavnom trudila da pri

kuplja što više gotovine, da bi bila spremna i za najteže pri

like. Ta kreditna politika potpuno odgovara prilikama, naro

čito s obzirom na to da naše srednje banke ne raspolažu 

sa toliko mogućnosti nabavke kredita kao velike prestoničke

i zagrebačke banke. Taj cilj povećanja likviditeta može da se 

postigne na dva načina: ili se povećava gotovina u srezmeri 

sa obavezama ili se smanjuju obaveze pri jednovremenom pre- 

lazu na obaveze sa dužim rokovima dospeća. Bančina uprava 

je izabrala taj drugi put, što pokazuje da ona smatra da su 

troškovi verovatno dužeg trajanja, koji se ne mogu otkloniti 

povremenim povećanjem gotovine, što je uvek samo privre

mena i dosta skupa mera u oblasti kreditne politike.

Najbolju sliku bančinog stanja daje tablica, koja sa

drži bilanse za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara
Blagajna 522 690 741 555
Dužnici 5.392 5.545 4.730 5.088
Menice 5.290 5.773 7.266 5.973
Zajmovi na zaloge 149 27 32 24
Hartije od vrednosti 1.207 335 567 460
Vrednost rez. fonda 1.200 162 810 949
Pab 1.500 1.454 1.437

Nepokretnosti 1.700 1.700 1.000 1.000

Nameštaj i pribor 90 90 90 90

Ostave, gar., napi. itd. 23.354 23.039 22.820 21.278

Pasiva

Glavnica 8.000 6.000 6.000 6.000
Rezervni fondovi 1.500 1.500 1.525 1.560

Nepodignuta dividenda 480 480 480 480

Penzioni fond 193 170 174 196

Poverioci 1.710 1.988 1.865 2.102

Reeskont 1.745 2.436 2.998 2.788

Ulozi na štednju 1.770 1.619 1.645 791

Prelazna pasiva 905 2.422 237 156

Vredn. za likv. (Pab) — 1.500 1.4545 1.437

Ćist dobitak 1 33 185 61

Ostave, gar., napi. itd. 23.354 23.039 22.820 21.278

Zbir bilansa 38.904 39688 39.511 36.860

Obrtni kapital 16.304 16.650 14.924 15.572

Bančin obrtni kapital pokazuje neobičnu stabilnost i 

kreće se od 15— 16 mil. din. U poslednjim dvema godinama 

obrtni kapital je nešto niži nego u prethodnim dvema, i ako 

već u poslednjoj godini pokazuje tendenciju porasta. Ostave, 

garancije i ostale neutralne pozicije bilansa kreću se takođe 

u vrlo uskim granicama, od 21 do 23 mil. din. u godinama

1936 i 1937. Prema tome ni zbir bilansa, koje se dobije zbra

janjem tih dveju veličina, ne pokazuje velike oscilacije. On je 

sa 36.9 mil. din. u 1939 god. niži nego u ranijim godinama 

-• kada je prosečno iznosio 39 mil. din. —  zbog manjeg: 

iznosa neutralnih pozicija. Najveći deo obrtnog kapitala čine

sopstvena sretstva. To je kod banaka izuzetna pojava. Ona

svakako svedoči o neobičnoj sigurnosti banke kao dužnika. 

Sopstveni kapital sastoji se od glavnice, koja je nepromenje- 

na, sa 6 mil. din. i od rezervnih fondova, koji su u posled

njim dvema godinama porasli sa 1.5 mil. din. na 1.52 mil.

i 1.56 mil. din. Tuđa sretstva se sastoje od poverioca po te- 

kuĆPtn računu, reeskonta i uloga na štednju sa 5.5 mil. din. 

u 1939 god. prema 6.5 mil. u 1938 god. 6 mil. u 1937 i 5.1 

mil. u 1936 god. Jedino poverioci pokazuju porast u posled

njoj godini, dok je reeskont pao u manjoj meri a ulozi na 

štednju u vrlo velikoj, za više nego 50% prema 1938 god. 

Dakle donekle imamo preorijentaciju finamsiranja sa uloga na 

štednju na kredite po tekućim računima, koji su pretežno 

verovatno bankarski. U današnjim prilikama bankarski krediti 

su mnogo povoljniji od uloga na štednju, pošto nisu nemirni 

kao ovi poslednji. Od neutralnih pozicija izdvojili smo vred

nosti za likvidaciju, za koju pretstavlja pokriće potraživanja 

od Paba u ukupnom iznosu od 1.4 mil. din. kao i prethodne 

godine. Stabilnost te pozicije nije dobar znak, ona pokazuje 

d? se ne napreduje sa poslom oko likvidacije te pozicije i 

to kao što smo videli zbog krivice Pa'ba.

Interesantno je da je smanjenje uloga imalo dosta je

dnostavnu posledicu i to pad menica sa 7.2 mil. u 1938 g. 

na 6 mil. din., što je čak i nešto više nego u ranijim go

dinama. Dužnici po tekućim računima nešto su porasli sa 4.7 

mil. u 1938 na 5.1 mil. din., ali su još niži nego u godinama

1937 i 1936. Iz kretanja tih pozicija vidi se da banka spro

vodi restrinktivnu kreditnu politiku, ali da ne zanemaruje svoje 

stare mušterije. Bančine nepokretnosti i nameštaj bilansirani 

su po staroj vrednosti, iako su cene, naročito nepokretnosti- 

ma, snažno skočile. Pad kursev^ državnih hartija od vrednosti 

prouzrokovao je smanjenje odgovarajuće pozicije, ali je port

felj ostao isti. Hartije od vrednosti rezervnog fonda porasle 

su sa 810.000 na 949.000 din.

Bruto prihodi su sa 1 mil. din. bili nešto manji nego u

1938 g. sa 1.2 mil. ali veći nego u 1937 g. kada su iznosili

929.000 din. Najosetnije su se smanjile kamate i to na 621.434 

din. prema 641.000 i 650.000 u dvema prethodnim godinama 

Prihod od nepokretnosti samo se nešto smanjio na 243.768 din. 

prema 253.000 i 190.000 u prethodnim godinama. Provizije i
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razni prihodi iznosili su 110.000 din., od hartija od vrednosti

25.215, naplaćenih otpisanih potraživanja 7.171 din prema do-

25.215, naplaćenih otpisanih potraživanja 7.171 din., prenos do

bitka 4.909 din. Smanjenje uloga na štednju imalo je za po- 

sledicu pad izdataka za kamatu na 362.893 prema 425.000 i 

370.0*00 din. Opšti troškovi i dažbine pokazuju porast na 

528.950 prema 490.000 i 435.000 din. Otpisi, čiji najveći deo 

čine gubitci na kursu državnih hartija od vrednosti, iznosili 

su 21.837 din., a dotacije 38.300 din. od toga 35.000 rezervnom 

fondu i 3.300 din. penzionom fondu. Čisti dobitak iznosio je, 

posle odbitka prenosa od prethodne godine u iznosu 4.409 

din. 55.660 din. prema 185.000 i 33.000 din. Ceo čist dobitak 

je prenet za iduću godinu, što je dokaz o pravilnoj svesti 

uprave, koja više ceni interno preduzeće nego akcionare. 

Dobitak u 1938 g. omogućio je isplatu 3%, dividende.

U upravnom odboru bili su g. g.: Zivko St. Rajević, 

pretsednik; H. Drag. Patrnogić, potpretsednik; Trifun I. Ču- 

kić, H. Ljuba Patrnogić, Damjan Garalejić, Mihailo Patrno

gić, direktor banke.

Članovi nadzornog odbora bili su g. g.: Arsenije Mar- 

tinović, pretsednik; Dušan Ilić, potpretsednik; Nićifor Krstić

i ing. Branko Potić.

TRGOVAČKA BANKA — CETINJE

Raniji izveštaji Trgovačke banke odlikovali su se retko 

pravilnim prosuđivanjem opštih prilika. Pesimizam kojim su bili 

prožeti ti izveštaji potpuno su opravdani docnijim događajima. 

Teške prilike nisu našle nespremne Trgovačku banku i zbog 

toga ona nije ni pretrpela gubitke. Banka je usp-ela da i

1939 godinu zaključi bez gubitka, što s obzirom na prilike 

mnogo znači.

Naročito teško su pogođene naše provincijske banke, 

koje ne raspolažu obiljem kapitala, zaštitom zemljoradnika. 

To, za naše banke ubitačno zakonodavstvo teško je pritiski

valo i Trgovačku banku. No ipak, kao što se napominje u 

izveštaju u 1939 god. sud je ekspeditivnije radio nego ranije, 

tako da bi bila opravdana nada za poboljšanje prilika, da 

nisu opšti doga.aji stvorili nepovoljne preduslove i za re

dovan rad oko likvidacije zemljoradničkih dugova.

Bančino imovno stanje najbolje se vidi iz donje tablice.

Račun izravnanja

Aktiva 1934 1935 

u hiljadama

1938

dinara

1939

Gotovina 127 183 57 70

Menice 3.978 4.005 3.512 3.446

Hartije od vrednosti 374 410 570 507

Vrednosti rez. fonda — — — 2

Dužnici 1.545 1.612 2.186 2.192

Neipokretnosti 1.032 1.032 1.032 1.032

Inventar 70 67 49 49

Ostave, gar. i kaucije 

Pasiva

4.247 4.536 4.748 4.010

Glavnica 1.922 1.922 1.922 1.922
Rezervni fondovi 500 505 483 445
Penzioni fond 37 38 41 41
Stari ulozi na štednju 2.230 2.222 1.875 1.745

Novi ulozi na štednju 120 168 232 262

Poverioci 1,557. 1.592 1.950 2.050

Reeskont kod N. B. 720 819 881 823

Neisplaćena dividenda — 14 14 —

Čist dobitak 27 28 8 7

Zbir bilansa 7.128 7.309 7.406 7.297

Ostave, gar. i kaucije 4.247 4.536 4.748 4.010

Zbir bilansa koji je istovetan sa vlastitim kapitalom skoro 

je nepromenjen za poslednje četiri godine, sa oko 7.3 mil. 

din. .Jednu trećinu obrtnog kapitala čine sopstvena sretstva, 

i to glavnica od 1.922 mil. din., koliko je uplaćeno od nomi

nalne 2 mil. i rezervi fondovi, koji u poslednjim dvema go

dinama pokazuju tendenciju smanjenja sa 500,000 prvo na

483.000, a potom na 445.000 din., uglavnom zbog pada fonda 

za kursne razlike, koji je upotrebljen za otpise nastalih usled 

pada kurseva državnih hartija od vrednosti. Dve trećine obrt

nog kapitala čine tuđa sretstva. Među njima najveću stavku 

čine poverioci, koji su iporasli sa 1.95 mil. na 2.1 mil. din. 

Takođe su se povećali novi ulozi na štednju sa 232.000 na

262.000 din. Porast dveju za bankarsko poslovanje najvažni

jih pozicija pokazuje veliko poverenje, koje banka uživa. — 

Retko koja banka može da se pohvali da su istovremeno po

rasli i poverioci i novi ulozi na štednju u vrlo teškoj 1939 

godini. Stari ulozi pokazuju postepeno smanjenje zbog re

dovne njihove amortizacije. Reeskont kod Narodne banke 

iznosio je 823.000 din., nešto manje nego u 1938 god., ali 

više nego u ranijim godinama.

U plasmanu najveću stavku pretstavljaju menice u iz

nosu od 3.4 mil. din. prema 3.5 mil., 4 mil. u prethodnim go

dinama. One su pokrivene dobrim žirom, a delimično i hi

potekom. Vrlo pažljivo odabrani dužnici su sa 2.2 mil. din. 

nepromenjeni prema 1938 god., a veći prema 1935 i 1936 g. 

kada su iznosili 1.6 mil. din. Nepokretnost se sastoji od tri 

kuće u Cetinju i zemlje na Andrijevci. Njihova vrednost je 

u bilansu navedena sa okruglo 1 mil. din., iako znatno više 

vrede. To važi i za inventar, koji duplo više košta nego nje

gova bilansna vrednost od 49.000 din. Banka u procenjivanju 

njene imovine postupala je po načelima predostrožnog i do

brog domaćina. Vrednost efekata je pala sa 570.000 na 507.000 

din., jednim delom zbog nižeg kursa, a drugim delom zbog 

prodaje. Bančina gotovina je porasla sa 57.000 na 70.000 din.

U 1939 god. postignuti poslovni rezultat vidi se iz donje 

tablice računa gubitaka i dobitaka.

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1934 1935 1938 1939

u hiljadama dinara

Kamata 291 219 215 242

Upravni troškovi 342 260 182 193

Dažbine 11 9 6

Kirija 28 18 18

Porezi 17 11 —

Dobitak 27 28 8 7

Dobitak

Prenos dobitka 25 16 4 5

Kamata 507 415 348 342

Provizija 41 47 15 10

Od nepokretnosti 98 83 76 78

Zbir gubitka-dobitka 671 562 443 437

Prihodi od kamata nešto su pali u 1939 godini, sa

348.000 na 342.000 dinara, a isto tako i provizija sa 15.000

na 10.000 dinara. Nepokretnosti su donele 78.000 din., nešto

više nego u 1938 god. kada je prinos bio 76.000 din. Nasuprot

aktivnim pasivne kamate su porasle sa 215.000 u 1939 godini 

na 242.000 din. I upravni troškovi su se nešto povećali sa

182.000 na 193.000 din. Dažbine i porezi su se nešto smanjile

— to jest proknjiženi su među ostalim izdacima, tako da je 

dobitak bio 7.000 din. gotovo isto kao 1938 god., i posle od

bitka prenosa ,:koji je u 1939 g. iznosio 5.000, a u prethodnoj 

godini 2.000 din. Rezervnom fondu je dato 20% čistog do

bitka, a okruglo 1.000 din. upotrebljeno je za otpis nameštaja. 

Ostatak od okruglo 5.000 din. prenet je na novi račun. ■

U upravi su bili g. g.: Aleksa V. Martinović, pretsed

nik; d-r Nikola Jergović, Marko Ivanović, Milo Vrbica, J'ovo 

Radifković, Đuro Rolović, Mitar Lazović, Zef Šestani i Đorđe 

Stanić. Članovi nadzornog odbora su bili g. g.: Jovan Dap- 

čević, pretsednik; Mihajlo Biljanović, Marko Milošević, Novak 

Milošević i Ilija Pulja.
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Sadržaj :

Прва пучка далматинска банка —  Сплит 

Дубровачка трговачка банка у Дубровнику 

Fabrika šećera a. d. »Bačka« —  Novi Vrbas

ПРВА ПУЧКА ДАЛМАТИНСКА БАНКА У СПЛИТУ

Прва пучка далматинска банка позната je као један 

од наших најопрезнијих завода. Она je увек обраћала на- 

рочиту пажњу како сигурности сврјих пласмана, такр и 

ликвидности. С обзиром на то не би требало ни наглаша- 

вати да je рна била увек спремна да у свакрм тренутку 

одговори свима захтевима својих улагача и рсталих пове- 

рилаца. Kao што je познато, у току прошле године улагачи 

су у неколико махова били узнемирени развитком међу- 

народних политичких прилика. „Такова ситуација, вели 

банчина управа у сво,м последшем извештају, нашла нас je 

посвема спремним, јер смо могли удрвољити свима обаве- 

зама напрама нашим повериоцима без да смо ce послужили 

ни изванредним ни редовитим кредитима крд Народне 

Банке.” Томе треба додати да банка никада није обусга- 

вила кредитирање својих старих прсловних пријатеља. На- 

против, она им je давала и веће краткорочне кредите, на- 

рочито ако су служили за финансирање извоза.

Банчина ргромна. опрезност и солидност дошле су 

јасно до изражаја и за време наше банкарске кризе. Ни 

у најтежим фазама те кризе банка ce није морала кори- 

стити заштитом, a ни тада ce ради удовољавања захтева 

својих улагача није морала ослањати на друге новчане за- 

воде, na ни на Народну банку. Иначе, она je не само нај- 

старија акционарска банка у Далмацији, него и једна од 

наших најстаријих банака уопште. Основана je још 1871. 

Иако je с обзиром на свој реноме могла лако да ce пла- 

сира no читаврј Далмацији, она никада није хтела да зна 

ни за филијале, али je и без њих постала највећим нов- 

чаним заводом Далмације.

Опрезност, na чак и извесна конзервативност су гла- 

вне одлике Прве пучке далматинске банке. Она ce, с об- 

зиром на то, ако je потребно, задовољава и са мањим 

рентабилитетом, али сигурност увек мора да буде ван 

сваке сумње. Па ипак, увек je био сасвим задовољавајући 

и рентабилитет банчиног пословања. С исплатом диви-

денде није ce морало престати ни за време банкарске
кризе. Дивиденда je износила:

1930 г. 14% 1935 r. 7%
1931 г. 10% 1936 г. 81%
1932 г, 8% 1937 г. 10%
1933 г. 8% 1938 г. 10%
1934 г. 0% 1939 г. 9%

Kap што ce види, за прошлу годину плаћа ce SPI»

према 10% у претходној години. Међутим, прошлогоди- 

шњн чисти добитак je углавном раван ономе из 1938, тако 

да ce смањење дивиденде може -сматратн само знаком бан- 

чине предострожностн.

Биланси Прве пучке далматинске банке за последње 
четирн године овако изгледају:

Актива; 1936 1937 1838 1939

у хиљадама динара

Благајна 1.277 7.066 11.524 7.349
‘Пошт. штед. и Нар. бан. 310 2.755 1.024 1.786
Остали новчани заводи 1.716 1.240 1.138 3.027

Благајнички записи 2.0)0 2.408 6.000 1.000

Валуте и девизе 126 72 3b 18
Држ. харт. рд вредн. 5.171 6.093 8.870 ■ 8.520

Остале харт. рд вредн. 2.485 2.754 2.79Q 2.455
Харт. рез. фонда — — —  ■ 500
Менице 4.680 5.859 6.086 6.024
Дужн. no тек. рач. 27.222 20.409 16.586 19.470
Непокретнрсти 3.838 5.358 5.358 5.778
Прелазне ставке 354 8 155 847

Гаранције 1.876 475 446 1.746

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Ред. рез. фонд 3.624 4.124 4.771 5.000

Фонд валоризадије 1.576 1.576 1.576 1.576
Фонд за дубиозе 1.000 150 150 —

Фонд аморт. непркр. — 500 1.000 1.200

Пензиони фонд 30 31 32 34
Улози књ. и тек. р. 27.219 31.268 39.271 32.608
Повериоци 3.392 5.157 1.197 3.918
Неиспл. дивиденда 26 23 21 24

Прелазне ставке 827 44 301 1.159
Гаранције 1.876 475 446 1.746

Пренрс добити 443 119 36 115
Добит тек. год. 1.043 1,033 1.220 1.141
Збир биланса 51.056 54.500 60.021 58.520
Обртни капитал 49.180 54.025 59.575 57.264

„Улози” претстављају главни извор туђих средстава. 

Крајем прошле године износили су 32,6 мил. према 39,27 

мил. у 1938, што значи да су опали за 6,6 мил. дин. To je 

у вези са општом узнемиреношћу улагача до које je било 

дошло приликом избијања рата у Европи. Повериоци су 

повећани са 1,19 мил. крајем претпрошле на 3,92 мил. дин. 

у прошлој години. Благодарећи извршеним дотацијама 

фондовима у прошлој години .су повећана и банчина соп- 

ствена средства, тако да обртни капитал банчин у току

1939 пер салдо смањен самр за 2,3 мил., на 57,26 мил. дин. 

Сопствена средства према туђима етоје no прилици као 1 

према 2. Дакле однос je врло повољан. Главница изно- 

си непромењено 10 мил. дин. Редовни резервни фонд иска- 

зан je са 5 мил. и у прошлој години je достигао 50% од 

извоса главнице, дакле максималну висииу предвиђену 

„Уредбом о образовању пословних резерви и резервних 

фондова”. Поред редовног резервног фонда постоји и ва- 

лоризациони фонд од 1,57 мил. (образован још у 1927 го- 

дини) и фонд амортизаднје непокретности, који je исказаи
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ca 1,2 мил. према 1 мил. у 1938. Овај последњи фвнд по- 

крива банчине непокретности ca 21 ®/e.

Банчина ликвидност je знатна. Готовина у благајни 

и одмах расположива средства уложена у Поштанску ште- 

диоиицу, Народну банку и остале иовчане заводе и у бда- 

гајничке записе Износе око 13,2 мил. дин, Ако томе дб- 

дамо државне хартије од вредности и остале ефекте ко- 

тиране на домаћим берзама, долазимо до износа од 24,3 

мил. дин. Тиме би ce .могле одмах подмирити преко две 

трећине свих туђих средстава. Најглавнији пласман су ак- 

тивни текући рачуни, који износе 19,47 мил. према 16,58 

мил. у 1938. У „менице” je пласирано 6 мил. дин., углав- 

ном једнако као и крајем претходне године. Још треба спо- 

менути и непокретности, које су билансиране ca 5,77 мил. 

и износе 420 хиљ. дин. више него у 1938 години. Непокрет- 

ности вреде сигурно знатно више него што би то одго- 

варало њиховој билансној вредности.

Банчина управа напомиње у свом последњем изве- 

штају да ce у прошлој години због познатих прилика зна- 

тан део расположивих средстава морао држати неискори- 

пГћен. Због тога су приходи од камате нешто опали. Ме- 

ђутим, сви далматински извозни артиклм (вино, цемент, 

вештачки шкриљевац, лековито биље, бауксит, дрво и ко- 

же) имали cv у прошлој години добру коњунктуру, тако 

да je и Прва пучка далматииска банка била у задовоља- 

вајућој мери ‘ запослена ca одвијањем извозног посла за 

рачун овојих комитената. У вези с тим повећани су и бан- 

чини приходи од провизија. Ево банчиног рачуна губитка 

и добитка за 1939 и три претходне године:

Расходи 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Камата 815 879 995 1.014

Управни трошкови 341 340 340 364

ГГлаге 563 580 632 742

ГТорез н таксе 313 543 458 534

Отпис инвентара 1 2 — 4

Отпис дубиоза 62 348 — 73

Фонду за дубиозе 1.000 100 — —

Фонду амортизације 500 500 200

Резервном фонду — — - — 176

Чиста добит 1.486 1.152 1.256 1.256

Приходи

Пренос добити 443 119 36 115

Камате 2.681 2.714 2.687 2.599

Од некретнина 716 766 655 742

Провизије и разио 741 847 803 906

Збир прихода 4.581 4.446 4.181 4.362

Подела добити

Дивиденда 800 1.000 1.000 900

Резервном фонду 496 47 50 47

Тантијема 71 69 90 81

Добротв. оврхе — — _ _ 50

Ha «ови рачум 119 36 115 178

Укупно 1.486 1.152 1.256 1.256

Збир прихода без преноса добити износи 4,25 мил.

и већи je за 100 хиљ. Од оног из 1838. Док су приходи од

камате опали за 88 хиљ. дин.. дотле су они од провизије

порасли за 108 хиЛ).,, a они од кирије за 87 хиљ. дин. Ha

страни расхода видимо да су повећани нарочито издаци

за плате и порезе. Kao што je већ споменуто, дивиденде 
за 1939 износи 9%,

У управи су господа: д-р Едуард Гргић (претседиик), 

д-р Иво Сталио (потпретседник), Јерко Дубравчић, Флорио 

Каталинић, ЈБубомир Мирковић (пословни равнатељ), Вје- 

Кбслав Рисмоидо, Паве Шимета и Хамлет Вио. У надзор- 

ном одбору ce налазе господа: Душан Мангер, инж. Ми- 

ховил Новак и Сергије Урукало.

ДУБРОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА У ДУБРОВНИКУ

И у последњем и-звештају Улравног одбора Дубро- 

вачке трговачке баике констатује ce да питан»е банчииих 

доларских обвезница није .још Повољмо решенз. Из доса- 

дашњих знализа биланса Дубровачке трговачке банке на- 

шим читаоцима je то питање познато. Од 1930. до краја 

1933 баичи« збртни капитал био je пао ca 78 на 38 мил. 

дин., што значи да je и банчина ликвидност у то време мо- 

рала бити необично велика, јер ни за знатно већу банку 

не би била мала ствар исплатити за тако кратко време oko 

40 мил. дин. туђих средстава. У августу 1933 банка je за- 

гражила заштиту. To je учињено због тога, јер je оиа прн- 

ликом нзбијања банкарске кризе, поред осталих првокла- 

оиих пласмана, имала и један сток хартија од вредностн 

од преко 15 мил. дин,, од чега je велнк део би^ у Блеровим 

и Сел,игманови,м обвезиицама, купљеним на осиови додаоле 

Министарсгва финаисија у току 1929 и 1930 године.

Једино због поменутих државних абвезница банка je 

аатражила заштиту. Оне су и данас једини разлгог којм 

банци оиемогућује да одмах напусти заштиту и да приђе 

нормалном раду и пословању. Ове обвезвице нису ce могле 

ни заложити ®и прздати, јер ннсу иострификоване. Од 1932 

банка иије могла да иаплати ни доспеле купоне. Што je 

најинтересанпније, то je чињеница да je Дубровачка трго-’ 

вачка банка те хартије (за 201.000 долара Блерових и Се- 

лигманових обвезница) иабавила ва основи дозволе Мини- 

старства финансија, од септембра 1929 до децембра 1930, у 

време када ce то сматрало чак патриотским делам. Када je 

било «аређено да ce увезене државне обвезнице нострифи- 

кују, баика je благовремено, ј;ош почетком јуна 1932, затра- 

жшга поменуту нострификацију. Међутим, иако je она код 

»Bor п-осла поступала најскрупулозније и rro свима важећим 

прописи.ма, ипак je њена молба за нострификацију остала 

нерешена пуне три године, све до 1986. Најзад, како je re 

године одлуком Мннистароког савета мострификација уве- 

»ених 0'бвезиица обустављена, одбијена je после тога на- 

кнадно и молба Дуброкачке трговачке бакке. Тиме je теппсо 

повређено и ба1н.чино на закону ооновано право и наиета 

je велика штета и њој и њеним повериоцима vt улагачима, 

од којих су меогк сиромапгни исељениди и помарци.

Свесна свог права и убеђена у правичност свог тра- 

Жења, банка ce после тота обраћала читавим иизом прет- 

ставки надлежнима, na и Државном caiBeTy. Ако je конста- 

товано да jie она стрикгно испунила све услове који су за- 

конима били прописани и да не тражи ништа друго осим 

правичности и једнаког третираља као и према другнм 

имаоцима поменутих обвезница^ ипак je то питање још н 

данас отворено. У свсме последњем извештају бакчина 

управа иаражава међутвм наду да ће о«.о најзад бити ипак 

правично решено. Ми ce само чудимо спорости поступка и 

одуговлачењу. Ситуација je, ваиме, јасна, na нема апоолутно 

никаквог разлога ннти за одбијање баичитшх правнчних за- 

хтева, нити за одуговлачење.

Иначе Дубровачка трговачка банка je најстарија ду- 

бровачка новчана установа. Оонована je пре 39 тодина. За 

доказ великог угледа и ре»01меа који она ужива може да 

послужи и чињеница, да je она до оснивања филија-ла наше 

новчаничне банке у Дубровнику на опште задовол.ство пу- 

Иих 12 година 1Водила Агенцију Народне банке Краљевине 

Југо-славије у Дубровнику. Дубровачка трговачка банка по- 

држава уске и -срдачне везе и -ca поморствоМ Дубровника, 

a нарочито ca Дубровачком грговачком пловидбом. Она по- 

свећује нарочиту пажњу и помагашу туризма, na. je и у про- 

шло.ј години своју дугогодишњу и целисходну организацију 

стајвила потпуно у службу и тој грани привреде.

У доњој| таблици до«о’симо главне билаиОБе позици je 

Дубровачке трговачке банке за 1939 и три претходКе године.



Актива 1936 1937 1938

у хиљадама дивара

1939

Благајна 276 585 774 1.169

Ефекти и валуте 4.126 4.164 4:113 4.206

Дужници 27.490 27.295 29.033 25.751

Непокретности 726 726 726 726

Пасива:

Главница 2.500 2.500 2.500 2.500

Резервии фонд 2.525 2.525 2.525 2.525

Фокд за дубиозе ■ 250 250 250

Фонд курсне разлнке 220 220 220

Пшериоци 16.478 15.637 17.577 15.571

Уложне књижице 10.731 11.010 10.658 9.264

Чисти добитак 384 627 917 1.513

Збнр бмланса 32.618 32.770 34.646 31.843

РаСХОДИ:

Камата 260 235 242 225

Управни трошковк 436 443 510 466

Лорези 115 102 157 т

Отпис 989 -: 391 —

Дотације фзндовша 470 — —

Чисти* добитак 384 627 917 1.513

Приходн:

Превос добити 165 383 627 917

Камата и провиз. 2.019 1.494 1.588 1.384

Збир прих. или расх. 2.184 1.877 2.216 2.301

ГТоследњих година збир бнланса креће се стално око 

32 нм . У 1938 у односу на претхздву био je нешто пора- 

стао, али je у прошлиц. години опет пао и иеказан je са: 31,84 

мил. дин. Од 1930 до краја 1937 није било иикамвих промена 

код сонствених средстава, која су се састојала из главиице 

од 2,5 мил. и резервног фонда од 2 мнл. 525 хиљ. див. Кра- 

јем 1937 дотирано je фонду за дубиозе 260 хиљ. дита. и фон- 

ду курсве разлике 220 хиљ. дин. Укугша сопствша сред- 

ства банчива, заједио са преносом добитка, «зиосе преко 7 

мил. дин. Насупрот томе туђа средства су исказама са 24,8 

иил. дин., што зиачи да су no прилици три и no пута већа 

од сопствевих. Постоје само две врсте туђих средстава, и 

то за 9,26 мил. диа. улога и за 15,57 мил. дин. пзвернлаца.

У биламсвој активи постоје само четири позиције. 

„ДужБидк” су били редуциран« са 58,8 мил. див. у 1930 »a

27,3 мил. крајем1 1937. У  току претгарошле године, благода- 

рећи задовољавајућем развитку навог пословања, оии су по- 

већаии «а 29 мил., али су у 1939 опет смањени на 25,75 мил. 

диа Позицвја „ефекти и валуте” омањена je од 1930 до 

краја 1936 са 14,7 на 4,1 мшг., дакле за 10,6 мил. дин. Више 

од 50»/о овог износа отпада на курсне разлике које су от- 

писаве из гздишњих зарада. Последњих родина код ове 

позиције није било битнијих промева. To се може рећи и 

за непокретноспи, које се већ десетак годива у билансима 

јављају са изнасом1 од 726 хиљ. дин., a састаје се из банчине 

зграде у  Дуброавнку. Готовина je и прошле годиве пове- 

ћана. Ова износи 1,17 мил. према 774 хиљ. дин. крајем прет- 

ходне и цигло 276 хиљ. крајем ) 936.

Be'h je споменуто да je развитак мовог посло!ван>а био 

задовољавајући. Ако из горње билансме таблице издвојимо 

цифре које се односе на „Ново пословање”, добијамо сле- 
дећу слику:

Актива: 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна 495 585 1.068

Девизе, »алуте 50 149 2i4

Ефекти 25 41 71

Дужници 5.790 10.871 10.159

Пасива:

Повериоци 5.233 7.470 6.700

Улози 812 1.134 2.0D7

Разва пасива 315 3.042 2.805

Збир 6.360 11.646 11.512

Kao што се видн, збир «о®их средстава износи 11,5 

мил. према 11,64 мил. крајем претходве и 6,36 мил. див. кра- 

јем 1937 године. Најглавнији пласман „вовог пославања” су 

„дужвици” (текућк рачуви и есконт), који извосе 10,16 мил. 

Ту се ради о  потпуво краткорочним и ликвидвим креди- 

тима, који делом имају еезонски карактер.

Приходи од камата и провизија у 1939 износили су 1 

мил. 384 хиљ. дин., за око 2Ш хиљ. мање Biero у 1938. Сма- 

мени су 'И сви расхода. У прошлој’ годиви они су износили 

укупво 788 хиљ. дии. према 909 хиљ. у претходној. Послг

1931 дивиденда вије дељена, a чисти добитак je увек пре- 

ношен на дави рачун. Прошлогодишњи чисти добитак из- 

аоси 596 хиљ. дин., a са премосом из ранијих годииа о« ј« 

достигао висиву од 1 мил. 513 шљ. Од тога je износ од 

1,28 џил. дотираи фоидовнма, a 233 хиљ. прекете су на во>ви 

р ачун.

У управн су г. r.: Федерико Главић (претседвик), д-р 

Огкјепо Квежевић, Иво кап. ГГапи, Tomo Главић и Јоони 

Ловрић. Члаиови иадзорвог одбора су господа: Гашо Да- 

леоре, Лале Н. Зубер н д-р Карло Дешковић,

FABRIKA ŠEĆERA A. D. »BAČKA« —  NOVI VRBAS

Fabrika šećera a. đ. »Bačka« osnovana je 1911 godine 

sa glavnicom od 5 mil. kruna. U1 toku 1917 glavnica joj je po

višena na 8 mil. kruna, a krajem 1920, posle nacionalizacije 

ona je iznosila 5 mil. dinara. Utoku 1922 glavnica se povisuje 

na 15, a u 1923 na 25 mil. din. Na tom nivou ostala je sve do 

1928, kad je provedena valorizacija investicija i glavnica po

višena na 50 mil. din. Tom prilikom bio je formiran i poseban 

fond valorizacije u iznosu od skoro 9 mil. din. Odmah posle 

osnivanja fabrika je morala da se bori sa teškom krizom, koja 

se upravo u to vreme bila pojavila na svetskoj pijajci šećera. 

Čim je ta kriza nešto popustila, naišao je svetski rat 1914/18, 

koji je doneo nove teškoće. Posle Ujedinjenja izvršena je ag

rarna reforma, a u vezi s tim došle su nezgode u pogledu 

snabdevanja fabrike repom. Kada su ove prestale, došlo je 

u veži s opštom privrednom krizom do smanjenja potrošnje 

šećera i povećanja trošarinskih stopa, što je imalo za posle- 

dicu hiperprodukciju šećera. Pre tri godine hipeprodukcija je 

uklonjena, ali su se opet javile poteškoće oko snabdevanja 

fabrike repom. Kao što se vidi, svih 28 godina delatnosti ove 

fabrike bilo je ispunjeno gotovo stalnim teškoćama i borbom.

U pogledu rada u prošloj godini uprava napominje u 

svom poslednjem poslovnom izveštaju da je, s obzirom na sve 

veću potrošnju šećera i sve teže okolnosti oko gajenja še

ćerne repe, započeto veoma rano sa zakupljivanjem potrebne 

površine, već 15 oktobra 1938. Fabrici je pošlo za rukom da 

ugovori 13.506 kat. jutara. Usled mraza i drugih nedaća pro

palo je 1.065 kat. jutara use-va, tako da je konačno ostala 

zasejana površina od 15.441 kat. jutro. Setva je počela u ne- 

skini opštinama već 9 marta, ali je zbog nastupele hladnoće 

mogla da bude dovršena tek 8 maja. Usevi su dosta trpeli od 

nepovoljnih vremenskih prilika, tako da je neobično nizak
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postignuti proserai prinos od 115 kvintala repe po jutru (pre

ma 123 kvintala u prethodnoj i 163 kvintala u 1937 g). Pre

rađivanje repe započelo je 31 vgusta i trajalo je do 24 no

vembra, što znači da je trajalo 86 dana prema 56 dana u

1938 godini. Prerađeno je 1,414.073 kv. repe (prema 955.777 

kv. u 1938 god., 595.637 kv. u 1937 god. i 1.060.623 kv. u 

1936). Od toga fabrika je izradila 166.185 kvintala.

Pre nego što pređemo na analizu biiansnih cifara fab

rike, moramo spomenuti da je, kao što je poznato, u prošloj 

godini doneta i Uredba o racionalizaciji proizvodnje šećera. 

Time je naša šećerna industrija stavljena pod jedinstveno 

voćstvo. U okviru osnovane centrale za šećer naše šećerne 

fabrike zajedno sa pretstavnicima zainteresovanih ministar

stava rukovode sada planski kako nabavkom repe, tako i pro

dajom Šećera i njegovih nuzproizvoda. Već u prvoj godini 

delatnost centrale za šećer bila je vrlo uspešna, naročito u 

pogledu nabavke repe. Svakoj fabrici je bio dodeljen samosta

lan nabavni rejon. Time je bilo olakšano zakupljivanje po

trebnih površina, a time je zemlji opet bila obezbeđena po

trebna količina šećera, što se, s obzirom na nestašicu koja se 

osećala u 1938/39, može smatrati značajnim rezultatom.

Glavne bilansne pozicije Fabrike šećera a. d. »Bačka« 

za poslednje četiri godine izgledaju ovako:

Aktiva 1936 1937 19338 1939

u hiljadama dinara

Nepokretnosti 4.500 4.500 4.495 4.495

Zgrade i investicije 29.593 30.608 31.053 32.727

Mašine i uređaj 36.581 38.330 38.811 39.149

Industrijska pruga 2.349 2.349 2,349 2.349

Zalihe 48.801 25.825 28.407 36.511

Dužnici i ulozi 34.244 54.243 54.415 40.125

Hartije ođ vrednosti 4.276 4.267 4.127 20.077

Blagajna 213 273 900 1.018

Pasiva

Glavnica 50.000 50.000 50.000 5.000

Rezervni fond 9.250 9.750 10.250 10.750

Fond valorizacije 8.789 8.789 8.789 8.789

Fond za pov. glavn. 1.369 1.369 1.369 1.369

Fond za nenapl. potr. — 2.165 2.165 2.165

Fond kursne razl. — 717 568 568

Zasebno opor. rezerve 30.715 28.023 26.581 31.328

Fond amortizacije 38.318 42.981 47.850 52.780

Poverioci 18.145 6.720 7.969 9.767

Neispl. dividenda 56 1.864 1.334 984

Cisti dobitak 3.915 8.024 7.682 7.951

Zbir bilansa 160.558 160.403 164.557 176.451

Rashodi

Porezi i pristojbe 2.970 2.435 3.181 5.150

Otpis — amortizacija 4.367 4.663 4.868 4.980

Sumnjiva potraživanja — 2.165 - —

Kursna razlika _ 717 — —

Dobitak sa prenosom 3.915 8.024 7.682 7.951

Prihodi

Prenos dobitka 485 572 529 217

Od efekata 118 81 81 81

Od nepokretnosti 13 25 42 _

Od proizvodnje 10.640 17.326 15.080 17.733

Zbir. prihoda ili rashoda 11.252 18.004 15.732 18,031

U odnosu na prethodnu godinu zbir bilansa je.povećan, 

za 12 mil., na 176,45 mil. din. Prema 1936 ili 1937 povećanje 

iznosi 16 mil., a prema 1935 oko 30 mil. din. Tuđa sredstva 

koja se knjiže preko »računa poverioca« i »računa neispla

ćene dividende« iznose svega 10,7 mil. prema 9,3 mil. krajem 

prethodne godine. To znači da sopstvena sredstva zajfedno sa 

fondom amortizacije i prošlogodišnjim čistim dobitkom iz

nose skoro 166 mil. din. Od toga otpada na glavnicu 50 mil. 

din., na fond. amortizacije 52,78 mil., na zasebno oporezovanu 

rezervu 31,3 mil. i na ostale fondove 23,64 mil. din., dok je 

čisti dobitak iskazan sa 7,95 mil. U poređenju sa 1938 kod 

sopstvenih sredstava imamo u prošloj godini tri promene. 

Pre svega, opšti rezervni fond je za 500 hilj. din. veći, što je 

posledica dotacije iz čistog dobitka za 1938. I fond amorti

zacije je povećan za oko 4,9 mil., sa 47.85 mil. krajem 1938 

na 52,78 mil. din. u 1939. Time je on dostigao 67°/o od vred

nosti investicija iskazanih na strani aktive. Povećana je i 

»zasebno ,'oporezovana rezerva« za 4,75 mil, sa 26,58 mil. tL

1938 na 31,33 mil. u 1939 godini. Povećanje ove rezerve je po

sledica prošlogodišnje veće proizvodnje šećera.

Na strani aktive vidimo da ukupne investicije iznose

78,7 mil. din., za 2 mil. više nego krajem prethodne godine. 

Krajem 1939 bile su za preko 8 mil. din. i »zalihe« veće nego 

krajem 1938 godine. Nasuprot tome »dužnici i ulozi« smanjeni 

su za 14 mil., na 40 mil. din. Treba napomenuti da je znatno 

povećano i stanje »hartija od vrednosti«, koje se nalaze u 

portfelju fabrike. Dok je posleđnjih godina ovo stanje u bi- 

lansima bilo iskazano stalno sa nešto više od 4 mil. din., kra

jem 1939 ono je dostiglo visinu od 20 mil. Na investicije 

otpada 44,№/o cele aktive, na zalihe 20,7:%, na dužnike i ne

zaposlenu gotovinu kod banaka 22,7 i na hartije od vred- 

onsti 11,4%. Prošlogodišnji poslovni uspeh je nešto bolji ođ 

onog koji je ostvaren u 1938 g. To treba pripisati prošlogo

dišnjoj dužoj kampanji i boljem funkcionisanju sporednih po

gona. Prihod od proizvodnje iznosio je 17,73 mil. prema 15,08 

mil. din. u 1938. Na strani rashoda vidimo samo dve pozicije: 

amortizacione otpise i poreze. Amortizacija u prošloj godini 

iznosila je 4,93 mil. din., gotovo jednako kao i u prethodnoj 

godini. Izdaci za poreze iznosili su 5,15 mil., za 2 mil. više 

nego u 1938. U poređenju sa 1937 izdaci za poreze su više 

nego udvostručeni.

Cista dobit je iskazana sa 7,73 mil., a sa prenosom iz 

prethodne godine ona iznosi 7,95 mil. i ovako je podeljenar

6,25 mil. za dividendu, 773 hilj. din. za tantijemu i 500 hilj. 

din. za povećanje opšteg rezervnog fonda, dok je ostatak od 

427 hilj. din. prenet na novi račun. Za poslednje tri godine 

dividenda je iznosila po 12,50/о. To i nije mnogo, jer su ukup

na sopstvena sredstva preko 3 puta veća ođ glavnice, tako 

da njihovo ukamaćenje iznosi stvarno samo 4%.

U upravi su bila gospoda: d-r Milan Vrbanić, d-r Đorđe 

Acel, d-r Marko Ćutič, Panta Draškić, Edmund Hološ, Josif 

Najman, Radiša Nikolić, Makso Openhajm, Eugen Švarc, 

Đorđe barun Ulman i Filip Vajs. U nadzornom odboru su go

spoda: Mirko Jakovčić, Marcel Acel, Oskar Flameršlag, Eugen 

Kemendi, d-r Franjo Kiš, Mileta Leskovac, Josip Piliš i Geza 

Stuks-Ribar.
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Gradska štedionica općine grada Sarajeva u Sarajevu 

Адриа-Бауксит рударско и индустријално д. д. у Загребу 

Царинска и јавна складишта д. д., Загреб

GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE GRADA SARAJEVA 

U SARAJEVU

Uprkos neredovnom stanju na novčanom tržištu poslo

vanje Sarajevske gradske štedionice bilo je i u toku prošle 

godine sasvim normalno i završeno je s povoljnim rezulta

tom. Rezerve likvidnih sredstava Štedionice bile su uvek do

voljne, tako da je ona, kao i uvek ranije, mogla u potpu

nosti i najspremnije da odgovara svima zahtevima svojih 

ulagača i ostalih poverilaca. Od januara pa sve do kraja 

avgusta 1939 štedni ulozi kod Sarajevske gradske štedionice 

stalno su se povećavali. Nikakav odliv uloga nije bio zabele- 

žen ni povodom događaja u martu i aprilu prošle godine 

(Češka, Albanija). Posle izbijanja rata u Evropi izvesno sma

njenje uloga bilo je neizbežno. Međutim, samo sasvim nezna

tan deo ulagača koristio se pravom po Uredbi o isplati uloga, 

da za tri meseca podigne svoju uštedu u punom iznosu. Skoro 

svi ulagači i dalje su je s poverenjem ostavili kod svoje šte

dionice. Treba naglasiti da su se kroz ćelu prošlu godinu 

javljali i novi ulagači, tako da je krajem 1939 njihov broj 

bio za 305 veći od onog krajem 1938. Treba konstatovati i 

to da je Štedionica preko cele prošle godine odobravala kre

dite, naročito malim i srednjim privrednicima i zanatiljama 

i sitnoj industriji i činovnicma. Jedan novi zajam od 3 mil. 

din. odobren je i gradskoj opštini.

Našim čitaocima je već poznato da je Sarajevska grad

ska štedionica prilikom svog osnivanja, umesto glavnice u 

gotovu, od opštine primila njena privredna preduzeća: elek

tričnu centralu, tramvaj, vodovod i plinaru. U toku posled

njih 18 godina Štedionica je za obnovu i proširenje tih pre- 

duzeća izdala skoro 100 mil. din. Time im je, razume se, 

znatno podigla i vrednost i rentabilnost. Svojoj opštini Šte

dionica je olakšala rad i osnivanjem asfaltne fabrike, a ima

jući u vidu potrebe privrednika, preduzela je i jedno trans

portno preduzeće »Špediciju d. d.«. Znatni su i neposredni 

doprinosi Štedionice svojoj opštini. Tako joj je, na primer, u 

prošloj godini na ime piacarine za iskorišćavanje puteva i 

trgova, za vodovodne, električne i plinske vodove i za upo

trebu cesta za tramvaj isplatila doprinos od 4 mil. din. Tome 

treba dodati izdatke Štedionice za javnu rasvetu i javne če

sme od 4,13 mil. i učešće opštine u čistom dobitku štedionice 

koje je u 1939 iznosilo 583 hilj. din. Kada se uzme u obzir 

i druge dažbine i povlastice, vidi se da je ukupni doprinos 

štedionice opštini u prošloj godini iznosio oko 9,5 mil. din. 

Time se pokriva opštinski godišnji budžet sa skoro 29%. Od 

1922, kada je osnovana, pa do kraja 1939 štedionica je dala 

svome osnivaču na ime raznih doprinosa i dažbina iznos od

oko 95 mil. din. Dakle, sarajevska opština ima u svojoj šte

dionici ne samo najpogodniji instrumenat za savremeno i ra

cionalno vođenje njezinih komunalnih privrednih preduzeća, 

nego i važnu tečevnu ustanovu, koja svojim uslugama i dota

cijama stalno i sve više doprinosi olakšanju opštinskog budžeta.

Evo nekoliko podataka o poslovanju bankarskog ode- 

ljenja i o štedioničnim komunalno privrednim pređuzećima.

Električna centrala ima 4.700 k. v. raspoložive snage, 

i to dva moderna kalorična turboagregatora sa ukupnom 

snagom od 4.200 k. v. i jednim rezervnim vodnim agregatom 

od 500 k. v. u hidrocentrali na Hridu. U prošloj godini pro

izvodnja energije porasla je za 4%, na 9,659.150 k. v. č. 

Priključeno je 459 novih instalacija, a broj konzumenata je 

porastao na preko 16.000. Električna mreža visokog i niskog 

napona proširivana je i u prošloj godini prema potrebama 

konzuma. Krajem 1939 ukupna mreža iznosila je oko 700.000 

metara.

Tramvaj. Dužina ipruge iznosi 7.081,5 m, od čega ot

pada 6.404,5 m na prugu u gradu i 677 m na lokalni ili- 

džanski kolosek koji je u eksploataciji Drž. železnica. Po- 

slednih godina dužina pruge nije povećavana. U prošloj godini 

ostao je nepromenjen i vozni park. On se sastoji iz 14 osobnih 

motornih kola, 12 prikolica i 3 teretna motorna kola za prevoz 

tereta Električne centrale, »Špedicije d. d.«, Fabrike duvana i 

Pošte od železničke stanice do u grad i obratno. Broj preva- 

ljenih kilometara kod svih kola iznosio je u prošloj godini 

ukupno 1,064.936 km, za 40.368 km više nego u 1938. Fre

kvencija porasla je u prošloj godini za 9,58% na 5,058.036 

putnika. U toku nekoliko poslednjih godina stalan je porast 

prometa na tramvaju. Prema 1935 frekvencija putnika je za 

oko 35% veća. To je postignuto prvenstveno blagodareći 

stalnom poboljšavanju i uređenju tramvajskog saobraćaja na 

svim linijama. Osetan porast pokazuju opet i prihodi ovog 

preduzeća.

Vodovod ima 154.407 m cevi, od čega 35.883 m na 

vanjskim prugama i 118.524 m u gradskoj mreži. Na toj 

mreži ima 211 javnih česama, 298 požarnih hidranata, 634 

zapora i 5.380 kućnih instalacija. Sva vrela dala su ü 1939 

godini 7,2 mil lit. vode. Od toga je iskorišćeno 3,693.102 lit. 

ili oko 50%, a ostatak otpada na pretoke, gubitak u mreži 

i besplatne dotacije. Ma da je prošla godina bila u pogledu 

oborina oskudna, Sarajevo nije osetilo nedostatak vode, kao 

što je to bio slučaj u mnogim drugim gradovima, jer je vo

dovod blagovremeno proširen. Inače, u 1939 navršilo se 50 

godina od dana kada je započeta gradnja sarajevskog vodo

voda Mošćanice. Izgradnjom te instalacije udarena je osnova



novom, naprednom Sarajevu. Pored Mošćanice izgrađen je u 

godinama 1894 i 1904 vodovod Kovačići. U toku 192:1 zapo

četa je, a 1924 dovršena i izgradnja vodovoda Prače. Kasnije 

su preuređeni i usavršeni i stari vodovodi Souk-bunar, Ko- 

matin, Begovac, Berkuša i Seđrenik. U prošloj godini vrela 

Prača i Bistrica davala su po 160 litara vode svakog sekunda, 

Mošćanice po 31 I, Kovačići po 30 1 i Komatin, Begovac i 

Sedrenik 0,5 litara.

Plinara. U odnosu na prethodnu godinu broj potrošača 

povećao se za 15%, a potrošnja plina za 4,5|%. U 1939 ukup

no je prodano 930.000 m3 iplina. Ostali proizvodi plinare su 

koks i katran. Koksa je proizvedeno ukupno 457 tona prema 

606 tona u prethodnoj godini, a katrana 39 tona prema 59 

u 1938. Ovo smannjenje proizvodnje koksa i katrana usledilo 

je zbog manje potrošnje uglja za destilaciju u retortama. 

To znači da je proizvodnja plina bila racionalnija. Blagodareći 

tome smanjili su se i proizvodni troškovi prema onima iz

1938 iako je ugalj poskupio.

Asfaltila industrija radila je. u prošloj godini' takođe 

vrlo intenzivno. U pogledu izvođenja asfaltnih radova u 1939 

poslovanje je bilo najintenzivnije od 1933 na ovamo. Takvih 

ìadova izvršeno je u prošloj godini 11.005 m2 na bazi 2 cm 

debljine, od čega 3.643 m2 za opštinu. Količina izvedenih be

tonskih radova na bazi 10 cm debljine iznosila je 601 m2 pre

ma 2.287 m2 u 1938, što znači da je znatno smanjena. Inače, 

Asfaltna industrija proširila je u prošloj godini svoju delat

nost i van područja grada Sarajeva.

Bankarsko odeljenje kao što je već pomenuto, radilo 

je u 1939 godini takođe sasvim normalno. Poverenje ulagača u 

'itediotiicu bilo je čvrsto a likvidnost je bila uvek dovoljna. 

Krediti su odobravani preko cele godine. Prošlogodišnji ukup

ni novčani promet po svim računima iznosio je 2 milijarde 

77 mil., za 65 mil. din. više nego u prethodnoj godini.

Glavne bilansne pozicije sarajevske Gradske štedionice 

za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1939

Blagajna i banke 5.436 6.144 10.873 12.022

BI. zapisi, kuponi, b o n o v i--- 1.000 9.212 --

Devize -- 55 7 377

Hartije od vrednosti 4.645 6.884 6.127 8.292

Hartije penz. fonda — - --- --- 167

Menice 6.209 6.355 6.145 7.087

Zajmovi na zaloge 2.106 2.392 1.734 1.462

Dužn. po tek. i dr. rač. 55.886 61.515 67.316 65.838

Dužnici za struju itd. 5.200 6.374 8.101 7.776

Materijal 3.901 4.239 5.672 7.834

tnvent,. i tehn. postrj. 66.750 68.180 27.629 26.787

Nepokretnosti 16.844 16.994 14.717 13.843

Investicije 2.659 5.412 ---

Kaucije i garantije 11.705 9.850 10.148 8.518

Ostave 73.675 79.853 98.027 110.224

Pasiva

Glavnica 40.073 40.073 40.073 —

Vredn kom. preduzeća --- --- --- 40.073

Rezervni fond 6.754 7.354 7.524 8.409

Fand za amort. invent. i

tehn. postrojenja 43.036 47.126 --- --

Fond za amort. nepokr. 2.531 2.929 --- ---

Fond kursne razlike — -- 30 118

Penzioni fond 1.9113 2.305 2.803 3.490

Opskrbni fond 694 974 1.207 1.497

Ulozi na štednju 27.701 34.265 35.580 30.410

Poverioci 45.108 49.245 68.351 64.451

Reeskont 527 580 -- 1.000

Ргепочпе stavke 98 92 194 90

Kaucije i garancije 11.705 9.850 10.148 8.518

Ostavljači ostava 73.675 79.853 98.027 110.224

Čisti dobitak 1.200 601 1.771 1.944

Zbir bilansa 255.017 275.248 265.709 270.228

Obrtni kapital 169.637 185.545 157.534 151.485

7bir bilansa iznosi 270,2 mil., za 4, mil. više nego kra

jem 1938. Ako izdvojimo kaucije i garancije i ostave, tj. eva

dendone pozicije, vidimo da je Štedionica krajem prošle go

dine radila sa kapitalom od 151,5 mil. Taj obrtni kapital je 

samo za 6 mil. din. manji od onog krajem prethodne godine. 

Smanjenje u odnosu na 1937 godinu izgleda još znatnije. Me

đutim, ono nije stvarno. Naime, način bilansiranja u 1938 i 

1939 razlikuje se od onog koji je primenjivan u 1937 i rani

jim godinama. Izmenjen je knjigovodstevno-tehnički način 

am0rt:70vanja nepokretnosti i ostalih investicija. Ranije su 

amortizacioni fondovi iskazivani na strani pasive, dok je u 

aktivi bilansirana nabavna vrednost. Sada to više nije slučaj, 

jer se ođ 1938 otpisi vrše neposredno odbijanjem odnosnih 

iznosa ođ nabavne vrednosti investicija u aktivi.

U biiansu za prošlu godinu ne javlja se više ni račun 

glavnice. Kad je Štedionica u decembru 1921 osnovana, Opština 

joj je prepustila svoja 4 preduzeća: Elektranu, Plinaru, Vo

dovod i Tramvaj. Procenjena vrednost tih preduzeća bila je 

ustanovljena kao glavnica Štedionice. Po novim Pravilima izra

đenim u smislu Uredbe o opštinskim štedionicama ona nema 

V'še glavnice. Kako će Štedionica i dalje voditi pomenuta ko

mercijalna preduzeća, na komercijalnoj bazi, njihova vrednost 

će opet biti iskazana na strani pasive, ali ne kao glavnica, 

već kao obaveza prema Opštini. Sopstvena sredstva Štedionice 

sastoje se sada samo iz rezervnog fonda, koji je postepenim 

dotacijama dostigao visinu od 8,4 mil. Sa dotacijom iz prošlo

godišnje dobiti ovaj fond se povećava na 9,09 mil. din. »Pen

zioni fond« i »Opštinski fond« obrazovani su takođe putem 

dotacija iz čiste dobiti. Međutim, ova dva fonda imaju ka

rakter tuđih sredstava, a iznose ukupno nešto manje od 5 

mil. din, »Ulozi«, »poverioci« i »reeskont« iznose nepunih 96 

mil. din., za oko 8 mil. manje nego krajem prethodne godine 

i za oko 12 mil. din. više nego krajem 1937.

Celu aktivu možemo pođeliti u tri grupe. Na gotovinu 

i poslove bankarskog odeljenja otpada 103,02 mil., na predu

zeća 48,46 mil. din. i na kaucije, garancije i ostave 118,74 mil. 

din. Kod poslova bankarskog odeljenja nema većih promena 

prema prethodnoj godini. Dužnici po tekućim i privremenim 

računima iznose 65,8 mil., za 1,5 mil. manje nego krajem 1938 

Zajmovi na zaloge iskazani su sa 1,46 mil., a menice sa 7,08 mil. 

Dužnici za struju, kao i dužnici ostalih komunalnih preduzeća 

iskazani su zasebno. Oni iznose ukupno 7,77 mil. din. Gotovina 

u blagajni i kod banaka porasla je sa 10,87 mil. din. krajem

1938 na 12,02 mil. krajem prošle godine. Međutim, u biiansu 

za prošlu god. ne javljaju se više blagajnički zapisi, kuponi 

državnih hartija od vrednosti i državni bonovi, koji su kra

jem 193P bili iskazani ukupno sa 9,2 mil. din.

Pozicija »inventar i tehnička postrojenja« iskazana je 

sa 26,78 mil. din. U toku prošle godine za nove investicije 

•.zđato je 2,13 mil., ali pozicija krajem 1939 bilansirana izno-
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iom koji je za oko 900 hilj. din. manji od onog krajem 1938. 

Za oko 900 hilj. din. manje su poslednjem bilansu i »nepo

kretnosti«. Amortizacioni otpis za prošlu godinu iznosio je 

3i 1 hilj din. Štedionica je, pored toga, izvesne nepokretnosti 

kupljene na dražbi unovčila. Nepokretnosti iznose na taj na

čin 13,84 mil. Pozicija »materijala« iskazana je sa 7,83 mil. 

Prema prethodnoj godini povećana je za oko 2,2 mil., jer je 

Štedionica, obzirom na današnje neredovne prilike, htela da 

obezbedi svojim preduzećima potrebnu pogonski i tehnički 

materijal za normalno funkcionisanje.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936 1937 1938 1933

u hiljadama dinara

Opšti i pogonski troškovi 20.379 21.214 22.978 24.387

Troškovi rasvete i česme 3.994 4.080 3,798 4.127

Upotreba puteva i trgova 4.000 4.000 4.000 4.Ü00

Kamate 2.909 3.039 3.726 4.165

Otp. inv. i tehn. postr. 4.005 4.091 3.070 2.976

Otpis nepokretnosti 398 398 320 311

Kurs. razl. hartija ---- --- --- 206

Otpis sumnj. potraž. --- — 286 --- -

Čista dobit 1.200 601 1.771 1.944

Prihodi

Kamate i provizije 5.492 5.711 6.532 6.881

Prihodi preduzeća 31.362 31.473 33.159 35.235

Kurs. razl. hartija 31 239 259 —

2bir prihoda ili rashoda 36.885 37.423 39.950 42.116

Aktivna strana bilansa već je pokazivala da je indu-

strijsko poslovanje Štedionice gotovo jednako važno kao i 

bankarsko-štedionično. Račun gubitka i dobitka pokazuje da 

je industrijsko poslovanje čak i važnije od bankarsko-štedi- 

oničkog. Prihodi od preduzeća iznose, naime, 5 puta više od 

bruto-nrihoda bankarskih operacija. Zbir prihoda iznosi 42,11 

mil. i veći je za 2,27 mil. od onoga iz prethodne godine. Po

većani su i gotovo svi rashodi, ali je porast prihoda išao nešto 

bržim tempom, tako da je i čisti dobitak u prošloj godini veći 

od onog iz 1938. On iznosi 1 mil. 944 hilj. din. Od toga je 

upotrebljeno za .povećanje rezervnog fonda 680 hilj., za pen

zioni fond 194 hilj., za Oipskrbni fond osoblja takođe 194 hilj., 

za dotaciju fondu kursne razlike 97 hilj. din., za dotaciju 

Opštini 583 hilj. din. i za radove oko uređenja Dečjeg igra

lišta i parka D-ra Mehmeda Spahe u Gaju na Hridu 195 hilj. 

đin. Štedionica je prošle godine otkupila od Vakufske upra

ve Gaj na Hridu, da bi u njemu uredila moderno dečje igra

lište sa parkom. Ovoj zadužbini, koja je poklonjena Opštini, 

dato je ime poč. d-ra Mehmeda Spahe.

IJ upravi su g.g.: Mehmed Zlatar (pretsednik), Uzeir

H. Hasanović (potpretsednik), Fehim Agušević, Husein Alić, 

Marko Bilbija, Luka Brkić, Edhem Đulizarević, Ahmed Furda, 

Hasan Hasanbegović, Salih Nanić, đ-r Samuel Pinto, Nikola 

Prnjatović, Albert Romano, Mihailo Trebić, Jovan Vukotić i 

F.đhem Bičakčić (poslovni direktor). U nadzornom odboru 

nalaze se g.g.: Damjan Nikolić (pretsednik), d-r Hifzija Ga- 

vran-Kapetanović (potpretsednik), Albert H. M. Altarac, Slavko 

Kaluđerčić, Muhamed Kantardžić i Nezir Krečo.

III и p и т e 
Народно Благостањ е

АДРИА-БАУКСИТ РУДАРСКО И ИНДУСТРИЈАЛНО 

Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Приликом анализе биланса „Адриа-Бауксит-а” за 1938 

(Број 27 од 8 јула 1939) имали смо већ прилику да нагла- 

симо да je коњунктура за бауксит престала. Данас може- 

md рећи да ова грана наше индустрије преживљује тешку 

кризу, јер je наш извоз бауксита због познатих међународ- 

них догађаја врло ограничен. Већ у 1937 и 1938 тај извоз 

je наилазио на велику ковкуренцију на иностранвм тржи- 

штима. Конкурентска способност наших произвођача ба- 

уксига знатно je трпеле услед великих дажбина, којима je 

извоз бауксита био оптерећен. Поред тога je у току 1938 

повишена и тарифа за превоз бауксита железницом, a био 

je уведен и нови допринос за санацију братинских благај- 

ни. С обзиром Ha потребе наоружања, како у земљама 

које ратују, тако и у онима које су остале неутралне, тра- 

жња за баукситом и алуминиумом, који се из њега добија 

и данас je врло велика. Међутим, готово сасвим je оне- 

могућен извоз помореким путем, који у првом реду до- 

лази у обзир с обз-иром на положај наших лежишта ба- 

уксита.

И прошла цословна година Рударског и индустријал- 

ног д. д. „Адриа-Бауксит” закључена je са губитком, који 

je заједно са преносом из ранијих година достигао висину 

од 2,05 мил. дин. Биланси авог предузећа за последње че- 

тири године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

Рударски посед 18.385

у хиљадама динара 

18.620- 19.240 20.251

Инвентар 2.345 2.057 1.844 1.494

Материјал 1.109 898 859 572

Залихе бауксита 1.884 1.210 1.153 733

Благајна 267 173 95 56

Дужници 8.419 5.388 2.840 1.819

Губитак 1.623 1.566 1.758 2.053

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 14 14 14 14

Фонд амортизације 5.363 6.783 7.563 7.726

Повериоци 23.167 17.874 15.078 14,183

Разна пасива 489 241 135 56

Збир биланса 34.033 29.912 27.7S0: 26.978

Збир биланса, који je био пао са 34 мил. дин. у 1936

на 27,79 мил. крајем 1938, у прошлој години je опет сма- 

њен за преко> 800 хиљ. дин., тако да je у последњем би- 

лансу исказан са 26,98 мил. To je последица поновног сма- 

њења обима послова. У односу на претходну годину сма- 

њене су готово1 све позиције у активи. Повећани су једино 

„губитак” и „рударски посед” .

„Рударски посед” je билансиран са 20,25 мил., док 

je крајем 1938 износио 19,24 мил. дин., a крајем 1936 го- 

дине 18,4 мил. дин. „Адриа-Бауксит” има, поред лежишта 

бауксита, и један угљенокоп у Дрвару, који je због по- 

мањкања могућности за продају угља годинама мировао. 

Сопствена средства нису довољна за покриће укупне вред- 

ности „рударског поседа”. Главница износи 5 мил. дин., a 

фонд амортизадије 7,72 мил. Резервни фонд je исказан са 

цигло 14 хиљ. дин. Других сопствених средстава нема. 

Штавише, једним делом главнице треба покрити губитак, 

који je, као што je већ споменуто, достигао висину од 2,05



146
мил. дин. To звачи да je већ изгубкено преко 40% 

главнице.

„Повериоци” су исказани са 14,2 мил., док су кра- 

јем претходне године изнзсили 15,08 мил., a крајем 1936 

годвне 23,16 мил. дин. Највећи део кредита примљених 

од повервлаца претставља дугорочва односно средње- 

рочна туђа средства. Због тога je и могуће да ce скоро 

пола вввестиција финансира туђим средствима.

Преное губитка из 1988 и ранијих година взноси 1 

мил. 758 хиљ. дин., док je губитак за прошлу годину вска- 

зан са 295 хиљ. Да нису смањени амортизациови отпаси, 

прошлогодишњи губитак би био још и већи. Иначе, фонду 

амортизације датираве су у прошлој годи-ни свега 163 хиљ. 

дин. према 1,18 мил. у 1938 годави, 1,87 мил. у 1937 и 2,44 

мил. двн. у 1936. Водећи рачуна о назадовању прихода, 

Управа je и у прошлој пословној години спроводвла вај- 

ригорознију штедњу на сваком месту.

ЦАРИНСКА И ЈАВНА СКЛАДИШТА Д. Д , ЗАГРЕБ

Нисмо далеко од истине када тврдимо да за добар 

део наше привреде нема корисније помоћве установе од 

Царинских и јавних складвшта д. д., Загреб. Готово би 

ce могло рећи да HéMai ни предузећа коме би стално ишло 

тако лоше каа овоме. Пословни успех Царииских и јавних 

складишта д. д. до сада није био готово никада задово- 

л>авајући. Предузеће je основано 1921 године, a прву ди- 

виденду, и то само од 0%, оно je могло да исплати тек 

за 1929. Следећа, 1930 година закључена je такође са до- 

битком, али он није био довољан за исплату дивиденде. 

После тога успех пословања био je опет стално неповољаи.

Јасна слика о улози која je била додељена Царин- 

ским и јавним складиштима д. д., Загреб, добиће ce, ако 

спо-менемо да je у Загреб до сада долазило преко 100.000 

тона раз«е ивдустријске и коловијалне робе годишње, док 

fe делокупви увозии робни промет који je ишао преко за- 

гребачке Главве цариварвице, рачунајући и травзит, изно- 

сио преко 165.000 тона годишње. Сами царински приходи 

које држава ваплаћује у Загребачкој Главвој царинарници 

износе округло 250 мил. див. годишње. У току последњих 

17 годива, пак, цела манипулација сталво ce je вршила у 

Царинским и јавним складиштима, ва железвичкој ста- 

ниди Загреб—Сава, и то без икаквих сметњи и без икаквог 

оптерећења загребачког Главног колодвора.

Објекти Царивских и јаввих складишта д. д., који 

ce састоје из канцеларијских зграда, магацива са потребним 

постројењима и колосецима итд., подигнути су према no- 

требама привреде на простору од око' 30.000 м2 у склопу 

ставице Загреб—Сава, на западвом делу Загреба. To je 

било првз предузеће ове врсте у вашој земљи. Тек доцније 

су no угледу на загребачка „Царивска и јавна складишта” 

осниваве сличне уставове и у аашим другим увозним и из- 

возним цевтрима.

Ми смо већ вмали прилику да ковстатујемо да je још 

у 193® довето решење о звдању нове Царвварвице у За- 

гребу, и то на всточвом крају града. Том комбинацијом 

тешко су погођеви и ввтересв Царивсквх и јавввх скла- 

дишта д. д. в ввтересв прввреде, јер je досадашњи m- 

ложај царвнарввце на западу града, где ce налазе објектв 

Царивсквх в јававх складвшта, имао несравњвво већу 

вредно-ст од положаја на истоку Загреба, јер с те страве 

вема вв нарочвтог увоза ни «арочвтог взвоза.

Бвлавсв Царвнских в јаввих складишта д. д. за по- 

следње четири годиве овако изгледају:

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дввара 

Непокретвости 18.004 18.004 18.004 18.004

Хартије од вредвости 49 - ------  ------

Дужвици 2.134 1.765 720 729

Г отоввва 183 298 246 374

Преносве позвције 25 99 —■— 31

Г убвтак 379 369 394 383

Пасива

Главввца 7.500 7.500 7.590 7.500

Фанд амортазације 1.980 2.480 2.980 3.180

Повервоци 1 Г.294 10.555 8.863 8.840

Збир бвлавса 20.774 20.635 19.364 19.521

Збвр биланса взвосв 19,5 мвл., готово једвако као a 

крајем претходне гздине. У  току последњах десетак го- 

дида ов ce сталво кретао између 19 и 21 мвл. двв., јср 

већих промена ввје бвло вв у актввв вв у пасввв. Највећи 

деа средстава (преко 92%) уложев je у непокретвости, које 

су бвлансаране са 18 мил. двв. Непокретвости ce еастоје 

из магацвнсквх зграда (15,6 мал.), из колосека (1,58 мал.), 

једве кантаве и фивавсвјске бараке (526 хиљ. двв.) и вз 

земљвшта (300 хвљ. дв«.).

Сам.0 тра петвве вввествцвја покравеве су сопстве- 

ввм средстввма. Главвица взвосв вепромењево 7,5 мвл., a 

фовдовн амортвзације исказанв су са 3,18 мал. (в то амор- 

гизацвови фовд магацвва са 2,4 мил., a амортизациони 

фовд колосека са 780 хвљ. двв.). У 1937 в 1938 амортиза- 

диоввм фовдоввма дотвраво je укупво 500 хвљ. див. го- 

дишње, a у прошлој годави, због даљег погоршав>а услова 

рада, caiMo 200 хаљ. двв. Иваче, другвх сопствених сред- 

става вема. Поверводв потражују 8,84 мил. према 8,86 мил. 
крајем претходве годвве.

Прошла пословва годвва завршева je са добвтком 

од цвгло 11 хвљ. двв. Твме ce превос губвтка која ce пре- 

носв ва вови рачун смањво ва 383 хвљ. дав.

Сважи напредаи j  ироизводљг-а ш 
'7потре6м, cbe змање м сва шех^- 
ства, што cy  мх од годиие 1866 
стекли енездијалисти наше орга- 
низациЈе која обухвата цео свет, 
лримеи>7 )у ce код фабрикације 

и а ш и х

G A R G O Y L E
М А З И В А

ш дајт мм олаЈ квалитет, ко|м га- 
раитује с м г у р а и  м екоиоммчаи 

погон.
Jmgosllovensfea

STANDARD — YACUUM
Company d. d.Oil
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S adrža j :
Prvo kraljevsko srpsko povlašćeno brodarsko društvo 

Сједињене творнице стакла на дионице, Загреб 

Керамичка индустрија д. д., Загреб

Beograd

PRVO KRALJEVSKO SRPSKO POVLAŠĆENO BRODARSKO 

DRUŠTVO BEOGRAD

Srpsko brodarsko društvo osnovano je pre skoro pola 

veka, 1893 godine. Ono je sebi bilo postavilo za cilj da olakša 

i ubrza saobraćaj i da, pored toga, ponizi i one visoke prevo- 

zne cene koje su do njegovog postanja postojale u Srbiji, 

kako za Iputnike tako i za robu. Tom prvobitnom cilju ono 

je ostalo verno i do danas. U toku 190Ö godine društvo je 

počelo da radi na uređenju svoje radionice i na opravci svo

jih brodova. To je bio početak današnjeg društvenog brodo

gradilišta na Čukarici. lste godine ono je pristupilo i podi

zanju svoga zimovnika, tako da su 1900 godine srpski bro

dovi prvi put zimovali u društvenom zimovniku na srpskoj 

òbali. Glavnica je formirana postepeno. Uplate do kraja 1900 

iznosile su 2,6 mil. dinara. Pored privatnih lica i raznih dru

štava kao akcionari javljali su se i okruži i srezovi. Krajem 

1926 glavnica je iznosila 3 miliona dinara. U toku 1927 ona je 

u smislu Zakona o valorizaciji predratnih investicija povišena 

na 15 miliona prežigosanjem akcija sa 100 na 500 dinara. Po

sle toga u toku 1936 došlo je povišenje na 20 mil. izdavanjem 

10.000 komada novih akcija al-pari, koje su u celosti preu

zete od strane države odnosno Ministarstva saobraćaja.

Daleko bi nas odvelo, kada bismo hteli da ovde izno

simo ■ sve faze razvitka Srpskog brodarskog društva, jer je 

njegova istorija i bogata i burna. Moramo jedino spomenuti 

da je početkom 1933 došlo do pregovora sa Državnom reč- 

nom plovidbom o zajedničkom obavljanju brodarskog posla. 

Na dan 12 avgusta 1933 ti su pregovori uspešno završeni, pa 

je 6 septembra iste godine otpočeo zajednički rad koji je 

dao povoljne rezultate i za Srpsko brodarsko društvo i za 

Direkciju rečne plovidbe. U toku 1935 Srpsko brodarsko dru

štvo je modernizovalo i znatno proširilo svoje brodogradilište 

na Čukarici. U toku prošie godine Društvo je tu opravilo tri 

svoja broda i 46 svojih šlepova, od kojih su radi što bolje o- 

pravke 12 izvlačeni na tzv. heling. Brodogradilište radi i za 

Državnu rečnu plovidbu. U toku prošle godine opravljana su 

dva njena broda i 7 šlepova. U zajednici sa »Jugoškodom« tu 

su u prošloj godini rađena i dva nova motorna šlepa za D r

žavnu rečnu plovidbu. Opravke Ùrazne izrade rađene su i za 

privatna brodarstva i razne privatne firme i ustanove.

Krajem 1939 Srpsko brodarsko društvo imalo je 6 bro

dova (Car Nikola II, Beograd, Takovo, Mačva, Krajina i Stig) 

i 67 šlepova. Kao što je već spomenuto, eksploatisanje ovih 

plovnih objekata obavljano je u zajednici ša Direkcijom reč

ne plovidbe. Ovaj zajednički rad bio je i prošle godine po

voljan, ma da su političke prilike u izvesnim zemljama do

sta uticale na rad našeg rečnog brodarstva.

Bilansi Srpskog brodarskog 

tiri godine ovako izgledju:

društva za poslednje če-

Aktiva 1936 1937 

u hiljadama

1938

dinara

1939

Plovni park 22.638 22.392 21.828 21Д74

Pribor i nam. 4 din. 4 din. 3 din. 3 din.

Nepokretnosti

Brodogradilište:

2.739 2.735 2.648 2.559

Mašine, alat 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Heling i kompresor 1.045 952 859 766

Materijal 925 1.421 1.178 1.189

Hartije od vrednosti 16 — — — ,

Gotovina 1.495 1.517 1.312 745

Vredn. penz. fonda 1.130 1.040 1.040 1.130

Dužnici 774 2.312 2.603 2.783

Primaoci garanc. 7.250 6.950 6,550 4.950

Kaucije 351 331 336 336

Gubitak 1.204 — —• —

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20,000

Rezervni fond — — 58 120

Investicioni fond 484 484 542 603

Fond za osiguranje 1.014 1.014 1.043 1.074

Penzioni fond 1.796 1.585 1.250 920

Neispl. dividende 283 — 440 432

Poverioci 8.390 8.127 6.889 5.883

Garancije 7!250 6.950 6.550 4.950

Polagači kaucija 351 331 336 336

Čista dobit ’ — 1.159 1.247 1.315

Zbir bilansa 39.568 39.651 38.355 35.634

Rashodi

Plate 399 387 396 326

Opravka plovnog parka 133 168 451 413

Razni rashodi 1.324 1.566 1.433 1.379

Otpisi investicija 719 540 1.007 943

Prenos gubitka pr. g. 463 1.204 — —

Čista dobit —. 1.159 1.247 1.315

Prihodi

Od nepokretnosti 274

Razni prihodi 1.561

Prenos dobiti pr. g. —

Gubitak 1.204

Zbir prih.-rash. 3.039

87

4.938

5.025

53

4.470

11

4.534

4.377.

.4.377
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Pošto se ovde radi o društvu starom skoro 50 godina, 

prirodno je da je dobar deo investicija već odavna otpisan. 

Zbog toga odnosne bilansne cifre i ne pokazuju u ipunoj sve- 

tlosti snagu i značaj Srpskog brodarskog društva. Plovni 

park iskazan je sa 21 mil. din. Već je spomenuto da se on 

Sastoji iz 6 brodova i 67 šlepova. Četiri broda su teretna, je

dan je putnički (nosi 800 putnika), a jedan mešoviti (nosi 400 

putnika). Tih 6 brodova imaju ukupno 1.275 registarskih tona. 

Inače, nosivost pomenutih 67 šlepova prelazi 4100 vagona, 

što znači da je prosečna nosivost svakog od njih 61 vagon.

Pribor i nameštaj iskazani su sa svega 3 dinara, a ma

šine, alati i pribor brodogradilišta iskazani su takođe samo 

pro-memoria pozicijom od 1 dinara. Heling i kompresor na 

brodogradilištu bilansirani su sa 766 hilj. din. Stvarna vred

nost ovih objekata trebada bude takođe znatno veća od bi

lansne. Jednako bi se moglo reći i o nepokretnostima, koje 

su iskazane sa 2,56 mil. din., a sastoje se iz zgrade u Kara- 

đorđevoj ulici br. 10 u Beogradu, iz zgrada brodogradilišta 

na Čukarici, zatim iz zgrade i magacina na Hanđelskeju u 

Beču, najzad iz terena od 11.822 m2 koji pripada brodogradi

lištu na Čukarici i iz rudnika »Aliksar« od 83.000 m2. Društvo 

je imalo još tu zgrade i jedan magacin u Beogradu, ali je to 

u vezi sa izradom savskog pristaništa u Beogradu u toku

1938 eksproprisano i porušeno. U toku prošle godine Dru 

štvo je prodalo i svoju zgradu u Pančevu.

Glavnica, posle povišenja izvršenog u toku 1936, iznosi 

nepromenjeno 20 mil. din. Društvo ima i tri sopstvena fonda 

(rezervni, investicioni i za osiguranje), koji su bilansirani sa 

ukupno 1,8 mil. din. Amortizacionog fonda nema na strani 

pasive, jer se plovni park i ostale investicije otpisuju nepo

sredno smanjivanjem odnosnih pozicija u aktivi. Poverioci iz

nose 5,88 mil. prema 6,88 mil. u prethodnoj, 8,12 mil. u 1937 

i 8,39 mil.' din. u 1936 godini. Odnos između sopstvenih i tu

đih sredstava je povoljan.

Blagodareći poboljšanju privrednih prilika i oporavlja- 

nju privrede od opšte privredne depresije, poslovanje Srpskog 

brodarskog društva u toku poslednje tri godine bilo je opet 

aktivno. Prihodi u prošloj godini iznosili su 4,37 mil. prema 

4,47 mil, u prethodnoj, 4,93 mil. u 1937 i samo 1,56 mil. din. 

u 1936 g. Promene na strani rashoda poslednjih godina bile 

su neznatne. U 1939 izdaci za plate iznosili su 326 hilj., za 

opravku plovnog parka 413 hilj., dok su parni rashodi bili 

iskazani sa 1,38 mil. din. a otpisi plovnog parka i investicije 

sa 943 hilj. din.

Čista dobit za 1938 iskazana je sa 1 mil. 315 hilj. din. 

Od toga je upotrebljeno 230 hilj. za tantijemu članovima oba 

odbora i činovništvu i 164 hilj. din. za povećanje fondova, dok 

je 920 hilj. din. preneto na novi račun. Dividenda za prošlu 

godinu nije deljena, kao ni za pretprošlu. Dividenda za 1937 

godinu iznosila je 4%.

U upravnom odboru naiaze se gospoda: Tanasije Zdrav- 

ković, pretsednik; ing. Aleksandar Petrović, potpretsednik; 

članovi: Tihomir Panić, ing. Ranislav M. Avramović, ing. Sre- 

ten Vukašinović, Milvoje Kostić, Nikola Đorđević, ing. Milu

tin Gligorijević, ing. Ljubomir Debeljević, ing. Mirko Dimi- 

trijević, ing. Aleksandar Popović.

U nadzornom odboru su gg. Drag. M. Priča pretsed

nik, članovi: Milan Mih. Stefanović, Dimitrije Bogojević, ing. 

Ilija St. Nišlić, Živojin Dostanić, ing. Antonije Nešić

Чвтајте „НАР0ДН0 БЛАГ0СТАЊЕ“

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА HA ДИОНИЦЕ, 

ЗАГРЕБ

Читаоцима наших анализа билаоса већ je познато 

Да су ,,‘Сједињене творнице стакла на диокице” наш нај- 

већи продуцент стакла и стаклене робе. Ово предузеће je 

у ствари један велики индустријски концерн, еа више фа- 

брика. Лоред оне у Храстнику, осиоване још 1856 године, 

припадају му и фабрике у Стражи кзд Рогатца (основана 

1863), у Загорју об Сави (такође код Рогатца) и у Светом 

Крижу кра.ј Рогашке Слатине. flo прилици npe 16 година 

дошле су у интересну сферу Сједињених творница стакда 

и Твориица стакла у Дарувару, Керамичка индустрија д. д. 

у Загребу и Српска фабрика стакла a. д. у Београду (са 

твзрницом у Параћину). Предузеће има и своје угљеноко- 

пе у Рогатецу и Рогашкој Слатини. Властити угљенокоп 

има и афилирана. Керамичка индустрија д. д.

Темеље овог великог концерна поставио je Вилим 

Абел, пионир наше стакларске индуетрије, који je 1886 гз- 

днне преузео фабрику у Храстнику. Његови наследници 

наставили су nocao у >још ширем обиму. Све фабрике уре- 

ђене су на најсавременији начин, a у погледу производње 

оне су специјализиране. Она у Храстнику намењена je 

произвздњи шупљег стакла за потрошњу. ширих елојева. 

Она у Стражи израђује у првом реду типизирану робу, 

као флаше з-а минералну воду, р и н о , лимунаду итд. Фа- 

брика у Светом Крижу, која je подигаута 1926, «амењена 

je производњи стаклене луксузне робе, као и брушензг 

стакла, разних сервиса, пантографиране и гравиране робе 

нтд. Својом фином робом. ова фабрика .je «е само пзти- 

снула наш увоз скупе стаклене робе из иностранства, већ 

je успела да- и еама продре на страна тржишта: у Север- 

ну Африку, на Блиски Исток, у Турску, Бугарску, Руму- 

нију итд. Даруварска фабрика израђује прозорско стакло, 

сијалице и друге врсте етакла за ооветљење, a она у Па- 

раћину je специјализирана за производњу брушеног и шу- 

пљег етакла и гостионичарске робе.

Пре 10 година, у 1930, продаја стакла Сједињених 

гворница била je достигла износ од 87 мил. дин. Благода- 

рећи слгањењу продајних цена, које je било омогућено 

рационализац,ијом и појевтињавањем произвздње, у 1933 

je примећено мало опорављење на 44,1 мил. дин. У току 

следећих 5 годииа побољшање се наставило, тако да je 

Beh у 1936 укупна продаја no фактичној вредности; упр- 

кос нижим, продајним ценама, била већ за око 50% већа 

него у 1933 години, a у 1938 предузеће се било прибли- 

жило промету и продаји који би требали да одговарају 

нормалним приликама и повољнијем искоришћењу капа- 

цитета фабрика уједињених у овом великом концерну.

У току прошле године Сједињене творнице стакла 

биле су, приморане да се боре са знатним тешкоћама. 

Производња и продаја биле су ометане знатним повећа- 

њем надница и поскупљењем сировина и помоћног мате- 

ријала, a одговарајуће повишење прздајних цена могло 

се je провести тек ,при концу године, почевши од месеца 

новембра 1939. У односу на претходну гздину и издаци, 

за порезе били су у 1939 за око 50-% ве'ћи. Управа je на- 

стојала да нађе компензацију за тај вишак пореског опте- 

рећења у дал>ем пзвећању производње и продаје. Међу- 

тим, она je у том погледу*могла да забележи само дели- 

мичан успех, jep ее опште прилике нису побољшале, него 

су се, као што je познато, због рата у Европи и његових 

реперкуеија чак и погоршале. Због истог разлога у поре- 

ђењу с оним у претходној гздини знатно je опао и извоз 

стаклене робе. Иначе, у пријашњим годннама Сједињене 

творнице стакла улагале су велике материјалне жртве у 

циљу што јачег развијања извоза. Због рата резултати тих 

напора су изостал«.



Биланси Сједињених творница стакла за пзследње 

четири године овако изгледају:

Актива 1986 1937 1938 1930

У хиљадама динара

Непокретности 3.832 3.832 3.901 4.688

Уређај и маши-не 9.698 11.581 15.298 16.879

Залихе материјала 2.505 2.294 4.169 3.495

Роба 13.470 10.2:35 13.090 8.018

Дужници 23.182 22.559 19.433 16.744

Хартије од вредности 122 122 122 9.122

Готовина 136 282 238 277

Губитак ран. год. 2.350 2.175 1.743 1.258

Добитаж тек. год. (-174) (— 432) (—465) (—582)

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервни фонд 1.000 1.000 1.000 1.000

Фонд валоризадије 370 370 370 370

Фонд амортизације 3.521 . 5.057 7.762 10.976

Повериоци 40.161 39.221 38.377 37.553

Збир биланса 55.072 55.648 57.509 59.899

Збир биланса изиоси 59,9 мил. дин. за 2,4 мил. више 

него крајем претходне гздине. У активи имамо неколико 

интересантних промена. Ha првом месту треба указати на 

поновно повећање инвестиција. Уређај фабрика и машине 

одржавају се на савременој висини, na су и прошле го- 

дине извесне инстадације и машине обнзвљеие. Поред 

осталог у току прошле године у фабрици у Стражи по- 

стављене су нове пећи, које омогућују да се производња 

јзш и ловећа. Иначе, само у току последње три године за 

нове инвестиције издато je преко 8 милиона динара. Кра- 

јем 1938 залихе .материјала и скровина биле су веће од 

нормалних. Биле су исказане са 4,17 мил. дин. Крајем 19в0 

оне износе 3,49 мил., што значи да су смањене за око 16%. 

A k o  ее узме у обзир и поскупљење, види се да je коли- 

чина материјала и сировина -смањена још више. Знатно je 

смањено и стање залиха готове робе. Крајем 1939 оно je 

износило 8 мил. дин., док je пре тзга од 193S до краја 1938 

стално исказивано са преко 13 мил. дин. Наставила се je 

и тенденција омањивања дужника. Крајем 1939 они су из- 

носили 16,74 нил. према- 19,43 мил. дин. у 1936 години. Kao 

што се види, у току прошле године знатно су смањени сви 

делови активе који су намењени циркулацији. Продаја je 

ипак била већа него у претходној години. To указује на 

&ол>е искоришћавање тих облика имовине. Ha страни акти- 

ве видимо још једну важну промену. To je повећање хар- 

тија од вредности са 122 хиљ. дкн. у 1938 «а 9,12 мил. кра- 

јем прошле године.

Промене на страни пасиве су готзво безначајне. По- 

вериоци су смањени за 800 хиљ. дин., са 36,37 мил. дин. 

краје.м Ì938 аа 37,56 мил. у 1939. Насупрот томе „фонд 

амортизације” повећан je са 7,76 мил. у 1938 на 10,97 мил. 

днн. крајем прошле године. Главница je остала непроме- 

њеиа са 10 мил. дин., a тако исто и резервни фзнд вало- 

ризације, који изноее укупно 1,37 мил. Однос између ин- 

вестиције и сопствених средстава je задовољавајући; јер 

су укупне инвестиције билансиране са 21,56 ммл., док соп- 

етвена средства заједно са фондом амортизације износе 
21,67 мил. дин.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1936 1937 1938 ■ 1939

у хиљадама динара

Трошкови 2.064 2.317 2.976 3.044

Камате 3.827 4.510 5.654 6.110
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Порези 2.146 3.214 2.884 4.309

Отпис и инвестиција 1.605 1.535 2.705 3.214

Отпис ненапл. дотр. 857 — — —

Пренос губ. ран. год. 2.350 2.175 1.744 1.268

Приходи

Бруто-приходи 10.676 12.009 14.705 17.259

Губитак-салдо 2.176 1.743 1.258 676

Збир прих. или расх. 12.8^ 13.752 15.963 17.985

Приликом оцене лодатака из рачуна губитка и до-
битка треба имати у виду да je у таку последњих десетак 

година производни капацитет Сједињених творнида ста- 

кла знатно noBe'haiH. Бруто-приходи од производње и про- 

даје били еу пали на 8,34 мил. дин. у 1931 на 6,9 мил. у

1933. После тога се и они сваке године повећавају. У 

прошлој години изноеили су 17,26 мил. дин. и били су за

2,5 мил. већи него у претходној односно за окз 5,25 мил. 

дин. већи него у 1987 години. Бруто-приходи у 1S39 били 

су за око 150% већи зд оних из 19331.

Разуме се да су и расходи морали да показују тен- 

денцију пораста. У прошлој години „општи трошкови” из- 

носили су, 3,04 'Мил. и били су само незнатнз већи од оних 

из 1938, док :су у односу на 1936 и неколико ранијих го- 

дина за око 50% повећани. Ha страни пасиве видели смо 

да je стање поверилаца исказанз са 3l7,5 мил. У појединим 

моментима у току године оно je било чак и знатно ве‘ће. 

С обзиром на то биће јаоно да су морали да буду дзст9 

знатни и издаци за камате. У 1939 они су изоносили 6,11 

мил. према 5,66 мил. у претходној и 4,5 мил. дин. у 1937 

год. Највећи пораст показују издади за порезе. Од 1984 

до 1939 они. су више него удесеторостручени. Док су v

1933 и 1934 износили нешто мање од 400 хиљ. дин. годи- 

шње, дзтле у 1939 прелазе износ од 4,3 мил. дин. Пореско 

оптерећење je врло знатно, јер су прошле године порезн 

били за око 7‘/г пута еећи од чистог добитка, a дзстигли 

су једну четвртину укупних бруто-прихзда.

Од 1932 до 1935 'Пословање завршавано je стално с 

губитком. У билансу за 1935 укупан губитак био je иска- 

зан са 2,35 мил. дин. Благодарећи рационализадији произ- 

водње и повећању прздаје пословање у 1936, 1937, 1938 и 

1939 опет je завршавано с чистим добитком, који je увек 

употребљава« за смањење губитка пренетог из ранијих 

година. Губитак који се мора још елиминисати према по- 

следњем билансу износи 676 хиљ. дин. Иначе, укупни чи- 

сти добитак из последње четири године износио je 1,67 
мил. динара.

У управи су г. г. икж. Абел, инж. Адолф Кербиц, 

Златко Пуклер, д-р Бранко Пливелић, д-р инж. Никола 

Пшеница, д-р Егон Старе и Вилим Кинцл.

КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА Д. Д., ЗАГРЕБ

Kao што cy „Сједињене творнице стакла на дионице” 

најмаркантнији и најглавнији претставник наше индустрије 

стакла, тако je и „Керамична индустрија д. д.” иаш «ај- 

главнији произвођач керамике, мајолике и сродних арти- 

кала. Иначе, развитак иаше индустрије керамике заостаје 

иза развитка дзмаће индустрије стакла. Можда je томе 

узрок и делимично помањкање одговарајућих сировина, 

али je то у још већој мери последида слабе даринске за- 

штите и јаке конкуренције других држава са развијеном
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индустријом керамике. Осим неколико радионица, које се 

бав.е израдом керамишшх плоча и пећи, ми имамо управо 

само једно веће предузеће на звоме пољу индустријске 

делатности. To je „Керамична индустрија д. д.” са седи- 

штем у Загребу и фабрикама у Петровчу, Немшком Долу 

и Готовју код Цеља. Ове три фабрике израђују све врсте 

керамичке робе и на тај начин све више чине непотребним 

и увзз стране керамике и порцеланеке робе и њених су- 

рогата.

„Керамична индустрија д. д.” има и сопствени ру- 

дник угља „Забуковца”, одакле добија врло добар угаљ 

не само за погон својих фабрика, него и за прздају. До- 

бијање угља из властитог угљенокопа, у прошлој години 

je и појачанз благодарећи делемичном проширењу старих 

u искоришћавању нових ровова. Иначе, Керамична инду- 

стрија д, д. припада јаком концерну „Сједињених творни- 

ца стакла”, што je необично важно, јер се на тај начин 

Керамичнзј индустрији д. д. пружа могућност да користи 

веома разгранату продајну организацију Сједињених твор- 

ница стакла, a у случају да се укаже потреба чак и за ја- 

чим проширењем производње, благодарећи Сједињеним 

творницама стакла, ни набавка потребних финансијских 

средстава неће претстављати никакав проблем.

„Керамична индустрија д. д.” зснована je 1922 годи- 

не. Првобитна главмица износила je 1,4 мил. дин., али je 

она у току 1930, да би се елимннисао губитак који се био 

јавио, снижена на 840 хиљада динара. После 1930, делом 

због опште привредне депресије, a делом због конкурен- 

ције, јавили су се и нови губици, који су до краја 1932 

били порасли на 229 хил>. дин. Од 1938 стање предузећа 

почиње се постепено поправљати, првенствено благодаре- 

ћи мерама предузетим у циљу техничког усавршавања и 

појевтињавања производње. И у првој половици прошле 

године производња и продаја керамичких производа по- 

казивале су напредак у односу на претходну годину. Ме- 

ђутим, у другој половици прошле године, углавном због 

рата у Европи и његових реперкусија, и овде су опет на- 

задовале и производња и продаја. Укупни коначни резул- 

гат за прошлу годину углавном ипак не заостаје иза оног 

из 1938. To треба делом приписати и новопостављеној ту- 

нелској пећи. Иначе, и у прошлој години, упркос непо- 

вол>ним приликама, како рад у фабрикама, тако и продај- 

но пословање обављани су уредно и без већих сметњи.

Бво завршних рачуна „Керамичне индустрије д. д.” 

за последње четири године:

Рачун изравнања

Актива 1SÌ6 1937 1938 1939

У хиљадама динара

Непокретности 3.097 3.118 3.118 3.118

Творнички уређај 4.468 5.108 6.253 6.503

Залиха материјала 181 189 134 362

Залиха робе 700 583 844 1.195

Дужници 3.304 3.555 3.276 3.576

Ефекти 4 12 12 12

Г отовина 166 67 41 112

Губитак 194 141 117 92

Пасива

Главница 840 840 840 840

Фонд амортизације 1.500 2.105 2.613 3.356

Повериоци 9.724 9.829 10.342 10.774

Збир биланса 12.064 12.774 13.795 14.970

Рачун губитка и дабитка

Расходи:

Трзшкови 246 435 487 527

Камата 577 611 641 585

Порези 210 236 409 314

Амортизација 228 604 507 743

Отпис ненапл. потр. 15 — — —

Прен. губ. pa«, год 190 194 141 117

Приходи:

Од производње 1.283 1.988 2.069 2.194

Губитак 194 141 117 92

Збир прих. или расхода 1.477 2.079 2.186 2.286

Kao што je већ споменуто, главница износи самз 840 

киљ. дин. Резервног фонда нема, a фонд амортизације до- 

стигао je висину од 3,35 мил. Поверизци су билансирани са

10,77 мил. дин. Ha тај начин укупна средства с којима пре- 

дузеће ради износе 14,97 мил., за 1,2 мил. више него крајем 

претходне односно за 2,9 мил. више него крајем 1936 го- 

дине. У поређењу са 1988 стзње пзверилаца повећано je у 

прошлој години за 430 хиљ. дин., a фонд амортизације за 

743 хиљ.

Фабричке непокретности, уређај и рудник угља би- 

лансирани су са 9,62 мил. према 9,37 мил. у претходној, 

8,23 мил .дин. у 1937 год., 7,56 мил. у 1936 и округло 4 мил. 

дин. крајем 1929. Пз прилици 42'% инвестиција (према Зб̂ /о 

крајем 1938) покривено je фондом а.мортизације и осталим 

сопственим 'средствима, што значи да однос између инве- 

стиција и сопствених средстава није најповољнији. Међу- 

гим, тз стање ипак није «и најмање забрињавајуће, јер je 

највећи део обавеза према повериоцима дугорочан. Поред 

тога, туђа средства нису ни сувише скупа, јер проеечна 

каматна стопа коју плаћа Керамична индустр.ија д. д. сво- 

јим поверизцима једва прелази 5%.

Залихе материјала и робе су -нешто ве'ће него крајем 

претходне године, али ни после тог повећања нису знатне. 

Ta чињеница указује на то да се производи само зно што- 

се у догледно време може и продати. Дужници су иска- 

зани са 3,57 мил. дин., na им je стање такође нешто веће 

од оног крајем 1938. Приликзм подељивања робних кре- 

дита управа поступа са максимумом опрезности, тако да се 

ни у прошлој години није јавила потреба отписа неиапла- 

тивих или сумњивих пзтраживања.

Већ je споменуто да продаја у 1939 углавном не за- 

остаје иза оне из претходне године. Прошлогодишњи бру- 

то приход изизси 2,19 мил. и већи je за 125 хиљ. дин. од~ 

носно за 6% од оног из 1938. Општи трошкови су такође 

нешто порасли, али су издаци за камату и порезе маши 

негз у 1938. Благодарећи томе створена je могућноет за 

повећање дотације амортизационом фонду и следствено за 

довођење књиговодствене вредности инвестиција у склад 

са њиховзм приближном стварном вредношћу. Пословање 

je завршено с добитком од 25 хиљ. дин. Taj износ je упо- 

требљен за смањење губитка пренетог из ранијих година. 

Губитак који треба елиминисати износи још 92 хиљ. дин.

У управи су г. г.: Златко Пуклер, д-р Егзн Старе, 

инж. Адлф Кербиц, Оскар Фогел и инж. д-р Никзла 

Пшеница.
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Садржај:

Прво хрватско-славонско дионичко друштво за индустрију шећера — Осијек 

Осјечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д. у (Кијеку 

Ланена индустрија д. д. — Осијек

ПРВО ХРВАТСКО-СЛАВОНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО 

ЗА ИНДУСТРИЈУ ШЕЋЕРА —  ОСИЈЕК

Баиовина Хрватска има само' једну фабрвку шећера

— Осијечку. По поетавку oeia je друга у Југославији (нај- 

старија je Чукаричка). Осијечка срабрика шећера подиг- 

нута je 1905 године, тако да je пре кратког времена завр- 

шила тридесетпету годину свог рада. Од евих наших фа- 

брика шећера ona лежи најзападније. To je саев.им разу- 

мљиво, јер ce ca осијечком облашћу. завршава плодво зе- 

мљиште, чији je типични претставвик Војводин.а, a какво 

ce тражи за производњу pene. Судбина шећеране у Усори 

у Босви, посестрима Осијечке фабрике шећера, најбоље 

показује како ce рђаво може проћи, кад ce ке води до- 

вољно рачуна о плодвости земљишта и осталим условима 

птребним за производњу pene даброг квалитета.

Kao што je позвато, у току поеледњих десетак го- 

дива све наше фабрике шећера биле су примораве да ce 

боре ca ра-зним тешкоћама. Hajnpe je у вези ca привред- 

HO'M кризом и пове'ћањем трошариве на шећер било дошло 

до знатвог смањења по-трошње, a због пада дена. шећера 

na светском тржишту био je сасвим престао и извоз, тако 

да je примећева хиперпродукција због које су фабрике 

mefeepa из годиве у годину морале да преносе огромне з>а- 

лихе вепродатог шећерв. Када je блзгодарећи побољша- 

њу 10ПШТИХ привредних прилика дошло до повећања по- 

трошње шећера^ пшо ce je у другу крајност, јер су зе- 

мљорадвици, с обзирзм на пораст цева другим аграрним 

производима-, показивали мало воље за гајеше шећерне 

pene. Поред тога, због иепдаољних временских прилнка 

последњих годива био je и принос pene, врло слаб.

Тешкоће с којима ce je у току поеледњих десетак 

година морала борити наша шећерна иедустрија дошле су 

јасно- до изражаја и у билаесима Осијечке фабрике шеће- 

ра. Док je ова фабрика у нормалиим годииама остваривала 

чисту зар.аду од 4 до 6 мил. див. годишње, што с обзиром 

»a иввестирани капитал од око 150 :мил. дивара вије ви 

много, дотле види.мо да ce ова добит почевши од 1931-32 

рапидво смањује, да би ce у току 1934-36 и 1935-36 пре- 

творпла у губитак од преко 3,7 мил. дин. годишње. До- 

душе, 1936-37 пословна годива завршена je опет ca чи- 

стим добитком, али тај није био достигао ви 1 м и јт . див., 

тако! да ce Ки тај изиос није поделио акционарима^ већ je 

употребљев за делимично покри^е губитка од око 4 мил. 

из следеће, 1937-38 годиве. И ’ претпрошла пословва годи- 

ва, 1988-39, која je завршева 31 марта 1930, закључена je 

ca чистим губитко-м од 558 хиљ. дин.

Што ce тиче рада Осијечке фабрвке шећера у про- 

шлој тодини, MoipaiMo »апомевути да je њезивој управи 

пзшло sai руком да фабрици ва време обезбеди довољку

количину pene. Поред тога био je и квалитет pene при- 

лвчно добар. Pena je, као и У претходвој годши, пла- 

ће:на no минималној цепи 0;д 20 дивара no квинггалу, до« 

joj je вредвост према садржају1 шећера била звавичво утвр- 

ђева ca див. 18,57. Успех прошлогодишње кампање био je 

углаввом задовољавајући, јер су количина прерађеве pene 

и производња шећера биле знатно веће него у претходвоЈ 

годиви. Ево веколика цифарских подаггака о производњи 

Освјечке фабрике шећера (у квииталима):

Г одина Прерађева Израђевв

pena: шећер

1931/32 1,133.680 115.000
1932/33 630.100 67.000

1939/34 816,500 112.700

1934/35 719.750 . 731.472

1935/36 642.355 81.818
1986/37 921.520 109.364
1937/38 409.000 40.368
1938/39 656.400 71.193
1939/40 1,412.000 160.700

Нормалва производња фабрике у година.ма

опште привредве кризе извосила je 140 до1 150 хиљ. квин- 

тала шећера годишње. Последњих шдива, благодарећи 

знатпим новим инвествцијама^ капацитет фабрихе je no- 

већаи  ̂ тако да ce у прошлој кампањи без тешко'ћа могло 

произвести преко 160 хиљ. квинтала niehepa,, за 12S°/o више 

aero у 1988/39 односно за с к о ј>о  3001% више nero у  Г937/38. 

Кампања je трајала 'Скоро пуна три месеца, a проведеве 

поговске побољшице омогућиле су да ce рад изведе под 

повољвијим техвичким уславима:, вего што je то био ра- 

није случај. Иваче, решнструкциј.а погоиа заискчета je већ 

раввје, a у претпрошлој и прошлој годиви je вастављева. 

За извршење те рековструкције употребљен!а су и извесна 

постројења и машиие шећеране у Усори, чија je ликви- 

дацвја завршена! у прошлој годиви.

Нашим читаоцима je позвато да су у августу 1939 

донете уредбе о повећању откупних цева шећерне pene, 

d свижењу продајвих цева шећера и о рационализачији 

про:изводн>е. Индустрија шећера примила je без икамвог 

протеста терете, који су твм уредбама ва њу прев:аљени, 

у нади да декретоваве мере претстављају само прв« корак 

ва путу који треба да доведе до оздрављења. Све тешкоће 

вису још уклоњеве. Међутим, продајв!а девтрала за шећер, 

која je освовава такође у смислу прописа већ споменутих 

уредби из августа 1939, показала ce je као потребав и ко- 

ристаи регулаггор односа како шећерана међу оабом, тако 

и шећерана с једве, a провзвођача pene, потрошача ше- 

ћера и остале привреде с друге стране.
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Биланси Осијечке фабрике шећера за последње че- 

тири гздине овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40

у хиљадама динара

Инвестиције 62.496 64.959 68.098 73.999

Инвевтар 2.669 2.672 2.684 2.926

Залиха робе 47.559 17.864 8.328 38.162

Материјал 2.157 2.892 2.526 3.358

Семе шећ. pene 470 918 1.803 2.292

Дужници 36.722 49.750 58.469 18.294

Г отовина 501 409 85 135

Ефекти 8.586 7.431 7.491 1.915

Губитак-салдо — 3.042 558 311

Пасива

Главница 30.800 30.800 30.800 30.800

Резервии фзнд 40.511 40.511 37.475 29.475

Фонд валоризације 7.304 7.304 7.304 7.304

Фоид амортизације 33.890 33.890 33.890 36.801

Повериоци 47.667 37.432 40.513 37.013

Добитак 988 — — —

Збир биланса

Рачун

161.160 

губитка и

149.937

добитка

149.982 141.393

Расходи
ГТроизводња me'hepa 36.858 17.361 29.268 57.981

Пословни трзшкови 5.763 5.759 3.912 4.003

Отпис дубиооа 1.734 126 — —

Отписи — — — 13.957

Порези 672 497 2.990 1.096

Амортизација 2.840 — — 2.912

Преиос губитка — — — 568

Чисти добитак 988 — — —

Приходи
Од производње 48.855 19.713 35.612 80.196

Пренос губитка — — — —

Пренос добитка — 988 — 558

Г убитак — 3.042 558 —

Дзбитак 1930/40 — — — 247

Збир прих.—расх. 48.850 23.743 36.170 80.508

Пословна година се завршава увек на дан 31 марта. 

Збир билавоа крајем прошле пословне године, дакле кра- 

јем марта 1940, изкосио je 141,4 мил. дин., за 8,6 мкл. мање 

него крајем претходне године. У пасиви видимо да je ре- 

зервни фзнд и про-шле године -смањен, и то за 8 мил. дин. 

To je учињено ради отписа губитка који се показао при- 

ликом ликвидацје Босанске индустрије шећера и жесте д. д. 

у Усори. Односш губитак који je претрпљен у вези с ли- 

квидацијом овог предузећа je, у ствари, још и већи од 8 

мил. дин. Међутим, повољни исход прошлогодишње кам- 

пање омогућио je да се знатан део тог губитак пзкрије 

из текућих прихода. Резервни фовд сада износи 29,47 мил. 

дин., док je у 1935/36 био још исказан са 47,24 мил. Kao 

што се види, фабрика je за отписе разних губитака по- 

следн>их година узела око 18 мил. дин. из резервн-ог фон- 

да. Фонд валоризације образован je 1927 године и отада 

je остаз непромењен са 7,3 мил. дин. Амортизациоии. фон- 

дови билаисирани су са 36,8 мил. и већи су за 2,9 мил. 

даШ. него крајем претходне годвне. Иначе, у 1937/38 и 

1938/39 због неповољног исхода кампање амортизациони 

отписи нису ни вршени. Однос између сопствених и туђих 

средстава je ковољан, јер „повериоци” код збира биланса 

од 141,4 мил. кзносе сажо 37 мил. Уосталом, у току по- 

следње три гздине н повериоци су смањени за око 10 

мил. дин.

Инвестиције су билансиране са 74 мил. дин. Ако том 

износу додамо и вредност инвентара од 2,9 мил., виде- 

ћемо да ва инвестиције и инвентар отпада око 54,5°/о целе 

активе. У току последње три гздине за нове инвесгиције 

нздато je -CKOipo 12 мил. дин. To je у вези са већ помену- 

том рекоеструкцијам уређаја и проширењем производног 

капацитета фабрике. Залиха робе, која се била смањила 

са 47,5 мид. диш крајем 1936/37 иа само 8,3 мил. дин. у 

1938/39, опет je повећана, na je крајем марта 1940 изнооила 

38,16 мил. Дужници износс 18,3 мил. према 58,4 мил. дин. 

крајем претхо-две годиме. Смањење ове позиције може се 

објаснити великим повећањем залиха робе и повећањем 

инвестиција. Треба наиме, имати у виду да су преко „ра- 

чуна дужника” књижена и моментано незапослена средства.

Прихо-ди од производње у 1939/40 изнасили су 80 

мил. дин. према 35,6 мил. у претхздној и 19,7 мил. ди«. у 

1937/38 години. Kao што je већ спомекуто, фаб-рика je у 

прошлој години израдила и за 125®/о више me'hepa него у 

претходној односно за 300% више него у 1937/33 години. 

Прошлогодишњи приходи углавиом су достигли оие из 

но,рмалних година пре кризе. Ha пример, у 1929 или 1930 

прихзди од производње износили су такође нешто више 
од 80 мил. дин. годишње.

Ha дроизводњу шећера у прошлај: пословној годнни 

утрошено je 58 мил. ддн. односно 72,3 од прихода (према- 

82,2% у претХ'0'ДН0ј години и 88,1% у 1937/38). Даљих 5% 

од прихода (према ll!%. у претходвој годиии), отпада на 

послзвне трошкове. За отпис већ споменутог губитка у 

вези с ликвидацијом Усоре и за друге отписе упстребље- 

но je 13,95 мпл. из текућих прихода. Иначе, амортизација 

у прошлој годвни износила je 2,9 мил., док je за пзрезе 

на терет текућих прихода; издат износ од 1,1 мил. дин.

■Пославање je завршено са чнстим добиггком зд ци- 

гло 247 хиљ. дин. Taj износ je употребљен за смањење 

губитка* пренетог из претходне године.

У управи су господа Аотун пл. Михалзвић (претеед- 

иик), Анпгонин Тиле и д-р Никода Костренчић (потпретсед- 

кици), Лрокоп Чипера, и»ж. Владимир Храховина, Отон 

Кноблох-Вучаиски, Никола Кзда, Лазар Лађевић, Франц 

ГТаулић, Антон Шалек, Јосип Ф. Смит и д-р Драгутин Тот. 

Чланови надзарног ®ећа била су гоепода: Антун Хржић, 

Хинек Коварж, Емил Кремер и Анте Шкарда.

ОСЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА Ж ЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА 

СТРОЈЕВА Д. Д. У ОСИЈЕКУ

За нашу иедустрију жељеза од 'ваабичне важности 

je редавно сн-абдеван>е сировим гвожђем. To je истаккуто 

и у послоаном извештају Осјечке љеваониде жељеза за 

1939 г. кој'а je један од наших највећих прерађивача гво- 

жђа. Њен данашњи производни кападитет износи око

10.000 тоаа годишње, од чега отпада oiko 4.000 тона на го- 

дишњи кападитет оделења за левање сировог и специјал- 

ног лева. Осјечка љеваонида позелгга je, међутим, нашој 

јавдасти и као произвођач одаичних пољопривредних ма- 

шина, челичних плугова, сејачида и другог пољопривред- 

ног ал ат  Ha том пзљу Осјечкој љеваоииди припада уло- 

га пионира у нашој земљи. Она je помићу њених одлич- 

них коиструктора обогатила наш пољолривредни произ 

водни иквентар ш  одличним типовима пољопривредних 

машина и допринела на тај начин, да се пол»зпривредно 

богатство наше земље искористи што боље. И у области 

саобраћаја припада значајна улога Осјејчкој љев-аоници, 

као произвођачу мотора за погон дрвеиим угљем, који je
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варочито важа« сада у ратво доба, када се до беизвна 

тешмо долази. Осим тих артикала Оој-ечка љееаоница ради 

тежу ливену гвожђарску робу, као што су штедњаци, 

пећи, емајљиране каде, резервоари, котлови, гвоздене кон- 

струкције, мостови итд. Ситније предмете за столарију, a 

м друге ковагае артикле израђује фабрика „Тита.ч”, крањ- 

■ска тв.орница жељезне браварске робе и љеваоница „Кам- 

ви,к”. Ta предузећа припадају концерну Осјечке љеваоии- 

це, која на тај начин обухвага широки сектор прераде 

гвожђа.

Пословање у 1939 год, као што се кам<е у извешта- 

ју, билО' je неизједначено и углаввом слабије вего у прег- 

ходној години. Почетком године промет je био слаб, ус- 

лед несвгурних прилика »a тржишту, a после избијања 

parra мвого je сметада несташида сировива. Изгледи за бу- 

дућност нису ружичасти, пошто ће нови високи терети 

доћи до изражаја у 1940 год.

Биланеи Осјечке љеваовице за последње четири го- 

дине овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1936 193-7 1938 1939

у хиљадама дин.

Земљиште 159 159 686 636

Зграде 3.523 4.002 4.120 4.138

Уређај фабрике 3.781 4.433 5.330 5.470

Хартије од вредвости 2.256 5.373 5.373 5.369

Благајна и пошт. штед. 349 460 569 369

ДУЖјВИЦИ 8.665 6.937 11.080 7.911

Сировиве и друга роба 4.877 8.452 5.631 8.458

Ласива

Г лаввица 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фавд 2.011 2.034 2.184 2.304

Фовд амортизације 5.682 5.868 6.242 6.557

Фонд вал. девиза 440 440 440 440

Фонд вал. харт. од вредн. 481 481 481 520

Резерва за дубиозе 620 620 620 620

Повериоди 8.886 14.525 16.920 16.183

Разна пасива 5 6 8 9

Добитак 485 837 793 740

Збир биланса 23.610 29.807 32.690 32.373

Збир билаиса je према Г938 год. скоро вепромењен

са 32,3 мил. див. према 32,7 1мил. дии., али je знатН0 већи

вего у 1937 год. са 30 мил. и у 1936 год. са 23,6 мил. див. 

Коњувктура у 1937 год., na поеле поокупљење сиромина и 

р-адне сваге проузроковали су вотребу повећања обртвзг 

каиитала. Најбржи пут je био повећање туђег капитала, 

кој:и je пораетао са 8,9 м;ил. дин. у 1936 год. ва 14,5 мил. у

1937 г., 17 мил. дига. у 1938 год, na je у 1939 год иешто 

пао на 16,2 мил. дин,, што je разлог назадовању збира 

биланса. Сопствени капитал je, наиме, еамо у мањој мери 

порастао, ц то резерввди фовд са 2,2 мил. ва 2,3 мил. ди,н., 

фовд амортизације са 6,2 мил. на 6,6 мил. дин. v валори- 

зациови фо«д хартија од вредноети са 481.0000 на 520.000 

дик. Главвица je са 5 мил. дин. оетала вепромењеиа!, a и 

валсризациони фонд давиза са 440.000, као и резерва за 

дубиозе од 620.000 дин. Однос између дапствевог који из- 

воси 16 мил. дин. и туђег кавитала je 1 : 1, што се М01же 

сматрати вовољним. Главно je то да се тај одвос не мења, 

што шжавује стабилвост и солидност финансијасе струк- 

туре.

С обзиром на све осетљивију иесташицу сировина 

Осјечка љеваоница je вајвећи део обртвог капитала упо-

требила за набавку сировина, чвји je стток nopacrao: To 

се 1види из повећања билаисве вредности сировина и дру- 

ге :робе са 5,6 мил. «а 8,5 мил. дии. Највећи део те ставке 

ЧЈИне сировиие и полуфабрикагги, док je лагер  ̂ готове piol6e 

Д1ањи, пошт-, се продаја појачала. To се мсже закључити 

и из смањења дужвика са 1 i мил на 8 л*ил дин., вероватно 

услед пооштреша услова плаћања. Највећи део хартија од 

вредности, које су са 5,3 мил. дин. непромсњене, чине ак- 

ције фабрике „Тит&н” који од 1837 год. у цел:>сти при- 

пада Осјечкој љеваоници. Друштво и.ма и других акцијл, 

a понешто и државвих хартија од вредности. Вредвост ин- 

вестиција je астала готово непромењена. Уређај фабрике 

билансврав je са 5,5 мил. див. према 5,3 мил. див., 4,4 мил. 

и 3,8 мил. див., a зграда са4,1 мил. као и у 1938 год. пре- 

ма 4 мил. и 3,5 у 1936 год. и иајзад земљишта са 636.000 

према 586:000 и 169.000 див. Укупна вредио-ст инвестиција 

je округло 10 мил. дин., што je већ са 65°/о амортизовано. 

Пошто je вероватво да je вредност инвестидија зваото 

већа -може се закључити да друштво располаже тихим ре- 

зервама

Рачун добитка и губитка за последње четнри годи-

не види се из дон>е таблице:

Рачун добитка и губитка

Губитак 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дин.

ГТоСловв« трошкови 3.818 4.820 6.970 6.920

Амортизација иивентара 570 235 379 316

Дот. рез. сумњ. потр. 520 34 15 12

Отпис услед порав-вања — — — —

Добитак 485 837 793 740

Добитак

Преиас добитка 23 102 191 195

Од зграда 55 56 50 68

Од ефеката 82' 140 293 292

Напл. отп. потр. 8 — 13 14

Од производн>е 5.224 5.628 7.610 7.431

Збир губитка-добитка 5.393 5.926 8.157 8.000

Бруто првход од производн>е извосио je 7,4 мил.

див. према 7,6 мил. у 1938 годР и 5 мил. у двема претход- 

ни,м годивама. Ha виоину бруто прихода веповољно! je 

утицао у двема последњим годивама пораст прзизводвих 

трошкова, што у све јачој мери погађа друштво1. Остали 

п-риходи, од зграда ,са 68.000 дин., ефеката 292.000 остаии 

су вевромењеви. Чак се редовв» појављују «аилаћева от- 

писана вотраживања, што -сведочи о ригорозиој проден-и 

дуж1ника. Општи пославни тро-шкови 'Су, и упркос поскуп- 

љењу, смањени са 6,97 мил. ва 6,92 >мил. дии. Амортизација 

нзвосила je 316.000 див. вешто Miaae него у претходиој 

години. С обзиром на то да je еајвећи део иввесгиција већ 

огписав, амортизадија je више вепа давољва. Добитак je 

извосио 740.000 двв. према 793.000 дин. у 1938 год. Сма- 

њење je проузроковано падом бруто! прихода од произ- 

водње, дакле услед јаког пораста производних TpioiiiiKTiBa. 

Чисти добитак, после одбитка првнсиса изкоси 645.000 див. 

према 602,000 и 735.000 дин. у претхолним годинама. И ако 

je добитак мањи вего у раиијш« годввама превос из прет- 

ходвих гздвна' je омогућио исплату непромењене дивиден- 

де 'од 8а/».

Члансви упраевог одбора су г. г.: Автув пл. Миха- 

ловић, претседник; д-р Никола Костревчдћ, потпретсед- 

ник; ивж. Вјекослав Пилпел, ген. дирекиар ; Јосип Шмит, 

Јулијо Ooiprep, Ангговин Тиле, инж. Едгар Мовтина, Про- 

коп Чипера, Фран Паулић, д-р Лујо Чудерле и д-р Мил:аи 
Чачиновић.

У надзорвом одбору су г. г.: Јулијо Пфајфер, Чедо- 

мил М. Плавшић, Анте Шкарда и Хивек Коварж.
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У оскудици памука, којз може да узме врло озбиљ- 

не форме ако би дуже потрајала блокада ковташевта, при- 

пада нарочити значај текстшгвим влакнима', која ce произ- 

воде у земљи и фабрикама, које су способне да их прера- 

ђују. Међу овима на првзм месту стоји Ланена индустри- 

ја у Осијеку. Она у својим фабрикама у Владиславцима 

крај Осека и Осеку преде и тка ланено и кудељво влакно; 

израђује ланена и кудељна влакна, импрегнирао платно и 

разве друге ланеве ткавине.

Ланена индустрија je у 1937 г. почела систематски да 

повећава свој кападитет, и паралелво да побољшава своје 

прзизводе као и да проширује фабрикацију на вове арти- 

кле. У 1939 г. продужеви су напори у том циљу и лостиг- 

иути су знача1Јни успеси. Капацитет творвице био je у 1939 

г. потпуно искоришћен у првом реду због обимних држав- 

них- лиферација, a затим ;и због живог интересовања при- 

ватких муштерија, који нису били запемарени >ни у 1939 г- 

Исто то важи и за предионицу кудеље и лана, чији je ка- 

пацитет достигао максимум већ у 1938 г., благодарећи чи- 

шеници да je предузеће за време кампање могло да пре- 

узме од продуцената знатно iBehe количине ланене стабљи- 

ке. Beh у ранијиЈи годинама je Ланена индустрија настојала 

да укгавршава рад предиониде, да би ова могла енабдева- 

гн ткаонкце кудеље и лана потребвом пређом1. У 1939 г. та 

настојања постала су још интензивнија и имала су за циљ 

да ее побољша квалитет лређе и да ce ва тај иачик повећа 

ефекат рада разбоја у ткаоници и да ce производе боље 

тканине. Ти диљеви друштва крунисани су успехом у 

1939 г.

У годииама техничког напретка постала je и финан- 

сијска ситуација друштва повољна. У 1935 г. отписааа су 

оумњива1 потраживања помоћу снижења главнице са 10 

мил. на 6.5 мил. дин. и употребе резерве. Тиме je предузе- 

he стављено1 на потпуно здраву -базу, jcoja je служила за 

ооаову сјагјног развитка у идућим годинама.

To показују и рачуни за последње четири године, 

кзји ce виде из доње таблице:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљ. див.

Непокретвости и машине 8.894 10.301 11.117 11.454

Иввевтар, материјал итд. 809 807 848 1.225

Сировива и роба 6.183 6.061 6.729 10.941

Г отовива 15 34 32 63

Менице 15 26 27 16

Хартије од в;редности 381 381 371 371

Дужници 1.890 716 4.736 17.756

Преносне ставке 63 46 54 219

Пасива

Главница 6.500 6.500 6.500 6.500

Резервви фовд — 52 225 534

Фонд амортизације 5.701 5.991 6.936 7.815

Акцепти 5.300 4.805 5.000 4.500

ГТовериоци — 3.720 20.675

Преносве ставке 219 201 1.349 493

Чисти добитак 529 823 1.211 1.528

Збир биланса 18.250 18.372 23.941 42.046

Рачун губитка и добитка

Расходи

Пзсловни Tp'OIUlKOBH 7.884 10.989 10.302 18.607

Амортизација 208 290 945 879

Отпис и дубиоза 41 19 32 42

Добитак 529 823 1.211 1.528

Приходи

Пренос добитка 6 94 118 136

Пословви приходи 8.656 12,027 12.372 20.920

Збир прихода —  расхода 8.662 12.121 12.490 21.056

Обртни капитал, који je идентичав са абиром билав-
са показује нагао скок, за 18 мил. дин, на 42 мил. дин. пре- 

ма циглих 18 мил. у 1936 и 1937 г. Скоро цео вишак према 

претходној години отаада на промет повериоца, за 17 мил. 

н;а 20,7 мил. дин., док су ce акцепти нештО’ смањили cai 5 

мил. на 4.5 мил. дин. И сопсивена сретства су ce повећала, 

али у много мањој мерн. Резервни фонд je порастао са

225.000 на 534.000 дин. a фовд амортизацдје са 6.9 мил. на

7.8 мил. дин-., за укупно један и четврт милиона динара. 

Повећање сопствених сретстава je вормално, варочито 

амортизациовог фовда, чија je већа дотација него у рани- 

јим годин:ама, осим претходве, последида зватвог повећа- 

њ.а инвестиционих добара: Јак пораст туђих сретстава по- 

следица je, -пак, знатвом скоку дужника, за 13 мил. иа 17.8 

мил, дин. према 716.000' и 1.9 мил. дин. у 1937 и 1936 г., као 

и пораста вредности сировиве и робе ва 11 мил. дин. према 

просечно' 6.5 мил. дин. у  претходним годинама. Јаче посло- 

вање са државом и њев вачив плаћања еу главви узрок 

да су порасли повериоци у таквој мери. Али свакако та по- 

траживања имају одлику да су сигурва, ma врема томе je 

кредит ва њиховој освови потпуно оправдав. И  пораст це- 

ва сировина, лава и мудеље, као и готових производа по- 

ве‘ћао je потребу друштва за «овцем пошто ce вије могло 

о>стати, с обзиром ва прилике, без уобичајевих залиха. Фи- 

навсије друштша су, увркос порасту туђих сретста)ва, врло 

повољве. Иввестиције су потпуно покривеве сопствевим 

сретствима, a за употребљеве кредите има одмах ликвид- 

ног покрића у изобиљу. Непокретности и машиве аморти- 

зоваве су са 64ј% њихове вредности, тако да je имовивско 

стање друштва, с обзиром и на тихе резерве, заиста од- 
лично.

Врло задовољавајући су били приходи од фабрика- 

ције, који су ce повећали са 12 мил. у иретходним двема 

годинама ва 21 мил. див., док су равије изиосили око 8 

мил. дин. У истој сразмери су ce повећали и пословни тро- 

шкови, за 10 мил. у 1938 ва 18.6 мил. див. Амортизадија са

879.000 дин. била je мало вижа него претходве годиае, ка- 

да je изиосила 945.000 див. и мвого виша него у ранијим 

годинама, са о«о 200.000 дин. To ce може 0|бјасвити пора- 

cto’M иввестиција за последње две годиве. Добитак je био 

већи вего претходве године и извосио je 1.5 мил. према

1.2 мил. див. Дивддевда je остала вепромењева 10|%, фов- 

дови су дотирани вешто јаче и за идућу годину превето 

je 143.729 див.

Члавови управног одбора су г.г.: д-р Милован Пин- 

теровић, д-р Костревчић, Никола Кода!, д-р Владимир Спе- 

вец, Рудолф Кратобрил, д-р Драгавец и Анте Шкарда. У 

надзорвом одбору су г.г.: Милутин Ивановић,Морберт Ге- 

дике, Иван Шкот, Јосип Бауоман и Рихард Хедл.

IIIирите Народно Благостање
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Sadržaj :
Фабрика алуминиума д. д., Загреб

Друштво за електротехнику к фабрика кабела a. д.( Загреб 

Beogradska tekstilna industrija a. d. u Beogradu 

Anilin a. d., Beograd

ФАБРИКА АЛУМИНИУМА Д. Д , ЗАГРЕБ

Један од првих подухвата у  лравцу да се наша зе- 

мља учини tìeaaiBHCHioM од увоза метала, који се могу про- 

изводити из домгаћих сировива^ било- je оснивање фабрике 

алумшиума у Лозовцу. KpaijeiM 1935 г. држара je дала кон- 

цесију једвој домаћој групи, на чијем челу се налазио иаш 

познати индустријалац д-р Иван Ивадавић, власник ра- 

финерије петролеум;а1 „.Ипоил" у Осијеку. Фабрика алуми- 

киума ai. д. која се основала да темељу концесије има ис- 

кључиво право ггро.изводње аиумиииума у нашој земљи. 

кроз 16 додина. У  то време je друштво ослобођено свих 

дажбина и увозник царив«. Али као лротивуслугу за те 

погодвоети друштво1 се обавезало да прокрије домаћу по- 

тркиињу алумшиумом. и преко- тога jotu да ироизводи за 

извОз. Лредвиђеио je да фабрика не може имати произ- 

водии гсапацитет ислод 1000 тоиа алумивиума годишње. A 

већ у првим годишма у фабрици се мора производити вај- 

мање 200 тсвд адуминиума поцшње, из чега би> се покри- 

вала домаћа потрошња, која се тада кретала око 130 тона 

у години.

У међувремеиу потрошња алуминиума je знатно пз- 

расла. Па и поред тога ваша je земља посгада извовник 

алуминиума и то заслугом Фабрике адумивиума a. д. По- 

даци о производњи алуминиума не објављују се. Па ипак 

из расположивих података можемо да створимо себи сли- 

ку о заиста ванредво брзом развитку производње алулш- 

виума код нас. Производни капацитет Фабрике алушши- 

ума сталмо je повећавае са 1000 тода годишн>е првз ва 

1800 тогаа na Bai 2000' тона, a даиас je вероватво између 

2500—3000 тона годишње. До 1906 г. ваша земља je уве- 

зла о>д 60'— 164 тона алуминиума годишње, тако да je про- 

сечва потрошња једва извосила 130 тона-, колико см>о je 

цеиили. У 1907 г. увоз ое зиаггно повећао, аиви први пут се 

пзјављује извоз у зиатеијој количини, који после поста.је 

ове већи као што се види из доње таблиде:

Извоз Увоз

ToiBa Хиљ. Див. Тоиа Хиљ. Див.

1937 213 4.351 258 7.977
1938 ;i.2iio 20’.778 274 10.028
1939 1.642 26.962 526 19.027

Фабрика алумиииума производи сирови алуминиум 

и алумивиумоксид, који се даље прерађује, углавном топи 

и меша са другим метаиима.Та врста прераде код нас jloui 

није уведена и зато се претежни део прокзвода фабрике 

алумивиу.ма извози. Наша земља још не може да добије 

сваку врсту алауминиума из домаће фабркке и зато има- 

мо још доста зиатаи увоз. Али наш биланс алулишиума јг 

активан и no вредво^сти и no количини.

Главко je то, да ј.е ударев темељ на коме се може 

далл звдати. Ц-иљ који je постављен приликам осниваља

Фабрике алуминиувиа постигаут je и сада треба да се 

приступи далзиој изградши производње. Е-кономски зиа- 

ч»ј Фзбрике ашумивиума за Далмацију огро|мав je. Ба- 

уксит кој,и je до оснввања фаб-рике био једиво зависан 

од Љостраних тржишта сад се у све већој мери «зра- 

ђује у земљи. И то се може статистички доказат».

Произв. у тонама Иавоз Бауксита Проценат извоза

1938 404.670 379.742 9&86

1939 314.439 266.613 84.76

Услед para и тешкоћа поморскзг превсза пао je из-

воз и према томе и лрои.^водња бауксита. Али произиодња 

ге у мањој мери смањила нег',1 извоз захваљу.јући раду 

Фабрике алуминиума. У сировом алуминиул1у извози се no- 

ред бгуксита и електричпа струја и што ie најва.кније рад 

наших дал;матИ:Наца, који су у ведостатку могућкости рада 

ишли у печалбу и гладовали ако печалбе таије било.

Поред (огромиог техвичкзг развитка и за-иста велч-

ког економског зиачаја каји je стечен, друштво je у фи-
навсијскол! погледу лепо аапредовало, као што се види
из доње таблице рачуна израввања:

Рачун изравнања

Актива 1937 1938 1939

У хиљадама дин.
Гоговива 48 3.360' 198
Дужници 6.902 7.088 4.608
Неушгаћева главница 3.200 6.600 ' —

Залиха 2.756 3.863 7.365
Згр'аде и. земљиште 3.420 7.756 19.323

Машине и уређај 12.766 19.063 56.561

Трошкови освивања 526 — —

Пасива

Г лавница 10.000 13.500 20.000

Резервни фомд 967 1.042 1.440

Фо'вд адмивистрације 515 2.128 4.789

Поверио'ци 16.118 20.067 46.059

Акцепти — 7.000

Преиосае спавке 470 360 324

Преиос добитка — 496 3.976

Дзбитак 555 3.478 4.467

Збир биланса 28.626 41.690 88.053

Збир биланса, који je идентичае са обртним ка;пита- 

лом више вего се удвостручио према 1938 год. и утро- 

стручио се према 1937 гзд. Сопствени капитал, који се 

састоји од 20 мил̂  дин. главвице према 13,5 мил. у 1938 

год. и 10 мил. у 1937 год., резерввог фонда 1,4 мил. према 

1 мил. у претходвим годивама и фовда амортизације од

4,8 мил. дин. према 2,1 ашл. и 0,5 мил. дкн. п-аказује стал- 

ну тевденцију пораста. Главница je већ у два .маха повч- 

шдаана прво на 13,5 мил. див. a затим ina 20 мил. дит У
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У току 1939 год. главница je потпуво уплаћена, тако да 

су и са те ст.раие обезбеђени друштву услави напреткз. 

Велики пораст фонда админиетрације проузрокован je no- 

већањем инвестиција, што изискује повећање отписа. Нај- 

већи део иивеетиција друштво je епровело гео-моћу креди- 

та, који су му обилно стајали на раслоложењу и који су 

дугорочни и имају карактер учешћа. Једиио у циљу појч- 

чања обртног капитала узет je сразмерло мали меиичеи 

sajiaM од 7 мил. дин., док су остали зајмови износили 46 

мил. дин. npe iM a  20 мил. и  16 мил. дии. У преносу добитка 

који je већ доетигао цифру од 4 мкл. див., као и добитка 

који ће се пренети иа рачун иду'ће године друштв» има 

велику резерву од око 8 мил. дииц која je створена на 

терет акциоаарау ко-ји се одричу дишденде да би удари- 

ли што сигурније темеље друштвеном пословању.

Највећи део друштвеве имовине отпада на машине и 

уређај у вредности од 56,5 мил. дин. према 19 лшл. и 12,8 

мил. у претходвам годинама,. Ограман пораст у 1930 год. 

иајбоље показује да je водухват био добар и да постојл 

могућност шгаемаиа алуминиума у иностранстау. Ледновре- 

мено са шжестицијама повећале су се и зграде и земљишта 

са 3,4 мил. у 1937, 19 мил. у 1938 год. на 56,6 мил. у 1939 

род. Залиха робе се анаггно повећала са просечно 3 мил. 

дин. у претходмим годинама на 7 мил. дин., што je, с об- 

зиром на поскупљење сваковрсне робе, врло повољво, To 

варочито важи за алумивиум, који чиеи аајвећи део за- 

лиха. Дужници су се смањили и акк> je промет знатно по- 

растао. To показује да je коњувктура била повољна «  омо- 

гућила лооштрење услова плаћања.

Рачун губитка и добитка за гаоследње трк године по- 

казује следећу слику:

Рачун губитка и добитка

Г убитак 1937 1938 1939

уг хиљадама дин.

Надоице и плате 998 2.255 4.809

Адмивиетративни трошкови 520 569 639

Робви трошкови и камате — 1.335 1.713

Амортизациј.а 515 1.641 2.662

Добитак 555 3.974 8.441

Добитак

Преиос добитка — 496 3.974

Бруто приход 2.559 9.278 14.590

Збир губитка-добитка — 9.774 18.664

Бруто приход, који je у врло великој мер.-и порастао 

у 1'938 год., са 2,6 лшл. на 9,3 мил. див., даље се повећавао

— и то знатно — у 1939 год., ва 14,6 мил. ди«. Услед п :ј- 

раста фабрикације повећаие су с« ваднице и плате ca 1 

мил. у 1987 год. ,гаа 2,3 мил. и 4,8 мил. дин. у варедн.им го- 

дивама. И робни трошшви, као што су о.сигурање, под- 

BOi3 и камата,бил1и су већи, na и камагге због вораста туђег 

капитала. Само незвмно' Оу се повећали адмвнистративни 

трошкови, што сведочи о штедши управе. Чист добитак 

нзносио je 4,5 мил. дињ npeMia 3,5 мил. у 1938 год. 555.000 

у 1937 год. Заједно са пренасом упраии je етајало на рас- 

положен»у крајем 1989 под. 8,4 мил. према 4 ииил. и 555.000 

див. у претходвим годинама!. Kaо  што смо већ помевули 

добита|к je пренет као pesepBia на рачув идуће годиве.

Чланови управиог одбора су г.г.: Др;. Иван Р. Ива- 

новић, претседник; Јелма Ив-авовић, ивж. Миховил Kaiprn- 

гић, Дамјан Бравковић, Милан М. Николић, д-р Иво Тар- 

таља, Милаа Милић, д-р Данмло Медаковић и ннж. Мак- 
симилијав Ухлирж.

Ш и р и т е 
НародноБлагостање

ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКА 

КАБЕЛА, A. Д., ЗАГРЕБ

Прошлогодишње пословање „Друштва за електро- 

технику и фабрике каб'ела a. д, Запреб” обављ,ало се та- 

кође под утицајем вемирних политичких прилика у свету. 

Због тога je и прошлогодишши коначви пословни резултат 

бво мање повољав од оног у претходвој години. Неста- 

шица гуме, која je изазвана блокадом, имала je за после- 

дицу смањење производње изоловавих спроводвика. Про- 

мет жичвих ужета био je такзђе слабији, због јаке ковку- 

ренције иностравих фирми. После изби-јања parrà у Европи 

ова конкуренција се je смањила, али су -се тада и у овој 

поеловвој грави јавиле тешкоће око вабавке сировина, тако 

да се огравичила и могућвост производње.

Друштво sa електротехнику и фабрика кабела a. д. 

освоваво je 1925 годиве. У прво време предузеће je имало 

своје седиште у Петровграду. У току 1927 ово je пресеље- 

но у Загреб. Главвица, која je првобитно износила 1 мил. 

дин. повишева je у 1980 год. на 3 мил., a у току 1937 ва 

9 мил. див., колико износи и данас. Предузеће производи 

жице за изолацију, каблове, кзоладиогви материјал, цеви, 

бакарве жице, бакарва и челична ужета итд.

Ево главвих билавсних позиција Друштва за електро- 

техвику и фабрике кабела a. д., Загреб, за паследње четири 

године:

Рачун изравнања

Актива 1936 1937 1938 1039

у хиљадама дивара

Иввестиције 13.315 13.692 14.047 14.203

Намештај 73 62 54 46

Роба и материјал 4.045 4.560 4.130 5.701

Дужници 4.719 6.027 7.179 4.781

Ефекти и кауције 129 129 123 136

Благајва 347 324 353 1.898

Пасива

Г лаввица 3.000 6.000 6.000 6.000

Резервни фонд 120 150’ 270 400

Специјалва резерва --- — ——■ 400

Пореска резерва -- — 1.000 2.878

Аморт. фовд 6.816 7.699 8.618 9.552

Повериоци 12.368 9.476 8.337 6.342

Прелазве ставке -- 266 --- --
Превос добити пр. год 33 49 348 398

Чиста добит тек. год. 291 1.154 1.314 795

Збир билавса 22.628 24,795 25,887 26.766

Рачун губитка и добитка

Расходи

Општи посл. трошк. 1.760 2.607 1.815 1.994

Плате 1.015 986 966 1.017

Камате 965 787 617 553

Предос добити 33 49 348 398

Чвста добит тек. г. 291 1.154 1.314 795

Приходи

Превос добити 33 49 348 398
Од фабрик. и про!д 4.031 5.624 4.713 4.360

Збир билавса извоси 26,76 мил. дин., за 1,9 мил. више 

него крајем претходве годиве. Ha страни активе видимо 

да највећи пораст гшказује позиција „роба и материјал”, 

која je повећава са 4,13 мил. крајем 1938 на 5,70 мил. дин. 

крајем прошле годиве. To je последица осетвог поскупље- 

ња сировива и помоћвог материјала. Иваче, како изгледа, 

количива „робе и л^атеријала” вије вишта већа од оне 

крајем претхадне годиве. Имвестиције извосе 14,2 мил., na 

су само за око 150 хиљ. див. веће вего крајем 1938, што 

здачи да у току прошле пословве годиве нису вршене ни- 

какве значајније нове иввестиције. Готовина у благајви je 

здатно повећава, са 358 хиљ. див. крајем 1938 ва 1,9 у



157

1939. Насупрот томе, стање дужника je осетно омањено, 

са 7,18 мил. у 1938 на 478 мил. див. у прошлој години. To 

je последица слабијег промета, a може се делом објаснити 

и све јачим ограничавањем кредитног пословања. Ha ин- 

весткције отпада 64,3<)/o целе активе (према 54,3% у 1938), 

на робу и материјал 21,3°/о (према 16|% у претходној го- 

дини) и на дужнике даљих 17,9|% (према 28|0/о у 1938).
Однос између инвестиције и сошствених средстава 

je повољан. Укупна сопетвена средства, заједно са фондом 

амортизације, пореском резервом и чистим добитком, из- 

носе 20,4 мил., док су инвестиције, заједно са намештајем, 

билавсираве са 14,25 мил. To значи да се и знатан део 

обртног капитала финансира сопственим средствима. По- 

вериоци износе 6,34 мил. (за око 2 мил. дин. мање кего 

крајем претходне године). Стање поверилаца je само не- 

знатно веће од стања дужника. To je повољно. Уопште 

треба приметити да се последњих година финаисијска 

структура предузећа знатно поправила, делом због пове- 

ћања главнице са 3 на 6 мил., које je извршено у току 

1937 године, a делом због дотације амортизадионом и 

другим. фондовима.
Од 1933 до краја 1937 стално се je поправљао и ии- 

тензитет запослења фабрике. Међутвм, у 1338 та тендеи- 

ција развитка je прекинута. Додуше, промет у 1938 није 

био слабији од оног из 1937, али су, због поскупљења си- 

ровина и повишења .надница и соцкјалнјх терета, бруто- 

приходи од фабрикације и продаје већ у тој години билк 

sa око 900 хиљ. дин. мањи него у претходној 1987 годи- 

ни. Опадање бруто-прихода наставило' се и у прошлој го- 

дини, у коjoj су износили 4,36 мил. према 4,71 мил. у 193S 

и 5,62 мил. дин. у 1937 години.

Промеие на страни расхода нису знатне. Међутим, 

ипак треба указати на то да се издади за камате из го- 

дине у годину смањују. У 1939 они су износили само 553 

хиљ. прем.а 965 хиљ. дин. у 1936. Издаци за плате износе 

1 јм и л . дин., за 50 хиљ. више него у претходној години. 

Општи пословни трошкови у 1937 години износили су 2,7 

мил. Упоредо- са смањењем бруто-при,хода од фабрикације 

и продаје, и они су у 1938 били за скоро 900 хиљ. дин. 

мањи од оних из претходне године, али су у 1989 опет 

повећани.

Чисти добитак за 1938 био je исказан ca 1 мил. 314 

хиљ. дин. Онај из прошле пословне године износи само 

795 хиљ. дин., али заједво са преносом нз 1988 достиже 

висину од 1 мил. 19Q> хиљ. дин. Од тога je употребљено 

600 хиљ. дин. за 10“/о дивиденду (као и у претходној го- 

дини), 135 хиљ. за тантијему и 80 хиљ. дин. за повећање 

резерввог фонда. Остатак од 378 хиљ. дин. пренет je на 

вови рачун.

BEOGRADSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA A. D.

U BEOGRADU

U današnje vreme svako industrisko preduzeće ima 

svoj poseban značaj, koji se procenjuje sa gledišta zemalj

ske odbrane. U tom pravcu Beogradskoj tekstilnoj indu

striji pri-pada naročita uloga, jer je ona u našoj zemlji važan 

proizvođač vate, hidrofilne gaze i zavoja, što je sve od 

neophodne potrebe za civilni i vojni sanitet. Dnevni kapa

citet proizvodnje iznosi za vatu oko 2000 kg, a za gazu oko

10.000 metara, tako da je ovo preduzeće u stanju da podmiri 

celu državnu potrebu, kao i privatnu potrošnju. Treba na

pomenuti da se kao sirovina za proizvodnju gore pomenutiih 

artikala moze upotrebiti i naš pamuk, koji se proizvodi u 

Južnoj Srbiji. Ni teškoće oko nabavke sirovina prema tome 

ne mogu da ometu fabriku u proizvodnji za podmirenje naj
ozbiljnijih potreba.

Beogradska tekstilna industrija a. d. osnovana je po

četkom 1924 godine. U stvari, ovo preduzeće je mnogo sta

rije, ali je pre toga bilo vođeno pod firmom Milan Ječme- 

nica i Ko. 1924 preduzeće je preduzeto od Jugoslovenskih 

tekstilnih tvornica Mautner a. d. Zagreb, i tom prilikom 

pretvoreno u akcionarsko društvo sa glavnicom od 6 mil. 

din., koja je 1925 godine povišena na 10 miliona. Fabrika je 

postepeno modernizirana i proširena, tako da je jedna od 

najvećih fabrika ne samo kod nas, već i na čitavom Balkan

skom poluostrvu. Preduzeće se rasprostire na veliki kom

pleksu zemljišta, ima predionicu pamuka sa radionicama za 

mešanje i sortiranje sirovina, belionicu, farbaricu i štampa

riju,, moderno uređenu tkaonicu i češljaonicu, kompletni 

uređaj za tkanje svile itd. Broj razboja je okruglo 800, a 

vretena 9.000. Proizvode se prvenstveno artikli za potrebu 

širokih narodnih slojeva, kao materijal za radničku odeću, 

zefir, porhet, srpsko platno, polusvilene tkanine za ženske 

haljine, pamučna ćebad itd.

Razvitak Beogradske tekstilne industrije nije se stalno 

kretao pod povoljnim uslovima. Zbog kratkovidne industriske 

politike Beogradske opštine, preduzeće je mnogo trpelo. To 

je bio i glavni razlog da je 1930 godine Mautner koncern od

lučio da proda to preduzeće. Većinu akcija otkupila je »Ju- 

gočeška« iz Kranja, zbog produbljivanja već stečenih pozi

cija u Srbiji i Vojvodini. Da bi se uštedilo na transportnim 

troškovima i da bi se proizvodnja prilagodila naročitim po

trebama na istaku i jugu države, otkupila je »Jugočeška« 

Beogradsku testilnu industriju. Na nesreću, već u 1930 godini 

nastupila je kriza, koja je vrlo teško pogodila i Beogradsku 

tekstilnu industriju. Preduzeće koje može da uposli 1500 

radnika, radilo je sa 300—400 radnika, a privremeno po

gon je bio i sasvim obustavljen. Reorganizacija preduzeća u 

1931/32 godini potpuno je uspela, ali preokret je došao tek 

docnije kao posleđica početka privrednog poleta. U 1934 go

dini postignut je prvi put čist dobitak, koji nije ni u nared

nim godinama isčezao. No ipak dobitak ni u jednoj godini 

do 1939 nije bio dovoljan da se eliminiše gubitak iz ranijih 

godina, koji je bio aktiviran. Tek u 1939 godini postignut je 

takav dobitak, da je omogućen otpis aktiviranog gubitka iz 

ranijih godina. Osim toga tada su prvi put vršeni i otpisi 

u obimu koji je odgovarao vrednosti investicija. Prema tome,

1939 godina pretstavlja jednu od povoljnih prekretnica u 

istoriji Beogradske tekstilne industrije. Završni računi se vide 

iz donje tablice.

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939
u hilj. dinara

Blagajna i Pošt. št. 445 294 97 2.304
Investicije i zemljište 53.457 58.802 53.902 49.285
Zalihe 16,263 19.125 21.390 20.145
Dužnici 6.601 6,572 8.116 6.822'
Tranzitne stavke 251 —. 111 36
Prenos gubitka 719 415 380 349

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond 236 523 384 335
Poverioci 54.377 69.155 61.176 59.095
Akcepti 12.180 —. 12.130 8.680
Tranzitorne stavke 61 215 _ ,
Dobitak 369 317 307 832
Zbir bilansa 77.223 80.210 83.997 78.941

Račun gubitka i dobitka

Gubitak

Opšta režija i kamata 4.224 4.900 5.771 4.909
Troškovi zastupnika 1.333 1.484 1.183 1.519
Osiguranje 188 193 200 180
Porezi — 573 162 273
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Amortizacija 1.688 1.427 765 5.027
Dubioze 17 43 40 68
Prenos gubitka 468 415 380 349
Dobitak 370 317 307 832

Dobitak

Prenos gubitku 468 415 380 349
Bruto dobitak 7.680 8.937 8.407 •12.828

Zbir gulbitka-dobitka 8.148 9.362 8.787 13.177

Vidi se da je već u 1936 godini društvo radilo dobro.

Od te godine do 1988 zbir bilansa raste, a u 1939 godini

opada sa 84 mil. na 79 mil., din. Ako se malo bliže pozabavi-

mo uzrocima pada zbira bilansa, vidimo da je ta pojava

izazvana nazadovanjem tuđih sredstava. Poverioci zajedno sa 

meničnim akceptima na najnižem nivou su za poslednje če

tiri godine. Sami poverioci iznose 39 mil. din. prema 61 mil. 

u 1938 i 69 mil. u 1937 godini, a akcepti 8.7 mil. prema 12 

mil. din. Iako poverioci ne prave veliku glavobolju Beograd

skoj testilnoj industriji, pošto su krediti dugoročni sa ka

rakterom učešća, ipak je od značaja da je preduzeće uspelo 

u jednoj godini da otplaiti srazmerno veliku svotu. To je 

najbolji dokaz da su se prilike zaista iz osnova poboljšale. 

Sopstveni kapital .preduzeća ostao je gotovo nepromenjen, 

glavnica sa 10 mil. din. i rezervni fond sa 335.000 din. prema

384.000 din. u 1938 godini. Smanjenje rezervnog fonda ve

rovatno je prouzrokovano nazadovanjem kursa državnih har

tija od vrednosti

Najveći deo obrtnog kapitala, oko 3/5, otpada na in

vesticije —  čija je vrednost bilansirana sa 49 mil. din. prema 

53 mil. u prethodnim trima godinama. Pad je prouzrokovan 

amortizacijonim otpisima. Zalihe sa 20 mil. din. prema 21 

mil. u 1938 godini kreću se u uobičajenim granicama. To 

važi i za dužnike, premda je nastupilo smanjenje u odnosu 

na 1938 godinu sa 8 mil. na 6.1 mil. din. Znatno je porasla 

gotovina sa 97.000 na 2.3 mil din, takođe kao posledica po

boljšanja poslovanja.

Vrlo dobro ilustruju bolju 1939 godinu račun gubitka 

i dobitka. Bruto dobitak se povećao sa 8 mil. u prethod

nim godinama na 12.8 mil. din., za više nego 50%. Pri tome 

su se izdaci samo neznatno povećali. Najveća stavka, opšta 

režija i kamata čak je i smanjenja sa 5.7 mil. na 4.9 mil. din., 

zbog smanjenja tuđih sredstava. Troškovi prodaje porasli su 

sa 1.2 mil. na 1.5 mil .din., srazmerno u manjoj meri nego 

promet. Znatan je porast amortizacionih otpisa, za preko

4 mil. din., na 5 mil., što je, kao što smo već spomenuli, omo

gućeno većim prometom. Za osiguranje izdato je 180.000 din. 

prema 200.000 u 1938 godini, za porezu 273.000 prema 162.000 

a dubioze iznose 68.000 prema 40.000. Neznatni otpisi sum

njivih potraživanja pokazuju da je kvalitet dužnika prvokla

san. Čist dobitak od 832.000 din. skoro je tri puta veći nego 

u ranijim godinama, kada je iznosio prosečno nešto preko

300.000 din.

U upravnom odboru su g. g.: Damnjan Branković, 

pretsednik; Mihajlo Đurić, potpretseđnik; d-r Vlada T. Mar- 

ković, d-r Bens Saboti, Maksim Horvic, Adolf S. Minh, d-r 

Vladimir Smolčić i L. Bridžens. Članovi nadzornog odbora su 

g. g. Lujo Mor, pretsednik; Nikola Sapundžić, Vilim S. Mor

gan i d-r Milorad Radovanović

ANILIN A. D., BEOGRAD

Moderna tehnika stvorila je monopol izumu, koji je 

zaštićen zakonodavstvom i patentima. Ima čitav niz takvih 

patenata važnih i manje važnih. Jedan od najpoznatijih i 

najgenijalnijih izuma ljudskog duha su anilinske boje, kojima 

je slomljen monopol izvesnih zemalja na polju prirodnih boja,

kao što je bio na pr. Indija za indigo. Posle izuma anilinskih 

boja stvoren je drugi monopol, koji je u našem vremenu 

doveo do stvaranja ogromnog koncerna I. G. Fabrenindustrie

A. G. čiji smo bilans i poslovanje prikazali i analizirali u br. 

34 str. 131. To ogromno preduzeće zastupljeno je kod nas 

specijalno za anilinske boje preko društva Anilin a. d., Beo

grad. Pored Anilin a. d. I. G. Farbenindustrie ima kod nas 

i druga zastupništva, tako Jugomil k. d. u Beogradu i u 

Zagrebu za mnogobrojne proizvode tog ogromnog koncerna..

Bilansi Anilin a. d. za poslednje tri godine ovako su 

izgledali;

Račun izravnanja

Aktiva

1937 1938

u hiljadama dinara

1939

Blagajna 458 266 808

Inventar 152 157 142

Roba 3.332 3.337 2.715

Dužnici 4.898 3,337 3.740

Filijala Skoplje 5.115 4.997 4.173

Menice 170 281 159

Razna aktiva 78 78 78

Gubitak 352 352 352

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000

Poverioci 12.145 12.151 9.992

Rezervni fond 99 128 129

Dobitak 319 — 137

Zbir bilansa 14.563 14,278

1938

12.258

Bruto dobitak 3.698

Dobitak filijale 29

I iz .bilansa se vidi da se najveći reo obrtnog kapitala 

sastoji od poverioca, koji su iznosili u 1939 god. 10 mil. din. 

prema 12 mil. din. u prethodnim dvema godinama. Glavnica 

od 2 mil. din. i rezervni fond od 129.000 din. čine znatno 

manji deo obrtnog kapitala. Takva struktura kapitala dolazi 

otuda što Anilin a. d. dobija robu na kredit od svoje matične 

firme i prema tome nije ni potrebno da ima visoki sopstveni 

kapital. Najveći deo obrtnog kapitala je u vidu robnih kredita 

kod mušterija. Tako dužnici centrale u Beogradu iznosili su

3.7 mil. din. prema 3.3 mil. u 1938 god i 4.9 mil. din. u 1937 

god., a filijala Skoplje 4.2 mil. din. prema 5 mil. u pret

hodnim dvema godinama. Jedan mali deo potraživanja po

kriven je menicama, čiji je iznos bio u 1939 god. 169.000 

prema 281.000 i 170.000 din. Kvalitet, potraživanja je, zahva

ljujući vilekom poslovnom iskustvu Anilin a. d., odličan. 

Vrednost robe na lageru bio je krajem 1939 god. 2.7 mil. 

din. prema 3.3 mil. u dvema prethodnim godinama. Pad vred

nosti lagera pokazuje da je posao oživeo i robni promet 

postao veći. T,o je prouzrokovalo porast blagajne .sa 458.000 

din. i 266.000 din. na 898.000 din. Vrednost inventara sa

142.000 din. prema 167.000 i 159.000 kao i razne aktive sa

78.000 din. su stabilne. Društvo vodi u aktivi gubitak iz ra

nijih godina u visini od 352.000 din., koji će se verovatno 

skoro otkupiti, pošto su poslovi, kao što smo već rekli, po

stali znatno bolji. Bruto dobitak na robi zajedno sa skopljan- 

skom filijalom iznosio je ukupno 4 mil. din. prema 3.7 mil. 

u 1988 god. Troškovi su iznosili 3.1 mil. din., porezi 626.560 

din. i otpisi 231.712 din. Postignut je čist dobitak od 137.000' 

dinara.

Članovi upravnog odbora su gg.: Nedeljko K. Savić, 

Dragan Tomljenović, Aleksandar Tifenbah i d-r Emer Tar- 

talja. Ü nadzornom odboru su ibili gg.: inž. Slavko Dimović,. 

Julius Gedulja i Franjo Majkoner.
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Privilegovano izvozno a. d. —  Beograd

PRIVILEGOVANO IZVOZNO A. D. — BEOGRAD

Velika je evolucija koju je preživela naša narodna pri

vreda od pojave svetske privredne krize, a takođe i u među

narodnim privrednim odnosima. Prizad koji je osnovan sa 

zadatkom da pomogne poljoprivredu u krizi, evoluirao je 

takođe i još uvek dobija nove zadatke. Uskoro treba da 

iziđe nova Uredba o Prizadu, da prilagodi njegov rad novim 

potrebama i prilikama. Iskustvo koje je stekao, stručnost 

kojom se on odlikuje i dobra organizacija dovoljne su ga

rancije da će on tim zadacima udovoljiti.

Svi poslovi kojima se Prizad bavio u prošloj godini, 

kao i ranijih godina, prikazani su detaljno u Izveštaju Uprav

nog odbora. Zasebno je prikazan rad svakog odeljenja, kao 

i efekat toga rada.

Poslovanje pšenicom. Na početku kampanje 1939/40 po

stojale su jcš znatne zalihe pšenice iz žetve 1938 godine. U 

to vreme cene na svetskim pijacama, koje su pokazivale ten

denciju opadanja, bile su dostigle nivo koji je odgovarao 

izvoznom paritetu od svega 55 din. za 100 kg. Kada se tome 

doda da je žetva 1939 godine bila obilna i dobra po kvalitetu 

ne samo kod nas, nego i u ostalim evropskim i prekomorskim 

zemljama, i da je Uredba o državnoj intervenciji kao po

četnu intervencionu centi odredila csnu od 165 din. za 100 

kg. paritet Tisa, onda će 'biti jasno da je ponuda pšenice po

čela dolaziti Prizadu neverovatnim tempom.

Ne samo imaoci starih zaliha, nego i oni koji su tek 

očekivali novu pšenicu formalno su preplavili »Prizad« ponu

dama, jer je svali pretpostavljao da će, s obzirom na velike 

zalihe i ogromnu nesrazmeru između cena na 'svetskom tržištu 

i intervencionih, ove poslednje u docnijirn mesecima biti sni

žene kao što se desilo i u prethodnoj kampanji. Prizad je 

činio krajnje napore da ibrzim diskoniranjem i preuzimanjem 

robe spreči slom cena. Još početkom avgusta upućeno je

120 šlepova pšenice u Nemačku. Međutim, ubrzo su se javile 

teškoće, jer se zbog izbijanja rata u Evropi nisu mogle do

biti potrebna transportna sredstva, tako da su ubrzo i raspo

loživi Prizadovi magacmi bili iprenapunjeni. U1 vezi s tim 

marža između Prizadovih cena i cena koje su plaćane proiz

vođaču, koja je u avgustu bila normalna i kretala se između 

8 i 15 dinara po kvintalu, popela se sredinom septembra 1989 

u nekim mestima i na 35 dinara i više.

U oktobru situacija se menja. Pošto je -berba kukuruza 

podbacila, počela je i tražnja pšenice da raste, a u vezi s 

tim porasle su i cene. Na taj način su već u drugoj polovini

1939 cene na slobodnom tržištu prešle intervencione, a do 

kraja juna 1940 dostigle su visinu od preko 260 dinara po 

kvintalu, baza šlep Tisa.

Društvo je u svemu otkupilo 357,15 mil. 'kg. pšenice. 

Od toga je iprodato u zemlji 102,39 mil. kg., a izvezeno je u 

Nemačku 165,11 mil. kg., u Italiju 50,19 mil. i u Španiju

29.85 mil. kg. Posao sa pšenicom završen je sa gubitkom od

66,77 mil. din. U Nemačku je izvezeno i 1192 vagona brašna.

Pored toga privatnim izvoznicima data je dozvola, za izvoz 

82 vagona brašna u Italiju, Nemačku i Švajcarsku.

Rad sa kukuruzom. Berba kukuruza 1939 godine je pod

bacila, kao što je to već spomenuto. Prizad je otkupio svega 

1965 vagona, od kojih je 700 izvezeno u Nemačku za račun 

kontingenta iz prethodne godine, dok je ostatak ustupljen 

Ministarstvu vojske, Drinskoj banovini, Direkciji za proučava

nje i organizaciju poljoprivrede i Gospodarskoj slozi.

Rad sa pasuljom. Prizad je otkupio 600 tona belog 

krupnog pasulja iz Peći, Đakovice i Gostivara. Od toga je 

prodato 100 vagona za Švajcarsku i 500 tona za Francusku.

Rad sa uljaricama. Iako je Prizad na razne načine for

sirao proizvodnju uljarica u zemlji, ipak je prošlogodišnji 

prinos bio vilo slab, tako da su se, kao što je poznato, ne

davno bili javili znaci oskudice jestivog ulja. Naročito je bio 

podbacio prinos suncokreta, koji pretstavlja glavnu sirovinu 

naše industrije jestivog ulja. Dok se u 1938 sa površine od

25.000 ha bilo dobilo 4.678 vagona suncokretovog semena, 

dotle su fabrike u prošloj godini, zbog rđavi'h vremenskih 

prilika, sa zasejane površine od 23.000 ha mogle da otkupe 

samo 3.400 vagona. Prinos uljane repice u 1989 iznosio je

595 vagona prema 900 vagona u prethodnoj i 800 vagona u

1937 godini. Ni ostale — pozne •— uljarice u 1939 godini nisu, 

dale dovoljan prinos za podmirenje domaćih potreba. Bun- 

devskiih koštica dobiveno je 285 vagona, 'belog maka 135 va

gona, sezamovog semena 42 vagona, lanenog semena 245. va

gona i ricinusovog semena 16 vagona. Prema tome, prinos 

svih uljarica u 1939 iznosio je 4.718 vagona prema 6.723 va

gona u 1938, što znači da je bio za oko 30% manji.

U prošloj godini Prizad je intervenisao uglavnom samo 

kod otkupa uljane repice. Interes fabrika za žetvu ove uljarice, 

koja je počela normalno prvih dana juna rneseca, bio je mi

nimalan, jer se u to vreme očekivalo da će prinos suncokre

ta biti znatno bolji. Pored toga fabrike su u to vreme raspo- 

lagale još priličnim stokovima ulja i neprerađenih sirovina iz 

prethodne godine. Zbog toga je Prizad, u interesu održavanja 

propisane minimalne cene, morao kod otkupa intervenisati. 

Od ukupne, žetve rezice, koja je sa zasejanih 14.000 ha dala

596 vagona, Prizad je otkupio 267 vagona odnosno 43% ce- 

iokupne domaće žetve. Kada se pouzdano videlo da će sunco

kret podbaciti, ova repica je ustupljena našim fabrikama je

stivog ulja. Za suncokret .bila je propisana otkupna cena od 

170 dinara po kvintalu. Fabrike su otkupile celu žetvu bez 

Prizadove intervencije, a plaćale su najpre 171 dinar po kvin- 

talu, a kasnije i do 220 dinara. Ni kod ostalih uljarica u 

prošloj godini nije bila potrebna intervencija Prizada na do

maćem tržištu, ali je njegovim posredstvom uvezeno 380 va

gona suncokretovog semena iz Bugarske, zatim 117 vagona 

lanenog, 70 vagona ricinusovog semena i, u svrhu setve u 

južnim pfedelima. naše države,. 40.000 kg pamučnog semena.

Za Uljarsko-semenski fond Prizad je u prošloj godini 

ubrao 5,19 mil, din,, a izdao je ©90 hilj, din. za semensku
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akciju, kontrabiranje, štampanje uputstava za gajenje rici

nusa itd. Stanje ovog fonda, sa prenosom iz prethodne godine, 

dostigao je visinu od 16,69 mil. din.

Rad sa suvom šljivom, pekmezom i voćem. Rod šljiva 

u 1939 bio je rekordan, a iznosio je oko 100.000 vagona. Re

kordna je bila i proizvodnja suvih šljiva koja je premašila

7.000 vagona (prema 1.360 vagona u 1938 i 380 vagona u 1937 

god.). Terminski poslovi sa suvim šljivama otpočeli su kra

jem 1939 u znaku obilnog roda s jedne i otežane prodajne 

mogućnosti s druge strane. U najboljem slučaju moglo se u 

to vreme računati sa plasmanom od oko 3.500 vagona suvih 

šljiva, za koje bi se mogle postići viša cena nego na slo

bodnim tržištima. Za daljih 3.500 vagona postojala je teorijska 

mogućnost prodaje na slobodnim tržištima, ali samo po ce- 

nama nižim od postojećeg pariteta za kalifornijsku robu, 

koji se kretao oko 120 din. za 100 kg., franko naše utovarne 

stanice. Prema tome, s obzirom na proizvodnju od preko

7.000 vagona, bila je za održavanje cena na domaćem tržištu 

iznad američkog pariteta neophodno potrebna državna in

tervencija. Prizad je sprečio katastrofu za proizvođača, do 

koje je lako moglo doći, time što je najpre otkupio 2.300 

vagona za izvoz u Nemačku po cenama od prelio 100% iznad 

svefskog pariteta, i to pre nego što je prodao ma i jedan 

vagon te robe, .a otkupljivao je svaku ponuđenu mu količinu 

i tpreko tadanjih mogućnosti prodaje u Nemačkoj.

Sredinom jula 1939 Ministar trgovine i industrije odre

dio je minimalne cene od 290 din. za običnu garnituru i 310 

din. za veliku garnituru u vrećama, franko vagon Brčko. 

Pojedinačne cene formirale su se zatim između 226 din. za 

»merkantil«-robu i 360 din. za tip 70/75. Najzad, 19 septembra

1939 zaveden je i izvozni monopol za suve šljive, a njegovo 

izvršenje povereno je Prizadu, koji je otkupio 4.156 vagona, 

od kojih je izvezao 3.095 vagona u Nemačku, 808 vagona u 

Francusku i 40 vagona u Italiju. Privatni izvoznici u isto vreme 

su izvezli 2.053 vagona (1.555 vagona u Češko-Moravsku, a 

ostatak u Švajcarsku, Englesku, Slovačku i druge zemlje).

Zbog rata u Evropi situacija na domaćim i stranim tr

žištima suvih šljiva znatno se izmenila, jer je njegovo izbi

janje neočekivano stvorilo velike i povoljne prodajne moguć

nosti. Kada se, zatim, u proleće ove godine pokazalo da pret- 

stoji vrlo slab rod šljiva, cene su postepeno dostigle visinu 

od 4 do 5 din. po kg. Ovim nepredviđenim promenama može 

se objasniti činjenica, da je prošlogodišnji rad Prizada sa 

suvim šljivama završen sa dobitkom od 63,81 mil. din. Taj 

neočekivani dobitak biće uipotrebljen za unapređenje voćarstva, 

a naročito šljivarstva, tako da će se našim voćarskim kraje

vima taj iznos zaobilaznim putem ipak vratiti.

Početna intervenciona cena za pekmez određena je -sa 

245 din. za 100 kg., franko vagon paritet Kragujevac. U sep

tembru ta cena je povišena na 260 din., a u novembru, kada 

je počeo izvoz u Nemačku, čak na 300 din. Prizad je otkupio 

svega 53 vagona robe, koji su u celosti izvezeni u Nemačku. 

Privatni izvoznici kojima su bila prepuštena ostala tržišta 

izvezli su oko 250 vagona, a u zemlji je ostala još neprodata 

zaliha od oko 50 vagona. Inače, zbog nepovoljnog ishoda nove 

berbe šljiva cena pekmeza je u međuvremenu skočila na pre

ko 600 din.

Kod nas se postepeno razvija i proizvodnja raznih voć

nih ,pulpi, uglavnom od kajsija, višanja, jagoda, trešanja i 

kupina. U 1939 ona je dostigla 160 vagona. Od toga je 70 va

gona izvezao Prizad u Nemačku, a ostatak su izvozili privatni 

Izvoznici, naročito u Švajcarsku, Englesku i Češko-Moravski 

'Protektorat.

Što se tiče izvoza svežeg voća u Nemačku, uprava Pri

zada podvlači u izveštaju, da su iskorišćeni u celosti svi odo

breni nam kontingenti (1.700 vagona svežih jabuka, 200 vago- 

nžr svežeg grožđa i 1.608 vagona sveže šljive). Za izvoz sve

žih jabuka i grožđa Prizad je odobravao premije. Inače, bla

godareći Prizadovoj intervenciji, u prošloj godini nije došlo 

do obaranja cena našem voću na stranim tržištima, koje je 

ranije bilo posledica međusobne konkurencije naših izvoznika.

Posao sa vinom i rakijom. Prizad je Uredbom od 2 mar

ta 1940 dobio i zadatak da u svrhu izvoza vrši kupovine vina 

i rakije. Iako je vreme od tri meseca, koliko je trajala inter

vencija u prošloj 1939/40 poslovnoj godini, bilo vrlo kratko, 

iako, je, pored toga, Prizad morao prethodno da svlada raz

ne organizacione i tehničke teškoće, ipak se može reći da je 

rezultat intervencije bio povoljan. Još u samom početku in

tervencije cene su skočile za 10-—20%, a posle mesec dana i 

za 30—501%. Intervencija je počela 21 marta 1940. Do konca 

juna otkupljeno je 1,138.256 kg rakije za 5,44 mil. din. i

753.000 kg vina za 2,75 mil. din. U pogledu izvoza vina uspelo 

se da nam Nemačka osigura kontingent od 1,5 mil. rajhsma- 

raka, pa je za ovu godinu Prizad već ugovorio i vrste cene 

vina koje će se izvesti.

Posao sa opšumom. Prinos opiuma iz ig8rbe 1939 g. bio 

je bolji od onoga 1938 godine, ma da je zasejana površina 

u obe godine bila jednaka (8.250 ha). Prizad je do 30-VI-1940 

otkupio 53.889,25 kg. opiuma ođ prošlogodišnje berbe po ceni 

od 25 din. za 1!% morfiuma u kg. opiuma (.prema 41.735,38 

kg u 1933/39 po 20 din. po jedinici morfiuma). Društvo je, 

pored toga, otkupilo i 24.870,79 kg starog opiuma, koga je na 

osnovu prijava izvršenih u smislu propisa Uredbe od 14 de

cembra 1938 bilo 57.791,83 kg. To znači da je od starih zaliha 

ostalo još neotkupljeno 32.863,43 kg.

Prodaje našeg opiuma u inostranstvu vršio je, kao i 

ranijih godina, Centralni jugoslovensko-turski biro u Cari

gradu. Od početka jula 1939 do konca juna 1940 on je pro

dao 516,201,07 kg. opiuma, od čega otpada ok.o 181% na našu 

robu. Prema 1938/39 u kojoj je prodato ukupno 234.496,92 

kg opiuma prodaja u prošloj poslovnoj godini je više nego 

udvostručena. Za izvezeni domaći opium ostvarena je prosečna 

prodajna cena od 29 dinara po jedinici morfina u kilogramu 

opiuma. Povećane su i prodaje domaćoj industriji opijata sa 

3.312,50 kg opiuma u 1938/39 na 7.545,30 kg. u 1989/40.

Prizadove zalihe opiuma iznosile su:

30-VI-1934 9.054,6 kg. 30-VI-1938 52.060,6 kg.

30-VI-1935 48.864,6 kg. 30-VI-1939 49.696,9 kg.

30-VI-1936 61.929,8 kg. 30-VI-1940 6.712,4 kg.

30-VI-1937 71.425,5 kg.

Kao što se vidi, više nema ogromnih stokova neprodate 

robe, koji su u ranijim godinama dostizali zabrinjavajuće di

menzije. ! višak prihoda opiumskog odeljenja ovoga puta je 

znatno veći od onoga koji je iskorišćavan ranijih godina. 

Bruto zarada ovog odeljenja u 1969/40 iznosila je 20,49 mil. 

(prema 2,4 mil. din. u 1938/39), tako da je posle pokrića re

žijskih troškova ostao čisti dobitak od 19,31 mil. din. Ceo 

taj iznos unet je u Rezervni fond za eventualne gubitke na 

opiumu, koji je time dostigao visinu od 28,84 mil. din.

Uporedni pregled rada pojedinih odeljenja ovako iz

gleda (u zagradi podaci za 1938/39 godinu):

Stare zalihe i kupovine Prodaja i ostatak

mil. kg. mil. din mil. din.

Pšenica 357,2 (176,8) 516,7 (284,8) 537,4 (284,6)

Kukuruz 19,5 (111,6) 31,2 (121,8) 31,1 (126,1)

Pasulj 0,6 ( --- ) 3,1 ( --- ) 1,1 ( --- )
Uljarice 6,2 ( 9,1) 14,5 ( 24,5) 14,6 ( 24,8)

Šljive 41,5 ( 6,6) 116,3 ( 29,2) 180,1 ( 29,5)

Pekmez 0,5 ( 0,6) 1,4 ( 2,9) 2,1 ( 3,1)

Razno voće 0,7 ( — ) 3,7 ( --- ) 4,1 ( — )

Vino i rakija 1,9 0---) 8,2 ( — ) 8,2 ( — )

Razna roba CO o /—
v 66,0 ( --- ) 67,1 ( --- )

Morfin 0,1 ( 0,1) 31,3 (18,2) 51,8 ( 20,6)
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Obim posla u odnosu na prethodnu godinu -povećan je 

znatno kod pšenice i suvih šljiva, dok je poslovanje sa kuku

ruzom bilo slabije. Kao što je već spomenuto, kod poslovanja 

sa pšenicom pretrpljen je gubitak od 66,7 mil., dok je rad 

sa suvim šljivama završen sa bruto zaradom od 63,8 mil., a 

rad sa opiumom — sa bruto, zaradom od 20,5 mil. din. Na 

poslednjem redovnom zboru akcionara, koji je održan 29-IX-

1940, paia je iprimedba da se rad Prizada širio i horizontalno 

i vertikalno. Ta činjenica je sasvim tačna, ali se zbog nje 

ne mogu činiti zamerke Prizadu, jer je takav razvitak bio 

izazvan potrebama. Zadaci su se javljali i trebalo ih je obaviti. 

Zasluga je Prizada da su ti zadaci, uprkos najraznovrsnijim 

teškoćama koje su se javljale obavljeni stručno, savesno i 

s dobrim rezultatima.

U prošloj 1939/40 poslovnoj godini Prizad je kupio 

45.636 vagona razne robe u vrednosti od preko 880 mil. din., 

dok je u 1938/39 bilo kupljeno 30.498 vagona -u vrednosti od 

482 mil. din. Ukupni robni promet kupovine i prodaje u 

1939/40 izneo je 89.196 vagona razne robe u vrednosti od 

1 milijardu 720 mil. din.

Finansiranje poslova. Za poslovanje u 1939/40 država 

je svojom garancijom obezbedila Prizadu kredit od 335 mil. 

din. (od čega 250 mil. za posao sa pšenicom). Pred kraj po

slovne godine ta državna garancija povećana je za daljih 

100 mil., na 435 mil. din. (50 mil. za posao sa vinom i raki

jom i 50 mil. za posao s vunom). Dok je u 1938/39 roba do

lazila društvu postepeno, tako da kupovine nikad nisu anga- 

žovale suviše velike iznose i da je finansiranje izvršeno isklju

čivo sopstvenim sredstvima, dotle je »Prizad« u 1939/40', i 

pored uvećanih sopstvenih sredstava, bio prinuđen da se u 

znatnoj meri koristi i kreditima koji su mu bili stavljeni na 

raspoloženje. Do toga je došlo, pre svega zbog ogromne 

ponude pšenice na početku kampanje, kao i zbog otkupa ve

likih količina suvih šljiva u relativno kratkom roku. Tempo 

kojim su vršene iprodaje i inkaso bio je takođe sporiji nego 

u prethodnoj poslovnoj godini. Inače, angažman Prizada po 

korišćenim kreditima, koji u toku godine nikada nije prema

šio iznos od 220 mil. din., likvidiran je do početka marta 1940.

Upotreba preferencijaia. Pri izvozu u zemlje u kojima 

naša država uživa kontingente sa preferencijalima »Prizad« 

je u prošloj poslovnoj godini naplatio neto 78,7 mil. Od toga 

je u toku godine utrošeno 6,8 mil. din. na intervencione cilje

ve. Od ostatka upotrebljeno je: za povećanje fonda za una

pređenje agrarne proizvodnje 11,98 mil., za dotacije fondu za 

unapređenje i kontrolu izvoza voća 16,37 mil., za izvršenje 

programa za pomaganje voćarstva 34,95 mil., za izvršenje pro

grama nabavke i raspodele plugova 5 mil., za rezervu za do

prinos dopunskom osiguranju službenika 2,5 mil. i za deli- 

mični otpis inventara vinskog odeljenja 1,10 mil. din.

Unapređenje poljoprivrede. Iako komercijalna ustanova 

Prizad pomaže popravljanje kvaliteta poljoprivredne proizvod

nje. U tom cilju društvo daje subvencije. Banovinskim semen- 

skim fondovima podeljeno je 6,5 mil. za nabavku semena. Za 

nabavku trijera i plugova podeliće se u sledećoj godini 10 mil. 

Za unapređenje voćarstva obezbeđeno je 44,5 miliona dinara u 

toku sledećih deset godina (od toga 1941 godine 6,05 miliona 

din.). Izvođenje plana na terenu vrši se sa 15 stručnjaka, od 

kojih su desetorica aktivni banovinski činovnici, a njih 5 su 

imenovani od strane »Prizada«. Pored ostalog ovaj plan obu

hvata akciju oko uređenja voćnjaka (nega voćaka i suzbijanje 

štetočina), održavanje voćarskih tečajeva, nabavku i raspodelu 

voćarskog alata, davanje pomoći kod gradnje sušnica, izgrad

nju sa,birališta voća, davanje pomoći za preradu voća itd. Plan 

predviđa da se za 10 godina podigne oko 25.000 hektara ra

cionalno uređenih voćnjaka sa preko 3 miliona voćnih sad

nica, oko 1.000 hektara vinograda sa oko 8 mil. loza stonih 

kvalitetnih sorata, 25 sabirališta voća itd.

Završni računi »Prizada« za četiri poslednje godine

ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40

Blagajna

u

3.278

hiljadama dinara 

2.356 3.924 7.009
Blag. zapisi M. f. --- - 52.000 --- 133.329

Klirin. čekovi (uplate) 11.217 8.054 23.333 4.339

Hartije od vrednosti --- --- 11.067 16.600

Roba:

opium 18.928 7.809 6.675 2.556

pšenica 6.519 --- 751 20.710

kukuruz 1.209 --- 1.453 5.937

šljive --- --- 35 5.509

uljarice — --- 2.057 —•—

vino ——- --- --- - 2.754

rakija --- _ _ 5.443

razno 867 --- --- 8.993

Banke 30.624 148.690 197.913 121.216

Ostali dužnici 224.549 16.028 46.461 101.378

Dužnici za prefer. 15.206 7.371 --- 7.109

Nekretnine --- --- --- 16.042

inventar vinskog odeljenja --- --- --- 1.000

Kaucije 2.514 5.131 2.600 6.705

Prenosne stavke 26.265 593 5.844 5.813

Garanc. ostave itd (209.696) (371.170) (302.360) (11.882

Pasiva

Glavnica 15.000 40.000 50.000 50.000

Fondovi

za investiciju 67.889 104.313 138.389 138.389
Min. trg. i ind. 15.000 15.000 15.000 15.000
za unapr. agr. pr. 10.000 13.995 13.000 14.615
za voćarstvo 4.015 10.098 13.627 24.183
za amort. od zgrade --- 5.000 8.000 6.947
za hart, od vredn. -- 5.000 10.000 10.000
uljarsko-semenski 4.429 8.959 14.189 18.693
rezervni 65 57 57 57

Ukupno 101.398 162.422 212.262 227.884

Rezerve:

za nabavku plugova --- - --- --- - 5.000
za penz. osig. --- --- —— 2.500

za ev. gub. na opiumu 6.782 8.260 9.576 28.845
za otp. sumnj. potr. 8.489 8.364 7.968 7.740
za otp. s. potr. 2. R. 1.773 39 22 22

Ukupno 17.044 16.663 17.566 44.107

Poverioci:

Min. trgovine 25.000 10.000 —_ ___
Min. fin. Ž. R. 1.989 1.04.4 1.043 1.043
banke --- --- --- --
ostali 65.357 3.808 11.958 134.464

Ukupno 92.346 14.853 13.001 135.507

Menični akcepti 95.000 —.— _—. ,___
Nenapl. preferenc. 15.206 7.371 —__ 7.123

Polagači kaucije 2.734 5.176 2.974 6.705

Prenosne stavke 1.977 994 5.607 415

Čist dobitak 527 552 702 702

Zbir. bil. bez gar. itd. 341.231 248.032 302.113 427.443

Zbir poslednjeg bilansa iznosi 472,4 mil. din. i veći 

je za 170 mil. od onog iz prethodne godine.
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Do 1937/38 glavnica je iznosila samo 15 mil. Njeno 

povećanje najpre na 50 mil. din. izvršeno je tako, što je 

»Prizad« za to potrebne iznose izdvojio iz naplaćenih pre- 

ferencijala i stavio ih na raspoloženje Ministarstvu trgo

vine i industrije, s tim da se upotrebe za povišenje glavnice.

Skoro svi fondovi obrazovani su u toku poslednjih 

5 godina, i to većinom putem odvajanja iz naplaćenih pre- 

ferencijala. Krajem 1934/35 ukupni fondovi iznosili su samo 

465 hilj. din. U sledećim godinama oni rastu najpre na 28,7 

mil., a zatim na 101,4 mil., 162,4 mil., 212,2 mil. i, najzad, 

u prošloj poslovnoj godini na 227,9 mil. din. Najjači je fond 

za intervenciju, koji je krajem prethodne godine dostigao vi- 

einu od 138,4 mil. din., na kojoj je ostao i u toku cele prošle 

poslovne godine. U prošloj godini nije bilo nikakvih pro- 

mena ni kod fonda Ministarstva trgovine i industrije (koji 

iznosi 15 mil.) niti kod fonda hartija od vrednosti (koji iz

nosi 10 mil. din.). U toku prošle godine iz fonda za unapre

đenje agrarne proizvodnje upotrebljeno je 10,36 mil., ali je 

on novom dotacijom od 11,36 mil. povišen na 14,6 mil., tako 

da je za 1,6 mil. viši nego krajem prethodne godine. Iz fonda 

za kontrolu i unapređenje voća u toku 1939/40 upotreb

ljeno je 6,09 mil. din., a dotiran mu je novi iznos od 16,37 

mil. Ostali prihodi tog fonda iznosili su 274 hilj. dinara. Iz 

amortizacionog fonda upotrebljen je iznos od 1,05 za otpis 

novog nameštaja. Uljarsko-semenski fond, koji je u po* 

slednjem bilansu iskazan sa 18,69 mil., nema nikakve veze 

sa preferencijalima; on se obrazuje iz doprinosa koje Pri

zad naplaćuje na osnovu propisa Uredbe o snabdevanju in

dustrije semenskog ulja uljanim semenom od 14 juna 1936. 

U toku 1939/40 Prizad je za ovaj fond ubrao 4,40 mil. din. 

Ostali prihodi tog fonda bili su 790 hilj. din., a iz njeg je 

upotrebljen iznos od 690 hilj. din.

Pored glavnice i fondova postoje i razne »rezerve« u 

visini od 44,1 mil. din. Najveća je rezerva za pokriće even

tualnog gubitka na opiumu.

Glavnica, fondovi i rezerve iznose 322 mil. din., za 

42 mil. din. više nego krajem prethodne godine. Krajem 

1935/36 glavnica, rezerve i fondovi iznosili su samo 59 mil. 

To znači da je u toku poslednje četiri godine sopstvena 

sredstva povećana za S4t puta. Blagodareći jačanju finan- 

sijske snage Društva, ono će biti u stanju da s uspehom vrši 

poverene mu zadatke i u lošijim vremenima.

Poverioci iznose 135,7 mil. prema 13 mil. krajem pret

hodne godine. Prizad bi se mogao bez naročitih teškoća od

mah osloboditi te obaveze, jer je krajem 1939/40 u svom 

portfelju imao za 133,3 mil. din. blagajničkih zapisa, a ra

spolagao je i gotovinom od 7 mil. din., kao i klirinškim če- 

Kovima u iznosu od 4,3 mil.

Krajem prethodne poslovne godine ukupne zalihe robe 

nisu iznosile ni punih 11 mil. din. U poslednjem bilansu iska

zane su sa 51,9 mil. Odeljenje za žito imalo je još 8,7 mil. 

kg pšenice, 3,4 mil. kg kukuruza i 2,4 mil. kg razne robe, 

dok je u odelenje za voće ostalo još nejprođatih 2,13 mil. 

kg suvih šljiva. Do 30 juna 1940, pored toga, nije plasirano 

ništa ni od otkupljenog vina i rakije. U odnosu na prethodnu 

godinu smanjena je jedino zaliha opiuma, dok su uljarice 

ustupljene fabrikama.

Dužnici iznose 222,5 mil. (ne računajući dužnike za pre- 

ferencijale koji su iskazani sa 7,1 mil. din.). Od toga otpada

121 mil. na potraživanje od banaka i 101 mil. din. na ostale 

dužnike, uglavnom kupce robe.

Hartije od vrednosti, koje, se znatnim, delom sastaje iz 

akcija Privilegovanog a. d. za silose, bilansirane su sa 16,6 

mil., a nova palata »Prizada« iskazana je sa 16,04 mil. din.

Evo računa gubitka i dobitka:

Rashodi 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40

O
ai hiljadama dinara

Plate 2.399 2.702 2.647 3.785
Upravni i adm. troškovi 1.346 2.065 2.329 4.435
Režijski troškovi 1.689 1.509 1.468 2.157
Kamata 3.687 — .— — ._ _#_
Otpisi — .— 279 47 333
Gub. na robi i razno —.— —.—. — 80.459
Dobitak 527 552 702 —.—

Prihodi

Zarada na robi i razno 7.623 6.581 6.641 91.169
Carigr. op. fond 12 —.— —.— —.—

Uljarsko-sem. fond 1.705 —.— — .— —._
Prenos dob. ran. g. 308 527 552 —.__

Zbir prih. ili rashoda 9.648 7.108 7.193 91.169

Prizad nije preduzeće koje se rukovodi isključivo pri- 

vatno-privrednim principima. On je organ državne ekonomske 

politike, pa se stara u prvom redu o nacionalno-ekonomskim 

ciljevima. Sa toga gledišta treba i ceniti uspeh ili neuspèh 

njegove delatnosti. Već je spomenuto da je »Prizad« u pro

šloj godini imao dobitak od 63,8 mil. din. na poslu sa suvim 

šljivama. Iz poslovnog izveštaja vidimo da Uprava »Prizada«, 

u stvari, žali što je došlo do tog dobitka. Da je »Prizad« 

mogao da predvidi povećanje prodajnih cena suvih šljiva, 

do koga je došlo zbog izbijanja rata u Evropi, sigurno je da 

ovog dobitka ne bi bilo, jer bi se »Prizad« postarao da 

otkup vrši po cenama koje će onemogućiti pojavu dobitka. 

Rad sa pšenicom i kukuruzom završen je s gubitkom, ali 

je i taj gubitak pokriven bez teškoća, jer »Prizad« ima pre- 

fercncijale, iz kojih može ne samo da pokriva razlike između 

viših cena nabavnih i nižih prodajnih cena, nego da stvara, 

kao Što smo videli, i znatne fondove i rezerve.

Režije Društva u prošloj godini bile su za prosečno 

57,83% veće od onih u 1938/39. Naročito su porasli upravni 

i administrativni troškovi (za 90,41%). Povišenje rashoda iza

zvalo je delom povećanje obima poslovanja, a delom opštim 

poskupljenjem do koga je došlo u vezi s izbijanjem rata 

u Evropi. Inače, kada se rashodi stave u odnos sa ukupnim 

robnim prometom, vidi se da su prema 1938/39, u stvari, 

sve pozicije rashoda snižene. Dok je, na pr., u 1938/39 na 

svakih 100 dinara prometa izdato 0,28V2 dinara za plate, dotle 

je u 1939/40 za plate izdato samo 0,22 dinara, a ukupni re

žijski troškovi, zajedno s platama i admin. troškovima, pali 

su sa 0,70% od prometa u 1938/39 na 0,591% od prometa u 

prošloj godini.

U upravnom odboru »Prizada« za 1939/40 godinu bila 

su g. g.: d-r Sava Obradović (pretsednik), Zaharije Starčević, 

inž. Ante Makar, d-r Šime Debelić, d-r Silvester Đunijo, d-r 

Miljenko Marković, Sava Delić, d-r Joža Basaj, Bećir Đon- 

lagić, poč. Voja Petković, Jovan Ćulum, d-r Đorđe Donević 

i d-r Dragutin Tot (generalni direktor). U nadzornom odbo

ru nalazila su se gospoda: d-r Milutin Bošković (pretsednik), 

inž. Jovo Popović, Dimitrije Krsmanović, Đoko Perin i Jo 

sip Anić. Komesar Ministarstva trgovine i industrije bio je 

g. Velibor Gligorić.
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Sadržaj :
Angio-praška kreditna banka — Prag 

Brodarsko a. d. »Oceania« — Beograd 

Crnogorska banka na Cetinju

ANGLO-PRAŠKA KREDITNA BANKA —  PRAG

Privreda Češke i Moravske preživela je u 1939 g. tako 

duboke promene, koje se dešavaju samo izuzetno u životu 

država. U martu je osnovan Češko-Moravski Protektorat pod 

okriljem Nemačke. Posle toga je došlo do prilagođavanja 

privrede prilikama u Nemačkoj. U industriji, trgovini i po

ljoprivredi osnovane su privredne grupe, slične na odgovara

juće nemačke organizacije. Cene su najstrožije kontrolisane, 

od novo osnovanog Ureda za cene, koji je imao otsudnog 

uticaja na formiranje nadnica i na cene, svih usluga. Osnovane 

su ustanove za posredovanje rada. Nezaposlenost je nestala, 

zahvaljujući u prvom redu tome, što je veliki broj radnika 

zaposlen u Nemačkoj. Ali i industrija u Češkoj i Moravskoj 

radila je odlično i zaposlila veći broj radnika nego ranije. 

To važi naročito za industriju gvožđa za preradu koža, za 

hemijsku industriju, za rudnike uglja i proizvodnju koksa. 

Građevinska delatnost je oživela i sa njom i one industrijske 

grane, koje proizvode građevinski materijal, čija je potrošnja 

delimično ograničena. Spoljna trgovina bila je živa sa Nemač- 

kom i sa evropskim neutralnim zemljama, dok je potpuno 

prestala sa zapadnim zaraćenim zemljama. Sa neklirinškim 

zemljama postignut je izvozni višak od 500 mil. č. k. U k li

rinškim zemljama je postepeno nestalo klirinškog potraži

vanja i posle toga je došlo do pasivnih salda.

Pored češke krune postala je nemačka marka zakonsko 

sredstvo plaćanja u odnosu 10 : 1. Tržište -novca bilo je počet

kom 1939 likvidno. Politički događaji u martu i izbijajnje 

rata u septembru 1939 g. prouzrokovali su osetan pad uloga. 

Jedan njihov deo vratio se kod banaka kao odmah raspolo

živo potraživanje po tekućim računima. . Jednovremeno po

pustilo je interesovanje za kratkoročne kredite, dok su živo 

traženi dugoročni u investicione svrhe.

U vezi sa bilansom Anglo-Praške kreditne banke najviše 

nas interesuje kako su ti događaji uticali na njeno poslovanje. 

Prilikom detaljnije analize pojedinih pozicija videćemo, da 

su i u bilansu Anglo-Praške kreditne banke nastupile znatne 

promene. No te promene ipak nisu takve prirode, da bi izme- 

nile dosadašnje stanje. Događaji u 1939 g. imali su svoje 

znatne reperkusije i na bankarstvo Praga. Najveće banke 

produbile su postojeće veze sa nemačkim velebankama, a 

ukoliko ih nisu imale požurile su se da stiču veze. Anglo- 

Praška kreditna banka imala je već i ranije odlične veze sa 

nemačkim bankama. Prirodno je da je ona te veze naročito 

pažljivo negovaia u protekloj godini. Ali je vrlo značajno da 

je Anglo-Praška kreditna banka sačuvala svoju potpunu sa

mostalnost.

Anglo-Praška kreditna banka održava u našoj zemlji 

filijalu, koja se u našim privrednim krugovima gotovo i ne 

smatra kao strana novčana ustanova, nego kao domaća banka,

toliko je srasla sa našom privredom. U vezi sa čehoslovačkim 

događajima prošle godine, a i posle izbijanja rata bilo јг na

vale i na njene šaltere. Ali se filijala pokazala na visini svog 

zadatka kao i centrala. Svi oni koji su tražili svoje uloge is

plaćeni su, te filijala Anglo-Praške kreditne banke danas uži

va isto poverenje kao i ranije. Poslovi beogradske filijale 

zadiru duboko i u industrijski sektor. Ona kontroliše dve 

fabrike šećera, fabriku piva i nekoliko preduzeća u tekstilnoj 

industriji. U istim industrijskim granama su zainteresovane 

bančine druge dve filijale na Balkanu, u Bukureštu i Sofiji.

Anglo-Praška kreditna banka ima još jednu filijalu u 

Londonu sa kojom zbog rata ne može da održava vezu. 

Filijala u New-Yorku mora takođe više samostalno da radi, 

pošto je veza i sa njom teška. Druge dve filijale u Bratislavi 

i u Košicama nisu od većeg značaja.

Iz bilansa za poslednju godinu, koju sadrži donja ta

blica, najbolje će se videti promene koje su nastale:

Račun izravnanja

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u mil. č. k.

Blagajna i potr. po viđ. 280.5 287.9 271.9 311 4

Devize 17.5 16.7 20.4 20.4

Menice 145.5 223.2 168.2 121.5

Hartije od vrednosti 498.9 514.3 529.8 604.8

Učešća 73 73 73 73

Dužnici 2.013.2 2.116.5 1.712.2 1.544.5

Nepokretnosti 77.5 75.8 65.3 64.2

Prenos aktiva 29.1 15.6 15.8 25.1

Vrednost penz. fonda 62.3 62.3 62.3 62.3

Pasiva

Glavnica 120 120 120 120
Rezervni fond 18.2 18.3 18.4 18.4
Penzioni fond 62.3 62.3 62.3 62.3
Ulozi na štednju 1.055,8 1.094.4 810.4 626.4

Poverioci 1.916.0 2.059.8 1.883.3 1.974,6
Prenosila pasiva 24.1 28.2 21.8 17.5
Dobitak 1.1 2.5 3.1 6.1
Zbir bilansa 3.197.6 3.385.4 2.919.4 2.827.2

Tendencija ka smanjenju zbira bilansa nastavila se i 

u 1939 godini, ali u slabijoj meri nego što je to bio slučaj 

u prethodnoj godini. Dok je zbir bilansa u 1988 godini pao 

za blizu pola miliarde čeških kruna na 2.9 milijardi u 1938 

g. pad je iznosio svega 100 mil. na 2.8 milijardi č. k. Na pa

sivnoj strani bilansa jasno se mogu uočiti uzroci tog pada. 

Ulozi na štednju smanjili su se sa 810 mil. na 626 mil. din. 

u istoj meri kao u 1988 g. prema prethodnoj. Moratorium, 

koji je proglašen u martu 1939 g. za isplatu uloga na štednju 

nije mogao da obustavi odliv uloga. Ali druge mere u oblasti



164

finansija bile su povoljne. Tako amnestija za poreske krivice 

uticala je na nezaposlene kapitale da idu u banke, ali najve

ćim delom kao ulozi po viđenju na tekućim računima. To je 

razlog porasta poverioca sa 1.88 mil. na 1.97 mil. č. k., dok 

su u 1938 g. i poverioci smanjeni za blizu 200 mil. č. k. Bilans 

banke se prema tome. znatno poboljšao U 1939 g. Jedino još 

treba da se normalizuju prilike u pogledu likviditeta, pošto 

za banku nisu korisni ulozi po viđenju u većim iznosima. 

Ali iskustvo pokazuje, da ti ulozi postaju stalni čim se pri- 

tvredne prilike normalizuju. Prema tome je ipak povoljno, 

da se jedan veliki deo uloga vratio, pa ma i u vidu po

traživanja po viđenju. Ostale pozicije u pasivi pretstavljaju 

sopstveni kapital i prelazne pozicije. Glavnica je ostala ne- 

promenjena sa 120 mil. din., isto tako i rezervni fond sa 18.4 

mil. din. Penzioni fond činovnika iznosio je 62.3 mil. č. k., 

kao i 1938 godine. Prenosna pasiva je sa 17.5 mil. č. k. ma

nja nego što je bila u 1938 g., kada je iznosila 21.8 mil. č. k.

Promene u pasivi morale su da izazovu odgovarajuće 

promene i u aktivi. Pretvaranje uloga na štednju, koji su 

omogućavali kreditne operacije i sa dužim rokom, u uloge i 

vistu po tekućim računima dovelo je do smanjenja kre

ditnog volumena. Ono je u 1939 g. iznosilo okruglo 150 mil. 

č. k. na 1.5 milijardi č. k. prema 400 mil. na 1.7 milijardi ra

nije. Prema tome, kao što se vidi, tempo je znatno usporen. 

! menični krediti su se smanjili sa 168 mil. u 1938 g. na 121.5 

mil. Č. k. Prilikom naplaćivanja tih srazmerno velikih svota 

došlo je i do manjih gubitaka, koji su pri svakom takvom 

poslu neminovni i koji su u celosti otpisani. Potraživanja su 

stavljena u bilans iposle predostrožnog ispitivanja njihove 

stvarne vrednosti. Ona pretstavljaju dobro pročišćenu stavku 

realne vrednosti. Potreba da se održi likviditet, s obzirom na 

pretvaranje uloga u potraživanja po viđenju, prouzrokovala 

je porast hartija od vrednosti za okruglo 175 mil. na 694.8 

mil. č. k. Najveći deo porasta otpada na domaće hartije od 

vrednosti, i medu njima je veliki deo državnih hartija. I ako 

je posao sa inostranstvom bio otežan, banka je povećala i svoj 

portfelj inostranih hartija od vrednosti. Najveći deo ovih 

čine verovatno državne hartije onih država u kojima rade 

bančine filijale. Bančina učešća ostala su i u 1939 g. nepro- 

menjena. Ona su znatna u tekstilnoj industriji, industriji piva, 

rudnicima uglja itd. Nepokretnosti bančine smanjile su se 

za redovni godišnji otpis na 64.2 mil. č. k. prema 65.3 mil. 

č. k. Znatan je porast blagajne i odmah raspoloživih potra

živanja sa 271.9 mil. č. k. na 311.4 mil. č. k. U tom iznosu 

su i blagajnički bonovi države, koje je banka preuzela u 

znatnom iznosu. Devize su ostale nepromenjene prema pret

hodnoj godini sa 20.4 mil. č. k.

Račun gubitka i dobitka pokazuje sledeću sliku: 

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1936 1937 

u mil. č.

1938

k.

1939

Kamata 90.7 85.8 89.5 75

Materijalni troškovi 6.1 6.4 7.2 5

Lični rashodi 45.2 46.6 46.7 40.3

Porezi 3 3.3 4.1 5.6

Otpisi 25 4 5.8 8.1

■Čisti dobitak 1.1 2.5 3.1 6.1

Dobitak

Prenos dobitka' — ' — — : i 1.1

Kamata 123.3 132.8 131 110

Provizija . 16.8 18.4 17.8: 18.7

Razni prihodi 8.6 7.4 7.6 10.3

Zbir gubitka-dobitka 148.7 158.6 153.4 140.0

Kod upoređenja gubitka i dobitka mora se uzeti u ob-

zir da su u pozicijama za 1939 g. sadržane još i filijale, koje

su u toj godini predate, otprilike za devet meseci njihovog 

poslovanja. Prihodi od kamata iznosili su 110 mil. č. k. pre

ma 131 mil. u prethodnoj godini. Provizije su se povoljnije 

kretale i porasle za za 1 mil. na 18.7 mil. č. k. Još je povolj

niji rezultat bio raznih prihoda, koji su sa 10.3 mil. č. k. 

premašili prethodne tri godine, kada su prosečno iznosili 

8 mil. č. k.

Na kretanje prihoda uprava Anglo-Praške kreditne 

banke nije mogla da utiče u znatnijoj meri. Ali je zato ener

gično smanjila rashode, kao što se vidi na gubitku u ra

čunu gubitka i dobitka. Lični rashodi su smanjeni sa 46.6 

mil. na 40.3 mil. č. k., a materijalni troškovi sa 7.2 mil. na 

5 mil. č< k. U vezi sa smanjenjem uloga smanjili su se i iz

datci za kamatu sa 89.5 mil. na 75 mil. č. k. U nešto Većoj

meri su porasli otpisi, sa 5.8 mil. na 8.1 mil. č. k. Ali s ob

zirom na ogromne promene u privredi Protektorata ti otpisi 

se mogu smatrati vrlo niskim. Druga pozicija, koja je po

rasla je ona poreza sa 4.1 mil. na 5.6 mil. č. k. Zbog blago

vremeno preuzetih i energično sprovedenih mera predo- 

strožnosti i štednje poslovni uspeh je bio u 1939 g. sa 6. mil., 

dvaput veći nego u 1938 g., kada je iznosio 3.1 mil. č. k. 

Ta slika se . donekle menja ako uzmemo za osnovu čist

dobitak, koji je postignut u 1939 i koji iznosi 4.9 mil. č. k.

Ali je i. taj iznos mnogo veći od onog koji je iskazan kao 

dobitak u 1938 g. Od ukupnog dobitka fondovi su dotirani 

sa 2 mil. č. k., a ostatak od 4 mil.. č. k. prenet je na novu 

godinu. To je u današnjim prilikama od velikog značaja, po

što daje izvesnu sigurnost već unapred da će rad biti uspe- 

šan i џ idućoj godini.

Upravni odbor zaključio je da promeni naziv firme u 

Praška kreditna banka.

BRODARSKO A. D. »OCEANIA« — BEOGRAD

Naša zemlja je imala kada je izbio rat ukupno 195 

brodova sa 393.449 bruto registar tona. Ni naša trgovačka 

mornarica nije bila pošteđena od gubitaka, koji su bili pro

uzrokovani od mina i podmornica. 4 broda sa 20.430 br. t. 

je potopljeno. Jedan brod 5.581 tona potonuo je iz razloga, 

koji nisu bili u vezi sa ratom. Osim tih gubitaka naša trgo

vačka mornarica imala je i druge zbog rata. Sedam jugo- 

slovenskih brodova nalaze se u inostranim lukama. Njihova 

ukupna tonaža je 21.488. Ti brodovi su zadržani u kontrol

nim lukama zaraćenih zemalja i neizvesno je kada će se 

osloboditi. U domaćim lukama leži raspremljeno 13 brodova 

sa 27.919 bruto registar tona i 8 manjih brodova obalske 

plovidbe sa ukupno 7.471 tona. Svi ti gubici naše trgovačke 

mornarice iznose 144.758 br. t. Ako se ta cifra uporedi sa 

ukupnom tonažom naše trgovačke mornarnice uoči rata vidi 

se, da je blizu jedna četvrtina ukupne tonaže jednim delom 

izgubljena, a drugim delom stavljena van upotreba.

■ Naša parobrodska društva imala su i druge teškoće. 

Tako u poslednjem godišnjem izveštaju »Oceanie« piše se, da 

je održavanje saobraćaja na redovnim prugama bilo izvan

redno teško. To je posve razumljivo, ako se ima u vidu, da 

je Oceania održavala saobraćaj sa zemljama Severne Evrope, 

gde je najžešće besneo rat. Proširenjem rata na Sredozemno 

more društvo je osetno pogođeno, jer su njeni brodovi re

dovno plovili između naših i afričkih luka, pa i do Kanarskih 

ost rva. Zbog velikih rizika u pomorskoj plovidbi naša su 

parobrodska preduzeća znatno povisila nadnice i plate brod

skog osoblja/ ža čitavih 100% za putovanja i u neopasne 

zone. Posadama svih brodova, koji su upotrebljeni za plo

vidbu u opasne zone i za prekomorska putovanja odobreni' 

su vanrèdne nagrade, a posada je osigurana protiv'ratnog 

rizika. Ali i uprkos tome posada se nije lako mogla naći. 

A i disciplina posade je zriatno popustila usled rata. Te ogrom
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ne teškoće ipak nisu smanjile preduzimljivost naših parobrod

skih društava. Ona su održavala saobraćaj na redovnim prut 

gama i dosta živo radila i u slobodnoj plovidbi. Kakva je 

svest naših parobrodskih društava i kakav je osećaj odgovor

nosti prema našoj privredi, najbolje se vidi iz sleđećih reče; 

nica, koje sadrži izvest a.j »Oceanie« za 1939 godinu. »Naša 

privreda zavisi danas više nego ikada o trgovini sa preko

morskim zemljama. U opštem pomanjkanju brodske tonaže, 

redovite pruge imaju naročitu važnost za našu privredu. Ob

zirom na ovakvo stanje, mi smo, uprkos postojećim opasnosti

ma, odlučili da i dalje održavamo našu redovnu službu, ne 

samo na ugovornim nego i na neugovornim prugama i to sa 

nesmanjenom frekvencijom. Nažalost se opetuje siučaj, koji smo 

imali i u 1937 g., da je uposlenje u slobodnoj plovidbi znatno 

unosnije nego li na našim redovnim prugama«. Dalje dru

štvo izražava1 nadu, da će državne vlasti pokazati razume- 

vanje za najhitnija pitanja naše pomorske plovidbe. Društvo 

se nada — i to mislimo sa punim pravom — da će država da 

produži ugovor, koji se odnosi na održavanje pruga sa za

padnim basenom Sredozemnog mora, koji je istekao 31 marta, 

o. g. i đa će odobriti doprinos za liniju za Severnu Evropu.

Plovni park »Oceanie« ostao je srećom neoštećen. Dru

štvo1 ima 12 parobroda sa ukupno 61.700 tona nosivosti. Dru

štveni brodovi izvršili su na redovnim prugama Sredozemnoga 

mora 34 putovanja, a na pruzi za Severnu Evropu 28 puto

vanja, dakle ukupno 62 putovanja na redovnim prugama. 

Broj prevaljenih morskih milja na redovnim prugama i slo

bodnoj plovidbi iznosio je ukupno 429.000 morskih milja pre

ma 486.890 u 1938 g., 380.692 u 1937 g. i 296.775 u 1936 g. 

Tovara je prevezeno 638.065 tona prema 707.820 tona. Vidimo 

dakle da je opao broj prevaljenih morskih milja kao i koli

čina prevezene robe. Rat je dakle u tom pogledu negativno 

uticao na poslove društva.

Srećom finansijski uspeh, bio je dobar u 1939 g. To se 

ima u prvom redu zahvaliti odličnom vođenju društva, kao i 

dugom iskustvu, koji je društvo steklo za vreme svoje ra

dom bogate prošlosti. »Oceania« je osnovana u Beču u 1903 

g.', ali pretežno slovenskim kapitalom uz aktivno sudelovanje 

Živnostenske banke. U 1923 g. društvo je protokolisano u 

Beogradu, kao jugoslovensko društvo. Od tada je »Oceania« 

gotovo stalno napredovala.

Završni računi »Oceanie« za poslednje četiri godine 

ovako izgledaju:

Račun izravnajna

Aktiva ■ 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Parabrodi 37.590 48.590 58.041 58.041

Blagajna 43 Ш 113 1.580

'Hartije od vrednosti 2.141 2.155 1,937 1.923

Zaliha uglja 242 466 515 778

Dužnici 7.233 ; 6.994 5.568 21,238

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 ■ 30.000 30.QQ01

Rezervni fond 138 316 663: : 917

Račun amortizacije . 14.569 16.449 11.851 ' 14.753

Račun osiguranja 400 2.650 . 3 .150 4.000

Fond H. Polica 68 105 110 116

Poverioci 14.891 16.774 . 14.982 ■ 20.603

Neisplaćena dividenda . -- - ■' :V——v; ..; . 40. • 67

Dobitak 2.183 6.996 . .5.378 13.104

Zbir bilansa 47.2550 58.290 66.175 83.560

Račun gubitka i dobitka

Gubitak'

Opšti troškovi 45.996 65.845 65.758 83.338

Kamata 4 894 1.060 1.094 1.226

Amortizacija 1.963 1.879 2.902 2.902

Dobitak. 2.183 6.996 a378 13.104

Dobitak ■

Prenos dobitka 401 130 384 419

Prihodi poslovanja 50.636 75.650 74.748 100.151

Zbir gubitka dobitka 51.037 77.780 75.131 100.570

Zbir bilansa, koji je u poslednjim godinama stalno ra

stao, povećao se znatno u 1939 g. na 83,6 mil. din. prema 

66 mil, 58 mil. i 47 mil. u prethodnim godinama. Obrtni ka

pital, koji je istovetan sa zbirom bilansa povećao se usled 

poràsta poverioca sa 15 mil. na 20,6 mil. din. I sopstvena 

sredstva su porasla i to u fondu amortizacije sa 12 mil. na

14,7 mil. din. i fondu osiguranja sa 3,2 mil. na 4 mil. din. 

Glavnica, koja je u 1938 g. povećana sa 15 mil. na 30 mil. 

din. ostala je nepromenjena. Društvo radi pretežno sopstve- 

nim sredstvima. Samo nešto više od jedne trećine obrtnog 

kapitala otpada na tuđa sredstva. A i ona su upotrebljena 

samo, kao što se iz aktive vidi, u prolazne svrhe. Dužnici, 

naime, iznose nešto malo više od poverioca, tako da su po

verioci potpuno pokriveni likvidnim i dobrim potraživanjima. 

Vrednost parobroda, koja je ostala nepromenjena sa 58 mil. 

din., pretstavija jednu stavku dugotrajnih investicija. Ona je 

pokrivena sopstvenim sredstvima. Hartije od vrednosti ostale 

su sa 1-9 mil. din., prema prethodnoj godini nepromenjene. 

Zalihe uglja su sa 778.000 din. nešto veće nego ranije. U tim

zalihama se nalazi ugalj na parobrodima.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da su prihodi po

slovanja bili veći nego u ranijim godinama. Oni su iznosili 

100 mil. din. prema 75 mil. u dvema prethodnim godinama. 

U vrlo velikoj meri su porasli i opšti troškovi sa 66 mil. din. 

u 1937 i 1938 g. na 83 mil. din. Iz kretanja tih pozicija jasno 

se vidi, da su stavovi pomorskog prevoza znatno porasli, ali 

u još većoj meri troškovi. Ovi još ne dolaze do potpunog 

izražaja u površnim računima. Usled jakog porasta cena in

vesticionih dobara otpisi bi morali da budu mnogo veći. Dru

štvo je za otpise upotrebilo, međutim, istu svotu kao i ranije. 

Zbog toga biće već posle kratkog vremena potrebni veći 

otpisi. S obzirom na to veliki deo dobitka, okruglo 2 mil.

din. prenet je na novi račun. Dobitak od 13 mil. din. prema

5.4 mil. u 1938 g. omogućio je posle redovne dotacije fon

dova isplatu dividende od 100 din. po akciji prema 45 din. i 

60 din. u prethodnim godinama.

Članovi upravnog odbora su g.g.: Dr. šumenović Sve- 

tislav, pretsednik; Sučić-Roki Marko, potpretsednik i gen. dir., 

Antić Bogumil, Huber Anton, ing. Ilić Živojin, Motika Mirko, 

d-r Pliverić Branko, Priča Dragutin, Ranković M. Jovan, Smok

vina Milorad, Stefanović Mih. Milan, d-r Švrljuga Stanko, 

Šverljuga Božidar, direktor i Tubić Stevan. U nadzornom od

boru su g.g.; Žinovski Ljubomir, pretsednik; d-r Stare Egon, 

potpretsednik; Mikulčić Vinko i d-r Šverljuga Radovan.

; CRNOGORSKA BANKA NA CETINJU

Crnogorska banka osnovana je 20 jula 1906 godine. 

Imali smo već priliku da naglasimo da je to . najveća pri

vatna banka* u Crnoj Gori. Ona je igrala i još uvek igra 

Važnu ulógti! u privredi Crne Gore. U prošlim ratovima za 

oslobođerije' -i' ujedinjenje finansijski pomagala je čak i crno

gorsku vladu. Inače stalno je u tesnoj vezi kako s tamošnjom
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poljoprivredom, tako i sa zanatstvom i trgovinom. Osim cen

trale na Cetinju, banka je podržavala u maloj Crnoj Gori 

još pet filijala i četiri ispostave. Pred kraj 1937, u cilju »pro

vođenja što rigoroznije štednje, ukinute su filijale u Dera

nima i Kolašinu. Još preostale filijale u Nikšiću, Podgorici i 

Baru rade srazmerno vrlo uspešno.

I Crnogorska banka bila je primorana da zatraži za

štitu, kao što je to učinila i ogromna većina drugih privatnih 

novčanih zavoda kod nas. Prilikom iprve navale ulagača u 

septembru 1931 likvidnost Crnogorske banke bila je među

tim vrlo znatna. Na to ukazuje i činjenica da je ona pre nego 

što je zatražila zaštitu, od septembra 1931 đo septembra

1934, svojim ulagačima i poveriocima bila isplatila preko 15 

mil. din. Gubici koji su se bili javili prilikom sastavljanja 

prečišćenog bilansa za 1934 godinu pokriveni su u celosti 

upotrebom fondova, tako da se nije moralo dirati ni u glav

nicu, niti su tražene žrtve od ulagača i poverilaca. U toku

1937 na teret tekućih prihoda i izuzimanjem iz fondova otpi

san je, najzad, i celi gubitak koji se bio javio u vezi sa raz- 

duženjem zemljoradnika i predajom zemljoradničkih menica 

Agrarnoj banci.

U 1937 i 1938 godini, posle aprovedenog razduženja 

zemljoradnika i popravljanja opštih privrednih prilika, izgle

dalo je da su na prekretnici i prilike kod naših privatnih 

novčanih zavoda, pa i kod Crnogorske banke, jer je tada 

bilo došlo i do povećanja poslovanja i do priliva novih uloga. 

Ti povoljni izgledi ostvarili su se samo delom, jer su pri

vredni polet i porast poverenja kod ulagača bili obustavljeni 

međunarodnim političkim događajima koji su prethodili ratu 

i najzad, izbijanjem rata u Evropi.

Moramo ipak naglasiti da je Crnogorska banka i u 

tim prilikama prolazila dobro. Likvidnost po novom poslo

vanju kod nje je uvek takva, da je ona bez teškoća i bez 

ičije pomoći mogla da odgovara svima zahtevima koji su na 

nju postavljeni. U zadovoljavajućem obimu vršena je i na

plata starih potraživanja, a u vezi s tim i likvidacija starih 

obaveza. U toku 1937 starim ulagačima isplaćeno je 433 hilj. 

din., u 1938 godini 1,24 mil., a u prošloj godini 604 hilj. din. 

Banka je, pored toga, dala i odgovarajuće otplate po dobive

nim reeskontnim i drugim kreditima (u 1937 g. preko 400 

hilj. din., u 1938 g. 564 hilj. i u 1939 g. nešto manje).

Evo glavnih bilansnih podataka Crnogorske banke za 

poslednje četiri godine:

Aktiva 1936 1937 

u hiljadam

1938 

a dinara

1939

Blagajna 578 518 514 692
Hartije od vrednossti 470 876 536 440
Menice 12.706 9.030 8.586 8.515
Zemljoradnički dugovi ■--- 2.335 2.157 2.012
Dužnici 3.791 4.014 4.4-89 4.618
Nepokretnosti 3.686 3.765 3.677 3.640
Gubitak --- 73 --- ---

Pasiva

Glavnica 4.000 4.000 4.000 4,000
Fondovi 589 242 242 242
Ulozi 12.099 11.931 10.956 10.569
Poverioci 865 985 1.067 1.123

Reeskont 2.733 2.667 2.252 2.198

Neisplaćena dividenda 30 30 30 30
Novi računi 889 846 1.407 1.689

Dobit sa prenosom 26 -- 3 65

Naplate, kaucije itd. 18.021 17.557 17.285 13.946

Zbir 'bilansa 39.252 38.168 37.244 33.868

Obrtni kapital 21.231 20.611 19.959 19.917

Rashodi

Prenos gubitka 39 -- 73 --

Kamata pasivna 465 469 400 434

Porez i takse 75 55 63 107

Administrativni troškovi 646 604 559 559

Otp. nepokretnosti -- - -- 19 36

Gub. zemlj. dug. --- 553 -- ___

Čista dobit 26 -- 3 65

Prihod«

Prenos dobiti --- - 26 --- 3

Iz rezervnog fonda --- 347 ---

Kamata aktivna 848 778 667 775

Provizije 138 193 141 116

Od nepokretnosti 217 193 213 260

Od hartija od vrednosti 17 22 45 ---

Napi. otp. potr. 32 49 52 46

Gubitak --- 73 —.— ---

Zbir prihoda 1.252 1.682 1.118 1.201

Obrtni kapital Crnogorske banke, koji je pre bankarske 

krize — krajem 1930 •— iznosio 33 mil., u prečišćenom bi

lansu za 1934 bio je iskazan sa 21,7 mil. Posle toga, blago

dareći postepenoj likvidaciji starog poslovanja, on se i dalje 

pomalo smanjuje i krajem 1939 iznosi 19,9 mil. din. U prošloj 

godini u odnosu na prethodnu smanjen je za samo 42 hilj. 

din. Stare bančine obaveze, smanjene su, međutim, u znatno 

većem obimu, ali su »novi računi« pokazivali tendenciju 

porasta.

Krajem 1939 ulozi iznose 10,57 mil. din. Od toga otpa

da 8,07 mil. na one po knjižicama i 2,49 mil. din. na one po 

žiro-računima. Reeskont iskazan je sa 2,19 mil. din. Banka 

ima, pored toga i za 1,12 mil. din. poverilaca (po prilici pola 

tog iznosa otpada na primljeni dugoročni hipotekarni za

jam). »Nova sredstva« iznose 1,68 mil. din. prema 1,40 mil. 

din. krajem prethodne godine. Glavnica je ostala neprome- 

njena sa 4 mil. din. Sopstvena sredstva stoje prema tuđima

kao 1 prema 4, što znači da je odnos normalan.

Najglavniji plasman su menični zajmovi, na koje otpada 

skoro 43% cele aktive odnosno 8,5 mil. din. Potraživanje od 

Agrarne banke za predati joj zemljoradnički portfelj iznosi 

još 2 mil. din., a dužnici po tekućim računima iskazani su

sa 4,6 mil. din. Bančine nepokretnosti bilansirane su sa 3,64

mil. din. U toku prošle i pretprošle godine nisu se morale 

preuzimati nepokretnosti od dužnika u svrhu naplate potra

živanja. Inače, nepokretnosti Crnogorske banke pretstavljaju 

jedan rentabilan posao, pogotovo za vreme nesigurnih pri

lika, kao što su današnje.

Prihodi od kamata i kirija bančinih zgrada povećali 

su se u prošloj godini. Nasuprot tome režijski troškovi odr

žani su na visini na kojoj su bili u 1938 godini. Međutim, 

porasli su izdaci za poreze i takse, zbog jačeg fiskalnog opte

rećenja. Ostvareni poslovni rezultat u 1989 povoljniji je od 

onog iz prethodne godine. Čista dobit preneta je u celosti 

na novi račun.

U upravi su gospoda: Lale N. Zuber (pretsednik), Ni

kola Knežević (potpretsednik), Rudolf Đunio, Dušan Kapičić, 

Maksim Martinović, Radomir P. Nikolić, Krsto I. Pejović, 

Jevto Spasić i Đorđe Stanić. U nadzornom odboru su g.g.: 

Risto Gordić (pretsednik), Vido Banošević, Krsto Špadijer, 

Filip Martinović i Andrò ćurčić.

a a a a
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Садржај:
Дионичко друштво домаће творнице предења и ткања памука — Дугареса 

»Bibad« — Brodarsko i bagersko a. d., Beograd 

Jelica a. d. — čačak

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ДОМАЋЕ ТВОРНИЦЕ- ПРЕДЕЊА 

И ТКАЊА ПАМУКА — ДУГАРЕСА

У последњем годишњем извештају „Дугаресе" ре- 

ч-ено je, да je продаја била врло дабра и да je порасла за 

према претходној години. Ta чињевица je од двостру- 

ког звачаја. Прво дозвољава закључак да тешкоће на 

које je наилазила наша текстилва индустрија у прошлој го- 

дини нису биле непремостдае, a друго: шжазује напредак 

саме фабрике и в>ево повољно пословање у прошлој го- 

дини. Наша текстилна ивдустрија имала je да реши у 1939 

г. врло важве и тешке задаггке. Неки ад тих проблема били 

су чисто увутрашње природе, као што су на пр. велико 

фискалво оптерећење, превиеоки содијални издаци и уоех 

већи и већи захтеви радника, који су били потстицаив од 

политичких кортеша, По самој природи својој ти про- 

блеми су иеобично тешки и могу да доведу до озбиљног 

угрожавања послова. Али повољва коњувктура у 1989 г- 

омогућила je да се покрију повећади трошкови. Самим тим 

што je прсмет порастао, смањили су се фиксни трошкови 

no јединици производње. A осим тога je кањувктура омо- 

гућила и повишење дена. Захваљујући тим околностима 

„Дугареоа” могла je да реши тешкоћу, које су настале из 

унутрашњих разлога.

Од септембр-з прошле годиве искр-сле су и друге, 

мвого озбиљније тешкоће, које су претиле врло тешким 

последидама no целу вашу текстилну индустрију. Услед 

поморског рата су путеви превоза сировива постали иееи- 

гурни. Увоз памука je ваишао ва врло велике тешкоће. 

Несташица сировива била je завста врло озбиљве природе 

пошто на сурогирање памука виј-е се могла мислити из 

разлога, што зато није способав; ваш технички инвевтар. 

Али су ее пребродиле и те тешкоће у другој половиаи 1939

г. Заслуга вајвећим делом припада самим фабрикама., a 

међу н>има ва првом месту треба поменути Дугаресу. 

Њена управа располаже врло великим »скуством, a — као 

што су догађаји показали — и сјајвим комерцијалвим ии- 

стинктом. Још пре вего што je свабдевање постало тако 

гешко као пзсле избијања рата Дугаре1Са je куповала си- 

ров памук и напувила 'Сваја слагалишта. Када je доцније 

увоз био отежан, наше власти су уложиле мвого труда да 

се дође до што већих количива паадука. Ma колвко при- 

званЈе и збо-г тога заслужиле наше власти, впак треба 

»стаћи, да без стварања' залиха са страие наших фабрика 

одавно би бво обустављен р.ад у текстилвој индустрији.

Из билаеса „Дугареее“ се види, да je повећање про- 

изводн>е отпало у првом реду иа готове произв.оде, док 

je у рааијим годивама продаја предива била увек већа. To 

je вероватво вроузро'ковано тиме, што ее несташица па- 

мука већ осећала у раду предисшице, a у прерађивачкој 

индустрији још не. Ни најбогатије залихе ве могу се тр*о-

шити вемилиде, ако je увоз отежан. Код „Дугаресе*" се 

го може видети варочито лепо и јасво пошто она распо- 

лаже оснм дредиоииде свим гранама прераде памука. Ин- 

вевтар „Дугаресе“ je последња реч технике. Реорганмза- 

ција фабрике била je завршена 1938 г., a у прошлој годипи 

су сва одељ.ења била у вогзву.

„Дугареса“ je и фнеансијски одличво фувдирана. 

To се вајбоље може видети из доње таблице, која садржи 

завршве рачуне.

Рачун изравнања

Актива 1935 1936 1937 1939

у хиљ. дин.

Зграде 37.740 45.394 47.315 48.96')

Машине 49.510 71.940 80.678 91.41-)

Благајва 712 181 66 959

Менице и ефекти 7.205 7.580 7.373 7.878

Роба 42.421 41.376 57.333 73.69!)

Пасива

Главница 56.250 56.250 . 56.250 56.250

Резервми фовд 5.535 5.535 5.535 5.535

Фо;вд валоризације 7.215 7.215 7.215 7.215

Фовд амортизације 52.622 64.848 80.883 112.484

Певзиови фснд 2.486 2.713 2.697 2.567

Повериоци и дужвици 8.530 22.898 33.049 27.738

Добитак 4.949 7.012 7.136 11.135

Збир биланса 137.589 166.471 192.765 222.924

Рачун губитка и добитка

Губитак

Општи тршиковн 

Трошкови производње 

Порези 

Амортизација 

Отпис дубиозе 

Добитак

Добитак

Пренос добитка 302 529 604 1.009

Од предива 34.297 40.064 56.838 47.200

Од остале робе 29.350 35.651 38.080 59.664

Збир губитка-добитка 63.950 76.244 95.517 107.882

Збир биланса од близу четерт милијардд днвара по- 

казује већ «ва први поглед да су у „Дугој—Реси“ аигажо- 

вави врло велики капитали. Збир биланса се уједно може 

сматрати и абртвим капиталам, пошто су минималве ве- 

утралне позиције, које би се морале издвојити. To су до- 

битак од 11 мил. и пензиони фанд од 2,6 мил. дин. Обртли

4,840 4.579 4.621 4.S06

41.934 49.581 59.183 58.059

2.110 2.782 8.356 15.914

9.087 12.226 16.035 17.777

139 113 196 19'

4.949 7.012 7.136 11.135
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капитал се претежно састоји од соиствених средстава. Туђа 

средства су употребљаваиа само у тој неопходвој мери 

коja  ј-е неминов.но при обављ&њу тако разграватог посла, 

као што су вабавка и продаја. Рачуни контокорента иска- 

зују се у једном. сааду, који je пасивац и то са 27 мил. 

према 33 мил., 22i,9 мил. и 8,5 мил. дин. Иако се висина 

салда мења, његова тенденција je по-следњих година исга 

To показује да „Дугареса" ужива кредит својих лиферз- 

вата. И она мора приликом продаје да кредитира, али j" 

износ ових увек нижи, «ero тто су кредити лифераната. 

Квалитет дужвика je добар. У извештају за последњу го- 

дину речено je, да су муштерије плаћале у задовзл>авају- 

hoj лиери. Кзрактер позиција дужника je такав (a и њеш 

висина je релативво незнатна — свега нешто више од де- 

сетине о-бртвог кдттитала — ) да се слободно може рећи, да 

„Дугареса“ ради сз-пственим средствима. Она се састоје 

од главнице, која последњих година износи вепромењено

56,3 мил. дин., резервног фонда 5,5 мил. и фонда валори- 

зације од 7,2 мил. дин. И фо>нд амортизације припада согт- 

ствевом каггаталом, иако има одр-еђеву намену. Он се по- 

в«ћава ~из годиве у годину и крајем 1939 износио je 112,5 

мил. дин. према 80,8 мнл., 64,8 мил. и 52,6 мил. у ракијим 

годинама. Ако упоредимо фонд амортизације са иввеети- 

јама видима, да je равва иввестицијама. Фовд валориза- 

ције je већи од вредаосто машина, која je била 91,4 мил. 

дин. у  1939 г. Ов je само мало нижи од укупне вредвости 

машина и зграда, која je била у истој годиаи 139 мил. дин. 

С обзиром на то да су зграде инвестицнје дужег трајања. 

a и на то што су машнне делом нове, што се види из по- 

раста њихоее вредкости у по<следњи'м годинама, може се 

закључитн да je фанд амортизације јака резерва предузе- 

ha. Врло велику ставку. биланса чини роба са 74 мил. дин. 

према 57 мил., чија вредкост у последњим годинама расте. 

При томе je делс̂ м no среди пораст цена сировииа и го- 

тавих производа. Али je несумњиво важан разлог пораста 

робе и пословна политика „Дугаресе”, која у мн.ого' ве- 

ћој мери него ранмје иде за тим, да се стварају велике 

резерве сировина. Мениде и ефекти су са проеечно 7,5 

мил. дин. непромењен« за последњих гадина у билансу.
•

Из рачуна губитка и добитка се види, да су се при' 

ходи друштва зватно гговећали од продаје готове робе са 

38 мил. и округло 50 мил. в'а 60 мил. дин, Залихе готовс 

робе, које су преузете из ранијих годива све су распрл- 

дате. Сасвим супротва je тевденција код предлва, чија се 

продаја смањила са 57 мил. на 47 мил. дкн. Ту се виде те- 

шкоће на које je друштво наишло код свабдевања сиро- 

вим па-муко«. Трошкови су се углавдам повољно развија- 

ли. Општи трошкови су са 4,8 мил. дин. гото.во непроме- 

њени према претходиој годиви. Трошкови производње се 

тажође држе «а ранијем нивоу 58—59 мил. дин., са сла- 

бом тенденцијом смањења. Једино порези показују прз- 

грееивви nopaiCT са 8 мил. на 16 мил. дин. Амцртизација 

изврсила je 17,8 мил. дин. и била на нивоу претходве го- 

диве. И отпис дубиозе биз je са 191.000 див. у уобичаје- 

ним границама. Добигак je извосио заједво са преносом

11 мил. дин., a чист добитак 10 мил. дин. Ha име диви- 

девде исплаћено je 15% no акцији, за 5% више него што 

je про^сечно исплаћивано у равијим годинама. И превос до- 

битка je знатно повећан ca 1 мил. у претходној годики 

на 2,4 мил.

У управи „Дугаресе'’ била су г. г.: Мирослав гроф 

Кулмер, претседник; Ото Акингер, потпретседник; Миливој 

Црнадак, "Бока Ћурчин, д-р Феликс Хус, д-р Никола Ко- 

стренч^ћ, Иван Мохорић и д-р Хари Цимерман. У надзор- 

но'м одбору била су г. г. д-р Бравко Пливерић, Роберг 

Лајбенбост, f  Едо Марковић, Никола Кода и д-р Фри- 

дрих Унгер.

»BIBAD« —  BRODARSKO I BAGERSKO A. D., BEOGRAD

Društvo, kao što mu ime pokazuje, bavi se brodarstvom 

na rekama i vađenjem šljunka i peska u građevinske svrhe. 

Brodovi »Bibada« obavljaju saobraćaj i van naše zemlje. Plov

ni park se sastoji od 3 parobroda, 4 bagera i 30 šlepova.

Naše rečno brodarstvo i građevinarstvo prošli su kroz 

teška vremena. Svakom je još u sećanju vreme kada je naj

veći deo rečnog plovnog parka bio nezaposlen usled sužavanja 

međunarodne trgovine i velike konkurencije inostranih paro

brodskih društava. U tom vremenu su parobrodarska predu

zeća bila prinuđena da primaju transporte i ispod cene ko

štanja, satno da bi bar delom pokrili fiksne troškove. Ni u 

bagerskom poslovanju prilike nisu bile mnogo povoljnije, 

pošto je građevinska delatnost bila pala na minimum. Uz to 

je među bagerskim društvima vladala jaka konkurencija, sa 

odgovorajućim poslovima po cene šljunka i peska. Tada cene 

pojedinim slučajevima nisu pokrivale ni državnu taksu i pod- 

vozne troškove.

Preokret konjunkture izmenio je prilike iz osnova. Usled 

oživljenja građevinske delatnosti cene šljunka i peska su sko

čile, a i promet je znatno porastao. Bezobzirna konkurencija 

je prestala i umesto nje došlo je do saradnje zainteresovanih 

društava. Bagersko odeljenje »Bibada« bilo je u radnoj. za

jednici sa brodarskim preduzećem Nikole M. Brzakovića, a ta 

zajednica je u sporazumu sa brodarstvom Prometne banke.

I u brodarstvu su se prilike izmenile. Povećanje našeg 

izvoza oživelo je i rečno brodarstvo, pošto naročito u po

slednje vreme veliki deo našeg izvoza se obavlja dunavskim 

šlepovima. Plovidba na Sredozemnom Moru onemogućena je, 

a oskudica vagona nalaže da se u što većoj meni iskoristi 

rečni plovni park. Rđava godina donekle je pogodila i naše 

rečno brodarstvo, pošto pšenicu nećemo imati za izvoz. Istina 

kukuruz je dobro rodio, a biće ga i za izvoz, no on ipak neće 

moći nadoknaditi u celosti manjak, koji je nastao usled slabe 

žetve pšenice.. Jedan veliki deo kukuruza izvozi se u vidu 

tovljenih svinja, a ovi ne mogu đa podnesu br.ođski transport. 

Ali svakako je vrlo verovatno, da će naši železnički vagoni 

biti potrebni za izvoz stoke, voća i drugih artikala, koji se 

kvare, tako da će izvoz kukuruza obaviti naša parobrodarska 

preduzeća. Ti povoljni izgledi za konjunkturu rečnog brodar

stva moći će đa iskoriste i naša privanta brodarska preduze

ća. Ona su uspostavila sarađnju, tako je brodarstvo »Bibada« 

produžilo kooperaciju sa brodarskim preduzećem Sime Sulca 

u Pančevu.

U 1939 god. došlo je do manje promene u finaosijskom 

pogledu. Društvena glavnica koja je sve do tada iznosila 7.5 

mil. din. smanjena je na 6 mil. din. Kriza je ostavila svoje 

tragove i kod »Bibada«, naročito kod investicija koje se nisu 

mogle otpisivati. Smanjenjem glavnice dobiveno je dosta sret- 

stava da se naknadno otpišu potrebni iznosi. Pomoću te ope

racije, koja je izvedena u vrlo zgodno vreme, kada su poslovi 

već krenuli napred, dobiće »Bibad« mogućnosti da obnovi svoj 

plovni park i ostali inventar.

Završni računi vide se iz sledeće tablice:

RAČUN IZRAVNANJA

Aktiva 1934 1935 1938 1909

u hiljadama dinara

Blagajna 26 21 44 15

Investicije 6.746 6.974 7.126 6.126

Potraživanja 2.053 2.096 2.144 1.167

Potrošni materijal 81 164 125 146

Hartije ođ vrednosti 153 162 116 108

Kaucija u gotovom 18 18 18 18

Garancije i kaucije 3.067 2.086 1.980 1.580
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Pasiva

Glavnica 7.500 7.500 7.500 6.000

Rezervni fond 16 16 58 76

Obaveze 741 854 1.034 1.109

Akcepti 1.020 960 850 850

Garancije i kaucije 3.067 2.086 1.980 1.580'

Dobitak 16 231 130 186

Zbir bilansa 12.346 11.637 11.552 9.801

RAČUN GUBITKA I DOBITKA

Gubitak

T roškovi 2.222 3.258 4.435 3.921

Kamata 117 55 124 137

Porezi i takse 241 272 593 433

Otpisi 457 — 477 640

Dobitak 2 231 130 186

Dobitak

Dugovanje 1.916 2.515 1.036 1.009

Brodarstvo 963 963 4.710 4.301

Prihod hart, od vrednosti 23 16 17 7

Zbir guibitka-dobitka 3.039 3.816 5.763 5.317

Što se tiče obrtnog kapitala bilans »Bibada« pokazuje

neobičnu stabilnost. U poslednjoj godini veća promena bila je 

smanjenje glavnice o kojoj je već bilo reči. Inače je sve ostalo 

kao i ranijih .godina. Rezervni fond iznosio je 76.000 .prema

58.000 din. u 1938 god. i 16.000 din. u ranijim godinama. Oba

veze su ostale sa 1.1 mil. din. skoro nepromenjene prema 

prethodnoj godini, a akcepti sa 850.000 din. bili su na istoj 

visini kao i prethodne godine. Tuđa sretstva iznosila su ukup

no 2 mil. din., okruglo jednu četvrtinu obrtnog kapitala. Naj

veći deo obrtnog kapitala plasiran je u investicije, koje su sa

6.8 mil. din. nešto niže nego prethodne godine, kada su izno

sile 7.1 mil. din. Porast vrednoisti investicija u 1938 god. prema 

ranijim godinama nastao je usled novih nabavki, a smanjenje 

u 1939 god. usled otpisa, koji je omogućen zbog smanjenja 

kapitala. Dakle opaža se preokret na bolje što se tiče pro- 

cene investicija. U znatnoj meri su se smanjila i potraživanja 

za okruglo 1 mil. na 1.1 mil. din. I to je vrlo povoljan znak, 

pošto pokazuje da je naplata postala mnogo bolja. Izgleda 

da je društvo forsiralo naplatu potraživanja. Da su ona do

brog kvaliteta pokazuje najbolje vrlo mali iznos otpisa sum

njivih potraživanja. Dobra konjunktura vidi se i po tome što 

»Bibad« nema na lageru šljunka i peska. Zalihe potrošnog ma

terijala su normalne sa 146.000 din. prema 126.000 u prethod

noj godini. Hartije od vrednosti sastoje se od 71% investici

onog zajma, ratne štete i akcije Paba.

Prihodi od brodarstva u posiednjim dvema godinama 

znatno su se povećali na 4.7 mil. u 1938 god. i 4.3 mil. ii 

193'9 god. prema 963.000 u 1934 i 1935 god. Ali zato su nešto 

pali iprihodi od bagerovanja sa 2 mil. u 1934 i 1935 god. na 

okruglo 1 mil. u 1938 i 1939 god. Izgleda de je konjunktura 

u brodarstvu povoljnija nego kod bagerovanja i da je dru

štvo više forsiralo tu granu poslovanja.

Troškovi su se smanjili prema 1938 god. sa 4.4 mil. 

na 3.9 mil. din. Otpisi su u 1939 god. povećani sa 477.000 na 

640.000. Kamata za 137.000 din. i porezi od 433.000 ne pre

laze uobičajeni okvir. Čist dobitak od 186.000 din. prema

130.000 u 1938 god. omogućio je dividendu od 2Va%.

Članovi upravnog odbora su g. g.: Franja Latković,

pretsednik; Vida Jovanović, ing. Proka Baić, Gojko Đerma- 

nović, Živko Bočarski, Dušan Radivojević i Živko Gavanski.

U nadzornom odboru su bili g. g.: Svetislav Aćimović, 

pretsednik; Stjepan Baranović i dr. Vekoslav Kisovec.

JELICA A. D. — ČAĆAK

U prošlogodišnjoj analizi bilansa Jelice rekli smo, da 

društvu pretstoji vrlo lep razvitak. Naš zaključak zasnivali 

smo na činjenici, da je nova vlasnica »Jelice«, Trgovačko- 

industrijska banka, reorganizovala društvo. Trgovačko-indu- 

strijska banka, kojoj pripada i »Elektro Makiš« ima toliko 

iskustva u električnoj industriji i tako dobro poznaje naše 

prilike, da reorganizaciju, koju ona vrši u toj branži, ne 

može da nema uspeha. Upravni odbor prvom rečenicom u 

godišnjem izveštaju za 1939 konstatuje, da se preduzeće na

lazi na putu potpune sanacije. »Jelica« je bila stajala na rubu 

propasti. Da nije u poslednjem momentu ostvarena saradnja 

sa Elektro-Makišem bilo bi dovedeno u pitanje snabdevänje 

električnom energijom čačka i šire okoline sve do Jagodine 

i Kragujevca. To bi bila velika šteta. Bez električne energije 

nema industrijalizacije. A ono područje, koje snabdeva »Je

lica« sada je najpodesnije za podizanje industrije, iz razloga 

koji su u vezi sa zemaljskom odbranom.

A sada da vidimo šta je u 1939 god. postiglo društvo u 

saradnji sa Elektro-Makišem. Potrošačko područje »Jelice« 

unapredilo je u 1939 god. za 27% više električne energije 

nego u 1938 god. Prema Г937 god. porast potrošnje iznosi 

68%. Pri tome još nisu iskorišćene velike latentne mogućno

sti u pojedinim mestima. Tako na primer u Kragujevcu, iako 

je bilo porasta potrošnje, upotreba električne energije je još 

daleko ispod normale. Ona po glavi stanovnika iznosi 25 kvč. 

godišnje; što je vanredno malo. Bez sumnje vremenom će po

trošnja da se poveća, pošto ni Kragujevac neće moći da se 

odupre duhu našeg vremena i napretka, koji se ne da zami

sliti bez električne struje. U drugim važnijim mestima po

trošnja je normalna u potpunoj meri. To je bio slučaj sa 

čačkom, gde se brzo podiže industrija, koja je najveći po

trošač. Najlepši napredak zabeležen je u Jagodini. Tu je 

»Jelica« uspela da dobije odličnu mušteriju u tamošnjem je

dnom velikom industrijskom preduzeću. »Jelica« nije samo 

produbljivala svoje poslovne veze u svom starom potrošačkom 

području, nego je proširila svoj reon. U prošloj godini pri

ključena je Vrnjačka Banja u Jeličinu mrežu.

Uzoran rad je svršila nova uprava Jelice na izradi 

tarife za električnu struju. Ideja vodilja nove tarife bila je, 

da se većoj potrošnji ima degreciono smanjiti cena električne 

energije po jedinici. To je trgovački smišljeno. U našoj u 

industrijskom pogledu nerazvijenoj privredi najveći problem 

električnih centrala je da pokriju fiksul troškove. Prema tome 

imaju računa izlaziti u susret velikim potrošačima. To po

znato pravilo dobrih trgovaca nije nažalost poznato našim 

opštinama u čijim se rukama delom još nalazi električna 

tarifna politika. U iposlednjem izveštaju Jelice se kaže, da je 

potrošnja električne energije svuda tamo napredovala u ja

čoj meri, gde opštinske uprave nisu imale uticaja na cene 

električne struje. Vrlo uspešna je bila poslovna godina i što 

se tiče usavršavanja tehničkih postrojenja. Zastarele parne 

mašine izbačene su iz upotrebe i umesto njih su nabavljene 

moderne dizel mašine. Ove su smeštene u pojedinim mestima

i služe za slučaj ako bi se desio kvar u električnoj mreži. 

Kao, što je poznato iz naše analize u prošloj godini, Jelica 

najveći deo električne energije, proizvodi u njenoj velikoj 

hidrocentrali u Vreocima u Lazarevačkom srezu, koji se spro

vodi pomoću dàlekovodne mreže do potrošača. Pri tom si

stemu rada je neobično važno da sprovodna mreža bude što 

iscrpnija. Tom pitanju je uprava društva posvetila mnogo 

pažnje. Uspeh nije izostao. Defekti u elektrovodnoj mreži 

svedeni su u prošloj godini na minimum. Najposle preostaje 

još finansijska strana poslovanja. Ona se vidi iz završnih 

računa. Donja tablica sadrži bilanse za poslednje četiri godine.
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Račun izravnanja 

Aktiva 1936 1937 1938 1939

u hiljadama dinara

Hidrocentrala 14.754 14.689 14.643 14.255

Centrala čačak 7.478 7.547 7.562 5.936

Centrala Jagodina 3.730 4.350 4.923 5.201

Centrala Kragujevac 2.606 1.888 1.940 139

Dalekovod Čačak-Kragujev. 5.709 6.425 6.462 6.454

Dalekov. Kralej.-Vr. Banja --- --- ---- 251

Ukupno investiciji 34.277 34.899 35.530 32.235

Material 1.098 908 753 448

Dužnici za inst. i struju 2.668 2.337 2.299 2.130

Drž. hart, od vrednosti 187 213 3 2

Trg.-ind. banka --- --- --- 1.543

Gotovina 145 63 80 292

Kaucija, ostave, garancije 

depoziti 1.952 12.450 11.615 11.589

Pasiva

Glavnica 5.000 25.000 10.000 10.000

Rezervni fondovi 677 712 701 701

Amortizacioni fondovi 1.705 2.020 17.293 16.319

Poverioci 31.068 --- --- ---

Trg. ind. banka 188 729 — —

Razni komitenti --- 10.420 9.852 9.535

Kaucije za struju --- 80 89 %

Kaucije, ostave, garancije 

i depoziti 1.952 12.450 11.615 11.584

Zbir bilansa 40.402 50.871 50:280 48.236

Obrtni kapitala društva ostao je prema prethodnoj go

dini gotovo nepromenjen. Glavnica iznosi 10 mil. din. i re

zervni fondovi 701.000 din. Jedino amortizacioni fond je sma

njen za blizu 1 mil. na 16,3 mil. din. U toku godine .prodate 

su izvesne zastarele mašine centrale u čačku, a osim toga je 

ugašen fond centrale u Kragujevcu, koja je prešla u opštinske 

ruke. Zbog toga je fond amortizacije smanjen za okruglo

2 mil. din. U bilansu nije došla do izražaja cela ta svota, 

pošto je fond krajem godine povećan za redovne amortiza

cije. Poverioci se smanjuju iz >godine u godinu. Od 1936 g. 

do 1939 g. dugovi su pali za više nego dve trećine, sa 31 

mil. din. na 9, mil. din. U izveštaju je navedeno, da Jelica 

zasada ima samo jednog poverioca, prema kome je obaveza 

dugoročna. Iz samog bilansa se vidi, iz redovnog skoro pod

jednakog smanjenja pozicije, da se taj dug otplaćuje redovno.

Bilans za 1939 g. poboljšao se ako se uzme odnos sop- 

stvenog kapitala prema investicijama. Vrednost investicija je 

smanjena sa 35 mil. na 32 mil. din. Usled toga je krajem 1939 

g. bio pokriven mnogo veći deo investicija sopstvenim ka

pitalom nego u prethodnim godinama. Pad vrednosti inve

sticija je prouzrokovan predajom centrale u Kragujevcu u 

opštinske ruke. Smanjila se i knjigovodstvena vrednost u 

čačku za 2,5 mil. na 5,9 mil. din. Hidrocentrale su se neznatno 

smanjile sa 14,6 mil. na 14,2 mil. din. Vrednost dalekovoda 

Cačak-Kragujevac ostala je nepromenjena sa 6,5 mil. din. 

Smanjenje investicija u bilansu ne znači, da nije bilo novih 

investicija. Njih je bilo u velikom obimu. Ali su još veće bila 

rashodovanja zastarelih investicija. Kao nova pozicija po

javljuje se dalekovod između Kraljeva i Vrnjačke Banje. Još

i u 1939 g. pretežni deo sredstava se nalazi u investicijama. 

Ali u 1939 g. se već opaža želja društvene uprave, da pojača 

likviditet. Tako je u 1939 g. uloženo kod Trgovačko-industrij- 

ske banke 1,5 mil. din. Ranije se ona pojavljivala samo kao 

poverilac. Srazmerno veliku poziciju dužnika za instalaciju 

i struju od 2,1 mil. prema 2,3 mil. din. pokazuje smanjenje u

1939 g. Pošto je jednovremeno porastao promet poboljšao 

se odnos između dužnika i obrta na 40% prema 60% u pret

hodnoj godini. To je još uvek nepovoljan odnos, koji je naj

većim delom prouzrokovan time, što su opštine rđave platiše. 

Materijal na skladištima se smanjio sa 753.000 na 448.000 din.

Gotovina je porasla sa 80.000 u 1939 g. na 292.000 din.

Uspeh društvenog poslovanja najbolje se vidi iz donje

tablice računa gubitka i dobitka.

Račun gubitka i

Gubitak 1936

dobitka

1937 1938 1939

Prenos gubitka 71

u hiljadama dinara 

73 ---

Trošk. proizvod, i distr. 3.005 3.276 3.090 2.371

Porezi --- 169 149 347

Kamate 3 137 331 299

Gubitak na hart, od vred. --- --- 28

Gubitak na mašinama --- --- — 840

Amort. centr. čačak 370 --- 263 411

Amort. centr Kragujevac --- 234 316 ---

Amort. centr. Jagodina 98 --- --- ---

Amort. centr. hidrocentrale --- --- 10 ---

Amort. centr. dalekovoda --- --- - -- 663

Otpis nenapl. potraživanja — - -- 20 —

Dobitak

Prodaja struje 3.553 3.811 3.760 4.270

Strujomeri i priključak 32 160 103 694

Zbir gubitka-dobitka 3.781 3.971 3.863 4.966

Prihodi su se vrlo povoljno kretali. Prodaja struje.dala 

je 4,2 mil. din. prema 3,8 mil. i strujomeri i priključak 694.000 

prema 103.000 din. Ali najvažniji uspeh uprave je da je uspe

la da smanji rashode i uprkos porasta cena najvažnijih ma

terijala. U godišnjem izveštaju je ta činjenica sa punim pra

vom podvučena. Troškovi proizvodnje i distribucije smanjeni 

su sa 3 mil. din. u prošeku ranijih godina na 2,3 mil. din. 

Usled smanjenja dugova pala su kamatna plaćanja sa 331.000 

na 299.000 din. Među troškovima pokazuju jedino porezi po

većanje sa 149.000 na 347.000 din. Ali na njih društvena upra

va nema uticaja. U 1939 bilo je i gubitaka na hartijama od 

vrednosti i na mašinama. Naročito osetan —  840.000 din. — 

bio je ovaj poslednji koji je nastao zbog toga što mašine 

nisu redovno otpisivane u ranijim godinama. Odlično i so

lidno poslovanje u 1939 omogućilo je da se povećaju amor

tizacije. One su iznosile 1 mil. din. prema 589.000 u 1938 g.,

234.000 u 1937 i 368.000 u 1936 g.

Članovi upravnog odbora su g.g.: Vaso T. Knežević, 

pretsednik; Aleksandar R. Pavlović, Aleksandar T. Tadić, An- 

dreja Tošić, Miloje Ž. Radošević i inž. Konstatin Tanasijević, 

direktor.

U nadzornom odboru su g. g.: Petar M. Milenković, 

pretsednik; Sveta I. Stanković, Košta Mijatović i Božidar 

Živković.

■ B O O
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Sadržaj :
„Дунав" осигуравајуће дионичарско друштво — Загреб 

»Štunadija« a. d. га osiguranje i reosiguranje — Beograd

„ДУНАВ" ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО

— ЗАГРЕБ

„Дунав" долази у ред наших великих осигуравају- 

ћих друштава. Главва дирекција му je у Загребу. „Дунав" 

има, поред тога, пет филијала и осам главних заступста- 

ва. Филијале су у Београду, Љубљани, Новом Саду, Сара- 

јеву и Загребу, a главва заступства се налазе у Цељу, Ма- 

рибору, Осијеку, Петровграду, Сплиту, Суботици, Сушаку 

и Вршцу. Друштво постоји већ две деценије. Основаво je 

1920 године.

До 1931 године обим вослова „Дунава" сталво Де 

растао. После тога осетио се je и овде утицај опште при- 

вредне кризе, који je долазио до- изражаја «арзчито У 

виду отежаног закључивања нових послова. Међутим, бла- 

годарећи одличној организацијв и познатој еодидиости 

„Дунава", смањивање обима васлова није ни тада било 

анатво, a у току 1936 дошло je, најзад, до повољног пре- 

окрета и поновног пораста пословног обима. Укупни при- 

ходи до премија у то-ј годвни взвосили су 19,37 мил. див. 

У односу на 1S36 ови су у 1937 бали за 6% већи, a у 193S 

повећани су за даљих 9°/о, на 22 мил. 417 хвљ. дин.

Развитак пословања у току трв последње године 

види се из еледећег упоређења:

Приходи од премија 1937 1938 1930

У хвљадама ДИВ‘.

Група елементара 12.269 13.109 14.806

Животво осигурање 8.289 9.308 6.274

Укупно 20.558 22.417 21.080

У групи елемевтарвих осигурања приходи од пре- 

мвја билв су и у прошлој години већи вего у претход- 

но-ј, и то за 1,68 мил. двн, односио за око 131°/#. Насупррот 

томе, исказан« прихзди од премија у жввотвој грани 

»сигурања у 1939 години бвли за 3,03 мил. дин. мањи 

него у 1938. To смањење впак вије стварво. Наиме, и 

продукцвја у животној граки осигурања у 1939 показуЈе 

прираст према 1938 г-одиви, a в-сказивање мањих прихода 

од премија долази отуда, што je друштво од 1 јануара

1939 премијске признавице за оброчна вла’ћања издавало 

увек о њвховој доспељости, в. ве више за целу1 годвну 

увапред, као што ее то радило у 1938 и у ранији.м гзди- 

нама. У вези с тим je у 1930 из билаисве активе исвала 

позиција „ведоспеле премијске вредвости’'. Да се остало 

ар« старом вачину билав1сирања, јасво би се видело' да 

ни приходв од премија жввотвог осигурања у 1939 вису 

били мањи од оаих у претходкој годиви.

Kao што' je познато, због рата у Европи и дога- 

ђаја који су му претходили, првлике у 1939 годиии нису 

биле повољне за разввтак осигуравајућег посла. Увркос 

томе „Дунаву” je, благодарећи његовој доброј органи- 

зацији и воверењу које ужвва, вошло за руком да и у

прошлој годиви врошври о‘бим свог пословања добром 

новом продукцијом, како у групи елемевтарвих, тако, и 

у грани животвог 0!сигурања.

Рачун губитма и добитка елемектара у вето цифра-

ма, т. ј. no одбитку удела реосигурача, овако взгледа:

Прнходи 1936 1937 1988 1939

У хиљадама динара

Пренос добити 50 64 80 100

Превос прем'. резерви 1.308 1.484 1.902 1.984

Преиос рез. штета 273 502 709 397

Премије — ието 4.978 6.112 5.958 5.782

Дажбиие 1.658 1.802 2.405 3.330

Провизије реосигурања 1.418 1.339 1.511 1.986

Камате сцц ул. глав. 87 118 63 38

Пазни приходи — 3 6 5

Расходи

Штете — аето 1.875 2.420 2.460 2.26!

Аквизиц. трошкови 1.300 1.482 1.608 1.791

Управии TpoiBiKOBH 3.855 4.128 4.498 5.775

Порезв и таксе 636 683 824 . 832

Разни расходи 74 88 783 79

Рез. штете —• пожар 357 542 286 588

Рез. штете — остали ел. 145 167 112 132

Прем. рез. — вожар 1.299 1.688 1.767 1.846

Прем. рез. — остали ел. 185 214 217 249

Чиста добит 45 12 85 68

Збир прихода вли рзхх. 9.772 11.424 12.635 13.623

Збир прихода, урачунавши в техничке возидије 

(превосе резервисанвх штета и премијских резерви), из«:о- 

сио je у 1939 години 12,3 мил. Затим je постепеио опадао, 

на 9,39 мил. дин. у 1934, да би после тога ооет воказао 

тендевцију пора.ста и у 1938 времашио рекордви збир при- 

хода из 1931. У врошло-ј — 1939 — години опет je за око 

1 мил. ДИ1В. већи вего у  вретходвој. Приход од премија n o  

одбитку дела који je уступљев реосигурачу, у 1939 извосл 

6,78 мил. и мањи je за 176 хвљ. диа од оног из претходве 

године. Међутим, приход од дажбина je за скоро 1 мил. 

већи вего у 1938, a приход од провизије реосвгурања та- 

кође je за 475 хиљ. двн. већи од оиог из вретходне p o  

диве. Укувни текући „-вето" — приходи од премија, даж- 

бина и провазија реосвгурања у 1989 извасили су 11,1 

мил. дин. према 9,87 мил. у претходвој, 9,25 мил. у 1937 

и 8,05 мил. див. у 1936 годиви.

Ha страви расхода видимо да су поеледњих година 

и аквизициони n управви трошкови показивали тевден- 

цију пораста. To се може рећи и у погледу вздатака за 

порезе и таксе. Издаци за штете остатли су, међутим,
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углвном вепромењеви, што je, с збзиром ка истовре/меии 

иораст прихода, веобичво повољло.

Ректабилитет пословања види ce из упзређења прс- 

миј-а и штета. Код пожара, који je за „Дуаав” на-јважнија 

грана елемеетарног осигурања, то упоређење овако изгле- 

да (у хиљадама дивара одвзсно у %):
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1931 80,6 59,8 46,1 34,2 11,9

1932 58,9 55,9 46,2 43,9 2,3

1933 72,0 46,7 47,2 30,6 16,6

1934 47,7 46,1 47,1 46,4 0,7

1935 45,5 44,2 51,2 49,7 1,5

1936 40,7 34,4 58,2 49,3 8,9

1937 47,0 36,9 66,5 52,4 14,1

1938 44,8 39,1 62,5 54,6 7,9

1930 38,5 36,9 57,0 62,6 (-5,6)

Одвос укупних штета према укупним премијама б-ио 

je нарочито у 1931 и 1983 врло неповољан, што je у вези 

оа привредном кризом. Ипак ice мора «агла-сити да велике 

штете из тог времена нису толико погодиле „Дунав”, ко- 

лико рвосигурача.

„Дунав” je благодарећи повољиим уговорима о рео- 

сигурању увек имао знатве уштеде на штетама. Ha о«сно- 

Bip горњих пздатака могло би ce закључити да то није 

био случај и у 1939 години. Међути-м, т з ј  закључак био 

би погрешан, јер треба имати у виду да ce реосигурачу не 

уступају „дажбине”. Лоред тога, за један део уступљених 

«м послова реосигурачи одзбравају „Дунаву” и „провн-

звју реасигурања’'. Ове две врсте прихода биле су знатио

sehe у 1939 него у претходвим и ранијвм годивама,

Рачун губитка и добитка ЖИВОТНОГ оеигурања за

лоследње 4 године овако изгледа (сви су подаци и овде

узети „нето”, т. ј. односе ce само на рад „Дувава" за

сопствени рачун):
Приходи 1936 1937 1988 1939

у х'иљадама динара
ГТреи. и рез. премије 21.910 23.334 24.805 26.879
Пренос рез. штета 69 100 296 163
Пренос аморт. фонда —• — — 260
Премије — нето 4.152 4.195 4.512 3,229
Дажбвве 130 169 236 99

Провизије реосигурања 850 970 1.154 683
Од ул^ж. главвица 1.068 987 1.306 1.209

Разни приходи 148 408 551 175

Расходи

Доспеле главвице 1.060 1.609 1.512 1.833

Откупи полиса 1.191 872 748 1.106
Трошковв 2.045 2.547 2.781 1.837

Отписи 593 — 490 43

Резервисане штете 100 296 163 295

Резервва премија 21.547 22.874 24.460 26.121

Преноска премија 1.755 1.886 2073 671

Ратна ттремија 12 12 12 12

Фовд курс. разл. — — 408 375

Фонд аморт. «евокр. — — 250 350

Чиста добит 19 68 15 44

Збир првхода 28.322 30.164 32.861 32.687

Збир прихода, не рачунајући техничке позиције које 

ce превосе из једне гздине у другу, у 19-39 изгаосио je 

5,39 мил. према. 7,76 мил. у претходвој, 6,73 миљ у 1937 

и 6,34 1мил. дин. у 1936 . години. У прошлој годиии у од- 

носу на претходну опали су приходи од премија, прзви- 

зија реосигурања и дажбина. Kao што je Beh споменуто, 

стварног отадања прихода н»је било, a исказивање ма- 

њих прихода у 1939 долази отуда, што je „Дунав" од 1 

јануара 1939 премијске призианице за ођрочва плаћања 

издавао о њиховзј доспелости; a не, као што ce то раније 

радило, за целу годину уеталред. С обзиром на то оте- 

жамо je упоређввање података за 1939 с подацима каји 
ce здносе ва равије године.

Ha стран« расхода види-мо да су како „доспеле 

главиице”, тако и „откупи полиса" у 1939 били у пора- 

сту. Због промењеног начина билансир&ња. прихода испа- 

шће да je однос између премија и штета знатно веповољ- 

нијм него у гаретходној годиии, .ча да то у ствари, није 

тачно. ТрошковЈ! су исказани са  1,83 мил. дин. према 

2,73 мил. дии. у 1938, што би требало да з«ачи да je у

1939 у одвосу «а претходну годвну остварева једва уште- 

да од око 900 хиљада двн. Ни то ваје тачво. Уштеда 

није толика. Управа „Дувава’' навомиње у свом послед- 

к>е,м извештају да je због промењеног вачива билавсира- 

ња прихода у грави животног осигурања за 1939 годииу 

иаменила вачвгв поделе укупних трошкова взмеђу елеме.ч- 

гарне в животве скупиве. Због тога >су „управвв трзш- 

кови” у групи елемевтар;вих осигурања исказани већим., 

a у групв живот.вог осигурања мањвм извосом.

Резервна премија у групи животвог осигурања дз- 

стигла je висвиу од 54,3 мил. див. Од тога тпада  26,i 

мил. ва део којвм управља „Дував". -Последњих годвиа 

резервва премија je нзвосила у (милиоиима- динара): 

Годвва 1931 1932 1984 1937 1938 1939

Рез. прем. ,ј,)вето” 14,2 16,2 19,0 22,9 24,5 26,1
Рез. врем. „бруто” 29,7 33,9 39,5 47,6 51,4 54,3

Одвос између »сплате доспелвх главгаица и откупа 

с једве, a  првхода од премија с друге страве бво je У 

оделењу животног освгурања следећи (у хиљада-ма динара 

одвосво у B/o):
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1931 11.879 6.001 2.520 1.264 —

1932 9.187 4.669 2.708 1.176 1.099

1933 8.252 4.241 1.959 994 1.682

1934 7.924 4.024 2.132 1.040 1.379

1985 7.494 3.762 2.773 Г.299 1.046

1936 8.020 4.152 1.865 1.060 1.191

1937 8.120 4.195 2.959 1.609 872

1938 9.072 4.512 2.714 1.512 748

1939 6.175 3.229 3,627 1.838 1.106
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1931 21,2 21,1 55,2 50,1 5,1
1932 29,4 25,2 50,8 43,4 7,4
1933 23,7 23,4 51,4 50,7 0,7
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1934 26,9 26,1 50,8 48,8 2,0

1935 35,6 34,5 4-9,5 47,9 1,6

1936 20,3 25,5 51,7 ®6r8 -  5,1

1937 36,4 38,3 51,6 54,4 — 2,8

1938 29,9 33,5 49,7 55,7 —  6,0

1939 58,7 56,8 52,3 50,5 1,8

По прилици пола преузетог ризика „Дунав'- уступа 

реоситурачу, a пола задржава за себе. У 1939' задржао je 

S2,3°/o према 49,7% у 1938. До пр-ошле године однос из- 

међу премија и штета био je увек повољан, По-вољан je 

б-ио и у прошло-ј водиии, иако ce то, као што je већ об- 

ј-ашњев-о, из горње таблице не може видети. Уштеда пу- 

тем рсзсигурања б-ила на-Јвећа у 1932 годив-и, a у 1936,

1937 и 1938 и-ије je ии било. Међутим, то je .надокнађено 

повећањем примљеие провизије реосигура-ња.

Рачун изравнања 

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајна 272 392- 251 323

Новчаии улози 8.257 7.222 9.035 8.961

Непокретности 20.582 21.498 21.72-5 23.268

Хипот. зајмови 2.687 2.575 2.492 2.492

Зајмзви ва полисе 8.995 9.340- 10.064 10.99в

Ха-рт. од вредности 2.941 5.142 7.800 8.523

Салда реосигурач-а 1.927 2.562 2.445 2.516

Филијале 3.882 3.688 3.898 4.458

Недоспеле прем. вр. 1.675 1.913 2.722 —

Разни дужници 1.679 1.996 434 327

Инвевтар 502 416 348 290

Прем. рез. код реосиг. 4.922 5.264 5.158 5.787

Ввиденц. позиције 2.075 1.712 2.667 2.214

Пасива

Г лаввица 2.500 2.500 2.500 2.500

Резервни фоид 108 108 108 103

Фоид курс. разл. — — 406 375

Аморт. вепо-крет. — —- 250 360

Премијска- резерва 23.081 24.778 26.456 28.227

Прево-си- пре-мија 1.767 1.888 го7з '671

Резервисаве штете 602 1.005 560 1.015

П-рем. рез. рео-сиг. 27.082 28.634 31.014 31.225

Са-лда реосигурача 3.090 2.792 2.731 3.145

Разни повериоци 75 217 174 207

Евиденц. позиције 2.075 1.712 2.667 2.211

Чвста добит 64 80 100 113

Збир- биланеа 60.396 68,722 69.040 70.150

У току последње три годив-е збир билавса j e пора-
ста-о за 10- мил. ди-н., ca 60,39 мил. у 1936 ва 7-0,15 ,мил. дин.
крајем 1939. Глав-вица и сопствеаи фоидови извосе 3,33 мил.
a премијска резерва заједно с пршосима премија и резер- 

виеаним штетама 61,14 мил. див. To зтаачи да су укупна га- 

рантиа средства достигла висину од 64,5 мил. дип. Ако ce 

изузму евиденциове позиције, -види ce да сва остала па-си* 

ва в-е прелази 335 мил. див. To су углаввом „потраживање 

реосигурача” од 3,14 мил. и „разни повериоци" који износе 
сам.о 207 хиљ. дин.

Расположива средства су пласирана на начин; који 
пруж-а оптималву безбедност. Крајем 1939 готовина у бла- 

гајни и вовчани улози код банака износили су 9,3 мил. 

Непокретности су билагасираве ca 23,3 мил., a зајмзви —  

хипотекарни и на ггалисе — изиосе 13,5 мил., док на хаР-

гије од вредности отпада 8,5 мил. дии. Премијска резерва 

задржана од рео»сигурача исказана je ca 5,8 мил. Потра- 

живање зд филијала извоси 4,4 мил., a оио од реосигурача

2,5 мил. дии. Сва остала актива једва прелази извос од 

600 хиљ. дин. Од тога отпада 280 хиљ. дин. на иввентар 

и 327 хиљ. дин. ва разне дужнике.

Прошлолодишња чиста добит пренета je на новн

рачун,

У управи „Дунава" д. д. су господа: д-р Фран Брн- 

чић (претседивк), д-р Хаис Ситекбергер (потпретседкик), 

д-р Иво Бенковић, Исмет-бег Гавран Капетавовић, Алексам- 

дар Шверер, Радослав Ћоровић, д-р Емил Поповић-Пецч- 

ја, инж. Авдра С. Ристић, д-р Стјепан Красник и Матија 

Вртовец. У «адзорвом одбору налазе ce г.г.: д-р Мирослав 

Рубели, Антув Антувовић и Вилибалд Вагнер.

»ŠUMADiJA« A. D. ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE — 

BEOGRAD

Naš dcmaći osiguravajući posao nema veliku tradiciju, 

kao u drugim zemljama, na pr. u susednoj Italiji ili u Ne- 

mačkoj. Stoga za naše prilike mnogo znači i dvadeset godina 

provedenih u tom iposlu. Svuda važi pravilo da ratne godine 

duplo broje. Koliko tek treba da broje 20 godina posleratnog 

vremena za jedno naše osiguravajuće društvo, koje je prešlo 

kroz najtežu krizu koju svet pamti, kroz specijalnu na

šu krizu osiguravajućeg posla i sada kroz teškoće koje sada 

nosi rat u Evropi. »Šumadija«, koja u ovoj godini ima svoju 

đvadesetgoodišnjicu prebrodila je sve teškoće i danas se na

lazi u punoj snazi, iako su ratne prilike prouzrokovale izve- 

sne teškoće u životnoj grani osiguranja. Ali zato je elementar

na grana napredovala, tako da »Šumadija« može da bude za

dovoljna sa dvadesetom godinom, koja nije bila tako dobra 

kao prethodna, ali ipak bolja nego ranije godine, kao što 

se to vidi iz donjeg računa gubitka i dobitka.

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1935 1936 1938 1939

u hiljadama dinara

Opšti troškovi 1.574 1.43-7 2.146 2.225

Provizije 429 482 855 792

Otkup i štete života 875 86-7 1.208 1.204

Štete element, neto 280 346 545 524

Kamata 141 166 208 179

Rez. premije života 10.576 11.258 12.747 13.3-17

Prenosna premija elementare 418 436 545 585

Rezerva za štete 115 173 143 416

Otpisi --- -- 15 151

Dobitak 510 620 1.319 870

Dobitak

Prenosne pozicije 10.366 11.109 12.613 13.634

Prenos dobitka —— 12 16 132

Premije elem. neto 1.045 1.091 1.363 1.474

Premije života, neto 1.509 1.540 1.993 1.939

Dažbine elem. 669 639 790 851

Dažbine, život. 3 19 60 24

Provizija reosig. požara 359 268 36-7 433
Kamata 742 784 925 853
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Prihod efekata 47 66 78 140

Prihod nepokretnosti 471 503 551 559

Naplaćena dubioza -- --- 9 4

Razni prihodi 152 48 884 39

Zbir gubitka-dobitka 15.303 16.079 19.625 20.084

Prihodi od premija u životnom poslu samo su neznatno 

pali za okruglo 60.000 din. na 1.939 hilj. din., dok su se u ra

nijim godinama kretali oko 1,5 mil. din. Premije u elementaru 

iznosile su 1,5 mil. din. prema 1,4 mil. u 1938 g. okruglo 

1 mil. u ranijim godinama. Dažbine su porasle u elementaru 

sa 790.000 u 1938 g. na 851.000, dok su u životnom poslu pali 

sa 60.000 na 24.000 din. Svi ostali prihodi pokazuju povoljno 

kretanje. Tako su porasli prihodi od provizije osiguranja po

žara sa 367.000 na 433.000 din., efekata sa 78.000 na 140.000 i 

nepokretnosti sa 550.00 na 560.000 din. U manjoj meri su pali 

prihodi od kamata sa 925.000 na 853.000 din.

Iako je tendencija porasta troškova bila usled skoka 

cena jaka opšti troškovi su porasli za svega 100.000 na 2,2 

mil. din. Otkup i štete života ostali su na 1,2 mil. din. na 

nivou 1938 g., a štete u elementarni su nešto pale sa 545.000 

na 524.000 u 1939 g. Zbog slabije akvizicije u životnom poslu 

pale su i provizije sa 545.000 na 524.000 din. Čist dobitak iz

nosio je 870.000 din. prema 1.3 mil. u 1938 g. i oko pola mili

ona u ranijim godinama.

Stanje osiguranih suma bilo je (u milionima dinara):

God. Br. polisa Života Br. polisa Elementar

1933 2.143 41,1 11.149 2.678

1934 1.823 36,1 10.653 2.637

1935 1.667 33,1 10.649 2.700

1936 1.747 35,4 10.644 2.677

1937 2.029 43,1 11.617 2.593

1938 2.399 53,9 13.332 2.830

1939 2.227 51,4 14.139 3.073

Kao što se vidi iz gornje tablice broj polisa i osiguranih

svota pokazuju ipad u 1939 god. Ali jedna i druga cifra su

još znatno veće nego u prethodnoj godini. U elementarnom 

poslu pokazuju porast i broj polisa- kao i osigurana svota. 

Procenat šteta pokazuje donja tablica (u hiljadama din.):

Odeljenje života Ođeljenje elementare

God. Premije Štete !% Premije Štete !%

1933 1.782 1.031 57,9 1.655 789 47,7

1934 1.684 951 56,5 1.000 222 22,2

1935 1.509 875 58,0 1.045 275 26,3

1936 1.540 867 56,3 1.091 281 25,8

1938 1.993 1.208 .62 1.363 545 40

1939 1.939 1.204 62 1.474 524 35

Procenat štete pogoršao se u odeljenju života, što je u 

vezi sa povećanim otkupima za poslednjih godina zbog uz

nemirenja osiguranika. U odeljenju elementare šteta više za

vise od slučaja. Tako je procenat štete u 1938 g. bio dosta 

visok 40%, a u 1939 g. niži 39%.

Bilans »Šumadije« pokazuje donja tablica.

Račun izravnanja

Aktiva 1935 1936 1938 1939

u hiljadama dinara

Gotovina 5 82 107 118

Banke 12.685 13.626 16.293 11.575

Zajmovi na pol. živ. 1.776 2.104 2.430 2.641

Hartije od vrednosti 2.244 2.627 4.115 3.472

Hart, od vr. prem. rez. živ. --- -- 93 5.343
Nepokretnosti 5.400 5.400 5.400 5.400
Osiguravajuća društva 455 957 781 995
Razna aiktiva 579 655 478 1.348

Pasiva

Glavnica 3000 3.000 3.000 3.000
Fond za pov. gl. 2.500 2.500 2.700 3.000
Rezervni fond 1.493 1.662 1.872 2.111
Fond kursne razlike 592 818 1.531 1.434

Fond amort. neipokret. 300 400 480 580

Rez. premija života 10.576 11.258 12.747 13.317

Prenosna premija element. 418 436 545 585

Prenosna premija života -- -- —_ 420

Rezerva za štetu 115 173 242 416

Osiguravajuća društva 4.282 4.588 1.827 4.579

Razna pasiva 182 206 283 287

Dobitak 620 848 1.319 870

Zbir bilansa 24.079 25.890 30.733 30.893

Glavnica društva iznosi nepromenjeno 3 mil. din. za

poslednjih godina. Zapravo glavnici trebalo bi dodati još fond 

za povišenje glavnice, koji stalno raste, tako sa 2,5 mil. din. 

na 2,7 mil. u 1938 g. i 3. mil. u 1939. I rezervni fond je do

stigao zamašnu svotu od 2,1 mil. prema 1,9 mil. din. Fond 

amortizacije nepokretnosti porastao je sa 480.000 na 580.000. 

Jedino fond kursa razlike se smanjio za gubitak na kursu 

hartija za vrednosti sa 1,5 mil. u 1938 g. na 1,4 mil. din. 

Sopstvena sredstva iznose ukupno 10 mil. din. prema 9,2 mil. 

u prethodnoj godini u srazmeri sa sopstvenim sredstvima tuđa 

sredstva su mala. Najveći deo ovih su rezervne premije i 

štete u ukupnom iznosu od okruglo 15 mil. din. S obzirom 

da su to dugoročne obaveze, postoji još vrlo veliki potenci

jal povećanja poslova. Zasada nije vreme da se iskoristi ta mo

gućnost, ali bez sumnje da će se to učiniti, čim se budu sre

dile prilike. Obaveza prema osiguravajućim društvima u iz

nosu 4,6 mil. din. prema 1,8 mil. u 1938 g. potiče iz redovnih 

poslovnih veza.

Kod plasmana sredstava vodilo se u prvom redu računa 

o sigurnosti i likviditetu imovine. Najveći deo srestava na

lazi se kao potraživanje kod banaka u iznosu od 11,6 mil. 

din. prema 16,3 mil. i prosečno 13 mil. u ranijim godinama. 

U znatnoj meri se povećao stok hartija od vrednosti, pošto 

je društvo jedan deo premijskih rezervi moralo da plasira po 

uredbi o nadzoru nad osiguravajućim društvima u državne 

hartije od vrednosti. Otuda nova pozicija od 5,3 mil. din. 

Hartije od vrednosti iz ranijih godina gubile su na kursu i 

zbog toga je pala njihova vrednost sa 4,1 mil. na 3,5 mil. din. 

Nepokretnosti su ostale nepromenjene sa 5,4 mil. Društvo je 

izlazilo u susret kreditnim željama svojih mušterija i davalo 

kredite na polise, koji su se povećali sa 2,4 mil. na 2,6 mil. din.

Od dobitka, koji je smanjen prema prethodnoj godini 

određena je na ime dividende 10% prema 12% u prethodnoj 

godini. S obzirom na neizvesnu sudbinu poslovanja na novi 

račun je preneto okruglo 300.000 din.

U upravnom odboru su bili g.g.: Dobrivoj T. Lazarević, 

pretsednik; Živan Todorović, potpretsednik; Petar T. Milano- 

vić, Aleksandar J. Jovanović-Resavac, Franja Bajloni, Milan

B. Tonuć, Mladen I. Obradović, Ljubomir Tranđafilović i Mi- 

lisav Milošević.

Članovi nadzornog odbora bili su g.g.: Aleksandar Ta- 

dić, ipretsedniik; Dimitrije Mirković, potpretsednik; Dimitrije 

Bogojević, Milan Jeftić, Jevrem St. Jovanović i Teodosije 

Ristić.
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Садржај:
Прва хрватска творница уља д. д. — Загреб

„Укод" творница укоченог дрва и фурнира д. д., Сушак

Дионичко друштво за промет ковинама Цугиајер & Грубер у Загребу

Интерконтинентале & Kapo и Јелинек југославенско транспортно д. д. — Загреб

ПРВА ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉА Д. Д. — ЗАГРЕБ

У члаику „Парцелација режима уљарица- и уља”, кој:-} 

je објављен у бр. 42 од 19 октобра о. г., већ смо указали 

Hiai то да je доеадашњи интервенциоти режим »a. тржишту 

уљарица проширен. Сада je момополисан целокупни уну- 

трашњи и ваегравични промет сирзвин!а>, a држава кон- 

гролише и регулише и промет готовог производа. Њево je 

право не само да одређује цеве сировива, већ такзђе да 

додељује сировиве прерађивачима и да утврђује цеве уљу, 

како у продаји на велико, тако и у продаји на ,мало. Улогз 

фабрика сведена je иа тај начим на тз да се старају о пре- 

ради сировива и о њено!М фивавсирању и да свосе ризик у 

вези са прерадом уљарица и продајом уља.

Прошлогодишњи принос уљарица био je врло слаб, 

гакз да су се, као што je позеато, недавно били јавили 

зваци оскудице јестивог уља. Нарочито je био пздбацио 

приное сунцокрета, који прететавља главну сировину наше 

индустрије јестивог уља. Док ce у 1938 cai површиве од

25.000 ха било добило- 4.678 вагова сувцокретовог еемена 

дотле су фабрике у 1939, због рђавих временских прилика, 

са засејаие површине од 23.000' ха могле да ©ткупе само 

3.400 вагона. Принос уљаие репице у 1930 вавосио je 595 

вагона према 900 вагоиа у претходној и 800 вагоиа у 1937 

год. Ни остале —• позве — уљарице у 1939 нису дале пово- 

љан принос за подмирење домаћих потреба. Бундевских 

коштица- добивено je 205 взгона, белог мзка 135 вагоиа, 

сезамовог семена 42 ватона, ланеног семена 245 вагона и 

рицинусовог семена 16 вагони. Према томе, прииос евих 

уљарица у 1939 износио je 4.718 вагова према 6.723 вагона 

у 1938, што значи да je био за око 30®/о -мањи.

За сунцокрет у прошлој годвни била je пролисана 

откупна цееа од 170 динара no квиаталу. Фабрике >су от- 

купиле делу жетву без државне односво' без Призадове 

интервенције, a плаћале су најпре 171 динар no квинталу, 

a касније и до 220 динара. Ни код осталих уљарица у про- 

шлој години, изузевши репицу, није била потребна интер- 

венција „Призада” на домаћем тржишту, али je његовим 

поередством увезеио 330 вагома сунцокретовог семена из 

Бугарске, затим 117 вагона ланеног и 70 вагона рицин!у- 

совог семена. Увезени сунцокрет додељен je доадаћим фа- 

брикама које се нису могле у довзљној мери покрити до- 
маћим сировинама.

Највећа фабрика уља у нашој држави je Прва хрват- 

ска твораица уља д. д. у Загребу. Осиована je 1916, али je 

нарочито пре неколико година знатнО' проширеиа. Фабрика 

која je у почетку прерађивала једва 200 вагоиа семена го- 

дишње, данас je у стању да преради бар 15 пута већу ко 

личину. Оаа je и у техничком погледу најмодерније уре-

ђена, тада да су и њезини продукти најсавршенији. У точу

1934 повишена je и главзница Прве хрватеке творниде уља

д. д са 2,75 на 8,25 мил-. див.

Ево биланса Прве хрватске творнице уља д. д. за по-
следње четири године:

Актива 1936 1937 1938 1939

Непокретности 3.428

у хиљадама дивара 

3.492 5.631 6.052
Стројеви и трачнице 2.267 2.451 2.810 2ј555
Творничк» уређај 185 224 252 205
Залихе робе и сиров. 16.009' 32.768 42.006 30.503
Хартије од вредности 135 218 219 219
Римесе 691 97 264 29
Благајна 102 162 260 258

Пасива

Г лавница 8.250 8.250 8.250 8.250
Резервии фонд 760 810 910 1.010
Фонд aiMopT. стројева 1.695 1.745 1.795 1.845
Салдо повер, и дужн. 7.288 19.997 29.316 22.178
Акцепти З.ОСО 6.500 8.000 З.ООо
Траезиторае ставке 726 940 1.998 1.891
Добитак 1.104 1.170 1.173 1.646
Збир биланса 22.818 39.412 51.442 39.821

Збир биланса крајем прошле године изао-сио je 39,8
мил. дин. Повериоци и дуж!ници нису исказани засебно. 

Објављује се crno њихов салдо. Због тогане можемо' утвр- 

дити тачан износ укупиих средстава с којима je предузеће 

крајем прошле године радило. Повериоци су крајем 1939 

били за 22 мил. дин. већи од дун<ии'ка. Крајем претходне 

—• 1938 — године били су чак за 29,3 мил. дии. већи од 

дужника. Треба имати у виду и чињеницу да je у току 

прошле годиае смањева и друштвена обавеза no акцептима, 

н то са 8 мил. крајем 1988 на 3 миш. дин. крајем 1S09. Може 

се претпоставити да 'кзнос дужиика није знатае, јер су 

пласман продукције и кредитирање били нормални. To 

звачи да су крајем 1939 укупеа туђа средства изеосила о«о 

26 до 30 мил, дин. према округло 40 мил. у претходној и 

највише 10 до 15 мил. дин. у 1936 и у ранијим годинама. 

Због интервенцизиог режвма постала je потреба за капи- 

гаиом знатно већа, јер су сировине раније куповаие (путем 

увоза), у мањим количинама, према потреб», док je фз- 

брика сада ггриморана! да откупи одмах по̂ сле жетве целу 

количину KOijy треба да преради. Због тога су последњих 

година н залихе знатно веће, него што су биле раније. Ина- 

че, финаисијско стање фабрике задовољава поттг.уно, јер су 

све инвестиције покривеее сопственим средствима.
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Расходи 1937 3939

у хиљадал1а дивара

Трошко®и 1.935 3.272

Освгуран>а 334 372

Плате 1.328 1.464

Камате 723 1.795

Отпвс патраживања 7 81

Порези 883 1.664

Отписи 504 1.916

Чнста добит 1.T7Ö 1.646

Приходи

Првнос добити 89 92

Фабрик. и продзја 6.795 12.069

6.884 12.161

Бруто добит у 1939 износида je 12,16 мил. дин. окз 

27°/о тог износа одиосно 3,27 мил. див. издато je »a тро- 

шкове, 1,46 мил. дин. или 12% за плате, 1,79 мил. односиз 

14,8% за камате, 1,66 мил. или 13,7а/о за порезе и 372 хиљ. 

дин., одиосво 3% за осигураша. Отписи иивестиција ис- 

казани су ca 1 мил. 916 хиљ. дин., a чиста добит <са 1 мил. 

646 хиљ. дин. Овај посжжни резултат треба означити као 

потпуко задовољавајући.

„УКОД" ТВОРНИЦА УКОЧЕНОГ ДРВА И ФУРНИРА 

Д. Д., СУШАК

Kao што je иоаиато, код нашег извоза шумских лро- 

извода стаишо преовлађује «епрерађена роба. Највише се 

извози тесаиа и резаиа грађа, док извоз штавих произво- 

да игра сасиим споредну улогу. Разлог за то треба тражи- 

ти и у чињеници, да су «од нас доста ретка предузећа за 

детаљну мехзничку обраду и хемијску прераду дрва. Јед- 

ка од ткх ретки-х тсредузећа ј.е „Укод”, творница укоченог 

др-в<а и фурмира д. д. ма Сушаку. To je, у ствари, код вас 

водеће предузе?ће за изравду шиерплоча, панедплоча, фур- 

нира и сличиих проиввода. Осиовано je у току 1931, дакле 

у «ajroipe време, за време саме кризе.

У годанама кризе, упо.редо са општим опадањем на- 

шег кзвоза дрва, смањивао се и иавоз укоченаг дрва и 

других производа које »зрађује „Укод". Међутим, све до 

завођеша саикција према Италији губицв су ипак избег- 

нути, али се je биланс за 1935 морао закључити са губит- 

мом од 472 хиљ. див. To иије била једива последица сашвк- 

ција. Да би се надоинадио губитак талијавсжог тржишта, 

предузеће je у оео  време било примораво да форсира 

извоз у другам правцима, na je тако било развило н врло 

жив-о пословање с  Палвстииам. Међутим, ту су се била 

јаиила и »звесна дубиозна потраживања, тако да je до 

Kpatjia 1937 губитак „Укода" био порастао на 1 мил. 495 

■хкл>. дин. To звачи да je било изгубљено већ скоро пола 

главнице, која од оснквања предузећа износи сталмо 3 

мил. дии.

У то-ку 1937 предузеће je реоргавизавано. Иначе, већ 

у тој годики у односу да претходну прнходи од фабри- 

кације бнли су 'порасли за преко 50%. Пословање у 1938 

и 1939 било je таккЈђе опет живље. Благодарећи томе пре- 

дузеће je било у стању да за те две годиае изврши иор- 

малаи отамс «нвестиццја и да искаже чак и иавесан ihcth 

добитак, и то од 63 хиљ. дин. у 1988 и од 309 хиљ. дин. 

у .1939. Т« нзиоси су употребљени за смањење преноса ry- 

бнтка из радајих година, који 'је ка тај «ачин редуцнран 

на 1,12 мил. дин.

Пгасле иабијања рата у Евро-пи, a нарочито после 

његовог пршошења и на Средоземно Море, «епосредни 

кзгледи за раавитак успешног пословања опет су слаби-

i«, Ј«Р ј« фабрика „Укода“, која се налази на Сушаку и 

која je најн<>дер(гије. уређема-, упућена у пр©ом реду на 

извоз гаомороким путем, a о-вај je зншно отежа«.

Главне била-нвне позвције „Укода" за п01следње че- 

гири године овако изгледају:

Актнва 1Ш6 1937 1938 i^ 9

у хиљадама динара

Љвествциј-е 14.327 16.975 16.839 15.867
Благај«а 22 131 85 29
Ефекти — • — ■ 4 4
Новчани заводи 104 13 — 7

Мвнице 46 107 66 1
Дужници 3.320 2.447 3.168 4.814
Оиров. и пог. ср. — — — • 1.716
Роба и подуфабр. 4.124 5.053 5.203 3.954

Г убвтак 1.436 1.495 1.432 i.123

Пасива

Г лаиница 8000 3.000 3.000 3.000

Пореска резерва 424 194 194 194
Павериоци 19.863 23.022 23.645 24.259

Преносне ставке 92 5 — 62

Чиспи до:бита-к — — ■ (63) (309)
Збир биланса 23.380 26.221 26.839 27.515

Расходи

ГТрено-с губитка 472 1.436 1.495 1.432

Трошко!ви 1.219 1.883 2.509 2.333

Порези 790 23 — —

Камате — — — 854

Дубиозе 52 1.158 — • 16

Аморшза.ција 1.086 — 1.193 1.163

Чисти добитак — — (63) (309)

Приходи

Рачун фабрикације 1.927 3.005 3.765 4.675
Курсва разлика 255 — — — .

Губитак-Сгалдо 1.436 1.495 1.432 1.123
Збир првх. или расх. 3.619 4.500 5.197 5.798

Иако je билавона вред»о-ст иивестиција због амор-
гизадионих отписа смањена, ипак je збир билаиса слет

гаешто већи «eno крајем претходне године, и изиоои 27,5 

мил. дии. У току прошле године за «loiBe иввестиције изда- 

то je овега. 200 хиљ. дин. према 1,06 мил. у претходној и 

2,65 мил. дин. у 1937. To значи да je већ у претпрсшлој 

"0ДИН.И завршено проширење фабрике, моје се je почело 

изводити у току 1937. Иначе, укупне итавестиције, по-сле 

изв!ршених отписа, всказаие су у последњем б-илансу са

15,86 мил. дин. Ha њих отпада око 57,6°/о целе актиее ripe- 

ма округло 65% у 1938 и 1937. „Дужшци" najai3yjy мзра- 

аиту тешденцију пораста, што je у вези са ове јачим no- 

словањел!. Они су билаесираии са 4,81 мил. дии., дж  су 

у билаису за претходну — 1938 — годину били исказани 

са 3,16 жш1., a у оном за 1937 са 2,44 мил. дин. To значи 

да су у 1939 у одвосу на 1937 скоро удкостручени. Лзве' 

ано иовећање показују и залихе робе, полуфабриката, си- 

ровина и пого!Нск«х средстава. Исказане су са 5,67 мил. 

према 5,20 мет. у претходној' и 5,05 мил. дда. у 1937. Kao 

,што се види, крајем 1939 билавсиа вредиост залиха била 

je caiM'O за око- 9% већа од оне у претходиој години. To 

значи да залихе „по количинм" нис.у сигурн®! »и повећане, 

јер треба узети у обзир и поскупљење сировина и пого«- 

ских средстава^

Ha страни пасиве поетоји cfflo једна важнија про- 

мева — повећање поверилаца са 19,86 мил. у 1986 :ва 23,02 

мил. у 1987 г., 23,64 мил. у 1938 и 24,25 мил. дин. у 1,939. 

Главница bshoich меиромењева 3 мил. дин. Када се од глав-
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н-ице одузме пренос губитка, внди се да укупна оогоствема 

средства износе дапува 2 мил. дин. To авачи да су туђа 

средства no прилици 12 пута већа од оопствених. Највећи 

део иввестиција извршен je иекоришћењем кредита. Ме- 

ђупгм, то овде вема нарочитог практичног значаја, јер 

„Укод" припада једдам јаком концерну, од кога je и до- 

бивен вајвећи део кредита (Југоеловенска удружева банка!)

До 1937 годишњи бруто-приход» од фабрикгције 

износили су табично непуна 2 ш .  дии., a у 1937 тторасли 

су на 3 мил., што авачи да су били за преко 50% већи од 

оних из претходве годике. У 1938 и 1939' павећавање о в и х  

прихода се наставило. У последњем билансу они су иска- 

зани са 4 мид. 675 хиљ. дан. Тендевцију -пораста показују 

и трошкови. У 1939 оии извосе 3,18 мил. према 2,51 мил. 

у претходној, 1,90 мил. у 1007 и 2 мил. дин. у 1936. Ипак 

треба имати у виду и чињеницу, да су се повериоци у 1936 

и 1937, у циљу што бржег опорављења предузећа, били 

сагаим одрекли камате на Kotjy би имали право. У 1939 

предузеће je радило ве'ћ толико повољво да je било у ста- 

њу дai и-сплати 854 хиљ. див. на и-ме камагге. Амортизација 

инвестиција вршева ј,е редовио. Једино се у 1937 од тога 

морало одустЗ-ти, с обзиром. na то да се je морао извршити 

већ опомеаути отаис дубиоза. У току 1938 сумњивих по- 

траживања није било, a у 1939 отписано je свега 16 '  лл>. 

дин. To значи да управа „Укода" сада пзступа са макси- 

мумом опрезаости приликом одобраваља кредита купцима.

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ КОВИНАМА 

ЦУГМАЈЕР & ГРУБЕР У ЗАГРЕБУ

Већ смо имали прилику да вагласимо да се наша 

индустрија за израду разних предмета из бакра и месиига 

налази пред сјајним развитком. Иако спадамо у ред зе- 

?ла)ља са најјачом производњом бакра, ипак iQy се до не- 

давва гоггово ови ти предмети морали увозити, јер смо 

производили еамо сирови бакар, a индустрија која прера- 

ђује бакар може да употребљава само чисти метал. Ми 

смо на тај начин извозили цео »аш сироазм бакар, a  уво- 

зили смо готове производе од бакра, као и чисти бакар 

за потребе наше до иедавна незнагне индустрије за из- 

раду цредмета из бакра и месинга. Благодарећи подизању 

рафинерије бакра у Бору, сада je то друкчије. Поред тога, 

инострана индустрија на коју смо до сада били упућени 

ангажована je у првом реду у изради бакарних предмета 

за војве потребе.

У нашој иидустрији која прерађује бакар у финалне 

производе „Д, д. Цугмајер & Грубер" je иајве'ће и нај- 

важније предузеће. Друштво je оеновано 1920 годиие у 

Загребу од стране познате бечке фирме Георг Цулмајер 

и Сии, У прво време имало je задатак да пласира у Југо- 

славији производе поменуте бечке фирме. Прилико-м осни- 

вања није се ии мислило ва сотствену производњу. Отуда 

je у фир|ми предузећа и наглашено да je то друштво „за 

промет” ковинама. У току 1924 дошло je авде до важних 

про(мена. Наиме, те гадиве купљееа je од Браће Штерн- 

бергер у Словенској Бистрици фабрика бажариих произ- 

вода, која je после у неколкко махова проширивана и 

потпуно модернизо1вана. Данас je то наша највећа фа- 

брика за израђевине из бакра. Поред осталога, предузеће 

има дамас и најмодернију ваљаоницу за бакар и м-есинг. 

Оно израђује бакарни лим, плоче, тепсије, цев«, шипке, 

коване ба-карне шоље, електролит — бакарну жицу, ужета 

и шипке за електроиндустрију, бакарии локомотивии ма- 

геријал, најразличитије предмете из месинга итд. Неда1вно 

су у Оговевокој Бистрици подигнуте и нове зграде и по- 

етројења за ливницу, као и складишта за метал. Продајно

складиште и седиште предузећа налазе се и даље у За-

гребу.

Бнлавси Д. д. за промет ковивама Цугмајер и Гру-

бер за последње чегири године озако изгледају:

Актива 1936 1937 1838 

у хиљадама динара

183!)

Непокретвости 768 1,047 1.322 1.904

Машине 1.359 1.292 1.308 1.416

Иквевтар 36 72 87 168

Аутамобили 187 144 112 118

Иввестиције укупво 2.349 2.555 2.824 3.606

Роба, материјад и угаљ 4.107 3.817 4.699 7.219

Ефекти 288 317 318 423

Благајна 217 80 545 1.536

Дужв. и повер. — салдо 744 1.301 381 ---

Пасива

Г лавница 5.000 5.000 5.000 5.625

Резервви фонд 900 1.200 1.500 1.900

Пореска резерва 70 70 70 70

Фовд кур-с. разл. еф. 15 49 49 49

Резерва за рогбу и мат. 1.028 1.028 1.028 1.028

Повер. и дужв. — салдо --- --- 2,341

Чисти добитак 693 723 U  N 1.772

Збир билавса 7.706 8.070 8.762 12.786

У активи видимо да укупне инвестиције, пссле из- 

вршених амортизационих отписа, износе 3,6 мид. дин. пре- 

ма 2,8 мил. у претходној и: 2,35 мил. у 1936 години. Док су 

кепокреткоеги према машинама крајем 1936 стајале као 36 

npeiMa 64, дотле je у последњем билансу ва сваких 57 дк- 

нара непокретноетв долазило -само 43 динара машина. У 

међувремеку стање непокретности je готово утростручено, 

док je стање машина само незнатно повећаио. To зна;чи да 

се предузеће валази пред hoibom великом инвестидионом 

делатношћу и да се нове машине и друга постројења имају 

тек да набаве. У билансу за 1940 показаће се у којој je 

мери ве'ћ у овој: години справеден пројектоваии инвести- 

циони програм. Крајем 1939 залихе робе, :материјала и 

угља изгаосиле су 7,2 мил. дии. и биле су за преко 53,6% 

веће него крајем претходне године. У 1909 je и стање ro- 

говине, које je исказано са 1,53 мил., скоро три пута ®еће 

него крајем 1938.

До паменутог повећања евих позиција у актдаи могло 

je доћи само уз иСтоврамено! поеећа-ње фиваисијских сред- 

сгајва. Прошле године резервни фоид je повећан за 400 

хвљ. дин. путем дотадаје из чистог добитка за 1938. Глав- 

вица je повишева за' 625 х«љ. диа:., са досадашњих 5 мил. 

ва 5 мил. 625 хиљ. ди№ Иваче, приликом оснивања, 1920 

годиве, главтца je изиосила само 250 хиљ. дин. По;сле 

гога она je повећаваиа неколико пута, претпоследњи иут 

у 1935 са 3,6 'Мил. ва 5 ìmh®. диа и последњи пут, као што 

je овог тревутка спомевуто у прошлој годиии. Глав1ва 

скупштива акционара која je одржава 26 сепгембра 1940 
у Загребу довела je закључак о  поиовв!о-м повишењу глав- 

нице. У току прошле годиие повећава су и туђа средства. 

Из билчаса се не види изиос туђих средстава са којима 

предузеће ради, јер су компевзирана са дужницима. Од

1932 до прошле године салдо поверилаца и дужника био 

je редоено на акт»В1Вој страии биланса, што je звачило 

да су дужници били већи од поверилаца, У посдадњем 

билансу тај’ салдо исказан je на страви пасиве, a иввоси 

2,34 'мил. дин, Иначе, дужвиц« и иису варсичито велики.
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Одиое између инвестиција и соиствених средстава 

je врло повољав, јер су укупне иотестнције исказане са 

еамо 3,60 лшл,., док главница и фоадови достижу висину 

од 8,67 мил. дин.

И у годинама најтеже привредве депресије преду- 

зеће je зажључивало cisoie билаесе са добитком. Прошле 

године oibaij je износио, заједио са преиосом из 1908 го- 

дине, 177 мил. или o iko  20% од исказаиих согаствених сред- 

става. To je свакако потпуно задовољаеајући резултат. 

Иначе, п рошл огодишњи чисти добвтак je скоро три пута 

већи од оног из 1934 или 1935 године. У гаоређењу са 

оним из претходве године гшвећан je за окоро 60%.

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ & KAPO И ЈЕЛИНЕК ЈУГОСЛА- 

ВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д. —  ЗАГРЕБ

Већ векзлико пута ужавивали смо на позвату чише- 

кицу да ,се цревоз робе даиас ве може готово ви зами- 

слити без драгоцених уелуга отпремиичких предузећа, на- 

рочито када роба Miopa да лрелази држазне гралице. Одав- 

на се јавила гаотреба за оваквим предузећима, која notcpe- 

дуј|у између возара с једве и пошиљаоца односно прима- 

оца робе с друге стране. Отпремање робе je посао који 

данас изг.скује велику стручну опрему. Обичан трговац, 

na ни веће извозничко предузеће не:ма ЈШгућвости да стал- 

мо прати промене железвичких тарифа и услова под Ko

jima паробродарека и друга транснортна предузећа врше 

прекоз робе. Тз исто моисе 'Се рећи и у логледу разних 

необично компликованих царинских преписа, којима се ме- 

ђународна трговина мора да подвргне.

Отпремничка одкоспз шпедитерока предузећа parno- 

лаоку -овим здогућвм noiMiotaiHiM. средствима и имају своје 

стручњаке, тако да су у стању ие само да пруже својим 

комитентима најпоуздамије ииформације, вего им својим 

посредовањем чине управо вапроценЈИве услуге. За разви- 

так опољне трговине нарочито су важна велика отпрем- 

аичка предузећа са разграђеиом мрежом филијала и по- 

словним пријотељима у рааним земљама, јер ће ув10зеици 

и извоаници од њих моћи да буду најбоље услужени. Збзг 

тога у offloj струци и долави често до фузија и стварања 

тешших веза ica сличним предузећима у зеМљи и иио- 

страеству.

Тако се je, управо ради изграђивања што савршени- 

је зрганизације и одржавања шт:о веће мреже филијала, 

почетком 1932 Kapo и Јелинек, познато међународро шле- 

дитероко пр'едузеће, фузиовисало оа „Интерконггинентале'1 

југаслсвенским транслортиим и прзметним друштвом. По- 

ред ценгграле у Загребу, ово hiob'O друштво «ма тако 

своје одличио одганизова1не филијале у Безграду, Коприв- 

ници, Љубљани, Марибару, Hoboim Саду, Суботици и на 

Суша|ку, дакле у местима која су готово иајважнмј.а како 

за аашу извззну, тако и за увозну трговину. Друштво одр- 

жава, :o(C0iM тога, тесне посдовне везе са читавим низом 

иајугледнијих отлремничких лредузећа у »ностранству, a 

организоеаио! je збирни пројмет из авих важнијих извозних 

цевтара Евроле. Оно има и свзј ларк пожућствених и па- 

тентираних пл-аиоиских кола.

Бнланои овог угледиог предузећа за последње че- 

тири годи.не овако изгледају:

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама динара

Благајва 73 67 83 141

Ефекти 44 38 32 26

Дужвици 5.377 6.126 5.522 6.582
Инвевтар 159 245 240 360

Пасива

Главница 2.500 2.500 2,500 2.500

Резерве 55 72 92 114

Повериоци 2.929 3.695 3.069 4.093

Добитак 169 208 216 402

Збир билавса 5.653 6.475 5.877 7.109

Г ланница „Kapo и Јелииек" швосила je првобитно
250 хиљ. дин. У ToiKy 1931 повишееа je иа 1 мил. Главница 

..Интерконпшентале" износила je, лак, 1,5 мил. дкн. При- 

ликоаи фузије главница новог друштва утврђвна je, на тај 

начии, са 2,5 мил. дин. Толико износи и данж. Резерве су 

још незнаггае. Билаисиране су са свега 114 хиљ. дин. према 

92 хиљ. крајем 1938. Предузеће се служи и кредитима. Они 

ггаказују постепену, али готавс сталну' тенденцију пора- 

ста, што je последица све интензивиијег пословања. Ина- 

че, однос И1змеђу сопстве'них и туђих средстава je паво- 

љан, јер туђа износе према последњем билансу 4,09 мил.,. 

штз значи да ипак нису знагшо већа од сопствених. Уоста 

лом, у овој струци туђа средства: могла би да буду и no 

.јбколико пута ве'ћа од сопствених, с «бзиром на велику 

ликвидкост активе 'Овамвих предузећа.

O iko 92,5% целзкупве активе отпада на „дужнике". 

Постепаво повећавање и ове позиције такође указује на 

све интешивеије по!Слован>е. Иначе, „дужнике" треба сма- 

грати потпуно ликвидмом лозицијом. Обичнз се кредити- 

pa возарина, моја се иаплаћује од купца приликом пре- 

даје докумеиагга. Осим тога, са шпедитерима — послов- 

иим пријатељима «  с  појединим великим фир.ма.ма збра- 

чун се ne прави за сваку пошиљку, већ месечно или тро- 

месечно.

Главве позиције рачуна губитка и добитка за по- 

следв>их 10 година локазују овакво кретање (у хиљадама 

дивара) :

Приходи од Управни

Годива шпедиц;иј<е трошкави Добитак Г убитак

1930 1.409 1.343 65 —

1931 1.363 1.303 63 —

1932 1.178 1.427 186

1930 1.492 1.289 203 —

1934 1.477 1.405 87 U ll i& Ä

1935 1.570 1.422 148 —

1936 1.610 1.442 169 —

1937 1.654 1.451 208 —

1938 1.697 1,517 216 —

1939 2.682 2.321 402 —

Од 19ÖI2 када су приходи од шпедиције били н.ајсла- 

бији, они показују !Сталан пораст. Нарочито у прошлој ro- 

двви. у здвосу Ш  лретходну тај лораст je био зватан (985 

хиљ. див. одвосно 58°/о). Природао je да тендевцију по- 

расга показују и управни трошкови. Међутим, њихов по- 

раст бко je ипак нешто спорији, тако да je и чисти до- 

битак из годиие у годину -све већи. Прошла лослсивна го- 

дина завршен!а je са чистим добитком од 360 хиљ. дин- 

одвоено, ако tee томе дода и превос из 1938, са чистии до- 

битком од 402 хиљ. динара.
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Sadržaj :

Кредитни завод за трговину и индустрију

КРЕДИТНИ ЗАВОД ЗА ТРГОВИНУ И ИНДУСТРИЈУ — 

ЉУБЉАНА

Навршило се je већ 20 годиеа од оснивања Кредвт- 

ног завода за трговину и ивдустрију у Љубљани. До 1920 

го je била филвјала бечког Кредитаешталта, чији су пла- 

смани у привреди Словеначке npe слома аустро-угарске 

мовархије бкли врло знатни. Може се рећи да скоро «ије 

ки постојало веће предузеће у Словеначкој у коме није 

учествовао Кредитамшталт ил« које он није убрајао бар 

међу евоје клијенте. Сви ти послови били су коицентри- 

сани код његове љубљаиске фииијале. Када се после Ује- 

дињења, у ери фамозвих национализ a циј a, стало на гле- 

диште да ни у ЈБубљани нема меета филијалама баадка 

страиих држава-, ова филијала претворева je у самосталио 

акционарско друштво, али je <жо 90% његових акција и 

даље остало у рукама Кредитаншталта,

Поред тога, од овоје матвце Кредитни завод и даље 

je добијао еајвећи део средстава с којвма je располагао. 

Иначе, приликом спомеиуте привидне вациовадизације 

Кредитаншталт није м.огао преко воћи ликвидирати своје 

обилне аигамшане у Словеиачкој, a није имао ни намеру 

да их папусти. До стварве нациоа.гизације Кредитног за- 

вода за трговиву и индустрију дошло je тек 11 година 

доцније, после маја 1931, када су се кзд бечког Кредит- 

аишталта јавиле тешкоће. Тсом прилвком je образоваи један 

иаш конзорцијум кој« je од Кредитаншталта преузео све 

акције Кредитног завода, Што je још ананајииЈе, то je чи- 

шеница да су тада враћени Кредитаншталту и сви кредити 

које je он био ставво иа расположење свајој љубљавској 

афилијациј-и.

Кредитии завод за трговиву и »вдустрију плаћао je 

све од 1922 својим акциоиарима непромењену 10% диви- 

денду. Само једанпут, у 1932 години, учињеп je изузетак, 

ал« je дшшденда и за ту годину изнољила 9%. После ове 

напомеве не би требало ви спомињати да je Кредитни завод 

cjajiBO пребродио вашу бавжарску кризу, која je у прво 

време била можда еајтежа управо у Словеначкој. Павика 

улагача из 1931-32 била je општа, na je разумљиво да, се 

crna морала осетати и на улошцима Кредитлог завода. Код 

шега je одлив туђих средстава у 1931 и 1932 изво-сио 189 

мил. дин., од чега je отпадало 25,4 -мил. ва смањење улога 

» 163,6 мил. дии. на смањење пиверплаца. У ствари, смање- 

ње улога и нвје било зватво, a смањење поверилаца имало 

je свој посебви разлог —  прекид веза са бечквм Кредит- 

авшталтом. Због тога прекида пословни волумев -се je мз- 

рао смањити и без обзира ва општу привредву депресију 

н нашу локалну баикарску кризу.

Beh je билавс Кредитвог завода зa 1932 јасво пока- 

зивао да je вациоидашзација за њ' врло успешво 'извршена, 

a из биланса за 1933 и следеће године видело се je да je 

ок без тешкоћа савладао и кризу поверења. Од 1932 na

Љубљана

све до прошле године баечин обртни капитал опет jie по- 

казивао постепену и сталву тевдевцвју пораста, У прошлој 

годвни у одвосу ва претходн)и! смањен je, пак, за 12,4 мил., 

са 318,6 ва 306,2 мил. дин. Криза поверења до које je било 

дошло у јесени 1909 у вези с избијањем para у Евроли 

вашла je Кредитпи завод за трговину и имдустрију у пунсј 

приправвосги. Одмах раслоложиввх средстава ов je имао 

готово и превише. Из последњег бвлав1са се види да je 

Управа миого' полагала na одржавање виоокзг стања двез- 

Но расположиве готовиве. Разуме >се да je то утицало и 

иа приходе од камате. Међутим, и у 1939 je остварев! опет 

већи чисти добитак »ero у претходвој гадиви, jep je ма- 

шак прихода од камате више вего изравиат повећањем 

гтрихода од дивидееде коју су плаћала афилирава пре- 

дузећа.

Пре вего што пређемо ва детаљву ааализу цифара 

из биланса за 1939 и веколико претходних годива, треба 

свомевути да je Крелигви завод у врошлој годиви одсту- 

пио од једв!е своје старе праисе. Наиме, оововао je фиди- 

jauiy у Београду, jep су његове вословее везе са престо- 

ницом толико порасле, да се локазала веопходва потреба 

sa уставовљењем једвог сталвог заступства ва та«о ва- 

жном месту. Иваче, Кредиши завод je до оада бпо̂  вођев 

и управљан потпуво цеатралистички, тако да вије имао 

ни једве филијале. Треба подвућв и то, да je Кредитни 

завод, ма да има приличаи изиос улога ва штедрзу, далеко 

од тога да буде депозитва уставова. Главви извор њего- 

вог капитала вису улозв. «а штедњу већ кредити no теку- 

ћим рачуввма. Ов je, с друге страие, типичан финавсијер, 

пе'ћ и према традицијама своје бивше бечке матице. Кре- 

двтвв завод ј:е, «аиме, бавка која мали, изабрани број ве- 

ликих в: сопствевих муштерија претпоставља великом броју 

ситвих комитеиата.

Ево главвих билансвих позвција Кредитвог завода за 

трговиву и иадустрију за последње четври годвве:

Актива: 1936 1937 1038 1939

Благајиа 38.867

у хиљадама динара 

33.945 38.624 52.563

Благ. запвсв М. Ф, -- -- 30.000 25.000

Харт. од вредвости 10.845 9.169 10.3Г4 10.393

Харт. рез. фовда — -- -- 1.336

Мевице 59.310 60.381 61.376 51.066

Дужввци тек. рач. 178.280 195.863 167.809 154.245

[Сојвзорц. вослови 9.199 9.420 10.326 10.328

Иепокретвости 132 128 124 1.243

Пасива:

Г л авница 12.500 12.500 12.500 12.500

Pe3ep®iBHi фовдови 18.400 18.997 19.873 20.144

Резерва сумњ. потр. 660 1.360 2.360 4.160

Акцепти 33 33 45 33

Улози и благ. призв. 53.753 73.175 68.557 64.038
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Повериоди тек. рач. 208.923 199.912 212.446 202.336
Невсвл. дивидевда 2 3 1 1
Чиств добитак 2.362 2.926 2.791 2.962
Збвр балавса 296.633 308.906 318.573 306.174

Расходи:

Плат е 2.279 2.294 2.336 2.416
Трошковв 1.880 2.077 1.980 2.393

Отпвс вепокретвости 4 4 4 4

Порезв 1.166 883 1.060 543

Чиств добатак 2.362 2.926 2.791 2.962

Приходи:

Пренос добатка 567 560 650 694

К-амате и провизаје 4.861 5.160 4.824 5.033

Ефекта и девизе 2,263 2,465 2.697 2.592

Збвр прихода 7.691 8.185 8.171 8.3:19

Kao што je већ Спомануто, у току прошле годвве

средства којима располаже Кредвтви завод смањена.су за

12,4 мал., на 306,2 мвл. дин. Смањење не звоси ни пуна 

4% од стања забележевог крајем 1938 годвне. Главница 

oiBor угледног завода je сраамерно доста скромна. Прили- 

ком оснивања, у 1920 подини, ова je била утврђеаа ca 20 

мал. KpyiHä одеосио ca 5 'мил. дивара, a у току 1924 по- 

вишена je на 12,5 -мил. дан., колкко ианаси и данас. Важну 

улогу коју игра Кредитни завод у нашој привреда, a «а- 

рочвто у привреди Словеначке, већемо довољво обележвги 

ни знда, када додамо да његови фондови ca дотацијама 

из добвтв за. врошлу годину и неподељеним остатком до- 

бити дастижу висвву од 25,75 мвл. дин. Правилнију слику

о н.епмшј сиази и звачају покааују еам подаци о његовом 

про:мету. У прошлој годвва овај je износио 8,4 милвјарди. 

дивара.

Код укупиих солствеввх средстава од 38,2 ммл. дин. 

гуђа средства взносе 266,4 миљ Од тога отпада 64 мил. 

дин. »a улоге и 202,3 мил. на поверводе (пасивне текуће 

рачуне). Док. су фовдоив Кредвтвог завода од његовог 

осниаања-, na све до данас, показввалв сталну тенденцију 

пораста, дотле je стање улога и поверилаца расло и ола- 

дадга. Крајем 1930 улозв су били достигли рекордму висину 

од 84,25 мил. дин. Оив су тгосле тога, све до краја 1934, 

опадади, na су у тој годинв бил« билансврави ca 41,3 ми- 

лиааа динара, аин оу затим опет расли и кокцем 1907 били 

су достигли висину од 73,17 мил. двн. У току 1938 смањеии 

су, na«, за 4,6 мил., a у прошлој годвви за 4,5 мил. дик. 

Стање ловерилаца било je крајем 1928 рекордво ca 381,о 

мил., na ce лзсле тога такође до> иоица 1934 стално смањи- 

вало, тако да je у тој г-одиеи билаесирано ca 178,3 мил. 

Последњах година, све до конца 1938, оно je олет лосте- 

пено расло, док je у 1939 смаи>ено за 10 мил. дин, ca 212,4 

мил. крајем 1938 на 202,3 мил. крајем прошле године.

Дужници no текућим рачунима врепставља-ј.у највећи 

и «ајглавнији пла-оман. Крајем 1939 они су износили 154,2 

мил. ггрема 167,8 мил. крајем претходне године. Ha њих 

отпада преко' 50% целе активе. Есконтоваие менице износе

51,06 мл. према 61,3 мил. крајем 1938, a ковзорцијални. no- 

слови крећу ce no-сл-едњих годаиа око извоса од 10 мил. 

дин. Хартије од вредности билаисиране icy ca 11,7 мил. Од 

тога бтпада 133 ммл. на државне хартије резервног фонда 

које су купљеие у току прошде тдиие. Одмах располо- 

жива средства су доста зматна. Готовива у благајни лска- 

зана je ca 52,5 m a., a благајнички запвси износе 25 мил. 

двн. To зиачв да бв ce у сваком тренутку, без редукдије 

подељенвх кредита, могло исплатвти око 30% туђих сред- 
става.

У односу на претходну годвну одмах расположива 

средства, међу која убрајамо готовину и благајничке за-

писе Мвивстарства финавсија, повећана су за 9 мвл. дин 

У поређењу .ca 1937 повећање кзноси 43,6 мил. Због зи- 

дања »oB'or спрата »a бавчиној згради у Љубљани пове- 

ћано je в бвлансно стање непокретиоств ca 124 хиљ. у

1938 на 1,24 мил. двн. у 1939. Дужвици no текућвм рачу- 

H'BiM-a омањева су, пак, у претпрошлсј години за 28 мил. 

дв*в., a у прошлој годвнв за 13,5 мил. У прошлој' години 

било je и стање есконтовавих 'менвца за 10,3 мил. дии. 

мање вего у претходвој. Смањење дужвика и стања ескон- 

говаввм меницама управе Кредитвог завода у ;свом послед- 

њем извештају објашњава таме, што icy индустријалци џ. 

грговцв, збаг в-ередовиих прилика, в сами престали да одо.-.. 

бравају робие кредвте. Од купаца њвхових провзвода они 

су ззхтевалв пла'ћање у готову. a делом чак в плаћаље 

унапред, тако да им нвје било потребио да ce корпсте 

баичивим кредвтв1ма, бар не у ранвјем вормалиом обиму,

Кредатив завод објављује и најнажпвје податке о 

cboiM nptoiMeTy. За не:колв«о последњвх roABiBa ови овако 
изгледа-ју (у мвлвогаима дивара):

1935 1936 . 1937 . 1938 1939.

504.5 555,7 733,2 783,2. : 7:75,4

503.5 591,8 738,1 748,6 766,5

139,9 163,4 168,8 159,2 138,0

142.2 145,8 167,7 158,2 148,3.

623.6 721,8 . 895,6 .913,2 874,6

589.7 724,9 878,0 941,3 888,1.

29,0 39,4 . . 34,7 : 56,4. , 52,8 .

39,2 41,6 . 54,2 51,8 , 48,3.

613.7 694,8 809,6 830,1 .804.9

631.2 707,8 800,6 842,6 794,8

5.664,3 6.189,4 8.091,6 8.500,7_ 8.428,5.

Укупви промет, који je ca 4 милвјарде 9С6 Л1вл. дип. 

у 1933 бло ворастао на 8 милијардв 590 мвлвона у 1938, у 

прошлој годвни у одвосу на претходну био je опет за 162 

мвл. дви. мањв. Ииаче, нв у 193>3 још ни вздалека иије 

била доствшута ввсива промета из 1930, у  Köjoj:. ј&укуинм 

промет взвосио преко 28 милијарди двнара.

Из ранува1 губптка и добвтка видвмо да je -зблр при- 

хода у 1939 био чак в вешто већв о.д оног у претХ0дв'0Ј 

подиии. При.чоли од камате и провшвје -извосили су 5.03 

мвл. према 4,82 мил. у 1938, a приходи ол. сфекта и девизл 

иоказаив су ca 2,59 мил. врема 2,69 мил. дии. у 1938. Другвх 

прихода није б«ло, што. знача да je збвр прахода у 1939 

нзносио 7,62 М'ил. према 7,52 мил. ди«, у  пречгходвој годавв. 

Издади за плате a пословке трошкове тако-ђе су бећв него 

у .претходној годаки. Чисти добитах азвоси 2 )мил. 268 хиљ. 

двв. одвоово, када ce узме у обзир и превос вз претходве 

подвне, 2 мвл. 962 хвљ. дин. Од тог.а je уп^требљено 1,25 

мил. двв. за 10% дввидевду, 213 хвљ за тавтије.му члаво- 

вима управе л иадзорвог одбора, 300 хаљ. за дотацију 

фоиду за сумњвва потражввања, 400 хиљ. за повећање rpa- 

ђевимског фовда, 100 х:аљ. дви. за вовећање пензвоног 

фонда в! 50 хвљ. двв. за олштекорисве сврхе, док je оста- 

гак од 649 хаљ. преиет ва новв ванун!.

Навомињемо да je главва скугрштана Кредитног за- 
вода одржаеа још 20 марта о. г.

У ynpaiBa су г. г.: Авдреј Чарабш, (председвак), Јо- 

can Лукмав a Карел Чеч (п-отпретседвик), д-р Карл барон 

BopiB, д-р Мврко Божић, Јосвп Бах'0вед, д-р Павел Пе- 

стоткик, д-р Јуриј Скоберве, Август Тости, Рајко Typ«, 

Август Вестен в д-р Фран Вввдвшер. У иадзорном одбору 

валазе ce г. г.: Mar. фарм. Рвкард Сушник (претседник), 

Јаико Блајвајс-Трстеввшкв, д-р Владимр Раввихар, bib®. 

Јосвп Оодја, Фравд Урбанц a Јоже Веровшек. Директор je 

г. Август Тости, a владаи комасар г. д-р Цврил Пфајфер.

Првмање благајие 

Исплате благај|ве 

Ескоит меввда 

Наплате менвца 

Задужења дужнвка 

Одобрево дужв. 

Враћевв улози 

Пра!мљеаи улоза 

Задужења повервл. 

Одобревга noiBep1. 

Укуииа пр-омет
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Садржај:
Državna fabrika šećera na Čukarici

DRŽAVNA FABRIKA ŠEĆERA NA ČLKARICI

Rad naših fabrika šećera na preradi repe počej je ove 

godine 20 septembra i trajaće po prilici do 20 decembra. Ovo

godišnji prinos repe iznosio je oko 30 hilj. vagona. Propa

ganda za setvu repe, koju su vršile fabrike, bila je i ove godi

ne veoma živa, ali je interesovanje proizvođača bilo slabije 

nego što še očekivalo, jer su znatno iporasl'e i cene drugih 

industrijskih biljaka, naročito lana i kudelje. Pored težnje 

da se osigura potrošnja do početka nove kampanje, država i 

fabrike šećera htele su da se stvori i jedna prenosna zaliha 

od oko 3.000 vagona šećera. Zbog 'toga kao sredstvo propa

gande za povećanje površina zasejanih šećernom repom nisu 

upotrebljavane samo reći, nego su od avgusta 1930 do aprila

1940 tri puta povećavane i otkupne cene šećerne repe za ovu 

godinu: od 20 na 22 dinara u avgustu 1939, zatim na 25 di

nara u februaru 1940 i najzad, na 32 dinara po kvintalu sre

dinom aprila o. g.

lalko potrošnja šećera u zemlji pokaroije tendenciju po

rasta, ipak je ona ovogodišnjom proizvodnjom potpuno osi

gurana do početka nove kampanje. Međutim, još se nije 

mogla ostvariti težnja da dođemo do potrebne gvozdene re

zerve, koja bi se mogla prenositi iz jedne kampanje u drugu. 

Naime, ovogodišnja proizvodnja šećera iznosiće oko 100.000 

tona odnosno samo neznatno više od jednogodišnje domaće 

potrošnje. Razloge za to treba tražiti u činjenici što je ove 

godine, uprkos najživljoj propagandi, površina zasejana še

ćernom repom (42.100 ha) bila za oko 8,5% manja od pro

šlogodišnje (46.100 ha). S druge strane bio je i prinos po 

hektaru za oko 5% slabiji od prošlogodišnjeg (190 kv po 

hektaru prema prosečno 200 kvintala po hektaru u 1930). 

Taj slabiji prinos je posledica nepovoljnih vremenskih prilika, 

a naročito činjenice što se je zbog zime koja je dugo trajala, 

sa setvom repe počelo đoenije nego obično.

Bilans Državne fabrike šećera na Čukarici, 1939/40 go

dine, dakle — na prošlu godinu, za koju je cena šećernoj repi 

bila utvrđena sa 20 dinara po kvintalu, na bazi 11% sadržine 

šećera u repi. U stvari, proizvođači su i u toj godini dobili 

prosečno po 24,255 dinara za svakih 100 kg rape, jer je 

procenat iskorišćenja iznosio prosečno 12,5'%. Inače, u prošloj 

kampanji fabrike su imale da prerade znatno veću količinu 

repe nego ranijih godina, pa su, prema tome, bolje iskoristile

i svoj proizvodni kapacitet. Pored tog faktora koji je povoljno 

uticao na rentabilitet, bilo je i drugih, negativnih. Na prvom 

mestu treba spomenuti činjenicu da je proizvodnja šećera 

prema prethodnoj godini porasla samo za 27%, dok je koli

čina prerađene repe, zbog njenog slabijeg kvaliteta, bila za 

okruglo 40% veća nego u 1938. Fabrike su, pored toga, imale 

većih teškoća oko nabavke materijala zbog nestašice jutinih 

džakova i uglja za pogon. Ne treba ni naglašavati da je znat

no poskupila i radna snaga. Najzad, zbog nedovoljnog broja 

željezničkih vagona bio je otežan i izvoz suvih rezanaca, koji 

je u prošloj kampanji, u vezi sa jačom proizvodnj'om, bio 

takođe za oko 50% veći.

Kao što je poznato, cene šećera su nedavno povećane. 

Fabrikama to nije donelo nikakvu korist. Najveći i jedini 

korisnici povećanja cena i povećanja proizvodnje šećera bili 

su —  proizvođači šećerne repe. Blagodareći povoljnoj ko-_ 

njunkturi koju su imali i svi ostali proizvodi sela, kao i dobroj 

organizovanosti, pa i odličnim političkim vezama, proizvo

đači šećerne repe su uspeli da postignu za srazmemo kratko

vreme udvostručenje otkupnih cena.

Ovde treba spomenuti i činjenicu da se je uznemirenost 

na tržištu životnih namirnica, do koje je došlo zbog rata,

dotakla i šećera. Već u junu 1940, na tri meseca pre nove

kampanje, počela se osećati u prodaji nestašica i ove namirni

ce. Početkom juna zalihe su, u stvari, još iznosile preko 3.100 

vagona šećera. To je bila potpuno dovoljna količina za snab-

devanje potrošača do početka nove kampanje. Međutim, nesta

šica se osetila zbog toga, što su pojedini trgovci i domaćinstva 

počeli stvarati zalihe za sebe, delom zbog neobaveštenosti

o stanju raspoloživih stokova, a delom zbog očekivanog po

većanja prodajnih cena.

Finansijsko stanje Državne fabrike šećera na Čukarici, 

kao i godišnji uspeh za 1939/40, vidi se iz sledeće tablice:

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40

u hiljadama dinara

Održanje fabr., plate, nad,

nice i ostalo 4.881 5.469 6.261 7.855

Porez i prirez 2.318 2.049 2.046 2.537

Otpisi 2.063 982 1.573 1.299

Ukupno 9.262 8.500 9.880 11.691

Podela čiste dobiti 

Rez. fondu 769 803 1.108 1.079

Fondu za obnovu 709 803 1.108 1.079

Nagrade upravi i komes. 154 236 283 216

Nagrade osoblju 231 241 388 432

Penzionom fondu 400 400 500 500

Ost. dob. Min. fin. 5.367 5.548 7.694 7.487

Čista dobit 7.690 8.081 11.081 10.793

Prihodi

Šećer, melasa, rezanci 15;851 13.368 19.222 20.708

Kamata i vanr. prihod 1.101 3.168 1.739 1.776

Zbir prihoda 16.952 16.531 20.9Ü1 22.484
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Račun izravnanja 

Aktiva 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40

u hiljadama dinara 

Gotovina u blagajni 149 129 30 59

Žiro-račun 4.727 30.398 25.897 17.314

Ukupno 4.876 30.527 25.927 17.373

Dužnici

tekući računi 5.784 4.052 7.499 9.393

fabrični ekonomi 321 -- 2.449 2.291

predujmovi 792 2.654 8.081 8.024

doznake na putu 416 389 642 567

prenosne pozicije — 142 -- --
fabrične filijale -- 3.027 -— --

Ukupno 7.313 10.264 18.671 20.175

Fabrikati 45.067 15.848 15.925 17.683

Nepokretnosti i mašine

zemljište i zgrade 8.992 8.786 8.554 8.265

celokupni mašin. uređaj 5.710 5.363 5.011 4.680

fabrika špir. i kvasca -- -- 118 10.375

Ukupno 14.702 14.149 13.683 23.320

Razna aktiva

pokretnosti i mater. 1.387 2.624 2.672 4.097

hartije rez. fonda 3.912 3.912 3.912 4.720

ulozi penz. fonda 831 1.374 1.975 2.744

evidenc. računi 22.024 23.802 25.571 17.855

Ukupno 28.154 31.712 34.130 29.416

Pasiva

Sopstvena sredstva 

obrtni kapital 

rezervni fond 

fond za obnovu 

penzioni fond 

Ukupno

Poverioci

Min. fin. ostat. dob. 5.367 5.548 7.694 7.487

tantijeme 385 477 '671 648

po tek. računu 1.435 1.453 1.916 5.264

prenosne pozicije 684 — 776 1.976

neispl. repa i razno 55 12 24 421

Ukupno 7.926 7.490 11.081 15.796

Evidencioni račun 22.024 23.802 25.571 17.855

Zbir bilansa 100.114 102.503 108.336" 107.967

Zbir bilansa iznosi nešto manje od 108 mil. din., gotovo 

jednako kao i krajem prethodne godine. Međutim, ako se iz

dvoje evidencioni računi, vidi se da su sredstva kojima je 

Fabrika raspolagala krajem 1939/40 (31 marta 1940) iznosila

90,1 mil. prema 82,76 mil. din. krajem prethodne poslovne 

godine. U toku prošle godine povećana su kako sopstvena, 

tako i tuđa sredstva. Kao državno preduzeće, Fabrika nema 

sopstvene glavnice. Pozicija »obrtni kapital«, koja je iskazana, 

u pasivi i koja ovde zamenjuje glavnicu, formirana je iz čiste 

dobiti, najvećim delom u 1926/27 i 1927/28 godini. Ova pozicija 

koja je bilansirana sa 43,3 mil. din., ne pretstavlja sav obrtni 

kapital fabrike. Fondovi (rezervni, za obnovu i penzioni) iz

nose 31,01 mil. prema 28,38 mil. din. krajem prethodne godine, 

što znači da su u toku .prošle godine povećani za 2,63 mil. 

din. U stvari, to je uglavnom dotacija iz dobiti za 1939/40 

(rezervnom fondu i , 08 mil., fondu za obnovu 1,08 mil. i pen

zionom fondu 500 hiljada din.). »Fond amortizacije« ne javlja 

se u pasivi jer Fabrika vrši amortizacione otpise neposredno, 

tj. smanjenjem bilansne vrednosti odnosno investicija u aktivi.

Poverioci iznose 15,79 mil. prema 11,08 mii. din. krajem 

prethodne godine. U stvari, Fabrika i nema poverilaca u 

uobičajenom smislu te reči. Među poveriocima iskazano je na 

prvom mestu Ministarstvo finansija sa 7,48 mil. dm. za čistu 

dobit Fabrike, koja je ostala posle odvajanja za fondove i 

nagrade upravi i osoblju. Poverioci po tekućim računima iz

nose 5,26 mil. prema 1,91 mil. din. u 1938/39. Prenosne pozicije, 

poverioci za neisplaćenu repu i razni iskazani su sa 2,4 mil. 

din. (prema 800 hilj. din. krajem prethodne godine).

Na stranu aktive vidimo da su nepokretnosti i mašine 

u taku prošle godine povećane za oko 10 mil. din., sa 13,68 

mil. krajem 1938/39 na 23,32 mil. din. krajem 1939/40. To 

je u vezi sa podizanjem nove fabrike špiritusa i kvasca. Ova 

nova fabrika je uglavnom već gotova. Tehnički i ekonomski 

uslovi za proizvodnju špiritusa i kvasca postoje. Fabrika 

šećera proizvodi godišnje nekoliko stotina vagona, melase, za 

koju se uvek ne mogu lako naći kupci. To znači da postoje 

potrebne sirovine za obe nove grane industrije. I prodaja je 

obez-bedena, jer su potrebe za špiritusom i kvascem veoma 

velike u jako naseljenim mestima. Pored toga, Državna fabri

ka šećera na Čukarici nalazi se pored normalnog i uzanog 

koleseka i takoreći na samoj obali Save, tako da problem 

transporta neće zadavati nikakve brige. Najzad, fabrika ima 

već i savršenu prodajnu oiganizaciju. Investicije fabrike spi

ritosa i kvasca iskazane su sa 10,37 mil. din., a vređnost ze

mljišta i zgrada i celokupnog mašinskog uređaja fabrike še

ćera bilansirano je sa 12,95 mil. din. Stvarna vrednost inve

sticija je nekoliko pula veća. Fabrika na Čukarici je naša naj

starija fabrika šećera. Osnovana je pre 40 godina, ali su stare 

mašine i aparati pre nekoliko godina zamenjeni najmoder

nijim i vrlo ekonomičnim mašinama i aparatima.

Dužnici iznose 20,17 mil., za 1,5 mil. više nego krajem 

prethodne godine. Zalihe fabrikata bile su takođe nešto veće 

Bilansirana su sa 17,68 mil. odnosno sa 1,76 mil. din. više nego 

krajem 1938/39. Ako se izdvoje evidencioni računi, vidi se 

da je i »razna aktiva« povećana, sa 8,56 mil. krajejm 1938/39 

na 11,56 mil. din. krajem prošle poslovne godine. Na stranu 

aktive »žiro-račun« pretstavlja jednu poziciju koja je u toku 

prošle godine smanjena. Ipak su odmah raspoloživa sredstva 

još uvek vrlo znatna. Ona iznose 17,37 mil. din. prema 25,92 

mil. krajem 1938/39.

Prihodi od proizvodnje i prodaje (šećera, melase i re

zanaca) iznosili su 20,71 mil din. prema 19,22 mil. u prethod

noj poslovnoj godini. To znači da su povećani za skoro 8%. 

Povećanje na strani rashoda bilo je znatno vece. Izdaci za 

održanje fabrike, za plate, nadnice i ostale režijske troškove 

veći su za oko 1,6 mil. din. od onih u prethodnoj godini. Za 

oko pola miliona dinara povećani su i izdaci za poreze i pri

reze. Otpisi iznosili su 13 mil. din. prema 1,57 mil. u prethod

noj 1938/39 poslovnoj godini. Nešto manja je i čista dobit. 

Ona je iskazana sa 10,79 mil. (prema 11,08 mil. u 1938/39). 

Posle odvajanja za fondove i nagrade upravi, komesaru M i

nistra finansija i osoblju ostao je iznos od 7 miliona 487 hilj. 

din., koji je kao višak prihoda stavljen na raspoloženje Mi

nistarstvu finansija.

Pretsednik upravnog veća fabrike je g. Dragutin Priča, 

a članovi su g.g.: Đukan ^pasojević i B. M. Stanisavljević. 

Direktor je g. Velimir Đurđić.

43.301 43.301 43.301 43.301

12.037 12.840 13.948 15.027

13.595 13.29(5 11.959 12.743

1.231 1.774 2.475 3.244

70.164 71.211 71.683 74.315
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Sadržaj :

Opšte jugoslsvensko bankarsko društvo -  Beograd 
i Kreditanstalt-larikverein -..Bei

Analiza bilansa Opšteg jugoslovenskog bankarskog dru

štva i Kreditanstalt-Bankferajna bile su odavno gotove, ali 

smo odložili njihovo objavljivanje s obzirom na pretstojeće 

reforme, koje su bile stavljene na dnevni red vanrednog zbora 

akcionara Opšteg Jugoslovenskog bankarskog društva održa

nog 2 decembra t. g. Reforma se sastoji u odluci vanrednog 

zbora da se glavnica poveća od 60 na 100 miliona dinara.

Tim povodom je završeno jedno razdoblje u istoriji 

Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva o kome moramo 

reći bar nekoliko reči. Kao Sto čitaoci znaju, ovo je bankarsko 

poduzeće postalo iz filijale bečkog Bankferajna u Zagrebu 

pre rata. Druga filijala otvorena je u Beogradu, posle rata 

na zahtev beogradske vlade. Ceo kapital je bio stran g, 1928 

pretvorene su ove filijale u samostalno akcionarsko društvo 

pod gornjim imenom, a akcije su preuzeli (pored Bankferajna) 

jedan veći paket Belgijanci, zatim Česi i Švajcarci. jedan deo 

akcija je dodeljen jugoslovenekim državljanima. Može se reći 

da je žalosna istorija tih akcionara i ako se Opštem jugoslo- 

venskom bankarskom društvu ne bi imalo ništa da prebaci 

u vođenju posla. Banka je bila najbolje vođena. Najbolji do

kaz zato je činjenica, da ona nije tražila zaštitu za vreme veli

ke depresije i jugoslovenske bankarske krize. Ona je isplaći

vala i Opšte jugoslovensko bankarsko društvo. Ono je moglo 

da sačuva svoj likviditet, ali ne da se očuva i od gubitaka. 

Dok je kod banaka često običaj da se notorno propala akti

va vuče iz godine u godinu neotpisana, dotle su akćionari 

Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva stojički izvršili 

amputaciju. Radi pokrića sumnjivih delov-a aktive oni su 

žrtvovali 40 miliona dinara svoga kapitala uloženog u glav

nicu, koja je time bila svedena na 60 miliona dinara. Pa kad 

su našli da ni to nije, dovoljno, oni su žrtvovali novih 27 mil. 

din. formirajući zasebnu rezervu. Onaj deo akcionara koji je 

prodao svoje akcije ima konačno da snosi gubitak u kapitalu 

za više od 50%. A ni onaj koji je sačuvao neće nikada moći 

iz redovnog posla bančinog da naknadi taj gubitak. Današnji 

akćionari našli su da interes bančin zahteva nove žrtve. Upla

ćeno je novih 40 miliona din. i time glavnica vraćena ponovo 

na 100 miliona. Svakako da to nije izgubljen novac i mi smo 

uvereni da će on biti sačuvan i kapitaliziran sa skromnom 

rentom, kakvu danas donosi bankarski posao; ali je to sva

kako još uvek jedno požrtvovanje akcionara.

Ova kratka istorija je prilog istoriji našeg bankarstva 

uopšte i poglavlju ekonomske istorije Jugoslavije o »ogrom

nim dobicima stranog kapitala«. Prema našim informacijama 

Belgijanci su ustupili glavnom akcionaru, Kreditanštalt-Bank- 

ferajnu, Beč svoje akcije. Češke su takođe posredno pod uti- 

cajem nemačkog bankarstva, tako da se može reći da su osta

le još švajcarske akcije i možda nešto u Jugoslaviji kao ne

znatna manjina.

Usled te promene u posedu akcija uštedite su i izvesne 

promene u organima- banke. Iz upravnog odbora ispali su 

g.g. dr. Vasa Jovanović, dr. Ribar i Ivo Benković. U novi 

Upravni odbor ušao je za pretšednika g. Franc Nojhauzen, 

generalni konzul u Beogradu; za potprebsednika dr. Jozef 

Joham, direktor Kreditanštalta, Herman Abs, direktor Dojče 

Bank, Berlin, Nikola Berković, pretsednik Zemaljske banke u 

Sarajevu, Dr. Ludvig Fričer, direktor Kreditanštalta, Beč, Dri 

Hans’ Pilder direktor Drezdner Bank, Berlin, Dr. Emil Miler, 

direktor Bazler Bank u Cirihu, dr. Gvido Smit, direktor, H. 

Gering Verke Berlin,' g. Jakòbus Sengen Beograd, Dragan 

Tomljenović i Tanasije D. Zdravković Beograd. Na idućem re

dovnom zboru ućiće u odbor još dva tri beograđanina.

OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A. D.

— BEOGRAD

U prošloj poslovnoj godini banka je uspela da učvrsti

i proširi svoje i do tada odlične veze sa nemačkom industri

jom. Kako naša spoijna trgovina sa Nemačkom postaje sve 

važnija, tako su i bančine veze sa Nemačkom sve dragocenije 

za našu privredu. Velika finansijska sretstva bančina omogu

ćuje joj da u vrlo znatnoj meri učestvuje u finansnranju spolj- 

ne trgovine i sa druge strane da nertiačkim privrednim pre- 

duzećima čini usluge finansijske prirode, kao polaganje ka

ucija kod naših vlasti i slično.

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo sjajno se afir

miralo na našem novčanom tržištu. U toku pretprošle go

dine akćionari su uplatili po akciji 90 din., ukupno 27 mil., 

koji je iznos takođe upotrebljen za stvaranje specijalne re

zerve. Do pre godinu dana’ najveći-'deo glavnice Opšteg jugo

slovenskog bankarskog društva pripadao je »Creditanstalt 

Bank-Verein« i briselski »Société Generale de Belgique«. 

Nijedan od ova dva zavoda nije imao apsolutni majoritet akci

ja. Bilo i drugih akcionara, od kojih su neki domaći, 

zatim Bazelska trgovačka banka i Bämhische Union Bank. 

U toku prošle godine Credianstalt Bank-Verein otkupio 

je ceo paket akcija i tako došao u posed apsolutnog 

majoriteta. Böhmische Unionbank, koja spada u interesnu 

sferu Deutsche Bank, učestvuje i dalje u glavnici Opšteg ju 

goslovenskog bankarskog društva sa oko 0%.

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo neguje kreditni 

posao i posredovanje u platnom prometu sa inostranstvom 

obavljanjem blagajničkih poslova svojih komitenata itđ. I Opšte 

jugoslovensko bankarsko društvo ima svoje industrijske inte

rese, kao svaka velika banka Banka kontroliše neka naša naj

naprednija preduzeća u šumskoj industriji. U kreditnom poslu 

uprava Opšte jugoslovenskog bankarskog društva raspolaže sa 

vrlo velikim iskustvom. Njena kreditna politika težila je uvek
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održavanju što većih kredita. Zbog toga je forsirala kratko

ročne poslove, koji se lako likvidiraju. Događaji su opravdali 

upravu banke. Stalne političke krize Uzdrmala su i naš kre

ditni sistem, koji je već i onako bolovao od posleđica zaštite 

zemljoradnika. A prilikom svake krize je likviditet najjači 

adut.

U donjoj tabliđ donosimo glavne bilansne pozićije za 

četiri poslednje godine.

Račun izravnani»

Aktiva

1936 1937 1938 

u hiljadama dinara

1989

Gotovina i blag. zapisi 86.800 98.930 115.172 99.067

Menice 33.452 29.032 23.493 16.561

Dužnici po tek. računu 190.797 200.046 166.567 212.367

Hartije od vrednosti 23.603 24.802 25.427 23.872

Vrednost rez. fonda — — — 3.488

Nepokretnosti 20.660 20.313 17.672 10.800

Prelazni računi 363 411 545 625

Garancije, akreditivi itd. 92.105 94.388 100.547 120.377

Pasiva

Glavnica 60.000 60.000 60.000 60,000

Rezervni fond 15.000 15.000 15.000 15.000

Specijalni rez. fond — — — 38.000

Ulozi na knjižice 72.478 82.457 69.472 41.600

Ulozi po tek. računima 155.682 190.319 183.222 175.713

Poverioci 51.291 20.458 16.445 31.373

Garancije, akreditivi itđ. 92.105 94.388 100.547 120.377

Prenos dobitka 817 223 1.522 1.299

Dobitak 3.825 4.077 3.012 3.235

Ost. dobiti posle otp. 1.223 5.300 4.534 4.532

Zbir bilansa 447.780 467.922 449.423 487.157

Obrtni kapital 355.675 373.534 348.877 366.780

Bančin obrtni kapital pokazuje u 1939 g. porast prema 

1938, a veći je nego u 1936 god. kada je iznosio 355.7 mil. 

din. Jedino prema 1937 god. pokazuje obrtni kapital smanjenje 

za celih 7 mil. din. Međutim treba imati u vidu da je 1937 g. 

bila za banku jedna ođ najpovoljnijih. Privredni uspon bio je 

u punom jeku, a još nisu bili nastupili uznemirujući doga

đaji, koji su uticali na ulagače. Posleđica tih događaja je pad 

obrtnog kapitala u 1938 god. U narednoj godini ulagači se 

dalje smanjuju, kao što se vidi iz donje tablice, ali ostali 

poverioci pokazuju porast, kao što ćemo videbi iz docnijeg 

upoređenja pojedinih pozicija, tako da je ipak porastao vla

stiti kapital. Kretanje uloga za posleđnjih 10 godina pokazuje 

sledeća tablica (u milionima dinara):

1930 163.09

1931 113.25

1932 66.83

1933 156.19

1934

1935 

19-36 

1937

170.79

210.96

228.16

272.77

1938

1939

252.69

217.3

Ulozi su u 1937 god. dostigli maksimalnu visinu sa 272.8 

mil. din. U ranijim godinama ulozi se nisu ni približili tom 

Iznosu. U 1938 god. oni su pali na 252.7 mil., a zatim u na

rednoj godini na 217.3 mil. din. Njihova visina u toj godini 

je ispod nivoa prethodne tri godine, ali iznad svih ranijih go

dina. Ako 1939 uporedimo sa najslabijom 1932 god. vidimo da 

ulozi i uprkos znatnog pada u 1939 još iznose tri puta više 

nego tada.

Kao kod svih ostalih banaka i kod Opšteg jugosloven

skog bankarskog društva opaža se težnja mušterija da plasi

raju svoj novac đ vista. Tako su se poverioci udvostručili sa 

16 mil. na 31.4 mil. din. Ali su još ipak niži nego u 1936 god., 

kada su, zajedno si ulozima, bili dostigli rekordni iznos od 

51 mil. din.

U 1939 godini pojavljuje se prvi put specijalna rezerva 

od 38 mil. din., koja je obrazovana u dva maha: 11 avgusta 

1934 god. zaključenjem redovnog zbora akcionara u iznosu 

od 11 mil. din. i na zboru ođ 31 jula 1937 g. od 27 mil. din.

U pasivi najveću i najvažniju stavku čine dužnici, koji

su sa 212.4 mil. din. dostigli najveći iznos posleđnjih godina. 

Porast prema prethodnoj godini iznosi 46 mil. din. Od tog 

iznosa, međutim, treba odbiti 38 mil. din., koji je već bio 

odjavljen u prošloj godini, a koji se sad opet pojavio, pošto 

je specijalna rezerva iz poresko tehničkih razloga posebno 

iskazana u pasivi. Posle te korekture porast dužnika već ne 

izgleda tako veliki, nego je sasvim normalan. Dužnici po me- 

nicama smanjili su se za 3.8 mil. din. U bilansu su odmah 

odbijene i reeskontovane menice od 4.3 mil. din., tako da 

smanjenje izgleda veće. Bančine hartije od vrednosti iskaza

ne su u bilansu sa 23.9 mil. din. prema 25.4 mil. u 1938 god. 

Smanjenje je prouzrokovano padom kurseva državnih hartija 

od vrednosti. Znatan pad pokazuju nepokretnosti sa 17.7 mil.

u 1938 na 10.8 mil. din. Banka je u ranijim godinama bila

primorana đa preuzme od svojih dužnika izvesne nepokretno

sti, koje je sad realizovaia vrlo povoljno. Kao i ranijih godina 

banka je i u 1939 god. obratila mnogo pažnje iikviditetu. 

Odmah raspoloživa sretstva iznosila su 99 mil. din. prema 

115 mil. u prethodnoj i 99 mil. u 1938 god. Blizu 50% uloga 

i oko 40% svih obaveza pokrivene su gotovinom. U normal

nim prilikama stepen likviditeta ne bi bio racionalan, ali u 

sadašnje vreme banka ga mora održavati, pa i po ceni veli

kih žrtava. Najzad znatan porast pokazuju još garancije, akre

ditivi itd. za okruglo 20 mil. na 120 mil. din., i to u vezi sa 

povećanim liferacijama raznih industrijskih preduzeća, koja 

spadaju u bančine poslovne prijatelje.

Poslovni uspeh bančin pokazuje račun gubitaka i dobi

taka. Prihodi od kamata ostali su sa 17.7 mil. din. jednaki 

prema prethodnoj godini, što je isto slučaj i kod provizija, 

koji su iznosili 9 mil. din. Prihod, od nepokretnosti je pao sa 

770.000 din na 670.000 din. usled otuđivanja jednog dela.

Račun gubitka <i dobitka

Gubitak

1936 1937 1938 1939

Kamate 9.290

u hiljadama dinara 

9.199 8.675 7.416

Plate i troškovi 10.362 11.455 13.128 12.774

Porezi 2.070 2.729 2.957 4.025

Otpis nenapl. potr. 3.419 — — —
Dobitak 1.223 5.300 4.534 4.532

Dobitak

Prenos dobitka 817 1.223 1.523 1.297

Kamata 16.965 18.303 17.626 17.731

Provizije i razni prih. 7.780 8,342 9.015 9.068

Od nepokretnosti 802 815 770 670

Zbir gubitka i dobitka 26.364 28.683 28.939 28.746

Usled smanjenja uloga pali su i izdaci na kamatu sa 

8.7 mil. na 7.4 mil. din. I plate i troškovi su se nešto sma

njili sa 13 mil. na 12.8 mil. din. To smanjenje je nastupilo 

zbog toga što su prestali vanredni izdaci, koji su bili pro

uzrokovani u 1938 god. adaptacijom bančine palate. Inače lični 

izdaci su porasli zbog proširenja bančine poslovne organiza

cije. U vrlo znatnoj meri su porasli porezi, sa okruglo 3 mil. 

na 4 mil. din.

Dobitak zajedno sa prenosom bio je sa 4.5 mil. din. 

jednak onom u 1938 god. Posle odbitka prenosa, čist dobitak 

iznosio je 3.2 mil. din. prema 3 mil. din, bio je dakle nešto 

veći. S obzirom na prilike bančina uprava je odustala da deli
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dividendu i stvorila posebnu rezervu od 2.5 mil. din., a 1.2 

mil. din. prenela je na novi račun prema 1.3 mil. din. u 

prethodnoj godini. Ostatak je upotrebljen za redovnu dota

ciju rezervnog i vanredne dotacije penzionog fonda.

članovi upravnog odbora bili su g. g.: dr. Jozef Johan, 

potpretsednik; Paul Ramlo, potpretsednik; Herman I. Abs, 

dr. Ivo Benković, Nikola Berković, dr. Ludvig Fričer, Ro

bert Ged, dr. Ivan Ribar i Tanasije D. Zdravković.

U nadzornom odboru bili su g. g.: Pavle V. Mijatović, 

pretsednik; dr. Adolf Kanitz, Nikola Najman, Jovan D. Krs- 

manović i Georg Tengler.

CRED1TANSTALT — BANKVEREIN, WIEN

Pre 8 godina u analizi bilansa Wiener Bankverein-a 

naš urednik postavno je na svoje pravo mesto pitanje uti- 

caja bivšeg austrijskog bankarstva na našu privredu, i uopšte 

značaj bivših austrijskih banaka na evropsku i svètsku pri

vredu. Od tada su se prilike mnogo izmenile. Ali baš u najno

vije vreme naslednice starih zvučnih imena u financijskoj isto- 

riji Beča zauzimaju ponovo svoje stare pozicije u privrednom 

životu podunavskih i balkanskih zemalja. U našoj zemlji 

Kreditanstalt-Bankverein ima većinu akcija Oipšteg jugoslo- 

venskog bankarskog društva, koje je u poslednjim godinama 

tako sjajno napredovalo da je danas jedan od naših najvećih 

banaka. U Mađarskoj Kreditanstalt-Bankverein održava fi

lijalu i tako je u tesnoj vezi sa mađarskim bankarstvom I u 

drugim podunavskim i balkanskim zemaljama Kreditanstalt- 

Bankverein izgradio je odlične pozicije.

Jedno od naročitih svojstava ranijih austrijskih banaka 

bilo je, da su umele da izgrade i u inostranstvu razgranatu 

poslovnu organizaciju i uprkos tome što od države, koja je 

bila slaba, nisu imale nikakvu efikasnu pomoć. Da nije bilo 

stručnosti i pronicljivosti one to ne bi mogle postići. Nasled

nice imaju sada već lakši položaj. Od svojih prethodnica na

siedile su bogato iskustvo, a država — močni nemački Raj — 

štiti i pomaže ih u njihovim nastojanjima. Već je danas po

sao inostranih afilijacija premašio onaj od pre 10 godina, 

a da i ne govorimo o slabim godinama u vremenu krize. 

Usled prisajedinjenja Austrije Rajhu bankarstvo njezino pro

šlo je kroz vrlo velike promene. U našoj prošlogodišnjoj ana- 

liji obeležili smo glavne faze tih promena i naveli smo one, 

koje su nastupile u bančinom portfelju hartija od vrednosti. 

Po nemačkom uzoru banka je morala da se odluči za jedan 

od postojećih tipova banaka. Ona je ostala verna svojoj tra

diciji i izabrala tip kreditne banke. Kao takva morala je da 

se liši jednog velikog dela svog industriskog portfelja. Tako 

je prešao u posed Akcionarskog društva za rudarsku i to- 

pioničku industriju »Hermann Göring« najveći deo bančinih 

učešća u metalnoj industriji. Istog datuma je i prodaja akcija 

Prvog dunavskog parobrodarskog akcionarskog društva. Pro

daja akcija nije značila prekid poslovanja za dotičnim predu- 

zećima. Kreditanstalt-Bankverein ostao je u vrlo tesnim po

slovnim vezama sa svima tim društvima, kao njihova banka. 

Prilikom analize bilansa docnije videćemo, da je ta transak

cija imala odlične posledice i da su znatno porasli prihodi od 

bankarskih poslova.

Posao banke u 1989 poslovnoj godini bio je znatno 

bolji nego u prethodnoj i već je porastao u svima granama. 

Upoređenje pojedinih pozicija je otežano, pošto bilans za

1938 godinu obuhvata svega devet meseci. U ranijim trima 

mesecima poslovanje se obavljalo još prema austrijskim za

konima.

Broj bančinih nameštenika ostao je u 1939 gotovo ne- 

promenjen prema prethodnoj godini, sa nešto preko 2000.

Pretežni deo je star od 30—50 godina, a skoro polovina 

otpada na one od 40—50 godina. To je zbog toga, što je 

preduzeće pretrpelo jak udar zbog krize, tako da nije bilo 

moguće u većoj meri namestiti mlade snage. Posle anšlusa 

su se prilike izmenile na bolje.

Račun izravnanja

Aktiva

1938 1939

u hiljadama maraka

Gotovina 27.062 33.819

Dospeli kuponi 81 46

Čekovi 1.456 1.666

Menice 77.853 68.525

Drž. i pokrajinski bi. zapisi 22.064 67.720

Hartije od vrednosti 88.622 55.789

Konzorcijalna učešća 9.872 11.598

Kratkoročna potr. od banaka 75.172 46.832

Zajmovi na robu 377 247

Dužnici 263.939 288.283

Prelazni zajmovi 18.706 18.532

Učešća 11.981 9.995

Nepokretnosti 4.931 5.193

Inventar I dinar 1 dinar

Sopstvene akcije 16 —

Prelazne pozicije 469 601

Razna aktiva 369 260

Aktiva hipotekarnog posla 13.135 12.571

Zajmovi za imapr. građ. i stan. 30.940 30.940

Pasiva

Poverioci 344.490 377.301
Akcepti 950 7.319
Ulozi na štednju 94.449 59.656
Prelazni zajmovi 18.706 18.532
Glavnica 70.700 70.700

Rezervni fondovi 40.000 40.000

Fond za otkup amortizac. zapisa 3.101 125
Rezervni fond 21.619 24.203

Razne rezerve 8.419 9.058

Prelazne pozicije 91 118

Pasiva hipotek. posla 8.256 2.334

Zajmovi za unapređ. gr. stanova 30.940 30.940

Prenos dobitka 1.922 1.509

Dobitak 3.206 4.820

Zbir bitansa 646.949 652.618

Račun gubitka i

ak

dobitka

Plate 8.194 9.852

Izdaci u socijal. svrhe 1.824 1.764

Otpravnina nameštenicima 1.089 466

Ostali poslovni troškovi 2.731 2.786

Porezi i dažbine 4.604 4.283

Rashodi hipotekarnog posla 741 1.283

Dotacija penzionom fondu — 2.360

Otpisi po reskih bonova — 800

Dobitak 5.228 6.329

Dobitak

Prenos dobitka 1.509 1.922

Kamata 10.984 16.244

Provizije 6.543 9.065

Prihodi hipotekarnog posla 1.390 910

Razni prihodi 4.114 1.657

Zbir 24.959 29.382
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U finansijskom stanju banke-• nisu nastale znatnije 

pjromene, kao,što se to vidi iz  gornje tablice: abir bilansa 

porastao je prema prethodnoj godini za 6: mil. na 652.6 mil. 

maraka. Sopstveni kapital je prema prethodnoj godini ostao 

nepromenjen, i to 70.7 mil. maraka glavnica i 40 mil. ma

raka rezervni fondovi. Najveću poziciju čine poverioci, koji 

su porasli za okruglo 32.8 mil. maraka na 377.3 mil. maraka. 

Porast je u ovoj godini bio naročito veliki, pošto je jedan 

deo uloga na štednju prenet na tekući račun i na taj način 

se pojavljuje među poveriocima. Tako je Kreditanstalt-Bank

verein . dobio sastav, koji više liči na onaj nemačkih banaka. 

Kod ovili je odnos, između uloga i ostalih poverioca sličan 

sadašnjem odnosu kod Kreditanstalt-Bankverein-a. Ulozi na 

štednju pali su sa 94 na 59.7 mil. maraka. Povećale su se oba

veze na osnovu akcepta, i to sa 950.000 na 7.3 mil. maraka. 

Fond za otkup amortizacioriih obaveza pao je za okruglo 3 

mil. maraka, od čega je 1.6 mil. maraka upotrebljeno za ot

kup dòspelih obveznicai, a ostatak ža pojačanje amortizacije. 

U znatnoj meri porastao je penzioni fond, za 2.4 mil. maraka 

usled redovne dotacije, a za okruglo 225.000 maraka zbog 

redovnih uplata činovnika. Pasiva hipotekarnog posia ostala 

je nepromenjena, dok se aktiva smanjila za okruglo. 600.000 

maraka usled amortizacije glavnice i plaćanja kamate. Banka, 

kao poverenik, sudjeluje u akciji unapređenja građenja sta

nova. Odgovarajuća pozicija u bilansu ostala je neprome

njena prema prethodnoj godini, sa okruglo 31 mil. maraka.

Vrlo velik je porast gotovine u 1939 g. za 6.8 mil. na

33.8 mil maraka. Bančin likviditet znatno se poboljšao i iz

nosi 8.8% Odmah raspoloživa sredstva čine 37.5% obaveza, 

što se može smatrati vrlo povoljnim odnosom. Bančin me- 

nični portfelj se smanjio za okruglo 9.3 na 68.5 mil. maraka. 

Kvalitet portfelja, međutim, postao je bolji. Trgovačke me- 

nice, koje su najlifcvidnije, porasle su za 10.2 mil. na 516 

mil. maraka, pa prema tome su ostale morale da padnu u 

znatnoj meri. I u efektnom portfelju bilo je znatnih promena. 

Blagajnički zapisi i beskamatni bonovi Rajha pokazuju vrlo 

veliki porast, za 45.6 mil. na 67.7 mil. maraka, zbog preuzi

manja znatnog iznosa poreskih bonova; Ostale državne har

tije od vrednosti pokazuju smanjenje za okruglo 33.1 mil. na

77.4 mil. maraka. Uzrok tome je otuđivanje velikog de!a dr

žavnih zajmova. Stok akcija ostao je skoro nepromenjen. 

Banka je izlazila u susret željama svojih starih poslovnih pri

jatelja i stavila im je znatne iznose na raspoloženje uglav

nom u cilju racionalizacije postrojenja. Akcije koje su na laj 

način dobivene izjednačile su ono smanjenje, koje je nastalo 

usled prodaje. Bančina učešća se sastoje u glavnom od akcija: 

Bank für Körnten, Klagenfurt; Bank für Oberösterreich und 

Salzburg, Linz; Bank für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck, 

Oesterreichische Kontrolbank für Industrie und Handel, Wien; 

Oesterreichische Realitäten A. G., Wien; Automobil Verkhers 

Anstalt G. m. b. H (AVG), Wien itd. Kod nekih od tih pre

duzeća je povećana glavnica, dok je banka prodala jedan deo 

akcija Oesterreichische Realitäten A. G.

Krakoročna potraživanja kod novčanih zavoda i drugih 

kreditnih ustanova smanjena su prema prethodnoj godini za 

okruglo 28.3 mil. na 46.8 mil. maraka. Dužnici zajedno sa 

zajmovima na robu iznose 288.5 mil. maraka, za 24.2 mil. 

više nego u prethodnoj godini. Od toga otpada 2.2 mil. ma

raka na zajmove kreditnim zavodima i 22 mil. na zajmove 

ostalim poveriocima.

Donja tablica pokazuje poslovanje u 1939 g. u upo- 

ređenju sa prethodnom prema visini pojedinih kategorija 

zajmova :

1938 ■ ■ 19» 1938 193©

zajmovi u ■%

dò 1000 maraka' 4138 4076' 50.12 ' 55.32

» 1000Q : » 2016 1662 24.41 22.56

.»',■00.000..».; 11« 952 14.36 12.92

» 100.000 » 344 240 4.16 3.26

» 1,000.000 » 473 367 5.73 4.84

. » 5,000.000 » 81 66 1.09 0.90

preko

5,000.000 » 19 15 0.23 0.20

Ukupno 8226 7368 100 100

Broj zajmova se smanjio prema prethodnoj godini.

Prema udelu u ukupnom broju zajmova jedino pokazuju po

rast oni do 1000 maraka, dok su ostale kategorije smanjene. 

Nepokretnosti su porasle za okruglo 700.000 maraka na 3.2 

mil. maraka. Društvo je otpisalo na osnovu uredbe o poreskim 

banovima 800.000 maraka. U toku godine je kupilo dve kuće, 

jednu u Lundenburgu a drugu u Znajmu za tamošnje filijale, 

tako da je smanjenje .pozicije bilo nešto manje nego vanredni 

otpis.

Postignut poslovni uspeh vidi se iz donje tablice Računa 

dobitka i gubitka:

Najvažniji prihodi banke su oni od kamata na zajmo

ve i eskonta menice. Ovi su porasli u 1939 g. i iznosili su 

16 mil. maraka prema okruglo 11 mil. maraka. Kod upore- 

đenja prihoda i rashoda naročito smeta ta okolnost, da bilans 

za 1938 g. sadrži svega 9 meseci, no i uprkos toga se vidi 

tendencija povećanja u 1930 g. Povećanje prihoda od kamata 

u vezi je sa porastom poverioca i poboljšanim mogućnosti

ma plasmana gotovine. I uprkos znatnog smanjenja deviznog 

poslovanja prihodi od provizija porasli su znatno i iznosili 

su 9.1 mil. maraka prema 6.5 mil maraka, zahvaljujući pro

širenju poslovnog obima. Među raznim prihodima, koji su se 

znatno smanjili, sa 4 mil. na 1.7 mil. maraka, nalazi se do

bitak na efektnom poslu.

Među izdacima najveću poziciju čine plate sa 9.9 mil. 

maraka prema 8.2 mil. u 1938 g. Od toga iznosa ravno 1 mil. 

maraka otpada na honorare za prekovremeni rad, putne tro

škove, dnevnice i vanređne dodatke. Porezi i dažbine sma

njeni su sa 4.6 mil. u 1939 g. na 4,3 mil. maraka^ Izdaci u 

socijalne svrhe iznosili su 1.8 mil. maraka, kao i prošle go

dine. Od toga je upotrebljeno 748.000 maraka za prinos so

cijalnog osiguranja, 360.000 maraka kao doprinos organizaci

jama za zdravstveno i kulturno staranje, a ostatak za ispla

tu penzija. Kod ostalih poslovnih troškova, koji su iznosili

2.2 mil. maraka, uprava je postigla, znatnu uštedu. Banka se 

koristila povlasticom, koju daje posed poreskih bonova i vr

šila je vanređne otpise. U tu svrhu upotrebljeno je 800.000 

maraka. Dobitak je u. poslovnoj godini bio tako veliki, da je 

penzioni fond dotiran sa 2.36 mil. maraka. Dobitak je iznosio

6.3 mil. maraka prema 5.2 mil. maraka za devet meseci 1938 

g. zajedno sa prenosom iz ranije godine. Čist dobitak po

slovne godine bio je 4.4 mil .maraka prema 3.7 mil maraka u

1938 godini. Za dividendu određeno je, na ime 6%, 4.2 mil. 

maraka prema 5%, 3.5 mil. maraka u prethodnoj godini.

S obzirom da se u Nemačkoj 6% dividenda smatra kao nor

malna, što je uostalom došlo do izražaja i u zakonodavstvu

o ograničenju dividende, i u tom pogledu je postignuto iz

jednačenje prilika sa onim u Rajhu. Na račun nove godine 

preneto je 2 mil. maraka prema 1.9 mil. u prethodnoj.
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Prva srpska parna pivara Đorđe Vajfert a. d. u Beogradu

PRVA SRPSKA PARNA PIVARA ĐORĐE VAJFERT A. D. U 

BEOGRADU

Podaci Vajfertove pivare o plaćenoj trošarini u toku 

poslednjih 10 godina (u hiljadama dinara) ovako izgledaju:

1933-/31 17.306 1935/36 7.407

1931/32 11.929 1936/37 8.103

1932/33 8.871 1937/38 10.733

1933/34 8.106 1938/39 13.720

1934/35 7.465 1939/40 16.673

Ova tablica je neobično poučna. Pre svega, ona po

kazuje da je prodaja piva u toku poslednje četiri godine 

pokazivala tendenciju porasta. U 1939/40 pivara je platila na 

ime trošarine za 2,96 mil. din. odnosno 21,5% više nego u 

prethodnoj godini. U poređenju sa prodajom u najnepovolj- 

nijoj —• 1935/36 godini — prodaja u 1939/40 godini bila je 

za oko 125% veća. Uprkos tome, pivara je u prošloj godini 

na ime trošarine platila za 633 hilj. din. manje nego u 

1930/31, iako su trošarinske stope u međuvremenu nekoliko 

puta povećavane. Ako se uzme u obzir i činjenica da je po

trošnja piva počela da opada već posle 1927 i da je ona u 

1930/31 bila već znatno manja od normalne, vidi se da je 

naša pivarska industrija još dosta daleko od potpunog o drav- 

ijenja. U svom poslednjem poslovnom izveštaju Uprava 

Vajfertove pivare takođe primećuje da bi bilo pogrešno, kada 

bi se na osnovu povećanja prodaje do koga je došlo i u 

prošloj godini izveo zaključak da je pivarska industrija kod 

nas prebrodila krizu u kojoj se nalazi već jednu deceniju.

»Analizom uzroka koji su doprineli da rezultat eksplo

atacije bude povoljniji no ranije — dodaje Uprava —■ po

kazuju da se skok u prodaji piva mora pripisati izvanrednom 

sticaju prilika, koje se verovatno neće ponoviti, te prema 

tome bilo bi nesmotreno kad bismo u vođenju našeg predu

zeća računali da smo ušli u jednu periodu stalne povoljne 

konjunkture«. Veća potražnja piva u prošloj godini dolazi 

■uglavnom od toga, što je usled rđave berbe vinograda i još 

fošijeg roda šljiva cena vinu i rakiji znatno skočila, dok je 

poskupljenje piva bilo gotovo beznačajno, uprkos znatnom 

povišenju produkcionih troškova. Posledica takvog razvitka 

bila je da su oni koji redovito troše vino i, rakiju silom okol

nosti prešli na pivo kao jevtinije piće. Razume se da pivare ne 

mogu računati na te nove potrošače piva kao na stalnu kli

jentelu. Na prošlogodišnje povećanje potrošnja ipiva utica

le su i vanredne prilike, koje su nastupile u vezi s ratom i 

stalnim povećanjem platežnih sredstava, koje, bar u početku, 

izaziva nenormalnu veću potrošnju svih artikala.

Spomenuli smo, doduše, i to da potrošnja piva kod 

nas pokazuje tendenciju porasta već nekoliko godina. Me

đutim, treba imati u vidu i činjenicu da su 1936 i nekoliko go

dina ispred nje za našu pivarsku industriju bile godine naj

teže krize. U 1933, 1934, 1935 i 1936 naša potrošnja piva iz

nosila je prosečno po 210.000 hl godišnje prema 700.000 do

750.000 hl u ranijim normalnim godinama. To znači da je ta 

kriza poslednjih godina samo ublažena. Ne sme se zaboraviti 

ni činjenica da je naša pivarska industrija još uvek u pri

ličnom zaostatku s amortizacijom investicija. Nedovoljna 

amoitizacija fabričkih postrojenja i ostalog invetara koji 

služi za proizvodnju, kao i nedovoljni otpisi ranijih po

traživanja od dužnika za prodato pivo — to su još neizle- 

čene posledice duge krize, koja je vladala u ovoj grani in

dustrije i koju je morala da oseti i Prva srpska parna pi

vara Đorđe Vajfert a. d. Pored toga što ona za vreme pu

nih 7 godina svojim akcionarima nije podelila nikakvu di

videndu, za vreme spomenute krize bilo joj je nemoguće

i da vrši amortizacije koje nalaže smotreno vođenje jednog 

preduzeća.

Inače, za vreme krize 12 naših pivara zbog stalnih gu

bitaka bilo je primorano da napuste proizvodnju, a ostale 

su, jedino blagodareći najrigoroznijoj štednji, mogle jedva 

da pokrivaju svoju režiju ili su zaklujčivale svoje bilanse sa 

gubitcima, trošeći sopstvena sredstva i očekujući bolja vre

mena. Vajfertova pivara nije ni jedan svoj bilans zaključila 

sa gubitkom, ali od 1931/32 do 1937/38 ni ona nije mogla vršiti 

otpise u meri koju bi zahtevali principi racionalnog gazdin

stva. Evo nekoliko interesantnih podataka o poslovanju Vaj

fertove pivare u toku poslednjih 10 godina.

Zbir

Godina Čista dobit Otpisi Investicije bilansa

u hiljadama dinara

1930/31 5.941 5/228 35.161 91.826

1931/32 40 1.567 36.806 86.265

1932/33 23 584 37.647 86.222

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.Ö04 32.950 84.790

1937/38 1.197 5.134 31.818 91.274

1938/39 2.387 6.083 29.193 96.459

1939/40 2.951 6.918 33.053 88.860

Blagodareći porastu prodaje poslednjih godina poja

čani su i otpisi. Za 1938/39 oni su iznosili 6,08 mil., od čega 

je otpadalo 275 hilj. din. na otpis nenaplativih potraživanja i 

5,8 mil. din. na amortizaciju investicija. Otpisi u prošloj go-

dini iznosili su 6,9 mil. Od toga otpada na amortizaciju insta

lacija i inventara 4,24 mil, na otpise propalih potraživanja 

1,05 mil. i na nižu ocenu zaliha 1,62 mil. din. Čisti dobitak za 

prošlu godinu iskazan je sa 2,95 mil. din. prema 2,38 mil.
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u 1938/39 i samo 1,97 mil. din. u svih sedam poslovnih godina 

koje su prethodile 1938/39. Prosečna rendita angažovanog 

sopstevno kapitala za poslednjih 9 godina nije iznosila više 

ođ 2,5% godišnje.

U narednoj tablici donosimo kretanje glavnih bilansnih 

pozicija Vajfertove pivare za poslednje četiri godine:

Aktiva 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40

u hljadama dinara

Zemljišta 3.734 3.720 3.720 4.456

Zgrade 11.345 10.963 9.814 13.257

Mašinerije 3.084 2.817 2.536 2.315

Rezervoari i filtri 405 364 328 295

Bunari 325 293 263 237

Pokretnosti 14.057 13.368 12.276 12.280

Paviljon na sajmu — 293 256 213

Investicije ukupno 32.950 31.818 29.193 33.053

Gotovina 3.261 4.380 7.505 7.561

Vredn. rezerv. fonda 34 34 — —

Proizv., sirov., i materijal 8.040 10.852 10.661 12.350

Dužnici 4.417 3.303 3,242 2.236

Avansi 2.713 1.379 1.325 1.500

Ra na aktiva 1.097 898 833 515

Kaucije i garant. .32.278 38.609 43.700 31.644

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000

Rezervni fond 1.000 1.000 1.000 1.000

Dobr. fond Đ. Vajfert 125 134 163 207

Pasivne menice 18.490 16.790 13.500 14.000

Poverioci 1.479 2.746 3.352 3,787

Liferanti — — — 550

Razna pasiva 456 797 1.185 3.219

Kaucije i garant. 32.278 38.609 43.700 31.644

Preneta dobit 771 — 1.172 1.501

Dobit tek. god. 251 1.197 2.387 2.951

Zbir bilansa 84.790 91.274 96.459 88.860

Rashodi

Adm. i opšti troškovi 6.531 7.847 8.274 9.612

Trošarina 8.103 10.793 13.720 16.673

Porez 378 535 1.018 3.989

Porez na posi, promet 1.189 1.256 1,346 1.710

Kamate i proviz. 1.798 1.452 1.082 852

Otpisi 3.604 5.134 6.083 6.918

Dobit s prenošom 962 1.197 3.559 4.452

Prihodi

Preneta dobit 711 — 1.172 1.501

Pivo 21.442 27.584 33.290 42.352

Razni prihodi 412 630 620 353

Zbir prihođa-rash. 22.565 28.214 35.082 44.206

Sa 79,5 mil, din. u 1934/35 zbir bilansa bio se poste-

peno povećao na 96,4 mil. din. u 1938/39, đa bi se u prošloj

godini opet smanjio za 7,6 mil. ina 88,8 mil.. din. Ove pro

mene kod zbira bilansa izazvane su u prvom redu promenama

kod pozicije »kaucije i garantije«« koja je bila porasla sa

23,3 mil. u 1934/35 na 43,7 mil. 

1939/40 opet pala na 31,6 mil. din.

din. u 1938/39, da bi u

Sopstvena sredstva, koja se sastoje iz glavnice ođ 30

mil. i rezervnog fonda od 1 mil. din., ostala su već desetak

godina nepromenjena, a tuđa sredstva do kraja pretprošle go

dine su se postepeno i stalno smanjivala. U vezi s tim stalno 

se .popravljao i odnos između sopstvenih i tuđih sredstava. U 

prošloj godini tuđa sredstva su, međutim, opet nešto pove

ćana. Krajem 1939/40 iznosila su 21,655 mil. din. prema 18 mil. 

din. u prethodnoj, 20,3 mil. din. u 1937/38 i 26 mil. din. u 

1933/34 godini.

Do spomenutog ponovnog povećanja tuđih sredstava u 

prošloj godini došlo je u prvom redu zbog nabavke novih 

nepokretnosti (zemljište i zgrada). Ukupne investicije bilansi- 

rane su sa 33,05 mil. prema 29,19 mil. din. u prethodnoj go

dini. U toku poslednje tri godine pivara je izdala oko 15 mil. 

din. za nove investicije. Za vreme krize koju je preživljavala 

naša pivarska industrija habali su se i postrojenja i inventar 

Vajfertove pivare, ali se u ono vreme nije moglo ni misliti 

na njihovu obnovu. Sada se to moralo nadoknaditi. Ovde treba 

napomenuti da pivara ne pokazuje naročiti amortizacioni 

fond na pasivnoj strani bilansa, jer ona vrši amortizaciju ne

posredno smanjivanjem bilansne vrednosti odnosnih investi

cija u aktivi.

Zaliha sirovina, materijala i gotovog piva, koja je bila 

pala sa 13,8 mil. din. u 1930/31 na 6,65 mil. din. u 1932/33, 

posle te godine opet se postepeno povećava i krajem 1939/40 

godine iznosila je 12,35 mil. din. Ako izdvojimo kaucije i 

garancije, videćemo da na zalihe otpada oko 22% cele aktive. 

Daljih 58% otpada na investicije, 13% na gotovinu i 7% na 

dužnike, avanse i raznu aktivu. Gotovina je u poređenju sa 

stanjem na kraju prethodne godine ostala gotovo neprome

njena, ali je prema ranijim godinama znatno povećana. Dužni

ci pokazuju postepenu, ali stalnu tendenciju padanja, sa 7 

mil. u 1930/31 na 2,2 mil. krajem 1939/40. Do prošle godine 

postepenu tendenciju opadanja pokazali su i avansi. U biiansu 

za 1939/40 oni su iskazani sa 1,5 mil. din. Razna aktiva izno

si 515 hilj. din.

Bruto prihodi od prodaje piva u 1939/40 iznosili su 

42,35 mil., za 9 mil. više nego u prethodnoj i za 23,8 mil. din. 

više nego u 1935/36, u kojoj su bili najmanji. U 1930/31, koja 

je bila poslednja povoljnija godina pre nastupanja teške krize, 

ovi prihodi iznosili su 45,6 mil. To znači da su prošlogodišnji 

prihodi, ma da su za oko 125% veći od onih iz 1935/36, jedva 

dostigla devet desetina prihoda iz 1930/31. S obzirom na to 

da je u toku poslednje četiri godine prodaja piva pokazivala 

tendenciju porasta, razumljivo je da su morali porasti i ras

hodi. Na njihov porast u prošloj godini je uticala i skupoća 

izazvana ratom. Izdaci za trošarinu, društveni porez i porez 

na poslovni ipromet u prošloj godini iznosili su 22,37 mil. 

(prema 16,08 mil. din. u 1938/39), što znači da je za isplatu 

javnih dažbina upotrebljeno 53% bruto prihoda. Administra

tivni i opšti troškovi takođe se povećavaju. U 1939/40 oni su 

iznosili 9,61 mil. din. Povećavanje otpisa već je spomenuto. 

Jedino se bdaci za kamatu i proviziju i dalje smanjuju. U 

1939/40 iznosili su 852 hilj. din., što čin' po prilici samo jednu 

četvrtinu izdataka za kamatu i proviziju u 1933/34 godini.

Kao što je već spomenuto, za prošlu poslovnu godinu

iskazan je čisti dobitak od 2,95 mil. Ako sé tome doda i

prenos iz prethodne godine, vidi se da je poslednjoj glavnoj 

skupštini akcionara stajao na raspoloženju iznos od 4 mil. 

452 hilj. din. Od toga je upotrebljeno 1,8 mil. za isplatu 6% 

dividende, 1,08 mil. za tantijeme članovima oba odbora, glav

nom direktoru i osoblju, sa 50 hilj. din. dotiran je dobro

tvorni fond đok je ostatak ođ 1 mil. 522 hilj. din. prenet

na novi račun. Dividenda za 1938/39 iznosila je 5%, a za 

prethodnih 7 godina ona nije ni deljena.

Pretsednih upravnog odbora je g. dr. Ferdinand Gram

berg, a članovi su g. g.: Herman Gramberg, Stojan J. Velj- 

ković i Vojislav J. Veljkovič. U nadzornom odboru nalaze se 

gospoda K. J, Protić (kao pretsednik), đr. Gustav Kerpel i 

Oto Vajfert. Generalni direktor pivare je g. Živojin Đ, Nešić.

r a s a
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Смит и Меније, творница папира д. д. — Загреб

Контикеиталко баукситно, рудокопно и индустријско друштво — Загреб

СМИТ И МЕНИЈЕ, ТВОРНИЦА ПАПИРА Д. Д. ЗАГРЕБ

Фабрика Смит и Меније на Сушаку долази у ред 

наших нахтаријих иидустријских предузећа. Ознзвава je 

1827, дакле пре 113 'година. Њен уређај je ипак гаајсавре- 

менији, јер је’ фабрика, варочито у току последњих 20 го- 

дива, знатно проширеиа и модервизовааа, У акциодарско 

дауштео предузеће je претворено тек после Уједињења. 

Првобитно друшцвена главвица je извосила само пола 

м«л. диа., 1925 годиа.е повишена je «a 10 мил., 1927 -на 15 

мил., a у току прошле године на 20 мил. дин. Фабрика je 

уређева за пронзводњу фкнијих и најфивијих врста хар- 

тијел као цигаретвог папира, свилеве хартије, креп-папира, 

хартије за израду бавкнота, монололске хартије, хартије за 

филтрирање, и посушвање, карбов-папира итд. Предузеће 

je и велики произвођач електричне струје, којом, посред- 

гтвом „Електре a. д.” енабдева и Сушак.

Већ у току 1938 набављање сировина за производњу 

финих' врста хартије било je 'скопчаво са великим тешко- 

ћама. Поред t'ora што су били искоришћени св« домаћи 

извори, фабрика je те године била приморана да угезе из 

'иностранстЕ-а извесне количине кудељвих, лавевих и оста- 

шх текстилних отвадака. У току прошле годиве тешкоће 

oko набгзвке сировина биле су још знатно веће, тако да je 

управа морала да улаже максималве напоре да фабрици 

Шогући рад. Велик вапор морао je бити уложен и у циљу 

набзвке потребног вогонског материјала (угља), који je 

долазио' претежно железвицом, пошто je набављање из 

далматввеких -угљенокопа, одакле je раније већином до- 

лазио знатво' јевгивијим морекмм путем, било огравичеао. 

He треба ви наглашавати да су повећаве цене сировкнама, 

rioTOHCKOM материјалу и радној снази. С друге страве пот- 

пува ксжшенаација за то у виду повећања продајних цена 

»ије се могла остварвти, јер су цене за главни производ, 

цигаретни павир ко:и се троши у  земљи, утврђеве. Ако 

je, упркос томе, врошлогодишњи по-слдани резултат ипак 

Сразмерво доста вовољан, то треба приписати огромиим 

напорима управе да одржи обим производње ва задово- 

»авајућој висини и да сма1њи режијске и адмитогетративне 

трошкаве, kao и издатке за камату, ва најмању могућу 

меру.

Eibó главних билавсних позиција творнице папира

Смит и Méìiinje д. д. за последње четири године:

: Актива 1936 1937 1838 ' 1939

у хиљадама динара
Фабрички уређај : ! 25.147 ■ 21,576 18.570 14.330
Роба и материјал 9.344 13.956 13.057 10.261
Дужпици ■' 17.694 13.749 11.001 20,240
Ефекти и јамчевине 1:930 :: :'2.(VS8 ■ 1.785 5.386
Благајва 366 120 426 609

Па«ива:

Главвица 15.000 15.000 15.000 20.00о-

Резервви фо«д 313 380 427 650

Фовд валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750

Фонд амортизације (24.200) (27.870) (31.560) (35.860)

Повериоци' 36.032 33.019 26.204 26.431

Превос добитку 507' 377 429 463

Добитак тек. .год. 819 943 1.119 1.532

Збир билавса 54.481 51.469 44.930 50.826

35«р билаиса износи 50,8 мил., за 6 мил. више него
крајем претходне го-двве. Треба имати у виду и чињеницу
да предузеће не искаеује „Фојнд амортизације" у пасиви, 

јер отписе врши непосредно — смањивањем билансне врсд- 

ности икаестипи.а у активе. Када би се ти отпси вршили 

посредно —• преко амортвдационог фоада, збир билавса 

извосио би преко 86 мил. динара.

Фабрички уређај исказав je -са 14,33 мил. Досадашња 

амортизација ,(изв’ршена од -1927, после. валоризацлје пред- 

ратвих инвестициј% до краја 1939) извоси скоро 36 мнл. 

дииара. Ha фабрички уређај отпада око 28% целе активе. 

Роба и. материјал всказави су .са 10 мил. према 13 мил. 

крајем 1938. Смањење je последица већ свом-евутог отежа- 

ња набавке сировина в поговског материјала. Позиција 

.лужника’’ повећана je са 11 мил. дин. у 1938 ва 20 мил. 

у прошлој години, како изгледа, зато јер се дуже вего ра- 

вије морало чекати на ваплату рачува за робу. продату 

главвом купцу — држави. Ha дужнвке отпада око 40% 

целе активе врама 25% у претходној годани. Повећава ј!е 

и возиција „ефекти и јамчевине" са 1,78 мил. у 1938 ва 5>3в 

мл,- дин. у 1939 годиви.

Ha страви пасвве треба забележити већ спамевуто по- 

вншење главввце са 15 ва 20 мил. дин. Фоидрви фабрике 

износе 2,4 мил. За покриће инвестиције потребнл je само 

64% совствевих средстава. Повериоци извосе 26,4 мил. пре- 

ма 26,2 мил. крајем 1938 и 3,3 мил. див. крајем 1937. Када 

би уврави пошло' за руком да стање дужвика сведе ва 

сношљиву меру, постали би и „повериоци” готово безва- 

чајви, a као последица тога јавила би се анатва уштеда 

»a издацима за камату.

До-битак за 1939 исказае je са 1,53 ш . дин. и већи 

je за 413 :хиљ. дин. од овог вз- претходае годиве. Taj до- 

битак одговара 7% укамаћењу исказаних сзпствених сред- 

става. Ako се узме у обзир да je овде у питању Једио врло 

старо предузеће које и:ма, несумњиво, и зватве латевтне 

резерве — a ове су такође сопствева средства •— видеће 

се да je стеариз ужамаћење Сопствевих средстава зватво 

мање од 7%. To зпачи да врошлогодишњи резултат па- 

словања са-мо релативво заДоволзава.

Крајем маја 1940 управа je у смвслу закључка вак- 

редве главне скупштине ад 15 децембра 1939 решила да се 

г^лавница ^повиси за даљих, 5 мил, дИв. путам изда®аи>4'

25.000 нових акција no Дин Ä10 вомииале. Све вове акције 

преггуштене су досадашњим акциоварима у cpaiSMep« 1 вова 

&кција iHia 4 старе. Нове акције уплаћене су no цеви од 

200 дин. у roTOBiy.
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КОНТИНЕНТАЛНО БАУКСИТНО, РУДОКОПНО И  
ИНДУСТРИЈСКО ДРУШТВО —  ЗАГРЕБ

Наши рудници бауксита раде у већем обиму тек у 

иајвовије вре-ме. Једно од најзшчајнијих предузећа у тој 

ррани Континевтало баукситно, рудокопно и индустријско 

чрушгво у Загребу основано je у 1929 год. те je сада завр- 

шило своју десету поеловну годину. У то,м времену произ- 

зодња бауксита повећала ce у заиста врло великсим обиму, 

као што ce види из доњих података:

Година Производња у т. Индекс n 

(1928 :
1929 103.369 103
1930 94.700 97,4
1931 64.842 64,6
1932 67.086 66,9

1933 80 855 80,6

1984 84.828 84,5

1936 216.197 215,5

1936 292.174 291,2
1937 357.818 356,6

1938 404.570 403,2

1939 314.409 314,2

У 1938 г. производња je била четири пута већа «ero 

Ч 1939 г. У прошлој години ова je била мања него у 1938 

ii 1937 r., али je још увек премашила све раније године. 

Омањење производње проузроковано je саобраћајним те- 

шкоћама, које су настале наморима услем рата. Највећи 

део вашег изпоза бауксита ишао je морским путем. Иако 

je тражња била у 1939 г. велика, већа него у ма којој ра- 

аијој годиви извоз je пао, због поменутих тешкоћа. Про* 

ценат извоза од проиводње био je у 1939 г. 84,76% npe- 

ма 93',86*Vi> у 1988 г. Али и упркос тсиме материјални успех 

био je у 1939 г. бољи пошто су постигнуте знатно боље 

цене него у ранијим годивама.

Рудвици друштва ce налазе у Далмацији код Дрни- 

ша. Оно je преузело и експлоатацију руднике Југзслдаен- 

ског баукситног a. д. код Широког Бријега код Мостара. 

Континенталво баукеитно и рудокзпно a. д. корвсти ce 

искуетвом ј.едног од највећих предузећа на том пољу, 

Бауксит-Труста р Цириху у чији коицерн спада. Бауксит- 

Труст у Цириху контролише вајвеће рудвике бауксита v 

Југоисточнзј Европи.

Биланси друштва за последње четири годше овако 

изгледачу:

Рачук изрсвнања

Актива 1936 1937 1938 1939

у хиљадама дивара

Иивестиције и коицесије 7.709 13.510 i5.192 16.635

Залихе и материјал 8.900 4.887 5.787 10.125

Благајна 10 150 112 243

Дужници 17.613 18.935 1.936 3.061

Г убитак — 74 301

Шсива
Гдаеница 10.000 10.000 10.000 10.000

Рез. фонд 430 500 500 500

Фонд амортизације 2.821 2.821 ‘2.821 3.821

Резерва за порез 250 250 250 250

Повериоци 19.338 23.985 9.757 15.463

Добитак 1.393 173 — 80

Збир биланса 34.232 37.556 23.328 30.114

Рачун губитка и добитка

Губитак

Трошкави 16.085 23.451 30.750

Амортизација 800 — —

Пренос губитка 23 —  —

Добитак 1.370 — —

Добитак

Пренос добитка 23

Бруто приход 18.225

Г убитак ■—

Збир губитка и добитка 18.278

30.685

1.000

301

173

23.203

74

23.451

3(5.523

301

30.824

32.066

32.066

Збир биланса гсоказује у поеледњим двема родииама 

знатве гтромене које су настале у вези са смањењем na за- 

тим повећањем повериоца. Тако je збир билакса пао са 

37,6 мил. на 30 мил. у 1939 год, Позиција повериоца je пала 

са 24 мил. на округло' 10 мил. у 1938 год., na je затим no- 

расла на 15,5 мил. у 1939 г. Остале позициЈе у пасиви су 

стабилне. Тажо je главвица за последње четири годиве ве- 

промењена 10 мил. дин., a резервеи фонд за последње три 

године пола милиона динара, према 430.00 у  1936 г. Од 

прошло-годишњег вишка прихода друштвена управа утго- 

гребила je 1 мил. дин. за амортизације услед чега je по- 

растао фонд амортизације са 2,8 мил. дин. Друштво je већ 

раније образоеало пореску резерву, која je остала непро- 

мењена 250.000 дин.

Употреба туђег капитала у већој мери била je иза- 

звава порасто/М иввестиција', вероватно у вези са експлз- 

атацијом рудвика код Широког Бријега. A вредвост ко«- 

цесија и иввестиција су порасле са 7,7 мил. у 1936 г. на 

13,5 мил. у 1S37 г., на 15,2 мил. у 1988 и 16,6 мил. у 1939 

год. Знатно су ce повећале у 1939 -г. залихе са 5,8 мил. у 

1938 на 10 мил. дин., скоро двоструко. To je у вези са 

гешкоћама око травспорта. Произсодња још није iy одго- 

варујућој мери омаљена и услед тога су порагле з а л и х е .  

И дужвици су нешто повећави са округло 2 мил. дин. у 

1938 г. на 3 мил. у 1939 г. Али то изгледа више да je сл1у- 

чај. Из биланса ce јасно види, да je до 1937 г. продаја 

вршена великим делом на кредит. У 1938 г. кред:итиран>е 

je сведево «а  мивимум, a у 1939 вије ce мењала пославна 

политика. Дужници су вероватно порасли у вези са ско- 

ком цева. У 1939 г. у структури имозиие ипа-к су настале 

извесне промене. Тако> je у 1930 г. отпадало на иввестиције 

dö’/o укупних сретстава према 65% у претходиој годиви, 

на залихе 34e/» према 25% и \0% ва дужнике према 8,3%.

Бруто приход друштва извосио je 32 мил. дин. прама 

30 мил. у 1988 г. 23 мил. у 1937 и 18 мил. yi 1936 год. С об- 

гиром иа то да je продата количина била мања, цене су 

иорале јако скочити. Трошкави су у 1939 билн на нивоу 

претходне гздине са 30,7 мил. дин. Постигнут je у 1939 г. 

чист добитак од 381.009 од чега je 301.000 див. упстреб- 

љен за покриће преноса губитка из претходне године. С 

обзиром на то да je у 1939 г. употребљено за амзртиза- 

цију 1 мил. дин.,, a у двема претходним годинама ништа, 

геословни уоиех може ce сматрати врло задовољавајућим.

Чланови ynpamiar одбора су г. г.: д-р Милан Врба- 

нић, претседнвк; д-р Јозеф Хилер, д-р Ннко Љубић, Еуген 

Вида, Реве Мовод, Паул Толдман, д-р Емер Тартаља, д-Р 

Цвијетан Спужевић, Виктор Бадалић, инж. филип  Колиа 

и Рудолф Бввкави^, директ.ор;

■ a a a
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Садржај:

Југословенска текстилна творница Маутнер д. д. —  Љубљана

ЈУГОСЛОВЕНСКА ТЕКСТИЛНА ТВОРНИЦА МАУТНЕР 

Д. Д. — ЉУБЉАНА

Тешкоће зко вабавке сирсшина појављивале су се У 

много тежој форми код памучвог предива nero- код еиро- 

вог памука. Наша памучва индустрија претежни-м делзм 

бави се ткањем и обрадом тканива. Предионица имамо 

свега 83, a међу «ајвећим предизмицама je и Маутнер у 

Литији. Осим ње друштво расгеолаже и еа ткао.ницом у 

0в. Павлу мод Преболда. У 1934 г. друштво je освовало 

г'екстилну штампарију при ткаоници у Св. Павлу, еа уче- 

шћем Кзомаиас a. д. у Прагу, које je лиферовало све 

штампарске машине и препустило. CBioj начин шташшања 

гворници Маутнер. Јушсловенски Маутнер обухвата онај 

део бившег највећег аустријског индустријског темстил- 

ног концерна, који се валазио на пздручју наше државе. 

Kao самосталано предузеће друштво je основано 1923 г., са 

учешћем Љубљамске кредитне банке и Кредитвог завода 

за тргошну и ивдустрију у Љубљани.

Раввитак наше текетилне шгдустрије не да се зами- 

слити без Југослонекског Маутнера. До велике привредне 

кризе друштво je било експавзивио. Ово je продирало на 

југ и узело учешће између (осталог и у Београдској текс- 

тилној ицдустрији. Али ш а су та учешћа ликвидирава 

благовремево, тако да je друштво кризу дочекало у заиста 

најотоорвијој структури, са фабрикама које су биле мо- 

дерно уређене и иоје еу амогућавале производњу под вај- 

повољвијим условима, И коњунктура која je следила би- 

вала je исиоришћавана од Маутнера у маисималвој ,мери, 

захваљујући добром стању инвеетиција услед стал«их 

обвова. Када je букнуо еврклпски рат Маутнер je био у 

пужхм јек,у в ом а  Опште прилике, међутим, у првом реду 

гешкоће набавке сировива сметале су озбиљво раду пре- 

дузећа. Ho ипак je воложај Маутвера био сразмерно no- 

аољан, и то због тога што располаже великом предиови- 

цовд. Be'h c'Mio вагвдмевул« да вабавка сировог памука није 

била тако тешка као вређе. И будући изгледи за предиз- 

нице icy MHioro воиољнији, пошто смо успели да купимо 

оиров памук 10|д Турске, који ће коликз толико омогућити 

рдд наших предиоиица. Највавији своразум, који je за- 

кључев са Немачком' и који о:могућује увоз и употребу 

целволе олакшаће свабдевање текстилннм сировинама. 

Свакако су са употребзм целв-оле скопчави bssìCChh тех- 

нички проблеми. Али и у том погледу ће нам Немачка 

пружити своју noM'oh, a осим w ra  су наше текстилне 

фабрике на таквом великом аивоу да веће вмати толико 

тешку преоријевтацију. Истива тај памук не одговара пот- 

пуао вотребама, a и доета je скуп. Али вреииева су таква,

да je Д0бр!0 дошаз и тај памук, пошто je ипа-к угеотребљив 

за производњу вајиотребиијих тканива. Туреки памук, na 

малим делам и наш, омогућиће рад ваших предиоиица, и 

aiRo вероватио неће М10ћи искзркстити цели капацитет. По- 

ложај оних прерађивачкнх грама, које се валазе у зајед- 

вици ica предиоиицама <биће ипак лакш«, пошто je шихово 

свабдевање бар у извесвој мери оеигураиз. Из тих ра- 

злога изгледи за пословање Маутнеровог концерва нису 

невснвољви. Па ни у минулој пословвој гздиеи, када je већ 

велики део ваше текстилве иедустрије озбиљно трпео од 

несташице сировива, Маутнер -није имао рђаву послзвву 

годиву. Управа у .послоаном извештају каже, да je година 

била задовољавајућа. Ho ипак с обзиром да изгледи нису 

повзљви вије исплаћивана дивиденда, вего je цео пасловни 

вишак вренет ва нову годиву. Ta иолитика je предострожва 

и мудра. Управа ве може да предвиди развитак догађаја 

у будућвости и cuora сматра- да je потреб*», да оеигура 

предузеће на сваки могући в(ачин.

Завршве рачуве садржи дзња таблица:

Актива 3936 1937 1938 1939

У хиљадамаi детара

Земљиште 946 946 946 946

Зграде 28.866 29.051 29.401 29.529

Машиве 30.107 30.717 34.060 38.102

Уређај 4.158 4.364 4.551 4.878

Инвестиције укувно 64.077 65.078 68.958 73.455

Одбивши фоад аморт. 34.715 39.301 44,284 49.748

0 !ста'је вредн. инв. 29.362 25.777 24.674 23.707

Роба 26.163 26.124 28.918 29.527

Дужвици 14.982 12.494 14.328 10.628

Хартије од вредвости 6.6-88 228 228 977

Благајва 2.032 1.948 1.706 4.606

Оставе — .— — .— 28.918 29.372

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резериви фовдови 9.950 13.679 16.731 16.931

Специјалва резерва --- --- 2.030 1.558

Потморви фонд 300 300 300 300

Павериоци 44.913 28.406 26.568 29.552

Чист добитак 4.0&1 4.186 4.225 1.210

Збир бнланса 79.227 66.571 69.885 69.550
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Рачун губитка и добитка

ГуФита«

Л-мбртизација 4.476 4.586 4.983 5.464

По|рези 5.716 7.385 8.582 10.625

Камата 4.516 4.138 2.787 4.014

Курска разлика ---- -- - :. 103
Добитак 4.064 4.186 4.225 1.210

Добктак

flpe 'B óc добитка- 487 626 704 793

Производња 24.024 25. М7 26.515 26.005

Остали приходи 279 72 --- 16

Збир 24.7S0 25,885 27.220 26.814

Према претходној години збир биланса и не пока- 

аује скоро ржкакву промену. Он изгаоси 69,6 мил. див. вре- 

ма 69.8 мил. дин, у 1938 г. Према 1S87 r., када je збир би- 

ланса извосио 66 6 мил. дин.. имамо пораст. Највећи je збир 

билзнса био у 1936 r. са 79,2 мил. дии. Тада су повериоци 

изншили 44,0 ;мил.- Они >су пали у 1937 г. на 28,4 мил. дин., 

a . за$им у 1938 г. на 26,6 «етл. ди«. У 1939 г. они лока- 

зују пораст, истива мањи, за сжругло 3 мил. ва 29,6 мкл. 

ден. Приликом анализе активе видећемо да je дизање 

лагера изискивало пораст задужења, али je то кори- 

с,на.. ito. предузеће. Сопствени капитал друштва остао 

je готово .иепромењењ Главница je 20 мкл. д а  као и у 

претходвим трима годиеама. Збир резераних фандава по- 

раст-ао je за свега 300.000 див. ва 16,9 мил. ди». Taj вораст 

отпада на редовни резервии фовд, који je извосио крајем

1939 г. 2,2 м«л. дин. Фзвд за валутни ризик остао je не- 

промењев са 6 мил. дин., a и остале резерве са 8,7 мил. дин. 

Специ;'ална резерва, иоја je обрааовава за гкжриће ван- 

радних издатака смањила се за пола ' милиона ea 1,5 мил. 

див. Однос између' туђег и con твевгаг капитала остао je 

скоро невромењш. 05% свих . сретстава , отпада ва 'сопстве- 

на,, a астатак ea туђа. Била су времена када се највећи део 

ра1спол1ржив0г капитал-а састојао од туђих.

’ Природно je, да ое паралелмо -са повећањем соп.стве- 

HIHX сре.тстава и смањењем туђик војбољшао и одвос ооп- 

ствевих сретстава према иввастицијама. Ове ее састоје од 

земљишта :са непромењено 946.000 дин. за воследње четири 

подвне: зграда, чија се вредиост јсамо везватво мењала, ea

29,5 мил. двв.; од уређаја фабрика, «оји je 0ио етабила« ea

4,8 мил. дав. и »ашива, чија je вредеост у шследњим две- 

.vsa годинама порасла за no 4 миљ дин. и достигла крајем

1.939.'г. 38 мил. дин. Пораст вредаости (машива у послсд- 

њим' двежа' голинама иоказује, да се обр-аћа велика важња 

uà 'техвичку страну производвог патенцијала. У послед* 

њим. годинама отвиси расту пЉгресивиз, јане 'нето вред- 

bo'Ct' нсвих иипестинија. Фовд амортизације изиосио' je 

spaiем 1939 г. 'клкругло' 50 *мил. дки. према 44 ш  у 1938 

r.,; 39 мил. и 34 мил. у двема претходнш годииама. Вред- 

aòicr иввестиција п^сле отписа извосмла je 23 7 мил. дин.: 

"рема 24,7 Ш ,  25.8 дн!л. и 29,4 мил. у претходнвм годи-. 

sajMja. Оовспвена срет.ства у по.следњим трима годинама 

звдгио прелазе вредвсст инвестидија, bito раније -т- пре 

1936. г. — није био .случај. До преокрета дошло je аа време 

савкција против Италије, када je престао увоз ит-алијан- 

ског предива. Ту ситуацију су вемористиле дамаће upe- 

диоетце, a м«ђу њижа: у : првбм реду Маутнср, Залмхе робе 

изврсиле су крајем 19.39 г. 29,5 мил. према 29 мил; у ирет- 

Х'0д1вој годиви, те с.у остале «епромењеве.. С .обзир-ам. ва 

аватан -ckmć цена, међутим, «ероватно je, да су залихе rao 

»оличинн мање нег& што су биле. С обзиром на. јачу тра- 

жн>у'робе може се претлоставити, да се залихе, већим де- 

.тпм састоје од оировииа. a мањш од готових н.роизвола.

Дужвида? извосили су 10,6 мил. дин. према 14,3 мил., 12,5 

:;:иил. и 16 мил. у претходним годинама. Стуациј.а je таква. 

ада се роба л-ако прода.је и да .није гаотребно. кредитирање. 

У  вези с тда су се смањили дуж.вкци и вероватно je да 

: јће се даље смањивати. Хартије од вредности порасле Су 

:на близу 1 мил. ДИ'К. врема 228.000 диа у претходнвм го- 

• динама. Код пораста ради се о' државикм х-артијама • од 

вредвости у вези са обавезвим плаоманша једног дела рс- 

-.зеравог фонда у државне хартије: од ■ вредтеости. . 

л Из рачуна губитка и д&битка види се, да je добитак 

јНа фабрикацији ианооио 26 мил. дин. врсма 26,5 мил, у 

. претходвој, 25,1 мил, и. 24 мил. у двема рџш-ш  годин.амд. . 

.Ho у 1939 сви елемеити ошптих трошкова показали су ло- 

,, већање. To у првам реду важи за дорезе, ко и су цорасли 

са 8,5 аш л . »a 10.6 мил. дин, Још јачи је.пораст i-:-, .ма 

1937 г., када су порези извосили 7,4 мил. дин.' и 1: r.

Ј када.су ови били 5,7 m m  дига. Према 1936 г. ворези се

- скоро .удвостручили, ..те су мкого јаче пор.асли негс до-

- битак ва фабр«кацк;и. И амортизација je била већа у Ј39 

: r. «ero у .рашгјик г од ш н а  и навосила je 5,5 мил. дин.

према 5 м-ил. у 1938 г. и 4,5 «шл. у двема равијим годи- 

; кама. KóMarra je извошла у 1909 г. 4 мил. дин, као и у

1936 и 1937 г., док je у 1938 г, била -евега 2,8 мил. див.

- Збот зватиог вораста пореза, отписа, na и камата добитак 

‘ се смањио са 4 мил. дин.,,колико je изношо.у претходним 

. грима тдиаама, на 1,2 мил. дин., без преноса са 3,5 мил.

ш  пола, мшгкона дивара. Цео чист добитак превет je на 

: рач.ув нк>ве годие због в-еизваоности ситуације.

У увраввом одбору су г. ■ г.: Максо Антић, Јосии

: Луммаи, д-р Никола. Кострекчић, д-р Фран Павлив, д-р 

Ја-н ’ Требицки, д-р Цветко Грегорић, Радо Хрибар, Иво 

Mi»xopHh, Оскар Бо,рт, Еугев Ерхзрт и д-р Хавс Фридл.

(AÌViCC«U Sic ,

Сжаки нааредак у промзводњи ш 
■јшотребм, сбе знан>е ш сва мскчг- 
ства, што су их од године 1866 
стекли специјалисти маше opra- 
имзацмје која обухвата цео свет, 
1 рммен>ују се код фабрижације 

наших

G A R G O Y L E
М А З И В А

и дају им онаЈ квапитет, који га- 
рантује е и г ? р a н u екомомичан 

погои.

(ugostovenska

STANDARD — YACUUM
OSI Company d. cL 
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Srpsko-češka fabrika šećera i rafinerija a. d. u Ćupriji

Godina' > Trajanje 
kampanje

Prerađena
repa

I z r a đ e n o  
šećera melase rezanaca 

ii k v i n t a t i m a
1933/34 18 dana 223.000 33.623 8.950 6.282
1934/35 ,9 » , 117.000 13.700 4.700 3.500

1935/36 65 » 785.340 117.049 58.898 ,29.110
1936/37 41 » 551.900 72.216 22.350 19.791
1937/38 32 » 414.500 46.314 15.663 13.042
1938/39 42 » 514.000 70.619 23.842 18.820
1939/40 76 » 1,013.600 126.286 49.829 35.700

U prošloj poslovnoj godini fabrika u ,Ćupriji imala je 
u svakom pogledu rekordnu kam panju. Količina prerađene še
ćerne repe, koja je, iznpsila .okruglo  ,1,000,000 tona prelazila 
je  za okruglo 25% najpovoljniju kam panju u 1935—36 poslov
noj godini. Količina izrađenog šećer^ nije u toj srazmeri po
rasla iz razloga što je  procenat šećera u repi bio naročito 
slab. U proizvodnji melase prošla godina sa 49.829 m. c. čak 
je  izostala iza 1935—36 g., a produkcija suvih rezanaca, sa
35.700 m. c., samo je neznatno premašila tu godinu. Ali prem a

SRPSKO-ČEŠKA FABRIKA ŠEĆERA I RAFINERIJA A. D.
U ĆUPRIJI

Prinos šećerne repe u prošloj godini nije bio zadovo
ljavajući, a naročito ne u kvalitativnom pogledu i stoga je 
procenat iskorišćavanja bio manji nego u prethodnoj godini. 

■Šećerne fabrike su prošle godine kontrahirale dovoljno po
vršine, a to  je jedina sreća, je r  da toga nije bilo, zemlja bi 
ostala bez dovoljno šećera. Proizvodnja od 12.000 vagona 
bila je dovoljna' za domaću potrebu, ali rezerve nije ostalo. 
Srpsko-češka fabrika-' šećera u Ćupriji je pored fabrike na Ću- 
üäriti jèdiria fabrika šećera na području predratne Srbije. Ako 
š e ;ima':u-vidu đa se fabrika šećera na Ćukarici delom oslanja 
na krajeve preko Save onda je zaista fabrika u Ćupriji jedina 
t o j a  isključivo preräduje repu srbijanskih seljaka. To inače ne 
bi bila neka važila činjenica, koja bi zaslužila da bude naro 
čito istaknuta.1 No kada je  kod nas oskudica šećera, naše fa 
brike sii požurile da brže bolje zaključe ugovore u setvi. Po 
'pM ätima ’Roji sü objavljeni u završnim računima fabrike u 
Ćupriji mi snio skloni da verujemo, da je ona u tom pogledu 
postigla5 najbolje rezultate. Svakako ako je  tačna cifra o 
ukuphoj proizvodnji od okruglo 12.000 vagona šećera onda je 
C iip ftjà’ša njenih 1.263 vagona proizvela okruglo 10% celo- 
kupne količine šećera. U ranijim godinama Ćuprija je uče
stvovala sa jedva 9"'» ü cèlokupnoj proizvodnji. To dozvoljava 
v r lò ’̂ tìvóljnè zakljröke ne samo o poslovanju fabrike već 
i po razvitak poljoprivrede u predratnoj Srbiji, koja postaje 
sve :intenzivnija.

Donji podaci najrečitije govore o tome.

svima ostalim godinama zabeležen je znatan porast od pro- 
sečno više nego lOOVo naročito u pogledu količine prerađene 
repe. Rekord je  postignut i u površini pod repom, koja je 
iznosila 6.213 ha prema 3.570 ha u prethodnoj poslovnoj god.

Situacija na tržištu bila je vrlo povoljna za proizvođače 
šećera. Tražnja je  bila vrlo živa, tako da su lako rasprodale 
proizvedene količine. P rodaja šećera iznosila je 1.045 vagona 
prema 815 vagona u prethodnoj poslovnoj godini.

Završni računi Srpsko-češke fabrike šećera a. d. Ćuprija 
za poslednje četiri godine ovako izglèdaju. Poslovna godina 
završava se 30 juna svake godine.

Račun izravnanja
Aktiva

1936/37 1937/38 
u hiljadam

1938/39 
a dinara

1939'Ч0

Mašine, zgrade itd. 54.196 54.350 54.840 55.041
Inventar 1.852 1.821 2.019 1.955
Roba 21.431 6.206 2.095 8.247
Materijal 3.281 3.958 6.952 8.745
Hartije od vrednosti 2.000 2.000 8 768
Gotovina 110 123 96 128
Dužnici 15.570 17.705 18.506 18.525
Prelazne stavke 2.334 4.626 232 454

Pasiva
Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000
Rezervni fond 854 993 1.019 1.235
Valorizacioni fond 8.768 8.768 8.768 8.768
Fond amortizacije 11.862 14.183 18.018 22.663
Fond za kursne razlike — — — 1.727
Specijalni rezervni, fond — — — 1.400
Oporezovana rezerva — — — 335
Poverioci 47.811 35.005 24.289 25.016
Dobitak 1.481 1.901 2.294 2.792
Zbir bilansa 100.782 90.7»

». ■ >10
84.388И. 93.937

Račun gubitka i dobitka

Gubitak
Troškovi proizvodnje 30.100 22.398 28.509 53.125
Kamata 4.004 1.545 1.386 1.873
Porezi i prirezi 905 1.370 724 2.018
Amortizacija 2.315 2.396 3.835 4.645

Š m i J S ^ A  к : 'Ј |2 К 1 & *
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Otpis nenapi, ipotraž. 
Spec. rezerva 
Dobitak 1.481 1.901

600 982 U sledećoj tabeli upoređeni su podaci o prihodima d
— 1.400 proizvodnje i o konačnom rezultatu poslovanja za poslednjih

2.294 2.792 trinaest godina (u mil. din.):

125
37.223

37.348

30
64.853

24
3

66.335

Dobitak
Prenos 204 181
Šećer i ostalo 38.810 29.418
Od efekata — —
Napi. otp. potr. 3 6
Zbir 39.617 29.605

Ogroman porast proizvodnje nije toliko ostavio traga 
u računu izravnanja, koliko u računu gubitka i dobitka. Bolja 
godina u pasivi bilansa odmah se opaža, pošto -su ostvarene 
nove rezerve, tako za kursnu razliku od 1.7 mil. din. i speci
jalni rezervni fond od 1.4 mil., kao i oporezovana rezerva od 
335.000 din. Oblasni savez reparskih zadruga u Smederevu 
vodi protiv fabrike spor od 1.8 mil. din. 1 ako on još nije ko
načno rešen a izgledi za fabriku nisu nepovoljni uprava je 
predložila da se rezervišu 1.4 mil. din. za svaki slučaj. U n a j
većoj meri u pasivi porastao je fond amortizacije za 4.6 mil. 
na 22.6 mil. din. Glavnica sa 30 mil. din. i ostali fondovi 
ostali su nepromenjeni. Celu ogrom nu kampanju, dosada n a j
veću, društvo je svršilo ne upotrebivši kredite koliko u sla
bijim kampanjama u 1936 i 1937. Prem a 1936—39 godini po- 
verioci su porasli neznatno, sa 24 mil. na 25 mil. din. Odnos 
između sopstvenih i tuđih srestava je i dalje povoljan, u po- 
slednjoj godini još nešto povoljniji nego što je  bio u ranijim, 
sbog obrazovanja novih fondva i jače dotacije amortiza- 
eionom fondu. U minuloj poslovnoj godini popravio se dalji 
odnos između sopstvenih sredstava i investicija. Vrednost ovih 
iznosila je 55 mil. din. prem a 54,8 mil. din. u 1938/39 g. i 54,4 
mil. u 1937/38 g. Kao što se vidi vrednost investicija samo je 
malo porasla. To je s obzirom na jaku konjunkturu  dokaz, 
da su one još u odličnom stanju i da su sposobne da izdrže i 
najveći stepen iskorišćavanja. U prošlogodišnjoj analizi izra
zili smo mišljenje, da je  fabrika u zaostatku sa amortizacijom. 
Iskustvo pokazuje da su investicije još u odličnom stanju, 
ali da su s obzirom na veliki stepen iskorišćavanja, potrebni 
veliki otpis. Svakako da su otpisi za vreme slabijih godina 
bili manji nego što su trebali da budu. Ali u to vreme inve
sticije nisu ni iskorišćavane u velikoj meri. Vrlo je vero- 
'■'atno da će potreba za što većim otpisima paralelno da raste 
sa porastom  proizvodnje. U aktivi imamo još tri važne pozi
cije »dužnike«, »materijal« i »roba«. Dužnici su, sa 18,5 mil. 
din., nepromenjeni prem a prethodnoj godini, ali veći nego 
u 1936/37, kada su iznosili 17,7 mil. i 1935736 sa 15,6 mil. din. 
Oni nisu porasli u srazmeri sa poslovanjem, što je verovatno 
u vezi sa odličnim likviditetom seljaka. Zahvaljujući poslov
nom uspehu uprava je mogla da rasčisti pitanje starih nesi
gurnih dužnika otpisom od okruglo 1 mil. din. Tu se radi o 
velikom broju većim delom sitnih potraživanja od zemljorad
nika, čija je nenaplativost već utvrđena. Zaliha m aterijala je 
sa 8,7 mil. din. veća, nego što je bila u prethodnoj godini, 
kada je iznosila 7 mil. din., a naročito u jakoj meri porasla je 
zaliha robe sa 2 mil. na 8 mil. din. To je prirodna posledica 
znatno veće proizvodnje.

Krajem 1939/40 poslovne godine na investicije je o tpa
dalo 62% cele aktive, daljih 20!% na dužnika i po 8%  na robu 
i materijal. Ostale pozicije nisu značajne. H artije od vredno- 
sti Iznosile su 768.000 din., prem a 8.000 din. gotovina 128.000 

I prema 96.000 i prelazne stavke 464.000 prema 232.000 din.

Godina Bruto prihod Amortizac. Čist dob. Gubitak
1927/28 65.70 2.93 5.38 —
1928/29 75.19 2.44 3.84 —
1929/30 63.05 2.80 — 0.12
1930/31 55.40 2.35 0.12 —
1931/32 46.90 2.28 — 0.20
1932/33 35.40 0.16 — 1.35
1933/34 17.50 0.15 — 5.43
1934/35 8.53 2.31 — 12.50
1935/36 44.02 2.29 0.20 —
1936/37 38.81 2.31 1.27 —
1937/38 29.42 2.40 1.72 —
1938/39 37.22 3.83 2.17 —
1939/40 64.85 4.64 2.79 _ ■

Za poslednjih jedanaest godina dobitak na fabrikaciji 
ni u jednoj godini nije bio veći nego u poslednjoj, sa 64,85 
mil. din. prem a 37.2 mil. u 1938 g. No čist dobitak nije u istoj 
meri porastao, pošto su se povećali troškovi — delom zbog pre- 
dostrožne poslovne politike uprave koja je vrlo bojažljivo 
stvarala rezerve i povećala otpise, a drugim delom zbog po
većanja poreza koji su se utrostručili sa 700.000 na 2 mil. din. 
Povećanje poreza donekle se može objasniti porastom  proiz
vodnje, a naročito prodaje. Ali dobitak koji je  najvažniji sa 
poreske tačke gledišta, nije se povećao u takvoj meri da bi 
mogo da opravda taj ogroman skok poreze. Već smo pome- 
nuli, da je procenat šećera bio manji nego u prethodnoj go 
dini, što je  takođe nepovoljno uticalo na proizvodne troškove. 
Uz to su skočile nadnice kao i cene pogonskog materijala. 
Ali i uprkos svemu tome uprava je  bez velikog obzira na 
trenutni interes akcionara povećala otpise, koji su sa 4.6 mil. 
din., i ako se tome doda otpis sumnjivih potraživanja 5.6 mil. 
din. najveći otkako postoji fabrika. Svakako je u prvoj po
slovnoj godini, ko ja  je posle dugog niza godina stagnacije opet 
bila povoljna, opravdano, pa čak i potrebno da se povećaju 
otpisi.

Dobitak od 2.8 mil. je nešto veći nego u prethodnoj 
godini, kada je iznosio 2.2 mil. din., te  je za dividendu odre
đeno 7°/», za 1% više nego u prethodnoj godini. Prenos do
bitka sa 30.000 din. ostao je na nivou prethodne godine.

Pretsednik upravnog odbora je g. Mihailo L. Đurić, a 
članovi su: Adolf Minh, Bogosav Kučera, dr. Lesić, d r. A. Ša- 
ner, Franja Navratil, dr. F ranja Brubec, Antun Mostahinić i 
inž. F ranja Zajić. U nadzornom odboru nalaze se g.g.: Vaclav 
Vitak, Bogosav Tonuk, Bogosav Boukal i Dušan Ristić.

ЧитаЈте наше 
нализе бшшнса

N A
Dodati

BROJ 3

Sadržaj:

PßV.-i

Загребач ка Д1 
Ју ге с л о в е к с к и

ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧК;
СЛАДА

Kao што je  -натим чј 
пива у  земљи износила je п 
750 хиљ. хекто.титара годии 
соких трошаринских стопа 
трошача услед кризе почела
1936 изнзсила je  само no
1936 до избијања рата у Ei 
се je  у  једној фази ванред 
роДво д а  je за то вре.ме и 
показивати тенденцију пора 
снажног привредног подета 
оно повећање које би се м 
за то биле су опет прешос 
штинске трошарине, које су 
скупим пићем.

Подаци Загребачке ; 
слада о продаји пмва у 193! 
бнла за 38,7®/» већа иего у n 
ра'ст . продаје претставља н 
било сасвим погрешно када 
закључак да je иаш а пиварс 
повољне коњунктуре. Наиш  
je  у поређењу са оиом из 
1935/36 више «ero  удвост] 
остаје иза оие из 1929/30 и

Пгоред то>га, прошлогс 
продаје пива треба приписа 
ка, к зје  се не морају повови 
бе винограда и знатно слаб1: 
расла цена вину и ракији, 
г о т о в јо  безначајво, упркос з  
трошко1ва. To je  имало за  : 
редовних потрошача ш п а  i  
je сада јевтиније пиће. Зати 
rte снаге нашег села, та.ко , 
пив|о. Нису могле остати бе 
ке, које су »аступиле у вези 
платеж«их средстава, кзје, 
иотрошн.у ових артикала. h 
Загребачке дионичке ггивовз 
разлог. To je  чињеиица да 
откупила пивовару у Новојг) 
у гго-дацима о продаји Загр 
држани и хектолитри који ( 
винцијску пнвовару. Иначе, 
данас кма, у ствари, четири 
жовцу, Сиску и. Новојградии 

Д а је наша ггиварска и



podaci o prihodima d 
oslovanja za poslednjih

Gubitakč is t dob.

5.38 —
3.84 _

—  0.12
0.12 —

—  0.20
— 1.35
— 5.43
— 12.50

0.20 _
1.27 —
1.72 —
2.17 _
2.79 —

dobitak na fabrikaciji 
u poslednjoj, sa 64,85 
st dobitak nije u istoj 
>vi — delom zbog pre- 
ja je vrlo bojažljivo 
ugim delom zbog po- 
700.000 na 2 mil. din. 

isniti porastom  proiz- 
koji je  najvažniji sa 
u takvoj meri da bi 

reze. Već smo pome- 
go u prethodnoj go- 
proizvodne troškove, 

ogonskog materijala. 
:z velikog obzira na 
;, koji su sa 4.6 mi!, 
potraživanja 5.6 mil. 
cako je u prvoj p:,- 
>dina stagnacije opet 
bno da se povećaju

nego u prethodnoj 
: za dividendu odre- 

godini. Prenos do- 
ethodne godine.

Mihailo L. Đurić, a 
ir. Lesić, dr. A. Ša- 
Antun Mostahinič i 
.iaze se g.g.: Vacläv 

Dušan Ristić.
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Sadržaj:
Загребачка дионичка пнвовара и творнида слада, Загреб 
Југссловекски Лојд a. д . — Сплит

■ ЗАГРЕВАЧКА ДИОНИЧКА ПИВОВАРА И ТВОРНИЦА 
СЛАДА» ЗАГРЕБ

Kao што je «аогим читаоцима познато, производња 
пива у земљи извосвла je пре опште привредре кризе око 
750 хиљ. хектолитара годишње. Затим je з&ог сувише ви- 
соких трошаринских стопа и омањења куповве снаге гао- 
трошача услед кризе почела нагло да опада и ©д 1932 до 
1936 износила je caiMö no 210 хиљ. хл годишње. Од 
1936 до избијања рата у Европи наша призреда налазила 
се je у  једвој фааи ваередног полета, na je 'сасвим при- 
родно д а  je за то време и «аш а потрошша пива морала 
показквати тевденцију пораста. Међутши, и поред заиста 
снажног привредвог полета потрошња пива «nje показала 
оно повећање које би се могло очекивати. Главии разлог 
за то биле су опет превисоке државве, баншииске и оп- 
штинске тротармке, које су пиво биле учиниле сразмерио 
скупим пићем.

Подаци Загребачке дионичке пивоваре и творнице 
слада.о продаји пива у 1939/40 години показују да je ona 
била за 38,7°/» већа иего у претходвој годиви. Оволики по- 
р а с т . продаје претставља нееумњкво гзобољшање, али би 
било сасвим погрешгао када бисмо на осн-ову тога донели 
закључак да je иаш а пиварска ивдустрија ушла у периоду 
повољне коњуектуре. Наиме, и продаја из 1939/40, ма да 
je  у по-ређењу са оеом из 1932/33, 1933/34, 1934/35 или 
1935/36 више «ero  удвостручена, још увеи: далеко за- 
остаје иза ове из 1929/30 и ранијих нормалних годинз.

Поред тога, прошлогодишње повећање потрошње и 
продаје пива треба приписати изваиредном стицаЈу прили- 
ка, кзје се ве морају поаовити. Пре СЕега, услед рђаве бер- 
бе винограда и аватво слабијег рода шљива знатво je no- 
расла цеиа вину и ракији, док je по-окупљење пива бил!0 
готово безн.ачај.но, упркос знатном повишењу производних 
трошкова. To je имало за последицу да je знатнији број 
редовних потрошача вина и ракије прешао на пиво које 
je сада јевтиније пиће. Затим се je наставио пораст купов- 
rte снаге вашвг села, тако да сада и «аши сељаци троше 
пива. Нису могле остати без утицаја ни ванредае прили- 
ке, које су иаступиле у вези с ратам и сталним пове'ћањем 
платежних средстава, кзје, бар у почетку, изазива већу 
потропш.у ш их артикала. Ha повећа*5>е цродаЈе пива код 
Затребачке дио!ничке пивоваре утицао ije и једаи нарочкти 
разлог. To je  чињеница да je она почепком октобра Г939 
о.ткупила пивовару у Новојградишди, тако да су за 1939/40 
у гаодацима о иродаји Загребачке дионичке ливоваре са- 
држани и хектолитри који су раније отпадали на ту npo- 
вивцијску пивовару. Иначе, Загребачка дианичка пивовара 
данас има, у Ствари, четири фабркке пива: у Загребу, Кар- 
жовду,. Сиску и Новојградишци. ;

Да je н а а т  ттиварска ипдустрнја још доста далеко од

потпуног оздрављења, показују «ам и следећи подаци За- 
гребачке двоиичке пивоваре о количинама пива KOje je  о>на 
продала у току последњих 12 година:

Г одииа хл Г одива хл
1928/29 95.002 1934/35 30.539
1929/30 97.880 1935/36 30.846
1930/31 85.225 1936/37 . 37.270
1931/32 45.925 1937/36 46.398
1932/33 29.700 1938/39 54.610
1933/34 30.383 1939/40 75.755
До 1930/31 дродаја пива извосиља je овде скоро

хиљ. хл годишње. У 1930/31 дошло je првм пут до знат- 
нијег смањења продаје, a у 1931/32 и 1932/33 о-но je имало 
управо катастрофалан обим. Са 97.880 хл у 1929/30 про-; 
да ја је  била па-ла «а 29.700 хл пвва у 1932/33. Речитији до-: 
каз о тежики кризе коју je проживела наша пиварека ин- 
дустрија тешко je «аћи. Од 1933/34 д з  1936/37 продаја 
остаје стациоварва готово ва иајнижем «ивоу, одвосво 
caiMo везнатно се повећава^, са 29,700 хл у 1932/39 на 30.846 
хл у 1935/36 години. У току последње четири пословке го- 
дине продаја je расла вешто бржвм темпом. Међутим, и у 
прошлој години (1939/40), када je била најјача, продаја je 
једва достигла *U оие из 1929/30 или равијих нормалвих 
годива.

Морамо нагласити да Загребачка двоивчка вивова- 
pa, упрксес тешкој кризи коју je после 1930 године пре- 
жипљавала ваша nHBapiCKa ивдустрија, никада није била 
приморана да остави своје акцизпаре без дивиденде. Me- 
ђутим, и то треба првписати варочитим околноствма. Пре 
ceera, потраживања Загребачке двоничке пввоваре била 
су сталво већа од њезиних дугова, тако да она ввје мо- 
рала да сноси готово никакав каматни терет. Загребачка 
диовичка пивовара ради, затим, са иввествцијама које су 
зватнвм делом биле отписаве још пре вего што je дошло 
до опште привредве кризе и кризе пиварске индустрије. 
Блатодарећи TO'Me, у току по,следњих десетак годнва од- 
вајања за отписе иввестиција могла су да  буду минимална. 
Н ајзад треба имати у виду и чињеиицу да приход који je 
овом предузећу о!м:огућаваз д а  плаћа дивиденду и у кај- 
тежим годинама није долазио вепосредгж) 6д продаје пива, 
него од «епокретних имања пиваре. Поред фабричких 
зграда коje са вртом заузимају знатну површину, пи-, 
вара има и у  самом граду неколико зграда велике вред-. 
вости. П аред тзга што jo j ове зграде доиосе знатав при- 
ход, ова има од њих и друге корвсти, јер се у њима валазе 
познате загребачке пнв!нице и ресторани, тако да je  пи- 
riapa ти.м cnojn.v. зградама за себе осигурала и јаке 'монзу- - 
менте пивз. џ



Бво гла®них позиција из рачуиа губвтка и дзбитка: Ивдустријска пруга 1 1 1 1 у  претхоЈ
Расходи 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 Гзсшоиичароки иквентар 449 256 65 32 a „повер!

у хиљадама дннара Свега инвест. и инвеит. 20.115 19.771 20.042 21.730 Амс
Трошкови 10.046 11.847 13.950 17.910 Јамчев:вне 22 22 22 23 вој годин

Трошарвна 7.452 9.435 10.494 14.804 Благајна 450 168 261 1.966 хиљ. дин,

Порез 2.045 2.830 2.041 4.686 Пошт. штедионица 214 302 311 1.634
ХОДНО(Ј ГО; 
И ИЗН01С (

Осигурање 234 171 252 253 Харт. од вредмости 372 385 380 577 погпорни
Ооцијаши терети — — — 456 Разни дужвици 22.714 25.143 29.007 18.412 Tpei
Ненаплаћена потраж. 584 179 439 269 Залихе 4.920 5.804 Б.893 8.976 с којима
Чиста добит са «ревош м  2.261 2.703 2.876 3-662

Прихсди
Преное добити 
Од робе 
Од кућа 
Разви приходи 
Збир прихода

354 356 358 366
20.380 24.934 27.866 39.719

1.659 1.656 1.619 1.727
219 219 219 228

22-613 27.165 30.052 42.040

Ова таблица je  необичво поучва. Пре свега оиа no- 
казује да je прошлого.дишн>a чиста добит, заједнз са npe- 
носом из претходне године, извосила 3,66 мил. дин. Без 
тога иреноса чиста добит je  изнсеила непуна 3,3 мил. A ko 
узмемо у збзир да су у прошлој години приходи од кућа 
и разви приходи, који «емају везе ca прздајом ггива, изно- 
сили 1,95 мил. дин, и д а  би рвсходи пвваре морали да 
буду исти кад ових прихода «е би >ви било, онда дола- 
зимо до закључка, да део чисте добити који je остварен 
произврдњом пива и друге робе у гарошлој годиви ме пре- 
лази изиос од 1,4 д з  1,5 мил. дин, С обзиром ва тз  да 
je у прошлој годиган продато 75.755 хл тдеа, no значи да 
чиста добит пиваре no хл прздатог пива ие дастиж е «и 
20 дин. Насупрот томе држави и самоуправама плаћено je 
на мме трошарине и пореза 19,49 мил. дин. односно око 
260 дин. no хл. У 1938/39 и ранијим гздинама, док je  про- 
даја пива била слабија од прошлогздишње, однос између 
еума које су припале акционарвма и ових које су дагге др- 
жави и самоуправама био je  ј;ош неповољкији.

Ииаче, бруто приход зд  робе у 1939/40 извосио je 
39,72 мили дрн1. и био je  за скоро 12 m m . дин. одвосиз за 
42,©°/» већи од оног из претходне годиве. Ha страни расхода 
видим.0, што je и са<св«м гариродвз с обзиром на повећање 
проиаводње и продаје, д а  су пораели и трошмови. Међутим, 
оии су у 1939/40 били за caiMo 31,5°/» већи него у претход- 
вој гздини, што аначи да je производша, увркос поскупље- 
шу сировина и помоћног материјада и повмшен»у надвица, 
благодарећи већој гароизводши појевтшшла. У 1939/40 прз- 
шкови су исказани еа 17,91 мил. дин. према 13,35 мил. дин. 
у претходвзј години. Процевтуалио повишење издатака за 
трошар«ну je  нешто ееће о д  пркзцентуалног пораста про- 
даје. У још јачој, мери то вреди у п-огледу издатака за по- 
рез. To значи да je  фискално оптерећење пива, у ствари, у 
1939/40 опет повећаио.

У нареднај таблиди донооимо кретан>е главних 6и- 
лаисних позвција Загребачке дионичке пиваре за  последње 
4 године:

Актива 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40
У хиљадама динар.а

Зграде и земљишта 13.912 13.912 14.173 15.424
Машвне и фабр. уређај 5.296 5.296 5.585 5.973
Подрумске бачве и' каде 261 208 156 176
Складишви уређај 36 43 — —
Оппремва бурад 30 30 30 72
Флаше и савдуци 15 15 15 15
Превозва средства 116 10 16 37

20.000 20.030 20.000 20.000
950 1.000 1.060 1.120

1.364 1.364 1.364 1.364
60 60 60 60

8.575 9.384 10.228 11.134
— — — 150
8.314 9.049 10.525 5.543
5.000 5.000' 7.500 5.030
2.293 3.034 3.303 5.315

364 356 358 366
1.897 2.347 2.518 3.296

48.807 51.595 56.916 53.348

Пасива

Гланница'
Ревервни фоид 
Валоризациови фоид 
Ф авд за сумнх потр'. 
Фоид амортизације 
ПоФпорви ф знд  
Повериоци 
Акцепти
Потр. фиканс. управе 
Пренос добити 
Добит текуће годиие 
Збир билавса

Највећу пзаадију у актвви претстављају „раани дуж- 
«и'ци’', који су всказави са 18,4 мил. див. према 29 мил. див!. 
краје.м претходие годвве. Д о 1935/36 дужници су се чигав 
виз гздд аа кретали o ro  ианоса од 20 мвл. дин1 Ови Су по- 
сле тога, упоредо са  пој.ачањем продаје пива^ све до rrpo- 
шле године показивали тендендију пораста и, као што je 
већ с.поменуто, били су досгигли врло знатну висину од  29 
мил. -ДИ1Н. Д а би обезбедила прода.ју пива, фабрика ј,е била 
приморана да  у обилиој мери кредитира гостионичаре. По- 
сле избијања p a ra  у Европи кредитирање je ограничено. 
Отпис ненаплативих потраживања у 1939/40 извосио je 269 
хиљ. дин. одвооно' 1,1®/» од лросечјног извоса дужника. To 
гаоказује да je управа прили.ком одобравања «редита го- 
стиодачарима била (врло! опрезна.

Насупрот с.мањењу дужвика у прошлој години су у 
здвосу на претходну готово све остале гаоаиције у активи 
повећане. Одааос раеположива средства у благајии и код 
Поштавске штедиовице извосе 3,63 мил. дии. према 572 
хиљ. крајем 1938/30. И залихе робе, сировииа и помоћвог 
материјала »pajteM 1939/40 биле су за  2,08 ми.т. дин, веће 
негз крајем претходне гздине, док су npeiMa 1936/37 скоро 
удво:Стр'учеве. Билавсир.аие су са 8,97 мил. дин:. Инвести- 
ци је в  иввевгар извосе 21,73 (мил. дин. према 20,04 мил. дин. 
крајем претходве годнне. Повећан.е изазваио je  у првом 
реду от.купом пиваваре у Новој Градишци. Скоро 75°/о би- 
лансиране вредвости »ввестиција и иввентара отпада на 
зграде и земљвште. Амортизацион« фонд досгигао je ви- 
свну од  11,1 мил. див. Инвестиције и  инвеатар њиме су 
пакривеии ca 51,2°/#.

О двзс између соиствених и туђих средстава био je 
и равије такође врло повољаи, a у току. ирошле годи1Н:е се 
још и поправио. Код збира билашсз од 53,35 мил. дин. на 
туђа средства отпада 15,86. миљ, на амортизадаони фоад. 
11,13 мнл., a главницу и оснпствеве фоадове пввоваре 22,55 
мил. и  в а  чисту добит 3,66 !мил, дии. Према стан>у крај.ем 
вретхадве годвве (1938/39) туђа средства оу ‘Смањвна за 
5,47 m m  Л»в. адвоово за  око 26°/». За приказ туђих еред-.. 
става служе т.ри рачуна: рачун поверил.а.ца, рачув акцепата 
и рачун потраживања фвнаисијске 'управе. Ова последња 
позиција крајем 1939/40 била je за 2 иил. дин^ већа вего
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у претходој години, док су „акцеити” смањени за 2,5 мил., 
a „повериоци” за непуних 5 мил. динара.

Амортизациоии фоид по>већан je  у  прошлРј послов- 
ној години за 900 хиљ. дин., a резервни фовд за  цигло 60 
хиљ. дин. (дотацијом из чисте добити остварене у прет- 
ходној години). Из чисте добити за  1938/39 био je издвојен 
и изиос од 150 хиљ. дин. који je унет у повообразовави 
потпорни ф звд  службевика.

Треба подвући Да су крајем 1939/40 укупна средства 
с !Ш(|има je пивара радила била мања него крајем прет- 
ходне годиае, иако je рад у прошлој години био живљи 
aero  у 1938/39. Обављање већег пзсла са мање средстава 
омогућево je у првом реду смањењем кредита гоетиоии- 
чари.ма.

Kao што je већ споменуто, чиста добит са прввосом 
È3 претхздне године измосила- je 3,66 мил. дие. Од т зга  je 
употребљеио 2,4 мил. за ж плату  12°/о дивиденде акциоиа- 
рима (према 10®/о у 1938/39), 100 хиљ. дин. за дотацију ре- 
зервном фоаду, 200 хиљ. дии. за  пш ећањ е потлорног фон- 
да, 366 хиљ. дин. за тан.тијеме члаезвдаа управе и награду 
надзорком здбору и 150 хиљ. дин. за добротворве сврхе. 
Остатак од 446 хиљ .дии. пренет je  на иови рачун.

У управи била cy  г. г.; Сам, Д. Александер (прет- 
седвик), д-р Станкр Шврљуга . (оотиретседвик), Иво Але- 
ксаидер, инж. Драго Алемсавдер, д-р Бранко Александер, 
Алексаидар Ауш, Максо Олбрих и Морис Рубе. У вадззр- 
ж и  одбору налазила cy се г. г.: Марко Бауер, д-р Рене 
Хирцлер, Антув Стиасни и Отон Вински.

ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЛОЈД A. Д. — СПЛИТ
Превоз вашег целокупног увоза и извоза који иде 

поморским путем домаћа паробродарска друштва могла би 
да изврше сврјим бродовима за  непуна два месеца дана. 
Ако се узме у обзир да скзро једва трећина тог увоза и 
извоза плови под страном заставом, онда се види д а  би 
домаће бродоеље за подмиривање «аших потреба Л101глз 
упослити оваке године само сжр четрдесет дана. T a  чи- 
н>евица јасно показује од кзликог je значаја за Hiauia па- 
робродарска друштза и за «аш у привреду, као и за  наш 
цлатни билаис, слобода (међународвог поморског саобра- 
ћаја. Наша тргзвачка морнарица ие живи, дакле, рд  до- 
маћег уаоза и извоза> негз рд њеног учешћа у транспор- 
тима за пртребе страних земаља. Данас су те потребе 
знатно веће него што су биле пре избијања рата у Бвро- 
гш. Нарочито .велика je тражња брздовљ а које плови пзд 
меутралном заставом, али je рад тог бродовлга за зараћене 
државе практички готово сасвим 'Знемогућен или скопчан 
са великим опасизстима, јер свака ратна странка. ставља 
на црке листе и ториедује и неутра.ше бродове који нрево- 
зе ма какав терет зз  .другу ратну странку» a излажу се 
опасн-ости.да буду торпедоваии чак и зни неутрални бро- 
дови који не раде ви за једву рдтву странку. .

У пзгледу бродовл>а претрпео je у току 1939 и Ју- 
гославенеки Лојд три тешка ударца. Почетком фебруара 
1939 услед једвог удеса изгубљев je најпре пароброд 
„Авала”, затим je 18 новембра »сте године ваишао на под- 
морску миву ваш леви брод „Царица Милица” близу ју- 
говсточве обале Еиглеске. Месец да1ва по<сле тога изгуб* 
љеи je и пар©1брод „Видовдан", који се je иасукао на етод- 
водне коралске гребене у близиви Сипгапура. Срећом код 
ове све три кезгоде иије настрадао ви један људски жи- 
вот. Ma да су изгубљеви бродови били ссигурапл, нпак 
je штета коју je претрпело Друштво огромва, јер с.е У дл- 
нашше време ове јединице не могу заменити другима. Ина-

че, питање обвове бродовља je једно од најтежих за «ашу 
тргавачку" морнариду. У пзгледу продаје бродова и ново- 
градња престао je готово сваки међувародви промет. У 
замеву за изгубљена три пароброда Југославевском Л зјду  
пошло je ипак за руком да набави један нови брод 
9.300 тона, који се, међути.м, јзш  довршава у бродогради- 
лишту и који ће Друштву бити предат тек пссле свр- 
шетка pata .

Треба споменути и tq  да je  Југоелавенски Л ојд у 
току ове .годвве продаз сво-ја два велика путничка брода, 
„Краљицу М арију’' . грађеву 19C6, Французкма и „Привцезу 
Олгу” грађеау 1915, једвом португалском друштву. Паро- 
бр-од „Привцеза Олга” пловио je  од  1936 у редзвитој лини- 
ји зa  Грчку, ПалеСтиву и  Египат, али се je  з&ог веревга- 
биднРсти та пруга још у јуну 1939 морала оОуставити. Дру- 
ги велики луксузни пароброд „Краљица М арија" обављад 
je  кроз веколико година своја кружва путовања no Сре- 

'доземвом М зру популаризујући туризам код вас и вршећи 
ефикасну пропагавду за вашу земљу. У току прошле го* 
диве извршево je  8 кружвих путовања ва којима je  пре- 
везааз 1.361 путвика. Почетком септембра 1939 морала се 
je дефивитивво обуставити и пловидба тога нашег попу- 
ларног брода, јер су прилике у погледу кружних путовања 
збзг несталности међувародве ситуадије још  пре избијањз 
рата биле врло веповољве, a после избијања рата ва та пу- 
товања вије с е  м,огло више «и помишљати. С обзирам --на 
ваведеву вемогућвост искзришћавања помевутих великиХ’ 
луксузвих путвичких «ароброда, сматрамо да Друштву 
завста «ије ништа друго преостало вего да те пароброде 
прода. Иваче, пзвољне су и цеве које су за  те продате ua- 
роброде постигнуте.

Управа Југославенског Л ојда напомиње у свом по- 
следњем извештају да у прошлогодишњем послзвању тро- 
ба разликавати два раздобља: првих 8 месеци 1939, када су 
поморски послови били прилично вормални, ма да сувеш го 
заостајали за онима у претходној години, и последња че- 
тири месеца прошле године, који су већ стојали у знаку 
ратвих заплетаја у Бвропи. После избијања рата тражрћа 
бродског простора je  вагло порасла, a с тиме у вези брзз 
Су пзрасле и превозне 'ставке. Упоредо с тим порасли су 
и сви трошкови пловидбе, у првом реду цеве угља и брод- 
ских потрепштива, затим коштање опра/вака, плате и вап- 
редне ваграде поморцима и, варочито, премије осигурања. 
У читавзм пословању управа друштва се je старала да до- 
веде у склад највиши степен сигурвости друштвевих бро- 
дова и њоховог особља <са дужвостима које имају и неу- 
трални бродовласвицн у  овакз изузетним приликајма.'

Иако je друштво, с ©бзиром на дужности које вам 
намеће иаша неутралвост, често жртвовало и свзје оправ- 
даие ивтересе, ипак je коначви резултат прошлогодишњег 
послдаања вавољав, као ш тз то показује и следећа та- 
блица:

Актива 1936 1937 1938 1939
у  хиљадама динара

Пароброди 124.826 124.826 125.642 76.233
Иввестиције 15.931 26.145 18.644 23.491
Непокретности 850 850 — —
Намештај 126 112 129 150
Бавке и благајна 3.364 11.148 3.837 6.465
Дужвици разви 

Пасива
20.106 7.721 34.187 106.421

Г лав1вица 60.000 60.000 60.000 60.000
Резервн® фоид 1.280 3.053 19.551 21.340
Фо1Вд за OiCBrypa№e, — 240 1.500 2.000
Амортизацио^ни фонд 27.884 43.494 53.949 63.495
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60.795 24.675
15.244 39.340

165.204 170.802

—  11.447
20.410 22.690
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9.253
51.437
60.690

Крајем 1939 друштвево бродовље билансирано je -са 
76 мил. дин., дзк  je крајем претходне године било иска*. 
заво са 125 мил. Разлика од скоро 50 мил. ди«. отпада на 
три пароброда изгул>ена у току прошле године, који су 
се  морали отписати. У замену за то повећана je позиција 
„разии дужвици”, преко које je, поред осталог, књижено 
и потраживање од оеигуравајућих друштава за изгубљене 
пароброде. У билансу за 1939 још није дошла до изражаја, 
продаја великих луксузних пароброда „Краљица МариЈа” 
и „Принцеза Олга", пошто je та продаја извршева тек у 
току ове године. Иначе крајем 1939, поред „Краљице Ма- 
рије’' и „Принцезе Олге”, Југославенски Л ојд имао je још 
и луксузну јахту „Тиха" и 14 других пароброда од укупво 
121.000 енглеских тоиа носивости. Куповна цена свих дру- 
штвених бродова износила je преко 250 милиона дивара. У 
билав:у за 1933, пре него што je Друштво прешло «а билав- 
сирање у заковској динарекој валути, о«;и су били исказани 
са 24,2 'М илиона златних ди н ар а . Приликом претварања 
главнице из златних у папирне динаре, које je извршено у 
току 1935, дакле у времену када je криза наше трговачке 
морварице била ва врхувцу, за прерачув вредности бро- 
довља узета je релација између златиог и папирног дина- 
ра од 1 према 4, док je  она према тадашњем фактичном 
стању била готово као 1 према 16.

У децембру прошле године вавредни збор акционара 
je овластио Управу да изврши поввшење друштвеве глав- 
«ице са 60 на максималио 150 милиона ди.чара. у првом реру 
џутем ревалоризације друштвеног бродовља. Користећи Се 
тим овлашћењем Управа je на својој седници од 5 фебруара 
1940 решила да се главница повиси ва 120 милвона, и то 
тако да се у ту сврху употреби потребни износ од суме 
за коју je у 1934 и 1935 ради снижења друштвене главнице 
била смањена вредност друштвеног бродовља.. Ha тај на- 
чин je делом опет васпостаЕЉена ранија вредвост глав- 
вдце, која je одлукама из 1934 и 1935 била прерачуната, 
са 15 милвона златних на 60 -милиоиа папирних динара.

r ... Туђа средства не играју знатну улогу. Код збира би- 
лавса од 212,76 мил. о«а извсисе свега 22,7 мил. дин. У би- 
лавсу за Г930 главвица je исказаиа још са 60 мИлизна ди- 
нара. Друштво има .и д-ругих сопствених средстава; Ha пр- 
вом месту треба споменути „резервни фовд” који извоси 
?1ј34 мил.;; дин,- и који je у прошлој години био повећан 
за 1,8 мил., a у претпрошлој за  16,5 мил. див, )дотзцијом 
из чисте добити оств.арене у претходној години). Фонд »a 
<к;игурање ианоси 2 мил. дии. према 1,5 мил. у претходној

и 240 хиљада дин. крајем 1937 грдние. Амортизациони фр.нд., 
достигаа je висину ад  63,5 мил. див. У прошлој годиви до- 
тиран му je из«о*с , од 9,5 мил., у претпрошлој годиви. 10,4 
мил.., a у 1937 години 15,6 мил. Из бруто добити осгвароне 
У прошлој години издвојен je и износ од 11,4 мил. дин. 
који je увет у „резерау за парез".

Пошто наша пом-орска бродарска предузећа своју 
зараду имају углаввом од рада за ивостравство, заковом 
од 11 маја 1929 о«а су била ослобођеиа од плаћања јавних 
дажбина. Уредбом од 11 јан.уара 1940 важење тог пореско-г 
аслобођења продужево je за даљих 10 годива. Међутии» 
ни бродарска предузећа нису ослобођена од плаћања спе- 
цијалвог доприноса за  фовд «ародве одбраве, нити ,од д р « 
датвог пореза. To практички звачи да je и Југославески 
Лојд у име тих пореских облика у току 1940 имао да пла- 
ти преко 11 мил. д»в. (што претставља ожо 50% извоса 
који će дели акционарима). Да би се ова иоплата могла 
извршити, створеаа je крајем прошле године већ спомеву-’ 
та пореска резерва од 11,4 мил. двв. Треба споменути и 
чињевицу да je иницијативо.ч самих бродовласиика за вре-- 
ме док буду владале прилике унооког запослења, од 1 јч- 
«уара 1940 за теретне бродове од преко 500 тона уведена 
једва нова дажбина у ви.ду специјалмог доприноса који се 
плаћа у енглеским фунтама и који извоси no 1 енглески 
шиливг месечно од сваке тоне hoćhbocth. Југославевски 
Л ојд на име тог доприноса плаћа преко 16 милиона динара 
годишње, a иаша целокупна трговачка морварица око 350 
хиљада евглеских фувти одвосно око 80 милжша динара. 
To звачи, да ваша трговачка морнарица, поред користи 
коју чиии иародвој привреди посредво запослењем «аших 
помораца и стварањем знатве активне позиције у нашем 
платном билаеоу, даје « зватав непосредв« допривос др- 
ж аиш м  фвваисијама.

Југославенски Лојд je врло заслужан и за унапређење 
вашег туризма. У то.м правцу Друштво вије било ограни- 
чило своју делатнсист «а то  да ггопуларизује туризам сво-- 
јим^ сада продатим, луксузвим путвичким паробродвмз 
„Краљица М арија” и „Првнцеза Олга", већ je такође v 
току 1938 набавило у Ду-броввику позвати Хотел Е.тецел- 
зиор. Пошто on- није више одговарао савременим захтеви- 
ма, a лежи на јединственом положају, хотел je преко зиме 
1938/1939 срушен, да би се ва његовам Месту подигао 
један знагво већи хотел са најмодервијим уређајем. У току 
прошле године градња je довршеиа. Почетак пословања дао 
je  потпуно задовољавајући резултат, али je  сезона завр^ 
шева већ концем септембра, тако да je хотел остао за- 
творев преко зиме 1939/1940 годвве.

. Бруто приходи Југославевског Л ојда у 1939 извоси- 
ли су 51,4 мил., за зко 10 мил. ввше од оних у претходној 
годиви. Иако je у прошлој години у одвосу ва претходну 
издвојев зватво мањи износ за дотацију резерввом фонду, 
ипак je чисти добитак за 1939 само за 4,75 мил. већи од 
о«ог за 1938: To je углавном изазвано потребом да се из 
бруто-добити издеоји износ од 11,4 мил. за образовање 
већ споменуте резерве за порез. Поред тога. у 1939 био je 
и превос добити из претходне године мањи вего у  1938. 
Иваче, чисти добитак после одвајања за фовдове исказав' 
je  у последњем билансу са 31 миљ 789 хиљ. двв. Од тога 
je употребљева за исплату дивидеиде 24 мил. дин., за тан- 
тијеме члавовима управе 600 хнл>. див. и за паграде члаво- 
вима надзорпог одбора 15 хиљ. див. Остатак од 7 мил. 
174 хиљ. див. превет je «ai нови рачун.

У управи су господа Паско Бабурица, Бож о Бавац, 
Карло Банац, д-р Андро Гилић, д-р Мише Колив и д-р, 
Јозо Подује, a чланови вадзорног одбора су гг. д-р Нико 
Илић, инж'. Даве Магошић и Сава Миљавовић.
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Sadržaj :
„Каштел" твсрнИца кемијско-фармацеутских производа д. д. Загреб 
Фракцуско-српска индустрија цемента и угл»а a. д. — Београд.

„КАШТЕЛ” ТЕОРНИЦА КЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИХ 
ПРОИЗВОДА Д. Д , ЗАГРЕБ

После Уједињења, поред др-угих индустријеких гра- 
на>, код нас ce je пзстеиено развила и ојачала и индустрија 
хеЈвдеко фармацеутских препарата. У oeoj струци имамо 
већ двадесетак домаћих предузећа. Највидније место међу 
њима заузима „Каштел" д. д., који je недавно заврши.о 
двадесету годину сеог рада. Предузеће je оснозано 1920. 
С.во:у фабрмку оно je  сисчетка било уредило на поседу 
„Каштел” крај Кардовца. Пословање je доцније пренето у 
Загреб. У току 1928 — пре дванаест година — купљен je 
кошмекс зграда у западвој индустријској четврти Загреба, 
na je ту фабрика кавово' урсђена.

„Каштел" морао ce je дуго борити против укоре- 
њеног мишл>ења да je само страна1 роба добра'. Њ егово 
јачање било je сшетано и смишљеном пропагандсга страни* 
предузећа која су ce бсјала да не изгубе ош ојене позиције 
на нашем тржишту медикамената. Разне сметње долазиле 
су и од стране наше царинске и фискалне политике. Зз 
увоз потребних с-ировина (алкалоида и алкалоидних >ооли) 
дсшаће фабрике морале су да плаћају скоро три пута већу 
царину од оне коју су пла'ћале стране фзбрике за увоз 
готових препарата. И п-орезом на пословни промет дома.ће 
фабрике биле су јаче оптерећене него страна индустрија 
медикамената.

Када ce то има у виду, онда неће бити тешко обја- 
снити зашто je „Каштел" од 1920 na ове до  1936 био у 
нелогућности да подели дивиденду својим акционарима. 
Шта више, у то-ку 1935 предузеће je морало, ради елими- 
(гисања губитака који су ce били јавили, да снизи и своју 
гдавиицу за 1 мил. дин. Међутим, ни акционар „Каштела" 
ии његова утрава нису ce о-бесхрабрили, јер су били свесн.и 
тога да заслужено гаризнање »е 'може да изостане. Фабрика 
у Загребу ce стално проширује и усавршава. У току 1936 
основано je и сопствено npenapaiTno одељење, у којем ce 
израђују 'самосталии научни препарати, као и извесне си- 
ровине за исте. Две године доцније — у 1938 —• подигнута 
je  нова зграда за лабораторије. Затим je  довршена и иова 
котловнида с новим великим фабричким димњаком. Уре- 
ђеви 'су ,и сопствени фармаколошки, биолопгки и бактерио- 
лошки лабораторији, у  козима велики број стручњака врше 
свој noicao no свим захтевима! савре.мене науке.

Фабрикациони програм „Каштела” обухвата врло 
велики број медикамената. Предузеће израђује галенске 
препарате, извесан број синтетских фармацеутских хеми- 
калија, разне стерилие ињекције, преко 100 разних врста 
иаучних лековитих опедијалитета (Ефетусик против ка- 
шља. Тоновин за јачање, Грипохин против грипе, Јекови- 
тол маст за ране и сипокотине, Стрептазол против сеп- 
тичких оболења итд.), затим извесне лекове за сузбијање 
сточних болести О.Дистол", „Пек” — Д вита^шнски додатак 
храни) итд. „Каштел’’ je запослио око 200 лица, од којих 
отпада преко 30 на дипломиране хемичаре, дрогисте, апо- 
текаре и лекаре и преко 20 ка комерцијалне чиновнике.

Фабрика редовно издаје и свој сопственн медицински ча- 
оопис и медицинску практичну бкблиртеку. Све. паџ, тл no- 
казује да ce овде ради о једЈ»ј озбиљноју. додрр 'Счабде- 
зеној и скроз модерно уређеној фабрици хемкјско-фар- 
мацеутских произв<т Њ ени препарагги no квалитету могу 
ce потпуно мерити с одговарајућим препараттша највећих 
страних предузећа, a no цени су обичио и знатно јевтинији.

Ево главних билансних позиција .,Ка«1телп" д. д.

Актива 1936 1837 1938 1939
У хиљадама динара

Непокретво-сти 1.640 1.707 2.615 2.771
Уређај фабрике 1.182 1.395 2 .m 2.209
Инвентар 150 168 ITT) ■; 170
Превозиа средства ------ 88 71 . 53
Благ. и Пошт. штедиовица 71 108 87 \ 74
Ефекти 43 48. 48 : 48
Залиха робе 1.580 1.892 1.433 2.038
Дужници 2.716 2.523 3.380 2.565
Јамчевине 20 20 20 '-----

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 '3.000
Резервни фовд —— 150 500
Фовд амортизацлје 710 951 1.236 2.086
Фоид суињивих потраж. ------ .— _ 302 296
Повериоци 3.479 3.583 4.649 '2.828
Преносне ставке ----- - ------ _ — 185
Јамчевине 20 20 ■ 20 ;: S -----
ГТревос добити 98 12 35 25
Добит тек. год. 94 383 550 998
Збир биланса 7.402 7.950 9.943 9.919

Збир биланса крајем 1939 .изиасио je 9,92 мил. готово 
једнако као и крајем лретходне годиие. Однос између соп- 
ствених и туђих средстава je пово-љан. У 1939 био je чак 
и повољнији него крајем 1938, је р . су. у  међувр.е^еру81.по- 
вериоци пали са  4,65 мил. на 2,83 мил. дин., док je ре- 
зервни фонд повећан са  150 на 500 хиљ., a амортизациони 
фонд са 1,23 мил. на 2,08 мил. дии. У 1939 била je и чиста 
добит знатно већа него у 1938 и ма којој рпни;о.| голини. 
0 » а  износи 998 хиљ. према 550 хиљ, у  претходној, ß-83 хиљ. 
дин. у 1937 и цигло 94 хиљ. дии. у  1936 години; . : ,,

Повољан je  и однос између соотствених средстава и 
хемијско-фармацеутских препарата. .У onoj струци нма.хк» 
инвестиција, јер су главвица. и фондови, Оез дртацвда• из 
чисте добити за 1939, износили 5,88 мил. дин,, док: су-укуп- 
ке инввстиције билансираве са 5,Г5 мил. дин. Иначе,, на кн- 
вестиције отпада око 52)% целе активе, Даљих 25%. активе 
отпада ва дужвике, a 20°/» ва за.тихе. робе, сировина и iio- 
иоћмог магеријала. У поређењу са. стање.ч на кра-ју пдет- 
ходве године дужници су сман.ени за око 80;) хил>. дин., 
a залихе су повећане за око 6Ö0 хил,. дин. Слично кретан.е 
залиха и дужника je готово редоза појава у .бнлавсима 
ваигих индустријских предузећа за 1S39 годиву. И то je 
једна од последица рата у Европи.
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ФРАНЦУСКО-СРПСКА ИНДУСТРИЈА ЦЕМЕИТА И УГЉА
A. Д. — БЕОГРАД

Кошунктура je била за главне производе друштва — 
цекент и угаљ, врло гаовољиа. У извештају за 1939 годиву 
иста'к«уто je да су резултати рада друштвених вредузећа 
5или у овој годили најбољи. Француско-српска ивдустрија 
цемевта и угља, има два велика и сада врло утаосиа пре- 
дузећа: фабрвку цемеата у Поповцу и рудвик угља у Си- 
себцу. Р ад  фабрике у Поповцу, био je у сваком погледу по- 
вољан. Једино у трећем тромесечју 1939 год. траиспорт це- 
.мента je  био ометаа весташицом вагова ma узавој прузи 
Парајш»—Зајечар. Све би те продазне тешкоће престале, 
ако би се изградила пруга нормадвог колосека од Дави- 
-lOiBiia. Капацитет фабрике износи 60.000 вагоиа годишње. 
У 1939 био je искоришћен готово цео калацитет, што до- 
сада још иије био- случај.. Најбоља годиаа била je 1930, 
тада je произведеио и продато 51.400 това цемеата!. Затим 
производња снажно ооада na 29.800 тона до 1938 год., да 
би’ :гослс тога опет постевево расла. Поповачка фабрика 
цемента задЕољава велики део потреба наше земље цемев- 
TO'M. У 1939 год. потрошња цемента у Југоелавији износила 
je '460.226 тона- s a  округло 5% више вего  у 1938 год. Према 
том е фабрика задовољава око једне осмиие целокупне ју- 
гослсвеискс потрошње цемента. П родаја цемента врши се 

преко цеатралве продајне оргаеизације цемемтае индустри- 
је, која врло' дзбро  ради. У извештају друишва подвучено 
je, Да ј е “ пр 'О дајва  о р г а и и з а ц и ја  показала добре резултате, 
Mimro бол.с нсго у ранијим годиетама. И упрхос централног 
зргаиизовања п р з д а је , цене су још — како 'се у извештају 
каже —  »едовољае за иравилео пословање. Оне су за 30% 
виже него што су биле у  1934 год. Ta цифра аајбољ е де- 
мантује све оие, који су подигли ларму upe годину-две о 
„превиБоким ценама” цемеита у иашој земљи.

У Оисевачккм рудницима производња као и продаја 
угља биле су у малом1 оладању у првој полоеини пословне 
годИиеЈ Државне железиице, иоје су  важни купац друштве- 
вог угља, смањиле су нешто поруџбине. Међутам од сеп- 
тембра то се стање из.меиило, тражња се знатно повећала 
уз <боље цеие које, -не само што су се одржале, него  су 
се даљ е поправиле, Гсдишњи капацитет рудника je 160.000 
тона.Х адаш њ а производња приближава се већ о®ој цифри. 
Сважа- годииа доиоси нов рекорд. У ранијим годинама нај- 
више je произведеио 'у 1932 год. и то о-кругло 80.000 тоиа. 
У ‘Прршл0Ј , гедвни настављеии >су истражни радови, тако 
да се м«1же рачунати. са даљим повећањем проивЕодае, и 
ако. нма ; извесних сметњи, ове ће се вероватно ипак от- 
клоннти. v

■ Удрава Француско-српске кндуетрије цемента и угља 
показује велико разумевање за потребе радништва. Циљ 
социјалвог Јстар.ања друштвене .уираве je, да побољша у- 
слове живота 01С0|бља. Радништво je у прошлоЈ годиии по- 
хазћло много увиђавности и заступало сноје шгтересе у 
умереним границама не служећи се штрајкзвим-а ии не- 
редима.

Попол.на година агледа се јасво и иа финансијском 
стан.у, koje се поправило такО' да су  благовремево испла- 
ћене камате no обавезама у француским францима. Уједнз 
je исплаћеа већи део дуга, и ако je постојала опасност 
кредитве кризе у вези са ратом. И доње цифре сведоче о 
поВ'0љмзм стању друштва:

Рачун изравнања
Актива 1933 1938 1939

iy. хиљадама дивара
Бласајва . и банке ............ 71 588 1.924
Хартије од вредвости 66 220 207
Припремав и истражаи радови 12.618 13 663 13,663
Ковцееије и патенти ------- 1.129 1.129
Земл.иште 585 847 862

Зграде 15.293 - 17.159 17.365
Превозае пр-уге 4.079 7.526 7.526
Телефоаске линије 51 146 146
Материјал, алат и вамештај ------ да.465 26.104
Роба 2.213 1.466 6.S11
Разни дужници 8.187 4.656 3.977
Разва актива 374 488 573
Губитак ------ 2.059

Пасива
Главница ;ад.ооо 30.000 30.001}
Попериоци 34.875 17.524 15.273
Разва пасива 1.648 1.312 1352
Фовд амортизације ------ 31.578 34,156
Добитак —.— — — i 95
Збир билавса 78.934 80.413 81.277

AH

Збир билаи-са пзрастао je са 80 мил. дии. у 1938 г. 
ва 81 мил. у 1939 год., због пораста фонда амортизације 
са 31,6 ,мил. иа 34,5 мил. дин. Главиица je остала вепроме- 
њена 30 мил. двн. Повериоци су  се смањили са 17.5 мил. 
ва 15.3 |Мил. див. Прем-а 1933 год. повериоци су се смањили 
за више вего' 50%. За време кризе друштво je морадо да 
ее задужи, тако да je одиос између властитог и туђеп ка- 
питала по-стао веповољан. Сталвим отплаћивањем туђа 
сретства >су з«атно- смањева и њихов одвос према оопства- 
ним поетао je нормалан. Само с ^бзиром « a то могла je 
управа, друшпва да почне са  јачвм амортизацијамаГ за «реме. 
кризе и јаког задужења. Највећи део друштвене имовиве 
пласира-н je  у материјалу, адату и «амештају чија je вред- 
ност услед утр’Ошка смањена са 30,5 мил. ва 2S мил.. дин. 
Зграде су cai 17,4 мил. дкн. нешто веће aero у претходнзј 
годиви, када су изиосиле 17.2 мил. Отписи су били iy 1939 
већи него у ранијим годинама. Али услед проширења по- 
слова показала се вотреба., да се водижу нове зграде. Пра- 
прем-ви. и »стражни радови су исказааи у активи са  не- 
ирамењеио 13.7 мил. диа. Ако би повољва коњунктура по- 
трајала ти радови би вдогли К0риса'0 да по-служе друштву 
да пзвећа производњу. Вр.то звачајву ставку чиае и же- 
лезвичке пруге са 7.5 .мил. дин. У врло великој мери no- 
расле су залихе робе са  1.5 мил. иа округло 7 мил. див. 
Из тога се може закључвти да je ‘производња у  1939 г. 
била још већа него продаја. За време кризе дузкници су 
били увек високи и. иакзсили су 8—9 мил. дии. У 1938 год.
m m  су се смзњили ка 4.7 мил., a  у  1939 год. «а окр-угло
4 мил. дии. Скоро паралелио се побољшао и ликвиди гет, 
друштва. Дикввдна сретства, која су раније била «езнатна, 
изнО'Сила су 1938 год. 586.000, a у 1939 год. округжо 2 мил. 
дннара.

Рачун губитка н добитка 
Губитак 1933 1938 1939

iy хиљадама дииара 
ГТлате, камата и општи трошкови 5.264 2.206 2.122
Парезе в таксе 936 4.234 3.423
Амортизацвје —•—• •——• ------
.Губитак ва курсу хартија од вред«, —— —• 12
Добитак у 1939 ------  60 2.254

Добитак
Нето приход пословања 7.301 8.890 11.095
Приход хартија од вредаости ----- - 7 7
Збир губитка — добитка 7.307 8.897 11.102

Нето приход, каз што се види из roptoe таблице ио; 
растао je са 9 мил. Bia 11 мил. дии. Општи трошкови на- 
супрот томе су пали. Тако плате, камате и други трошкови 
са 2 2 мил. ва 2.1 мил. дии. И порезе као и таксе оу смз- 
њеве еа 4,2 м«л. в,а 3.4 мвл. Чвст добитак друштва изн-осиз 
je 2:3 мвл. див. према 60.000 v 1938 год. Оа je вајвећим 
-делом употребљеа за  вокриће губитажа из рапмјих подина 
Али и взсле тога астало je ипак округл© 150.000 дин., scoj* 
je  иза!ос пренет на рачЈШ аове годипе.
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Садржај:
Поштанска штедионица — Беогрод 
Прекоморска пловидба д. д., Сушак—Загреб

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА — БЕОГРАД
Поштанска штедиокица постигла je 114 милиома ди- 

нара чистог добитка. Њ ен  прамет прелази 1500,000.000 ди- 
нара сваког радног дана.

Пораст чекокне службе
Нарочито јак  пораст имада je Поштавска штедионица 

у чекокноЈ служби. И поред различеих поремећаја у гари- 
вредном животу отворево je  710 вових чековних рачуна, те 
je њихов број повећав на 26.0S3 рачума. Сума чековног про- 
мета рапидво се повећала са 33% напрзма претходвој годи- 
ни и достигла je Дин. 134.776,169.574.61 Још у већој мери 
порасли су улози no чековвим рачувима за 65%, те изно-се 
крајем године Дин. 3.343..Ö43.558.94. Плаћања путем превоса 
такође су у порасту: 59,53% од целокупког чековког прзMe
ra напрама 56,65*/» у претходној годиви. Чековна служба 
фувкциовисала je одлично tokom целе годиве и то je дало 
ловода све већем интензквдрању чековног промета у нашој 
земљи. i I. i : ' •

Промет Пошгавеке штедшмшце са  иж>страиство'М je 
у стагнацији, ал« из Америке су и даљ е стизале потиљ ке 
ваших исељеника: укупно 306.359.14 долара =  20,492.432.24 
дннара.

Развитак штедње
Позвато je  да су улагачи Поштаеске штедиоиице 

лјахом средњег и окромног имовног стања. Због поскуп- 
,’ben>a жквотвих намирница ти улаЈгачн могу данас врло 
мали део овајих прихода остављати као улог на књижице, 
услед чега je прилив улога до«е«ле успорен. Оси.м тога до- 
ш лз je и у прошлој годкни до повремевог одлива улога> 
али je  то повлачење заустављево. Укупан пад извоси Дин. 
97,128.244.65. Коначво стање, са капиталисаш м каматом, 
износи Дин. 926,277.208.69. Beh у децембру пр. год, и у 
јануару о. г. уплате штедвих улога трајно расту и знатио 
надмашују иеплате. Tokom прошле године приступило je 
12.500 нових улагача, тако да се број улагача код Поштан- 
с,ке штедиовице пење на 574.238 лица. Улагачима je у про- 
шлој годиии одобрена камата у извосу од 37,004.672.94 ди- 
вара. Камата се приписује у  књижице код поцгта или код 
еаме Поштанске штеди01виде.

Кредитно пословање
У прошлој годиви Поштанска штедионица je разви- 

јала врло ж и в у  кредитву активно!Ст. Одобрена су 52 н ова  
кредита no текућим. рачувима у  укупној сумк од Дин. 
1.189,360.900.—, док je  угашено 28 кредита у укупној суми 
о д  Дин. 426,157.734.—, пошто су потпуио исплаћени. Стање 
кредита no текућим рачувим.а износилз je  крајем године 
2.088,554.181.78 дииара. У марту пр. год. Поштанска ште- 
дионица извршила je изједвачавање каматае стопе no те-

кућим рачунима према врсгома кредита, те je ранију вајве- 
hy каматву стоиу смањила од 7 на 6% годишње. Уједно 
je приступила постепевај ликввдацији раиије одобрених 
кредита. Између вово одобрених кредита варочнто су ва- 
жни кредити за  стварање залиха жввотаих валшрница у 
вашим аајвећим градовима и кредити сеоским општинама 
за изградњу телефовских линија.

Т жом године издато je 3.623 зајмока ва залоту др- 
жавних хартија од вредвости и а!кција Народне банке и 
Привилеговаие аграрне банке. Стање тих „лснмбардвих" 
зајмова износи крајем годвне Див. 46,177.558.98. Међу но- 
вим зајмовима издат je већи број зајмо1ва уз специјалнт 
по!Вољние услове ратним добровољцима на залогу држав- 
вих обвезкица које су дрбили уместо додељивања земље. 
Ha тај начии помогнути су добровољци да своје газдинство 
снабдевају потребпкм справама, стоком и семевом, да до- 
купе земљишта кли д а  подигну најпотребније зграде.

У прошлој години Поштавска штедионица набавила 
je за  110,971.910.50 динара различних хартија од вредно- 
сти, првевствено обвезвица држа»ног зајма за јавве радове 
и  земаљску одбрану, те je на тај начин помогла извођење 
ваЈЕажнијих јашшх радова. Уплаћеве су потпуно и све ак- 
ције Прввилеговаиог a. д. за силосе, да би то друштво Mo
rso  подићи потребве силосе за жкто и воће. Осим тога По- 
штаиока штедиовица je откуггила од Привилеговаие аграрве 
банке за 12,500.000.—  дивара њених заложница које носе 
овега 3% камате, да би тиме олакшада кредатиран>е пољо- 
привреде.

Приходи и расходи Поштапске штедионице
Приходи Поштавске штедиовице вагло су се пзве- 

ћали у прошлој годиви н достигли су суму од Дкнара 
182,351.076.09. Насупрот, расходи су опали за Динара 
4,264.719.63, те извзсе Дин.68,066.108.97. Услед оважо успе- 
шног газдо!вања и сам чист добитак повећао се за 45.23%, 
тако да je достигао суму од 114,284.967.12 дивара. Поштан- 
ска штедиовица увек се je исгицала врло ниским режијским 
трошкавима, >који у прошлој годиви изво!Се 28,436.723 89 
двнара. Отписи су такође минималви, свега 2,255.960.65 
дивара, a одвосе се само на редовво отпи-сивање од »eno- 
кретности и иввевтара, док није било губитака на дуби- 
озвим потражввањима.

Биланс Поштавске штедионице закл>учев Je у сумн 
од Див. 4.634,463.168.15, за  40% више него у претходвој 
години. Укупан промет такође je порастао и достигао je 
су.му од 455.087,103.066.08 дивдара или просечко сваког рад- 
вог дана 1.516,957.010.—1 дивара.

Биланс и рачун губитка и добитка са детаљиијим no- 
дацима и објашњењима биће ускоро отштампани у no* 
словно!М извештају П&штанске ш тедиош це за 1940 годину.
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ПРЕКОМОРСКА ПЛОВИДБА Д. Д., СУШАК—ЗАГРЕБ

И у нашем платном билансу приходи од паробродар- 
ства играју важиу улогу. Наиме, ш ш а трговачка морна- 
рица не жи-ви ни издалека тољико зд  домаћег увоза и из- 
воза, колико ^од њезиног учешћа у травепортвма за потребе 
страних зем!аља. Превоз нашег целскугшог гсдишњег увзза 
и иавоза који иде поморским путем домаћа паробродарска 
д а у д т з а . мргла би •-да • изарше за- ока 40—60 д-а«а. To «ам- 
jacBQ. ..показЈгје од коликог су значаја за њих и за нашу 
прив.рслу висина превозних ставова на свстском тржишту 
и слобода •међувародвог иомзрског caoupaha.in.

Прекоморака пловидба д. д. ради »скључиво у сло- 
бодној шговмдб.и. To аначи да и резултати њеног посло- 
вања првенствеио заваое од осцилација којима je слободна 
пловидба изложева у  својим пословима. To звачи даље да 
не трсба ни нвглаш аваш  да je за време опште привредве 
кризе, жоја je вајјаче погађала управо 'паробродарство, и 
Прекоморс-ка пловидба д. д. радила ca -знатвим губицима. 
Ta тешка времена друштво je могло да преброди без не- 
пријатнијих , последица једиво благодарећи знатвим резер- 
вама створеним у  прошлоети.
v Beh пре избијања рата у Евроити превозни ставози на 
светском тржишту почели су показивати тенденвдију пз- 
раста, што je била последица тражње бродског. лрсетора 
за нотребе фореиравог таоружања у свету. Од почетка 
рата- тражња бродског простора и превозви ставови ng- 
раели су још јаче. Нарочитз велика б.ила je тражња бро- 
довља . «oje плови под веутралвом заставам, Међутим, ca 
вежиким аиаскостима .скопчан je и  рад. тога бродовља!, јер  
свака рашна стравка ставља иа црве листе и торнедује и 
неутралве бродове који правозе ма какав терет за  другу 
ратау €траак|у. Упоредо ca повећањам превозних ставсаа 
порасли су и сви трошкови пловидбе. Коначни резултат 
прошлогодишњег пословања Прекоморске плов'вдбе д. д,. 
ипак je повољав, Miai д а  je Друштво, с обзиром на дужнс- 
стд које и нашем паро-бродарству намеће наша аеутрал- 
BOiCT, често жртгопало и своје олравдаве и пот:пун.з леги- 
ти.мне ивтересе.

Прекоморсжа плав«дба д. д. не ужива никакве суб-
в,шц«је, ал« je, као и друга, пом-орска паробродарска дру- 
цггаа која зарађују само од рада sa иностранство, заковом 
од 11 Maja 1929 била ослобзђена од  плаћа№а јаш и х  дажби- 
на. To. и.пак не значи да  одо- ништа не допр«шоси држав- 
н.им финалсијама. Напротив. И ова плаћа спедшални до- 
привос за Фонд народне одбране и цео додатни порез. 
Треба споменути и чињеницу да je од 1 јануара 1940 уве- 
дана још једна вова дажбива у  виду сзхецијалног допри- 
цооа, који извоси no. 1 шилииг 'Месечно од сваке то«е но* 
СЈЖо̂ сти, a који ваша вар-о.бродарска друштва плаћају др- 
жави у евглеским фувтама. To практички значи д а  je и 
Прежа.морска пловадба д. д. у 1940 -гадиии, ма да  je фор- 
малво ослобођева плаћања пореза, морала да гогаши в а  име 
разних државвих дажбива, према вашој продени, зко 15 
дшлиона дивара. Треба имати у виду и јсш  знатније ко- 
ристи чкоје Друштво чиви вародној прквреди посредно —■ 
запослење-м ваших помораца, сгварањем зватне актив.не 
прзиције у вашем платвом билансу итд.

. Ево рачува израввања Гхрек-оморске пловидбе л- д 
за 1937, 1938 и 1Ö40 годину :

Општи резерваи фонд - 4.500 6.000 8 500
Слецијалви резервви фонд ------ ------ 5X00
Фонд за поп-р. брод. 1.200 1.20O 1.200
Фоиад за ссигурање 1.000 1.003 1.000
Резерва за псрез ------ — -1 5.000
Неподигв; дивиденда 14 30 91
Повериоци 8.276 8.825 20.9oS
Дрбита«.Јса пр.енасрм. 8.322 ...... 8.921 . .14.588
Збир биланса 45.867 50.306 84.251

Актива 1837 1938 1549
у хиљадама дивара

&лагајпа 31 26 1.958
Бродовл^е 31.302 25.502 42 918
Хартије од вредиасти 4.722 3.178 3.348
Дужиици. 9.812 11.600 36.082

Пасива
ГлаЕИвца 10.000 10.000 10.000
Фонд аморт. и резерве 12.555 14.330 17.884

Бродовље je исказаво ca 42»9 -мил. дин. према '35,5 
-мил. крајем 1938 и 31,3 мил. дин. у 1937. Ако се од ових 
извоса одазме а.мортизациони фоид, кој.и би требао да 
»ма карактер позиције за исправку вредш гти, види се да 
je крајем 1940 билансна вредгаост бродовља износила окру- 
гл.о 26 мил. дие. Даиашња стварва вредност бродовља 
Прекоморске пловидбе д. д. je, како изгледа, 6 atp д за  пута 
већа. Наиме, приликом куповине бродова често je  део ку- 
повве цене књижев ва терет раеположивих фондова., тако 
да рачув бродовља није увеос аш показизао целу пабг.виу 
вредвост друшивевих бродова. Разуме će да треба кмати 
у виду и поскусљење изазвако ваглим порастом тражње 
бродова због рата, Имаче, питање обвове и повенања брод- 
ског парка дакае je  једао од најтеж;их за вашу целокупну 
тргавачку мораајтџр, na и за Прексморску плрвидбу д. д., 
јер je у погледу продаје бродова и  новоградња прастао 
готрво сваки међународаи промет. Овим се може, можда, 
објасвити и чињевица да су у билансу. Прекоидаске пло- 
видбе д. д. дужкици исказани са .36 мил. прсма 11,6 мил. 
у 1938 и 9,8 мил. дии. у 1937 годиви, Наиме, преко „рачува 
дужника’’ књижеаа су и незавослсна средства коja jce , ш -  
лазе Kaoi улози код баш ка.

Код збира биланса од 84,25. мкл. укупна туђа . сред- 
ства ивносе вепуиих 21 мил. дин. To заачи да су ролствена 
средства» ве рачтувајући латавтву резерву. садржаку у ра- 
здици између ства.рве и билаиове вредности бродовља, три 
пута ве'ћа од туђих средстава. Главвица извоси 10 мкл., 
ф.овд амортшаздије 17,88 мил., резерва за .пор£з.5  мил., оста- 
т  фондови 15,7 мил., a чисти добитак ca преносом из 
претходве годиие 14,59 мил. дии. Kao што ое види, финаи- 
сијока ситу-ацкја Прекоморске гогаввдбе д. д. je одлична.

Прихснд пословаља у 1940 годкни био je 49 мил. 554 
хиљ. дин. Од тога je  кздат иеггу» \\% одно!сво 482 хиљ. 
давж. за упрдаие трошксве, 43,6%. одаосшо 21 мил. 611 хиљ. 
д и а .з а  трошкове пловидбе и  17,3% одвосно 8 мил. 591 хиљ. 
дан. за порезе и доприи-осе. Даљих 5: мил. : дии. одвоево. 
10,li% сд  прихода лословања .одвојево. je за ■образовање- 
резерве за порез и 1 мил. 775 хил>. ©двосво 3,5% за амор- 
гизацију бродовља. Ha чисти дсбитаис отпада 12 мил. 93 
хил>. див. одвосво 24,4% прихода пссловања. Овај чисти 
добитак олговгра укамаћсњу исказаетих. соистеееих сред- 
става ca око 26% . Међутим, ако се y;r>ie у сбзнр и већ cno- 
меиута лаггеитна резерва, која у билансу није иоказапа, 
видеће се, да je прошљогодишњи чист:и добитгк ctvioryhin 
укамаћење ужупних сопственнх ср&дстаза. ca св-ега 10 до 
12%. С обзироаг на ваиредао повол^ву. коњунжтуру коју je 
имала слободва пловидба у прошлој годиви, то није ни. 
миого.

Заједно ca веподел>е,иим остаткам добитка од 2 миљ 
405 хил>. див. из 1989 годаве, укуттеи чисти добитак који je 
стајао на расположењу послелњој главвој скупштини ак- 
циош ра, од.ржансј 23 јаеуара 1941 год.;,изн-оско je  14 мил. 
588 хиљ. див. Од тога je употребљево 7,5 мчЈл. ди«. за и с -  
плату дивидевде и 914 хиљ. за тавтијему управи и награду 
члавовима иадзорног одбора, a затим 2 мил. дин. за дота- 
цију оонптем резервиом фовду, док je остатак од 4 мил, 
174 хиљ. дин. шр.евет «а влви рачун..

У- управи била су господа: Д-р. Станко Шверљуга, 
Божо Банац, Егов Дабчевић, Андре Гилић, Д-р Д и о « си је  . 
Јаковчић и Д-р Јозо Подује.
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Sadržaj :
Дубровачка пловидба a. д. Дубровник

ДУБРОВАЧКА ПЛОВИДБА A. Д. — ДУБРОВНИК

З а Дубравачку гоговидбу a. д. прошла годиаа била 
je јубиларна. С њоме jie, ваиме, завршева шездесета го- 
дива друштвенаг рада. Историја Дубро>вачке пловидбе бо- 
гата je догађајима. Овде се мадкемо освриути .само на неке 
од њих, који су иајмаркавтгаији. Предузеће je  осаовано 
још 1880 годаве као заједница :ва карате, a 18 jysBia 1909 
претворш а je  из заједиице у  акциоиарско друштво са 
глаевицом од 1,2 милиоиа крува. Рад Дубровачке гоговид- 
бе као акционарског друштва почео je  са 6 бродова мале 
обалве лловидбе од укупно 2485 бруто-регистар-тоеа. Да- 
нас je 'сша моћио паробродареко друштво са 24 паробро- 
да од 51.914 бруто-регистар-това. Taj плоини царк je би- 
лаисвран са 54,3 мил. дин., али je извевво да претставља 
бар четири пута већу сгвариу вредааст.

Д а се Дубровачком пловидбом ,и врло виеоким ни- 
воим «a  коме се оеа налази ,могу данас поногати не caiMio 
Дубровник и Дубровчаии, ae ro  и цео наш народ, .највећи 
део заслуге за то дрипада пачившам дуготодишњем прет- 
седнику Дубровачке плавидбе а>. д., Федерику Главићу, 
који je посветио цео* 'Оевој дуги живот подизању, увапре- 
ђивању и модервизовању иашег полворства. Ш ездесетго- 
дишњи јубилеј Дуброеачке илоиидбе требао je д а  буде 
истовременз и ^ридесетгадишши јубилеј шеговог претсед- 
никоваша у њој. Иначе, ои je Дубровамкој пловидби дао 
ciB;y своју OHiary, своју умешнист и исмуство и сав c®otj ка- 
питал, a cBiojiHM .иеуморним радом и везама у obictckoìm no- 
морсшу ои je  вајвише допривео' њевјом панретку. Најзад, 
да није било шега, ihh Дубровачка пловидба ие би била 
наше предузеће. Још за време аустријске владавине стра- 
ни акционари еу били решили д а  превесу седиште Дубро- 
вачке пловидбе у Трст. Почившем иеетору иашег помор- 
ства пошло je за руком да то спречи. 3iaHHrrepeciOBiao je 
наше л>уде за ту oimiroy -cnBapi, a и сам je употребио сву 
своју имовину ради откупа акција Дубровачке пловидбе 
од стратда., и to  у време када та траисакцјија нвдје изгле- 
даиа 'нимал» уносна.

Нашим читаоциаиа je познато да Дубровачка! пло- 
видба поЈслања велику шажњу «aiKOi дугој, тако и  обалној 
пловидби. Дугој пловидби биио' je намењено 10 њезиних 
пароброда са укупио 45.197 бруто-регистарских тоиа, a у 
обалиој пловидби ј|е ангажовано 14 иаро.брода с,а 6.717 
бруторегистарски тона. При «paljy прошле године дру- 
штво je имало две озбиљне незгоде: пароброд „Дурми- 
тор” од 5.623 тоне, ноји je 26 оептембра 1940 год. »ре- 
■нуо са товаром соли из Јужне Африке aa Јапаи, нестао 
je  на путу, тако да се наслућује да je  брод изгубљен. 
Д ва члана чгосаде јавила су се својој родбини, n a  се 
верује да су се и остали члаеови опасли. Најзад, у  де- 
цем'бру 1940, « а  obiom путу за Турж у, наишао je  на п-од- 
морску хрид пред заливам Трасте, иедалеко од  Будве, 
друштвени пароброд „Сребрево" од 3.304 бруто-регистар- 
ских Toeia. Угаркос свим напорима да ice брод ослободи, 
друштво je ‘ било примораао да га иапусти. Сви чланови 
бродске посаде и помокни радници, који су биии посла-

ти ради покушаја спасав1ања брода, искрцани су  иа вре- 
ме живи и здрави.

Фииан|сијски резултат иословања Дубровачке пло- 
видбе у прошлој години потпуно задовољава, као што ће 
показати и детаљна аиализа прихода и расхода. Taj успех 
je постигнут бродовима Сло-бодне пловидбе. Иначе, прзмет 
у малој обаимој -пл1овидби Miorao се одржати Једино по- 
моћу држ аваог доорииоса. Р ат je  упропастио обалну пло- 
ведбу. Страних туриста^ који се претежио морвсге бро- 
довима обалне пловидбе, због рата вема више «а јадран- 
ској обали, таио да  су одноон1и бродови били, готово без 
посла. Насупрот томе била je магућиост зараде у дугој 
плдаидби велика, Mia да je дошло и до врло заатиог пора- 
ста режијскик трошмова, које je «зазвано поскупљењем 
радне m a re  и материјала, повећањем социјалних терета* 
лремија о<си.гурања итд. Тражња за бродским простором 
ове више расте, na je природно да су због рата нагло по» 
расли и превозни ст.авови на свим светским рела'цијам!а.

Прилимом оцене резултата оствареног у прошлој го- 
диаи треба имати у виду и опасности којима Je бродар- 
ств-о бишо изложено. Управа Дубровачке пловидбе a. д. 
сасвим иоправио иримећује у  сво.м по-следњем послов1вом 
извештају д а  ии једва! привредш  грана није у толикј мери 
угрожеиа ратом, у коликој je угрож еао поморство, чак и 
у земл.ама које нераггују. Опаовости не долазе само од 
OiEniTe весигуриости у пловидби и .од ризика ко>ме су изло- 
жани и бродови веутралних држава услед иепоср'едве ак- 
ције ратиих стршака!. У питашу су и оистанак и вормално 
деловање паробродарских иредузећа у 'будућноети. Наиме, 
за трговачку морнарицу у  целом евету, na и за еашу, пи- 
тање обвове и  гоовећање бродсмог парка je једв!о од вајте- 
жих, јер  je у погледу продаје 'бродова и новоградња пре- 
стаки готово оваки међународви промет.

Дубровамка пловидба je, на np., услед већ спомеву- 
пог губитка „Д урмитор^’ и „Сребрево" лишева no прили- 
ци једне петине свога бродског npocTopav који je био на- 
мењен дугој пловвдби. Ов.ај губитак у догледво време 
уопште се веће моћи иадокнади.ти. Збвг тога je и Дубро- 
вачка пжовидба била прим-ораиа д а  тр!ажи еове по-слове, 
д а  у њих пласира део расположивих иовчаних средстава.. 
Прошле подине она je купила велики хотел екс Милииов 
у Загребу. Хотел ica припадајућом му кафавом налази се 
у најстрожијем цеитру града, ва Јелачићевом Тргу. Сада 
се врше потребве адаптације. Ma да вођење хотелско- 
угоститељске радш е стоји у  извесној вези са обављањем 
путничког noiMiopicKor о-брта; ипак ое je Друштво тиме увет 
колико удаљило од еиог првобитиог задатка. Међутим, 
прииике су даиае такв'е, да се 'Олставак и иормалао w> 
словање предузећа у  будућносги могу обез'бедити caiMio 
пласирањем раоположивих ередстава у  вредвости које се 
t o k o m  времеШ', уколико се то !Може предвидетв, веће сма- 
њити.

Брига за будућвост предузећа види се и у одлу- 
кама последње главве скупштиее акциоиара, које се одио- 
се на употребу прошлогодишњег чистог добитка. Посло©-



ви добвтак прошле годиие je знатав, тамо да je и дивиден- 
да на ш аку акцију могла да буде већа од номиваине вред- 
ности те акције. Међутим, имајући у виду општу ситуацију 
у иолгорству и засебве прилике Дуб!ро®ачке пловидбе Уара- 
ва je предл.ожилв!, a лоследња главна годишња 'Окувшгииа 
закључила, да се већи део расиоло^ивих прихода из про- 
шле годиие задржи у  предузећу врвеиствево на тај начив, 
шпо ће се главвица извећати за 32,5 мил. дин. издавањам 
граггис-акциј|а доеадашњим акциоварима. Osa средства има- 
ла би ,се увотребити за делимичну обвову пловвог парка.

Вво главиих билаисних повиција Дубровачке пло- 
ведбе за последње четири годиве:

Рачун изравнања
Актива 1937

У

1938 1939 1940 
хиљадама дивара

Паро&роди 54.676 54.417 54.217 54.326
Пар'обр»д у градн.и 17.908 — — —
Некретмине 100 291 692 27.435
Инвентар — — — 3.274
Складиште 1.857 1.409 4.486 3.897
Ду жвици - п овер иоци 18.659 931 11.294 43.806
Атонт. дилид. 1940 — — — 7.740
Благајна 416 452 304 254

Пасива
Главвица 32.250 32.260 32.260 32.250
Резервни фовдд 7.237 — 7.410 5.270
Ф&нд за амортиз. 26.500 4.000 6.760 14.250
Фовд за оетгурање 10.108 10.655 5.981 7.227
Д обитак . 17.620 10.695 18.602 77.734
Збир билавса

Рачун

93.615 

губитка и

57.500

добитка

70.993 140.732

Расходи
Управни трошкови 1.254 1.263 1.285 i.332
Порези и ваар. допр. — — — 11.390
Аморгизација 23.000 4.000 2.750 7.500
Осигурање 4.500 3.000 3.760 6.000
Чисти добмтак 17.520 10.695 18.601 77.734

Приходи
Превос добитка 1.351 1.427 1.866 384
Држ. доприиос — — — 12.370
Од пословаша 44.923 17.431 24.521 91.202
Збир прих.-расх. 46.274- 18.858 26.386 103.956

Дужкиии и повериоци вису билавскрали засебно.
Исказаи je само њихов салдо, и no са изеоеом од 43,8 
мил. див. у активи. To би требало да значи да  су дужници 
за толик® већи од пшерилаца.. У ствари, Дубровачка гого- 
ведба иема уоиште дупа. Она ради само сопственим сред- 
ствима. Ако и noc-roijie неки ттавериоци, њихово потражи- 
ван»е мора бити еаевим безначајво и аролазв». Иваче, у 
гаоаицији „дужвици" нилззи се и потраживање од државе 
за неплаћенм део допривоса. Међутим, већи део те пози- 
ције претставља везапослева оредства која су дата банка- 
Mia kao улог.

Beh je  спомевуто да «у дароброди билавсирави са
54,3 мил. и да je њихова стварва вредвзст бар чегири 
пута већа. Д о тога je дошло иа Taij вачин, ш тз ,се прили- 
ком иабавке појединих вароброда набавна ередноет књи- 
жила caiMO једним делом на терет рачува пароброда, a 
другим делом на терет фовдша,, амортизациовог и других, 
Така су, s a  пр., још крајем 1937 пароброди били билаа- 
сирави cai 54,67 мил., a у активи je, ггоред тога, била1 исма- 
затаа у позицији; „пароброд iy градњи” са 17,9 мил. дин. 
To je био „Дубровннк”. Када je у 1038 тај иар'31брод прии- 
љен, билансна вредвост позиције „пароброди" треба)лБ je 
да! иорасте m  око 94 мил. ди«. Међутим, крајем 1938 оиа 
je исказаиа са само 54,4 мил., јер су за њено омањење 
уиотребљен« цео амортизациоии ф оад који je кретјш 1937

изио'сио 26,5 мил., затим цео резервеи фовд од 7,23 мил., 
дотација из дзбити за 1937 ,од 4 мил. и остаггак од  прим- 
љеие накнаде за гаошанули ттароброд „Орђ” од омо. 2 мил. 
дин. Друштво je и  пре о во г  случаја фзндове утготребља- 
вало за куповиву парсброда, тако да су употребљени из- 
носи књижеми као издатак, али иису исказквани на pia- 
чуву инвестидија —■ пароброда — као прираст.

Поред дужника и парснброда, трећу важну позицију 
у активи претстављају „некретнине", које су всказаие са 
27,43 мил. према 692 хиљ. дин. крајем претходне годиве. 
Повећање ове позиције последица je већ споменуте купз- 
вике хотела екс Милинов у Загребу. „Инвевтар" je иска- 
зан ica 3,27 мил., a „складишта’' извосе 3,9 мил. дин. Kao 
активиа позиција у биланс jie увдета и исплаћеиа аковта- 
ција дивиденде за 1940 годиву 3|Д 7,74 мил.

Тачну висиеу оошствених средстава Дубровачке пло- 
видбе тешио je  утврдити, јер  она има врло зиашне латен- 
тне резерве, пошто je књиговодствена1 вредност парзброда 
далеко мања од њихоне даааш ње стварие вредности. 
Главница взиоси 32,25 мил. дии., a искавани фовдави, без 
Д3'тациј|а из прошлоподишње Ч1И-сте до'бити, 30,75 мил. To 
значи, да би укугана аоостаева средства, ае  рач|уаајући 
прошлогодшшњу чисту добит, треб-ало д а  изиосе око 63 
мил. дин. Када се изврше закључци последње главие скуп- 
шгине, главница и искавааи фоидови изизсиће око 103 
мил. дии. Међутим, биланс he и твда показивати оамо је- 
даи део согаствееих средстава^ јер П'3!М'евути закључци ни- 
шта aie мењају у  погледу етања латеитних резерви. Варо- 
ватно je да укупва соиствееа средствл Дубровачке imo- 
видбе, заједно са латеитиим резервам ^ извосе преко 200 
милиова дииаЈра.

To треба ЈШати у виду и приликом оцене фиваа- 
с и ј с к о г  резултата покловања:, моји je осш арен у п р о ш л о ј 

годиви. После покрића управних трошкова и -издатака за 
озрезе и ванредни допринос држави пр-ошлогодишњи при- 
ходи послдаанза, убрајајући у ове и држ авау 0убв<енцију 
и преиос салда из 1939, извосе 91 мил. 234 х и .ђ . дин. Ако 
се 10,д тога 10дбије дотација. фонду за  амортизацију од 7,5 
мил. и дотација ф оаду за  зсигураље о д  6 шлл. дин., ocTaijè 
чисти добитак од 77,7 мил. дин. To одговара laS’/o ука- 
маћењу и-сказаних 1сопствених средстав'а. А ш  се узму у 
обаир и лаггентше резерве, виде>ће се да стварно укама- 
ћење укуганих соиствених средстава вероватво не износи
г.иш,е од зко  30°/о. PiaeyiMe се да je  и то резултат моји je 
веобигао задовиљавајући.

Последња годишња окупштина здлучила Je д а  ое год 
искаааиог чистог дтабитка употреби 32,25 мил. дин. за гао- 
већаше главввце, 7,77 мил. за повећање резерввог фонда, 
14,97 мил. за  обравова-ње резерве за порез, 20,64 мил. за 
исплату ддаидевде, 1,94 мил„ за тантијему Управи И 90 
хиљ. див. за ваграду члановима аадзорвог одбор-а. Оста- 
так од 67 хиљ. див. преает je ва нови рачун.

У управеогм одбору Дубровачке пловидбе a. д, била 
су господа: воч. Федерико Главић (као претседви«), Јендо 
кап. Чижек, T oimo Главић, д-р Стијепо КнежевиЉ, Лазар 
Лађевић, Јосип Лаврић и Иво кап. Папи. У иадзормом од- 
бору валазила су 'Се гг.: Пасио. Колић, д-р Паво Матијје- 
вић и Петар Перић. Зааденици iciy били постода: Гашо Да- 
леоре и Јосип Уцоввћ.

ЧихаЈте наше 
Анализе биланса
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Садржај:
Beogradska trgovačka banka, Beograd
„Исис" д, д. за индустрију и промет дрога и кемнкалија, Загреб — Београд — Љ убљана 
činovnička banka a. d. — Beograd.

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA, BEOGRAD

U kratkom  razmaku vremena izgubila je Beogradska 
trgovačka banka dva svoja pretsednika, dva brata , ava Re- 
savca koji su nezamenjivi. Oboje su preminuli usled napora 
u radu, usled oslabljenog srca, oboje su umrli od posla i 
na poslu. Svi su Resavci imali istu evoluciju koja je  identič
na sa razvićem narodne privrede iz naturalne u novčanu: 
svi su proveli prvu periodu svoga poslovnoga života u trg o 
vini robom, a u drugoj prešli na bankarstvo.. Pokojni Stevan 
Resavac je izgradio Beogradsku trgovačku banku, celu nje
zinu današnju strukturu. On je  bio njezin efektivni direktor 
i vodio ju je kao da je svršio doktorat bankarstva. B eograd
ska Trgovačka banka je  među bankam a ku tija  od zlata. 
Drugi pretseđnik, Aca Resavac, evoluirao je, kao što re
kosmo, na isti način: od trgovine robom ka trgovini k re 
ditom. On je imao svoju banku, ali je  posle sm rti svoga 
brata Stevana podelio svoje, bogato  iskustvo i znanje između 
svoje banke i Beogradske trgovačke banke. I treći b ra t Re
savac je. na isti način evoluirao.

Dva pretsednika je izgubila banka, ali se na njoj to 
ništa ne poznaje; nju su oni izgradili tako da se ni sa mno
go neznanja i zle volje ne bi mogla da skine sa nivoa na 
kome se nalazi. S truk tu ra njezinog pošla tako je  čvrsto iz
rađena, da je  teško izvesti velike prom ene u njoj. Ali niti to 
ko želi niti postoje opasnosti u tom pravcu iz prostog ra
zloga, što je rukovanje banke prešlo na naslednike koji su 
posao izučavali pored svojih velikih učiteljai

Ako posle mnogo decenija kakav istraživač privredne 
istorije naše zemlje bude pokušao da stvori sliku stanja naše 
narodne privrede, specijalno našeg novčarstva, u današnje 
doba na osnovu završnih računa Beogradske trgovačke banke 
i izveštaja njezinog upravnog odbora, neće moći ni naslutiti 
kako je  teška bila 1940 god. Neće zbog toga što se ne 
vidi iz bilansa Beogradske trgovačke banke. Ona je  i u 1940 
god napredovala. Njezina je  dobit veća nego prošle godine, 
njezin se obrtni kapital održao na istoj visini. Cela promena 
leži u neznatnoj ipromeni struk ture izvora obrtnog kapitala.

Beogradska trgovačka banka, kao što rekosmo, oču
vala je potpuno rang banke sa najvećim likviditetom. Po svo
jo j aktivi ona gotovo više liči na kakav penzioni zavod ili 
osiguravajuće društvo — ustanove kod  kojih se najviše pazi 
na sigurnost ili likvidnost — no na poslovnu banku. Kod ve
likih poduzeća koja rade više decenija ima uvek po nešto, 
što je slabo, bolesno, što ne pretstavlja prvobitnu vrednost, 
Što pretstavlja upravo umanjenu vrednost, što je  izišlo iz

mode, što se težć prodaje. Kod Beogradske trgovačke banke 
nèma toga. Celokupna njez.na aktiva tako je  živa, pokretna 
i likvidna da bi banka mogla za vrlo kratko vreme — za 
neverovatno pratko vreme — da izvrši likviditet celokupnog 
svog aktivnog posla.

Sve će to moći da potvrdi donja analiza završnih ra
čuna Beogradske trgovačke banke.

Račun izravnanja
- Aktiva 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara
Blagajna 1.322 1.717 2.768 2.752
Žiro i ček. rač. 440 457 1.585 775
Bonovi Min. finansija —.—■ —..— —.__ 2.000
Menice 20.459 22.301 22.122, 18.227
Najmovi na zaloge 4.291 4.178 21845 2.846
Tekući računi 13.250 15.402 12.241 16.655
H artije od vrednosti 20.030 23.626 20,925 20.098
H artije rez. fonda 3.322 3541 4.072 4.277
Nepokretnosti 2.453 2.453 2.453 2.453
Nemeštaj 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Bančini fondovi 12.526 15.425 15.483 14.739
Ulozi na knjižice 27.586 28.767 21.939 22.292
Tekući računi 1.733 3.690 6.547 5 691
Reeskont (N. banka) 9.627 11.076 9.487 11.028
Razna pasiva 289 346 560 951
Čista dobit s pren. 1.870 2371 2.998 3.382
Zbir bilansa 140.628 159.941 172.912 174 750
Obrtni kapital 65.632 73.676 69012 70 084
Dividenda 9% W/o 10»/o 10%

Račan gubitka i dobitka
Rashodi

T roškovi 1.169 1.073 1.204 1.495
Kamata 1.671 1.863 1.719 1.633
Otpisi dub. potr. 58 —.— __..._ __v_
Fondu za dubioze —.— 300 237 220
Čista dobit 1.870 2.371 2.998 3.382

Prihodi
Prenos dobiti 35 123 364 645
Kamata 3.032 3.512 3.807 3.447
Provizije . 240 219 387 730
Od efekata 1.076 1.567 1.392 1.062
Od k inje 182 178 192 193
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Napi. otpis. potr. 203 8 16 653
Zbir prih. ili rash. 4.768 5.607 6.158 6.730

Kao što primećuje uprava Beogradske trgovačke banke 
u svom posledn0era izveštaju, »životne prilike i poslovni od
nosi kretali su se u prošloj godini u dosta nervoznoj psihozi 
i obavljali se na jedan specijalan način, koji je imao kao 
glavnu karakteristiku  — privrem enost i neizvesnost.« S ob
zirom na to sasvim je  prirodno da je Banka u prošloj godini 
obavljala samo poslove koje karakteriše laki i brzi likvidi- 
tet. Ona je, pored toga, uvek imala obilje gotovine, tako 
da je  stalno bila spremna da se s uspehom suprostavi svakoj 
eventualnosti.

O brtni kapital iznosi 70 m il din., za 1 mil. više nego 
krajem  1989. Ulozi po knjižicama povećali su se u prošloj 
godini za 353 hilj., na 22,3 mil. Za oko 1,54 mil. veći nego 
krajem  1939 je  i iznos iskorišćenog reeskontnog kredita. 
On iznosi 11,03 mil., gotovo jednako kao i krajem  1938. R a
zna pasiva je za oko 400 hiij. din. takođe veća nego u p re t
hodnoj godini. N asuprot tome iznos pasivnih tekućih računa 
je  za 856 hilj. din. manji, a za 744 hilj. manji nego u 1939 
je  i iznos bančinih fondova, koji su bilansirani sa 14,74 mil. 
din. U stvari, smanjen je samo bančin »fond za razliltu na 
kursu hartija od vrednosti« sa 7,86 mil. krajem  1939 na 6,57 
mil. din. u 1940. To je zbog toga, što su kursevi hartija  od 
vrednosti koje Banka ima u svom portfe lju  krajem  prošle 
bili za prosečno 5°/c niži nego krajem  prethodne godine. 
Inače, bančin »redovni rezervni fond« povećan je  u prošloj 
godini u odnosu na prethodnu za 465 hilj. din. Bančini 
fondovi prem ašuju glavnicu. Odnos između sopstvenih i tuđih 
sredstva je povoljan. Glavnica i fondovi iznose 26,74 mil., 
čisti dohitak sa prenosom 3,38 mil., a ukupna tuđa sredstva 
39,96 mil.

Najkaraikterističniju prom enu na strani aktive pret- 
stavlja smanjenje stanja menica sa 22,12 mil. krajem  1939 na 
18,22 mil. u prošloj godini i istovremeno povećanje stanja 
aktivnih tekućih računa sa 12,24 mil. u 1939 na 16,65 mil. u 
1940. Time je još od ranije poznati veliki likviditet bančine 
aktive još i pojačan. H artije od vrednosti pretstavljaju  na j
veću poziciju u aktivi Beogradske trgovačke banke. One sa 
hostro-konta iskazane su sa 20,1 mil. din., a hartije od vred
nosti rezervnog fonda iznose 4,27 mil.

Beogradska trgovačka banka prilaže završnim računi
m a i spisak svih hartija  od vrednosti u njezinom posedu. 
Prvo mesto zauzimaju akcije Narodne banke, kojih je  Beo
gradska trgovačka banka imala, koje na nostro-kontu, koje 
U rezervnom fondu, 1840 komada. Od privatnih akcija Banka 
ima 14.270 komada »Šumadije«, društva za osiguranje i reo 
siguranje, 3.730 komada Izvozne banke, 300 komada B eograd
ske založne banke, 1.780 komada Cornjo-resavske privredne 
banke i 600 komada Resavske štedionice. Od državnih hartija 
najveću poziciju pretstavlja Ratna šte ta sa 5,64 mil. din. no
minale. Banka ima, zatim, nominalno 1,1 mil. 6%  Begluka, 
nominalno 1 mil. 4®/o Agraraca, nepun milion din. 6°/a dalm. 
ag ra ra  na nostro-kontu i daljih 240 hilj. u rezervnom fondu, 
880 hilj. din. 7°U investicionog zajma, 625 hilj. 6% obv. za 
javne radove i narodnu odbranu itd.

Na hartije od vrednosti otpada skoro Зб /̂о cele banči
ne aktive, na menice oko 26%, na aktivne tekuće račune ne
puna 24<’/e, na zajmove na zaloge i one na hipoteke sa po
ravnanjima svega 4%, na nepokretnosti 3,5®/», na bonove 
M inistarstva finansi ja  3®/o i na gotovinu 5%.

Prihodi od kam ate bili su u 1940 sa 3,44 mil.., za oko 
10% manji nego u 1939, ali su provizije iznosile 730 hilj. p re 
ma 387 hilj. u prethodnoj godini. U prošloj godini je, pored 
toga, ostvaren i vanredni prihod od 653 hilj. time, što je 
Banka uspela da naplati izvesna potraživanja koja su ra 

nije bila otpisana kao nenaplativa. Ako izostavimo prenos 
dobiti, vidimo da je zbir prošlogodišnjih prihoda iznosio 6,08 
mil., za oko 300 hilj. din. više od onog iz 1939.

U 1940 bili su i troškovi za oko 300 hilj. veći od onih 
u prethodnoj godini. To je apsorbovalo višak prihoda. Uprkos 
tome, čisti dobitak za prošlu godinu , iskazan je iznosom koji 
je za skoro 400 hilj. din. veći od čistog dobitka iskazanog 
za 1933. To dolazi otuda, što je u 1940 i pasivna kam ata bila 
manja nego u prethodnoj godini, a prenos dobiti iz prethodne 
godine bio je veći. Treba prim etiti da je prihod hartija re 
dovnog rezervnog fonda od 198 hilj. din. neposredno unet 
u taj fond, tako da se nije javio u računu gubitka i dobitka.

Iskazani čisti dobitak zajedno sa prenosom  iznosi 3,38 
mil. din. Od toga je  upotrebljeno 1,2 mil. din. za isplatu 10% 
dividende, 500 hilj. za dotaciju fondu za povećanje glavnice, 
274 hilj. za dotaciju redovnom rezervnom fondu i 547 hilj. 
din. za tantijem u članovima oba odbora i činovništvu. O statak 
od 861 hilj>. din. prenet je na novi račun.

U upravnom odboru bila su g. g.: poč. Aleksandar J. 
Jovanović-Resavać (pretsednik), Mladen I. Obradović (pot- 
pretsednik), Milan B. Tomić, Dobrivoje T. Lazarević, Sreten 
Stojanović, Rađoslav D, Mirković i Jevrem S t  Jovanović. U 
nadzorenom odboru nalazila su se gospoda: Radisav J. Jova- 
nović-Resavac, F ranja Bajloni, Nikola Belović, Dragoslav S. 
Švabić i Aron Alkalaj, D irektor je g. Dim itrije Bogojević.

„ИСИС” Д. Д. ЗА ИНДУСТРШУ И ПРОМЕТ ДРОГА И

,,Исис" д. д. основано je средивзм 1918 са глашш- 
цом од  4 мил. крувај. У току 1920 ова je повишена на 10 
мил. кр., a затим иа 20 мил. кр., жоји су у 1921 у вези са 
замеиом круна за динаре претвореви у  5 мил. дин. После 
тога главница није мењана.. Предузеће je освоваво од 
страме Хрватске земаљске банке, која je доцније постала 
Југоеловеисжа бакка д. д., с  којом „Исис” д. д. и данас 
одржава живе лословве везе. Иначе, мајоритет акција да- 
нас ce н;алази у поседу једвог сивдиката наших агаотекара. 
„Исис" д. д. je не само наше иајвеће, иего и ваЈбоље ор- 
гавизоваво предузеће за промет медикамевата, дрога и 
хемикалија. Своју вредност, као и корист коју од  њега 
нмају потрошачи лекова, je показало и у овим тешкнм 
времетгимга. Наиме, што смо данас свабдевени медикамен- 
тима бар исто оеако добро, као u n o  je td  био случај и 
upe избијања рата у Европи, добар део заслуга за то 
гарицада управо „Исис-у" д. д., његоаој icjajBoj оргаииза- 
цнји, »скуству и раду личвости које воде ово предузеће и 
њешвим одличним везама са великом ивостраном хемиј- 
ckiO- ф  армацеутском индустријом.

До краја 1925 пословање je уветс завршаваео са за- 
довољавајућим резулта*има. Ш р ед  тога што je делило 
дивиденду од просечво 10% годишње, друштво je  до краја 
1925 било уиело И око 3,7 мил. дин. у  свој резервви фонд. 
Мјбђутим, 1926 и 1927 биле 'су врло рђаве. Te две године 
завршеие су са губитком од преко 3,3 мил. дин.} који je 
отписае на терет рачуна резерквог фо.ви;а1. 1928 годква за- 
вршена je такође с губитком (од 390 хиљ.), али je у roj 
годиви предузеће потпуно реорга1виаоваво, a пословање 
му je постављево ва н о јб у ,  мваго здравију базу. У 1929, 
1930 и 1931, коje су опет за!вршене са сразмерно добрим 
yicnexo'M, знатно je героширен и круг ',м.\алтери'ја, такз да 
je промет био достигао. рекордну виоиву, варочито у 1930 
годиие. У то време су, с друге ет-раве, знатно продубљене 
и вроширеве и  везе с лиферантама, a д о б т ен  je  и зиа- 
тан број 1ВОВИХ заступстка велике нностране хемијско- 
фармацеутске андустрије, кзја  производи «ајбоље cne- 
иги|алитете.
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Већ у другој половиви 1931 почеле су  ice јаче осе- 
ћатк последаце опште привредве кризе и смањење купов- 
не снаге широких слојева ставовништва. Од 1932 до 1935 
друштвз оиет није било у стању да дели дивиденду, али 
су у 1932, 1933 н 1934 губици ипак избепвути. У 1935 гу- 
битак je износио 571 хиљ. дин. Пзсле те године привредна 
криза попушта, т а к о . да je друштво било у стању да за
1936 и 1937 подели дивиденду од no 45/e годишње. Иако je 
коикуреедија у трговиви хемикалијама с великом жести- 
вом потрајала и даље, ипак се промет ,,Исис-а” д. д. у
1937 и 1938 опет био приближио рекордној вкснни из 1929 
и 1930 године. To je бво јасан доказ да je друштву по- 
шло за руком да својим солидвим радом и вдличном ор- 
гавиза1ци1Јом још појача поверење својих пословних при- 
јаггеља. 1939 и 1940 биле су под утицајем епољнз-политич- 
ких догађаја. Ратно етање изазвало je зватве промене и 
у пословању Исиса д. д. Лиферамти су обуставили давање 
кредита^ a муштерије су  почеле да стварају залихе робе, 
јер се очекиваз пораст цеиа. Међутим ©ргавизациЈа Исиса
д. д. потврдила je своју вредвост. Управа je била при- 
премл»ева, тако да je могла д а  у  нормалвим границама од- 
гавара свим захтевима муштерија «  чак да резервнше 
прописаие количине за гоотребе у случају евентуалног рата.

Ево биланса Исиса/ д. д. за 1939 и три претходае 
годиие:

Рачун изравнаља

П рихрдн .

Актнва 1936 1937 1938 1939
у хиљадама динара

Влагајна 34 91 63 193
Hap. банка и Пошт. штед, 99 203 264 274
Хартије од вредности 50 75 83 76
Бавке ------ ------ ------ 903

Римесе ------ 836 839 673
Дужвици 10.248 9.077 9.372 9.873

Роба 6.292 6.077 6.322 8.940
Непо1крет1взс-ш 720 688 666 624

Иввевтар 233 236 169 118

Прелазни рачуни 50 54 12 12

Пасива
Главвица 5.000 5.000 5.000 5.000

Резершш фонд 1.207 697 950 1.300
Ф«нд за дубиозе ------ 1.238 1.668 1.770

Фо.нд за пзрез ------ ------ 600
Неисплаћеве дивидевде 12 28 47 65

Повериоци 10.ГБ7 9.145 9.131 11.728

Менице у рееоконту 855 469 ------ ——
Прелазии зачум 223 259 256 287

Пренос добитка — 15 20 32

Д збитак тек. годиве 263 486 709 904

Збир билаиса 17.727 17.337 17.781 21,686

Рачун губнтка добитка

Расходи
•Управии трошдави 6.460 6.229 6.691 7.102

Нзрези и ■ таксе 581 1.216 967 1.554

Отгшс непокр. н ивв. 111 111 m 128

Отпис хартија од  вредн. _— --- i—: 7

Отпис ненапл. потр. 120 34' 86 t?
Резерви за дубиозе r r r r . . 430 1Ö2

Доб. ca  преносом 263 » ! 729 v fflW

ГТревос добитка ■'------ 15 20 32
Од робе 8.379 8.492 8.722 9.509
Од в.епокретности 274 171 259 266
Напл1 отп. потраж. ----- - —  . _ _ 34
Од курсаих разлика ------ 102 8
Од хартија од вреднзсти 4 5 4 4
Збвр прихода 8.657 8.785 9.014 9.847
Дивиденда 41% 4% 6*>/о 8%

Код збира биланеа од 21,68 мии. главница и фондо- 
ви износе 8,68 мил, дии., чисти дабитак ca преносом — 
936 хиљ., a целокувва туђа средства —  округло 12 мил. 
Фондови су повећани ca 2,62 мил. у 1938 ва 3,67 мил. кра- 
јем 1939. Иначе, најглавнија промена у пасиии je ова код 
позиције воверила-ца, који £у у току 1939 порасли за 2,6 
мил., на 11,7 мил. дин. Још значајиија од паменутог по- 
раста je промена у структури воверилаца. У ранијим го- 
дивама наЈвећи део износа поверилаца отпадао je на по- 
траакивање лифераната за робу. Данас лиферанти не дају 
више готаво викакве кредите. „Исис д. д. иије се служио 
ни баекареиим кредитима, изузевши есконтни кредит код 
Народве банке. Из тога произилаеи да je крајем 1939 нај- 
већи део изваса „поверм аца" отаадао ка предујмове му- 
штерија.

Љ већањ у  поверилаца ва страви пасиве одговара па- 
већање стањ а робе у актнви, ca 6,3 мил. крајем 1938 ва 
8,9 м,ил. див» у 1939. Треба подвући да je порасло и ста- 
ње дужника, ca 9,37 мил. у 1938 ва 9,87 мил. див. крајем
1939 годиве. Када би било сраамерво повећању промета 
повећање стања дужника било би зватво веће, али су 
муштерије, варочито после избијања рата, Орже плаћале. 
Тиме je олакшано вастојан>е „Исиса" д. д. да ее што боље 
снабде робом. Иначе како изгледа, извесан део позиције 
дужеика отпада ва плаћања уиапред лиферантима. У по- 
ређењу ca дужвицима и робом аве остале позиције у ак- 
тиви играју споредву улогу.

Благодарећи појачаном прс»мету приход од робе у
1939 износио je 9,5 мил. и био je за 786 хиљ. дин. већи 01Д 
oiaoir у  1938. За 410 хиљ. двн. повећали -су се у 1939 у 
одвосу ва претходву годиву н управни трошкови, због во- 
повећања броја вамештевика и повишења плата. Издаци 
за порез у 1939 бвли icy стварво :вешто мањи него у врет- 
ходној гздини, али са»о за то што до краја 1939 јзш  иије 
био уследво разрез пореза за 1938. Због тога je и резер- 
висан извое од 600 хиљ. дин. који je  књижем у корист ра- 
чува „фонда за ворез”. Дотација резерви за дубиозе у
1939 била je зватно! мања од ове и з 1938 или 1937 годиие. 
Kao резултат свега тога јавило се иавесво пзвећање чистог 
добитка. Заједво ca превооом из претходве го.двие овај je 
извосиз 936 х.иљ. дин., a сивако je подељен: 350 хиљ. див. 
за повећање резервког фовда, 400 хиљ. за 8%, дввиденду, 
132 хиљ. за тантијему управи и награду члавовима ®ад- 
зорвог здбора в 54 хиљ. за прек‘ос на нов рачун^

У управи била су г.г.: д-р Славко Цимерман (прет- 
седнш ), М,г. Рихард Сушни« (потпретседник), д-р Мирз 
слав Чабриан, Мг. Фран>о Частек, Драгаи Хруш, Мг. Ми- 
ливој Јевремојвић, Мг. Драгољуб Лазић, Мг. Хквко Ми- 
»етвћ и д-р Бра^вко Цимермгав. У палзорнз-.м одбору су 
гаспода Мг. И вз Деввдћ (ирочелиик), Мг. Мирко Клешчић 
и Мг. Владисмир Сиигер.

ČINOVNIČKA BANKA A, 0 . — BEOGRAB
činovnička banka spada u red profesionalnih kreditnih 

zavoda. Na to ukazuje i naziv njezine firme. Osnovana je 
pred k raj 1898 kao.»činovnička: zadruga za uzajamno poma-



ganje i štednju«. Početkom  1922 firm a je pretvorena u d a
našnju, a iz zadruge je  nastala akcionarska banka. Međutim, 
kao što svake? lice nije moglo da postane zadrugar ove u sta 
nove, tako je i akoionarstvo, bar u principu, bilo ograničeno 
да činovnike i pripadnike slobodnih profesija, t e k  kao  na- 
àednici ovih: akcionara mogu to  biti i trgovci, • industrijalci 
itd. Inače,, i među aktivnim poslovima činovničke -banke još 
»vek je najvažniji — davanje kredita državnim službenicima 
i penzionerima. Podcijeni krediti su obezbeđeni adm inistrativ
nom, obustavom od plate i penzije, ili drugim podlogam a re- 
žrijif, vrednosti, Zatim je i visina svakog pojedinog kredita 
umerena. Kada se to  ima u vidu, lako je oceniti kako veliku 
sigurnosti t a k o  i likvidnost plasmana činovničke banke*

Do izbijanja bankarske krize volumen bančinih poslova 
se gotovo stalno proširivao, tako da je  ona krajem  1930 
radila; . :s obrtnim  kapitalom od 40,75 miL din. U vezi sa 
bankarskom krizom i pojavam a koje su ovu pratile bančinu 
obrtni _ kapital do k raja 1934 bio je pao na 27,04 mil. Do 
k raja  1988 opet је  ̂ po rastao  na 33,29 mil., ali je već u 1939 
smanjen na nešto ispod 30 mil. Krajem prošle godine iznosio 
je 28,53. mil.. din. Ako se izuzme privremeno povećanje iz
1933 vidi se da se obrtni kapital bančin od 1934 do k raja
1940 stalno kretao  između 27 i 30 mil. din. To znači da je  i 
krajem  1,940 njegova visina bila potpuno normalna.

.:U sivoiii poslednjem izveštaju bančina"uprava napominje, 
da su u ,1940 godini zbog ratnog stanja prilike za normalan i 
uspešan rad bile nepovoljne.. To je otežavalo bančinu delatnost. 
Međutim,, banfine poslove uprava je  u prošloj godini, kao i 
ranije, obavljala sa maksimalnom opreznošću, starajući se da 
sačuva bančinu imovinu i njenu punu stabilnu vrednost. Pri 
odobravanju kredita klijentim a sigurnost ponuđene podloge 
cenzurisaria je čak strožije no inače, a zajmovi u velikim su
mama nisu uopšte odobravam.

činovnička banka nije se nikada bavila Spekulativnim 
poslovima, a nije nikada išla ni za velikim zaradama, je r  se 
na prvom mestu starala o sigurnosti i čuvanju stečenog po- 
verenja. Treba konstatovati da ona, uprkos tome, svoje akci- 
onare nije nikada ostavila bez dividende. Za 19в1 isplatila im 
je 8°/o, za 1932 i 1933 po 7%, u tri naredne godine po 5% i 
ž a ‘pošleđnje četiri godine po 6%. ;

: Aktiva 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara
Gotovina 461 474 658 463
Menice 17.653 19.881 16.510 16.799
Zajam ria- zaloge 392 420 375 294
Tekući računi 2.301 2.368 1..765 1.158
H artije od vrednosti 4.415 4.578 3.313 2.910
H artije rez. fonda ------ ------ 1.016 1.274
Nepokret. rez. fonda ------ ------ 2.163 1.770
Nepokretnosti 4.055 5.570 3.407 3.567
Razna ,aktiva — — 495 344

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Bančini fondovi 3.255 3.543 3.-664 3,695
Penzioni fond 230 234 229 210
Ulozi 6,241 6.618 6.212 6.550
Tekući računi 2.848 3.034 276-9 2.296
Reeskont 4.024 7.057 4.300 3.530
Razna pasiva 1.964 2.071 1,800 1.565
Tantijema 115 133 128 131
Dividenda 600 600 600 600

Ostave i obaveze 14.599 12.077 8.209 9.572 Ж  У
Zbir bilansa 43.877 45.368 37.911 38.152
Obrtni kapital 29.278 33.291 29.702 28.580 Ш т

: Rashodi

Kam ata. 1.861 2.460 2.109 2.143 B U G J 9
Troškovi 883 3.335 1.054 1.365
Otpisi ' 219 ------ ----- - 202
Dobitak 720 835 815 820 Sadržaj :

Prihodi
Kamata
Od hart, od vrednosti

1.816
248

2.460
214

2.109
185

2143
152

Trgovač
Zanatlijs

Od imanja 442 296 328 735 TRGOVAČK
Napi. otpis, potrl 63 70 56 35 Najveći dei
Razni 38 58 125 72 skoncentrisan je
Zbir prihoda ili rashoda 2.652 3.098 2.804 3.137 dustri„skih predu

Tuđa sredstva su samo neznatno veća od sopstvenih. 
Glavnica je ostala nepromen„ena sa 10 mil., a bančini fondovi 
iznose 3,69 mil. (za 31 hilj. din. više nego krajem  1939). Đd 
tuđih sredstava najveći su »ulozi«, koji su bilansirani sa 6,55 
miL din. Banka je vršila isplate ulagačima uvek tačno i bez 
odlaganja. Blagodareći tome ona je bila pošteđena od svake 
navale ulagača, čak i u momentima najjače finansijske krize 
Inače, ovde je stan je  uloga prilično stacionarno. Iako je  
prošla godina bila dosta burna, ipak oni pokazuju izvesno 
povećanje prem a prethodnoj godini. Nasuprot tome reeskont 
i pasivni tekući račun: su se smanjili. Ove dvè pozicije iznose 
5 83 mil. prema 7,07 mil. krajem  1939. I razna pasiva je  za 
235 hilj. din. manja nego u 1939. Iskazana je sa 1,56 mil. din.

Najveći deo sredstava plasiran je  u eskont menica. Na 
njih otpada 58,7% cele aktive odnosno 16,8 mil, din., za. 
nepunih 300 hilj. din. više nego krajem  prethodne godine.; 
To su najvećim delom menice činovnika i penzionera, ći.,im 
molbama za kredite banka uvek izlazi u susret. Aktivni tekući 
računi, koji su pretstavnici kredita privredi, iznose svega 1,15 
mil. prema 1,76 mil. u prethodnoj i 2,36 mil. din. krajem
1938 god. H artije od vrednosti, od kojih otpada nešto manje 
od jedne trećine na one rezervnog fonda, bilansirane su sa 
4,18 mil., a nepokretnosti sa 5,33 mil. din. N epokretnosti pret- 
stavljaju u bančinom biiansu vrlo važnu poziciju, je r  im 
vrednost stalno raste, a neke daju i povoljnu rentu. Pored 
ostalih imanja, Banka ima leipi plac na Cvetnom trgu , gde 
treba da se sazida bančin dom.

Prihodi u 1940 iznosili su 3,13. mil., za 333 hilj,, din. 
više.nego u 1939. Ovaj višak ostvaren je  prodajom  izvesnih 
imanja, koja je banka u svoje vreme morala otkupiti od 
svojih dužnika radi naplate potraživanja. Izdaci za kam alu 
u 1940 bili su za 186 hilj. din. manji nego u prethodnoj go 
dini, ali su troškovi veći, naročito zbog znatno jačeg pore- 
skog opterećenja, čisti dobitak iznosi 826 hilj. prema 815 
hilj. u 1939. Od toga je upotrebljeno 600 hilj. din. za isplatu 
&Чб dividende, 131 hilj. za ta n t:j=mu, 82 hilj. za povećanje re
zervnog i 7 hilj. din. za povećanje penzionog fonda.

U upravi su bila gospoda: Mihailo Cocić (pretseđnik), 
Petar Petrović, P etar Mladenović, Dragić Soldatović, Sve- 
tislav Đorđević i d-r Stevan Sagadin. Potpretsednik upravnog 
odbora bio je  poč. Jerem ija Živanović. U nadzornom odboru 
nalazila su se g.g.: inž. Đorđe Mijović (pretseđnik), Jovan 
Dravić (potpretsednik), Jakov Davičo, Brana Marković i d-r 
Andrà Gojković. D irektor Činovničke banke je g. P etar Mla
denović.
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Sadržaj :
Trgovačko-industrijska banka, Beograd 
Zanatlijska kreditna banka a. d. — Beograd. 

TRGOVAČKO-INDUSTRIJSKA BANKA, BEOGRAD

Najveći deo aktivnosti Trgovačko-industrijske banke 
skoncentrisan je  na fm ansiranje i eksploatisanje njenih in
dustrijskih preduzeća. Bankarski posao vodi se takođe, ali 
— moglo bi se reći — samo kao sporedno zanimanje. Na 
pozicije koje su u bančinom bilansu za 1940 godinu navedene 
pod krupnim  nazivom »bankarski poslovi« otpada samo 
7,5% od njezine ukupne aktive. Kada bi se iz te  grupe po
slova izdvojile hartije od vrednosti rezervnog fonda i go to
vina, videlo bi se da na »bankarske poslove«, u stvari, ne 
otpadaju ni puna 3°/o od  ukupne aktive. Od ukupnih sred
stava, koja su iskazana sa 68,76 mil. din., plasirano je  svega
1,56 mil. u aktivne tekuće račune, 273 hilj. din. u eskont me- 
nica i 191 hilj. u hartije od vrednosti (na nostro-kontu).

Ravno 92,5°/o aktive otpada na akcije i dugovanja 
bančinih industrijskih preduzeća. Banka je  angažovana u ne
koliko grana industrijske delatnosti — u električnoj indu
striji, u šumskoj odnosno dravskoj industriji, u industriji 
lignita i u industriji kamena. Njena dva električna preduze
ća, »Elektro-Makiš« i »Jelica«, imaju oblik samostalnih akci
onarskih društava, ali se gotovo sve akcije nalaze u po rtfe
lju Trgovačko-industrijske banke. »Strugara Makiš«, rudnik 
lignita »Karbo-Makiš« i majdan kam ena »Mlado Nagoričane« 
su u strukturelnom  sastavu banke i vode se u njezinoj ne
posrednoj režiji.

Trgovačko-industrijska banka ušla je u industriju od
mah posle svoga osnivanja (1920 godine). Glavni posao, kome 
se ona odmah u početku bila posvetila, bio je  eksploatacija 
Suma u Bosni. U vezi s tim podignuta je strugara kod Ma- 
kiša, zbog zgodnog, položaja prem a Savi. Za pogon strugare 
podignuta je, zatim, električna centrala, koja je kao pogonski 
m aterijal mogla da iskoristi i o tpatke strugare; višak elek
trične energije prodavan je beogradskoj opštini za potebe 
vodovoda, a kad je obezbeđeno isključivo pravo prodaje 
električne energije na te rito riji Žarkova i Čukarice i kad je 
došao ugovor sa beogradskom  opširnom o osvetlenju topči- 
đerskog i čukaričkog rejona, prvobitna mala centrala kod 
Makiša je i znatno poširena. Tada je izgledalo da će i ceo 
Beograd postati područjem »Elektro-Makiša«. Međutim, po 
što je  podizanje nove beogradske električne centrale bilo po- 
vereno Švajcarcima, njegova ekspanzija je  upućena na drugu 
stranu, najpre u Srem, a zatim i u Šumadiju.

Da bi svom električnom preduzeću obezbedila potrebni 
pogonski materijal, Trgovačko-industrijska banka ušla je  u 
toku 1936 u industriju lignita otkupom koncesije »Baroševac 
i Junkovac« kod sela Vreoca, u Lazarevačkom srezu. U toku
1937 Banka je dobila i novu koncesiju za eksploataciju ko- 
lubarskih lignitskih naslaga. Iz ove dve koncesije, koje su 
bile nas’onjene jedna na drugu, nastao je  »Karbo-Makiš«, 
koji treba da zauzme vodeće mesto u dom enu naše eksplo
atacije lignita. Oslanjajući se na ove bogate naslage lignita)

»Elektro-Makiš« je odmah u 1936 pristupio izgradnji velike 
kalorične centrale u Vreocima, koja je  zatim nekoliko puta 
proširivana. Logika stvari je zahtevala da bogati izvor elek^ 
trične energije u Vreocima izazove i dalje širenje koncerna 
Trgovačko-industrijske banke. Posledica tog  logičkog ra
zvitka bila je u 1927 godini izvršeni otkup akcija sJ elice 
a. d.«, drugog afiliranog preduzeća koje radi u električnoj 
industriji i koje je imalo svoje centrale u čačku, Kragujevcu 
i Jagodini.

Elektrifikaciono područje Trgovačko-industrijske banke 
danas je  po terito riji koju napaja elektricitetom najprostra
nije u celoj državi. Ono ide od Šapca preko Srema i Beo
grada do velike kalorične centrale u Vreocima kod Lazarevča, 
a odatle do Valjeva s jedne strane, a prekd Kragujevca do 
Jagodine, Čačka, Kraljeva i Vrnjačke banje s druge strane: 
U izgradnji je  i dalekovod kojim će se centrala U Vreocima 
preko Uba direktno povezati sa Šapcem.

Na snagu koncerna Trgovačko-industrijske banke uka
zuju i sledeće cifre, i to: '
1. Glavnice Banke, Elektro-M akiša i Jelice iznose 35 mil. din.
2. U stalnim rezervnim fondovima i fondovima

za povećanje glavnice 31-XII-1940 bilo je 26 mil. din:
3. U amortizacionim fondovima kod banke i

njenih afilijacija bilo je 78 mil. din.
Dakle, sopstvena sredstva iznosila su ukupno 139 mil. din.

U svojim izveštajima, koji redovno spadaju u red 
najboljih poslovnih izveštaja akcionarskih društava kod nas, 
Trgovačko-industrijska banka praktikuje savršeni publicitet 
i sama daje iskrenu analizu glavnih pozicija svojih za
vršnih računa. Prva dva odeljka poslednjeg bančinog izve
štaja posvećena su prikazu opštih i privrednih prilika u sve
tu u prošloj godini, kao i prikazu opštih privrednih prilika u 
našoj zemlji. U daljim odeljcima izloženo je prošlogod šnje 
stanje šumske i uljarske i ndustrije kod nas, poslovanje ban
činih preduzeća i kretanje svih važnijih bančinih poslova^

U pogledu prilika ts našoj šumskoj industriji banEina 
uprava konstatuje da je početak prošle godine pokazivao 
znake normalnog razvoja i relatvnog prosperiteta. Odmah 
iza toga bio je nastupio period nezapamćenog poleta, ali je 
ovaj naglo pesečen junskim događajima na zapadnom evrop
skom vojištu, koji su iz osnova izmenili situaciju i s ta 
vili naš izvoz šumskih produkata pred  vrlo ozbiljne probleme. 
Nordijske zemlje oduzele su nam nemačko tržište, a blokada 
u Sredozemnom Moru — prekom orske pijace, tako da je 
izvoz morao da se ograniči na suseđne zemlje i da se p re
vozi gotovo jedino železničkim putevima. Izgledi za plasman 
šumskih proizvoda u ovoj godini prilično su nepovoljni, je r  
smo od mnogih tržišta otsečeni, a usled neredovnih prilika 
znatno je paralisana i domaća građevinska delatnost. Znatne 
teškoće javljaju se i zbog sve jačeg posktopljivanja radne 
snage.
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Šumsko pređuzeće Trgovačko-industrijske banke — 
S trugara Makiš ušla je  u prosta godinu sa velikim lagerim a 
spremljenih sirovina, tako da je u punoj meri mogia da isko
risti konjunkturu iz prve polovine .prošle godine. Ma da se 
je radilo gotovo danonoćno sve do p red  k ra j juna, ipak je  u 
poŠloj godini prerađeno za 11% manje drveta nego u 1939, 
koja je bila rekordna godina. U prvoj polovini 194Ö bile su i 
cene u porastu. Pošle su se stabilizovale i najzad nešto pale. 
Pad cena u drugoj polovini 1940 bio je još veći, da nije ne
prekidnog povećanja proizvodnih troškova. Naime, ukupni 
porast cena iznosio je 39% prem a cenama iz prethodne go 
dine, dok su proizvodni troškovi porasli za 55%. Jednu čet
vrtinu ukupne prošlogodišnje proizvodnje S trugare Makiš je 
izvezla u M ađarsku i Francusku. Poslovni uspeh ovog pre- 
duzeća je  vrlo povoljan. Prihod neumanjen amortizacijama 
strugare i o'pštom režijom iznosio je 7,8 mil., za 2,3 mil. 
din. više nego u 1939 U novu poslovnu godinu Stugara ulazi 
nesnabdevena sirovinama, a nepovoljne su i prodajne prilike 
za drvo. S druge strane onemogućavaju normalno poslovanje 
i p reterani zahtevi za povišenje nadnica.

Evo podataka o sredstvima s kojim a radi S trugara:
. Investicije Г937 .1938 1939 1940
Zemljište i zgrade 2.981 2.да1 2.983 3.092
Mašinerije strugare 89 100 100 138
Rez. elektr. centr. l din. 1 din. 1 din. . 1 din.
P ruga i mostovi 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.
Prav. srecL, alat, nam. 483 525 575 669

Ukupno 3.553 3.607 3.658 3.899
O brtni kapital

izrađena građa 478 399 962 1.074
Sirovine na lageru 197 mi 1.671 635
Dužnici za građu 2.632 1.868 3198 2.847
Šumska eksploatacija 2.079 3.995 4.553 2.Ó68

Ukupno 5.386 6.963 10.384 6.624
Krajem 1940 ukupna sredstva S trugare iznosila su 10,5

mil,, жа 3,5 mik din. manje nego u prethodnoj godini. Na^ 
bavna vrednost investicija iznosila je  oko 10,4 mil., ali je veći 
deo odnosnih izdataka još ranije ugašen amortizacijama. U 
poslednjem bilansu ukupne investicije S trugare iskazane su 
sa 3,9 mil. U prošloj godini, za nove investicije izdato je 240 
hilj. din. O brtni kapital S trugare smanjen je prema prethodnoj 
godini za 3,76 mil. Od toga otpada oko 1 mil. din. na sma
njenje vrednosti lagera »sirovina« i 2,5 mil. na smanjenje 
vrednosti »šumske eksploatacije«. I pored zakona o snabde* 
vanju šumske industrije sirovinama, pređuzeće je, kao što 
se vidi, slabo snabdeveno.

Poslovi bančinog ugljarskog pređuzeća razvijali su se 
u prošloj godini dosta normalno. Proizvodnja je, doduše, 
bila usporavana povremenom oskudicom radne snage, ali je 
u odnosu na prethodnu godinu ipak povećana za daljih 45%. 
Ako se produkcija u 1936, u k o jo j se počelo s eksploatacijom, 
obeleži sa 100, onda se ona iz sledećih godina m ora obeležiti 
sledecim indeksnim brojevima:

1936 1937 1938 1939 1940
100 231 6.007 16.667 24.200

Dok se je električna industrija u prošloj godini gotovo 
ü ceioj zemlji borila sa stalnom  neštašicom uglja, dotle je 
centrala u Vreocima, kao  glavni energijski izvor prostranog 
potrošačkog područja, snabdevana bez smetnji i p repreka do
voljnim količinama gorevnog materijala, a obezbeđena je i 
snažnim rezervama u uglju. Trgovačko-inđustrijska banka 
pojavila .se u prošloj godini prviput i na pijaci sa proizve
denim viškovima od približno 5%. P rodaja je skopčana sa 
izvesnim teškoćama, jer su depoi uglja Karbo-Makiša. uda
ljeni oko 7 km od najbliže železničke stanice. To ne izaziva 
samo povećanje prevoznih troškova, nego i ozbiljne sm etnje

za organizovanje prenosa većih količina. U toku prošle go
dine u rudniku, su vršene nove investicije na mehanizaciji rada, 
i izgradnji radničkih kolonija. Inače, uprkos povećanoj p ro 
izvodnji, prošlogodišnji poslovni rezultat Karbo-Makiša b io  je 
nepovoljniji, od onog iz 1939, što je  posledica povećanja p ro 
izvodnih troškova. Uprava bančina sm atra da su ovi već do:- 
segli svoj -plafon i . da bi trebalo da se stabilizuju. Na tome: 
i na projektim a koji se odnose na organizovanje transporta  
zasniva se optimizam u pogledu budućeg razvitka ovog p re
duzeća.

Analizu bi 1 ansa Elekto-M akišt a. đ. donosimo u istom 
broju. Zbog toga se ovde ne moramo osvrtati na razvitak 
njegovih poslova. Rad »Jelice t. d. — čačak« posle nepune 
tri godine pod okriljem Trgovačko-industrijske banke p o 
kazuje vidne znakove ozdravljenja i napretka. Od svoga osni
vanja p re  20 godina, pa sve do dolaska pod okrilje Trgovačko- 
industrijiske banke u 1937 godini »Jelica a. d.« bila je amor- 
tizovala od svojih investicija svega 2 mil. din. dok je za po- 
slednje tri godine odvojeno u amortizacione . fondove preko 
17 mil., delom, doduše, blagodareći sniženju glavnice. U 1940, 
pored izvršenih punih dotacija u am ortizacione fondove od 
2,17 m il, »Jelica« je ostvarila i čist dobittk od 879 hilj. din., 
od koga su 852 hilj. unete -u rezervne fondove. Inače, ovo 
pređuzeće postaje iz dana u dan ükvidnije, ima sada uravno
težene rashode i rastuće prihode, realne vrednosti aktivnih 
pozicija, a pasivu kontentrisanu u jednom jedinom poveriocu 
dugoročnog karak tera i uz vanredno povoljan kamatnjak'. 
Kod Trgovačko-industrijske banke ova afilijacija ima. ulog 
na tekućem računu od 1,56 mil. Taj ulog bio bi još i veći 
da ona nije učestvovala u osnivanju Fabrike letelica »Utva 
a. d., Pančevo«, gde se je  angažovala sa skoro 2 mil. din. 
potpuno uplaćenih akcija. P orast potrošnje električne ener
gije u području »Jelice« -u odnosu na prethodnu godinu iz
nosio je 3®%, dok su bruto  prihodi povećani za skoro 30°/». 
U odnosu na 1937 po trošnja u 1940 bila je za preko 80% veća.

Bilansi Trgovačko-industrijske banke za 1940 i tri 
prethodne godine ovako izgledaju:

Aktiva 1937 1938 1939 1940
Bankarski poslovi u hiljadama dinara

Gotovina 1.470 1.798 684 1.769
H artije od vrednosti 26 26 246 191
H artije rez. fonda 489 1.052 1.004 1.214
Menice 260 267 286 273
Tekući računi 1.963 2.555 1.986 1.560
Nameštaj i pribor 94 130 142 151
Zbir bilansa bank. posi. 4.302 5.828 4.347 5.158

Industrijski poslovi
Elektro-M akiš, efekti 15.297 15.297 15.297 15.297
Elektro-M akiš, tek. rač. 17.360 22.536 22.302 25.229
Jelica a. d., efekti 3.351 3.444 3.467 3.356
Jelica a. d., tek. rač. 188 729 __ —
Strugara »Makiš« 8.939 10.560 14.043 10.523
Rudnik »Karbo-Makiš« 4.093 4.835 6.001 8.059
Majdan kamena 569 291 132 94
Zbir ind. posla 49.787 57.692 61.243 62.568
Razna aktiva 227 289 618 1.048
Kaucije, gar., ostave 46.804 54:923 61.459 66.480

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.Ш0 10.000
Stalni rez. fond 1.579 1.746 2.069 2.440
Ösobeni rez. fond 7.391 .9560 10.281 12 250
Kurs. razl, efekata 916 974 1.000 1.035
Fond za dubioze 107 125 138 178
Amort. fond strugare 1.804 1.997 2.148 2.303
Amort. fond rudnika 85 548 ' 1.301 2.21»
Sopstvena sredstva 21:882 24.950 26,937' 30.428

Penzioni fond čin 
Akcepti 
Tekući računi 
Tek. rač. »Jelice 
Ulozi na štednju 
Poverioci — otv. 
Divid. i tantijems 
Razna pasiva 
PrenOs č. dobitka 
Zbir bilansa 
Obrtni kapital

Samo u toki 
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Elektro-Makiš^. 
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a. U toku prošle go- Penzioni fond čin, 456 540 590 m
: na mehanizaciji rada, Akcepti 9.200 11.910 14.580 10.000
prkos povećanoj pro- Tekući računi 12.193 15.643 11.520 12.828
t Karbo-Makiša bio je Tek. rač. »Jelice a, d.« — —- 1.543 1.562
sledica povećanja p ro  Ulozi na štednju 6.418 6.603 5.468 7.900
tra da su ovi već do:- Poverioci — otv. rač. 2.737 2.552 3.933 .2.873
: stabilizuju. Na tome Divid. i tantijem a 1.432 1.712 1.492 1.789
:anizovanje transporta Razna pasiva . __ . _ . — 402
:g razvitka ovog p re Prenös č. dobitka .—  ■ : ' 143 266

Zbir bilansa 101.122 118.733 127.667 135.245
ti. donosimo u istoni Obrtni kapital 54.318. 63.810 66.208 68.764

Čačak« posle nepune 
dustrijske banke p o 
retka. Ođ svoga osni- 
od okrilje Trgovačko- 

a. d.« bila je amor- 
1. din. dok je za po- 
icione . fondove preko 
nju glavnice. U 1940, 
tizacione fondove ođ 
ittk  od 879 hilj. din., 

fondove. Inače, ovo* 
je, ima sada uravno- 
le vređnosti aktivnih 
m jedinom p-overioeu 
dovoljan kam atnjak1, 
afilijacija ima ulog 

og bio bi još i veći 
3'brike letelica »Utva 
sa skoro 2 mil. din. 
>nje električne ener- 
srethodnu godinu iz- 
ećani za skoro 30®/».
; za preko 80% veća.
ike za 1940 i tri

8 1939 1940
jađama dinara
8 684 1.769
6 246 191
2 1.004 1.214
7 285 273
5 1.986 1.560
0 142 151
i? 4.347 5.1-58

7 15.297 15.297
5 22.302 25.229
l
i
)

3.467 3.356

14.043 10.523
i 6.001 8.059
£ч ; 132 94
; 61.243 62.568
> 618 1.048
( 61.459 66.480

1 10.000 10.000
i 2.069 2.440
1 10.281 12 250

1.000 1.035
i 138 178.

2.148 2.303
' 1.301 2.2Ш
26.937 ' 30,423

Samo u toku posleđnjih 5 godina preduzeća Trgovačko- 
industrijske banke uložila su u investicije skoro 7$ mil. din. 
Od toga otpada 58,3 mil. din. na nove investicije samo kod 
Elektro-M akiš^. Kod razvitka posla ovakvom brzinom 
obično postoje dve opasnosti; opasnost pogrešnih investicija
i, zbog toga, nerentabinlog plasmana kapitalai, i opasnost 
od skupih i nedovoljno dugoročnih dugova. Kod Trgovačko* 
industrijske banke nije nastupilo ni jedno ni drugo. Poslovni 
rezultati koje ostvaruju bančina preduzeća najbolji su do
kaz rentabilnosti izvršenih investicija. U pogledu kontrahiranja 
eventualnih »skupih i nedovoljno dugoročnih dugova« treba 
prim etiti da su sva preduzeća, izutzev »Elektro-M akišs i »Je- 
licu« u neposrednom stru-kturelnom sastavu Banke. Za Je- 
licu je već naglašeno da je njezina celokupna pasiva koneen- 
trisana u jednom jedinom poveriocu dugoročnog karak tera  i 
da je  odnosni kam atnjak vanredno povoljan. sElektro- 
Makiš«, pak, kod koga je investiciona delatnost bila najjača, 
gotovo i nema drugih obaveza, osim one kod Trgovačko-in- 
dustrijske banke. To znači da bi se eventualna opasnost, uko
liko ona postoji, morala ispoljiti u pasivi same Banke.

Gornja tablica pokazuje nam da od takve opasnosti 
nema ni traga. Ukupna sredstva s kojima radi Banka iznose 
68,76 mil. din. Od toga otpada 30,4 mil. din. na bančine sop- 
stvena sredstva, što znači da se odnos sopstvenih sredstava 
prem a pozajmljenim sredsvima ima kao 100 prem a 126. Ovaj 
je  odnos u . 1939 bio 100 prema 146, a u 1938 god. 100 prema 
156. To znači da su tuđa sredstva samo neznatno veća od 
sopstvenih. Pored toga, jasno se vidi da Banka izbegava 
kratkoročna tuđa sredstva. Time se može i objasniti činjenica 
da su ovde »akcepti« i srednjeročni ^pasivni tekući računi« 
daleko značajniji od uloga. Na ove posleđnje otpada samo 
11®/о od ukupnih sredstava s kojim a banka radi, odnosno 7,9 
rhii., za oko 2.5 mil. din. više nego krajem  1939. Pasivni 
tekući računi su takođe za 1,3 mil. veći nego u 1939, ali su 
»akcepti«, koji takođe pretstavljaju  srednjoročne obaveze, 
za 4,58 mit. din. manji. Pro-saldo obaveze su u prošloj godini 
smanjene za blizu 2 mil. din., dok su sopstvena sredstva po 
većana za 3,5 mil.

Na strani aktive vidimo da toančin angažman u indu
striji iznosi 62,5 mil. Od toga otpada 16,85% na investicije 
j obrtni kapital strugare, 13°/o na rudnik lignita, 0,15% na 
majdan kamena i ravno 70% na električnu industriju (i to 
5,3% na akcije »Jelice«, 24,4% na akcije »Elekro-Makiša« i 
40,3% na kredit po tek. računu, ko ji je odobren »Elektro- 
Makišu).

U prošloj godini došlo je do povećanja angažmana u 
električnoj industriji za skoro 3 mil., i to  skoro isključivo 
kod kredita Elektro-M akišu. Kao što je već ranije spome
nuto, investicije S trugare povećane su za 240 hilj., a njen 
obrtni kapital smanjen je  prem a prethodnoj godini za 3,76 
mil. U rudarskom poslu došlo je do povećanja angažmana 
za oko 2 mil. din., uglavnom za nove investicije kod rudnika 
lignita'. Kod grupe bankarskih poslova gotovina je povećana 
ta  skoro 1,1 mil., a dužnici po eskontu i tekućim računima 
m anjen! su ukupno za oko 500 hilj. din.

Račun gubitka i dobitka
' Rashodi 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara
i’roškovi 1.914 2.016 2.599 3,293
Kamate i provizije 1.385 1.939 2.252 " 1.995
Gub. kam. majdana 15 .. — ' — - 4
Gub. rudn. lignita 319 84 Su —
Amortizacija:

ikad S trugare 183 194 150 ; >156
kod lig. ru d n ik a , 85 462 / 764 ; : 9Ì.7

Otpis nenapl. potr. ’ 198 52 ■ —i" 92
Osobenom rez. fondu 1.500 1.500 ■ _ 1.50Ö
Čista dobit 2.108 2.559 : 2.623 2.944

Podela dobiti
’ Г

Rezervnom fondu 105 128 262 305
Osobenom fondu 550 669 700 . 456
Penzionom fondu 21 26 . 26 . 29
Tantijema 422 512 525 589
Dividenda 1.000 1.200 967 1.200
Pril. u dobr. svrhe 10 25 ' — ' 100
Prenos u si. god. — 143 266

Prihodi
Prenos dobiti __ — __ 14|
Kamata i proviz. 1.471 2.056 2.442 1 .Ш
Od hart, od vređn. — I 1 ___
Od strugare Makiš 6207 6.586 5.522 7.800
Od rudn. lignita __ 1— 383 97
Ođ kam. majdana — 62 5 ' .—
Razni prihodi 30 102 25 "2 5
Zbir prih. ili rash. 7.708 8.807 8.379 10897

Ukupno povećanje bruto  prihoda prema prethodnoj g o 
dini iznosi 2,5 mil., odnosno za oko 30%. Najveći deo prihcda 
dala je i prošle godine S trugara, i to  7,8 mil., za skoro 2.1’ 
mil. din. više nego u 1939. Prihodi ođ kam ata i provizije iz
nosili su 2,82 mil. i bili su takođe za 380 hilj. veći od o,.;h 
u prethodnoj godini. N asuprot tome, prihodi od ruđtrka: 
uirn'la bili su za skoro 300 hilj. din. manji nego u 193i. Oni' 
iznose nepunih 100 hilj. din. »Elektro-Makiš« i »Jelica« ni za>
1940 ne dele dividendu. Međutim, već smo ukazali na šv>'; 
jače snaženje »Jelice«, a »Elektro-Makiš« je u stalnom uspo
nu. Dividendu ne deli, je r neprekidno povećava svoj ■■ izvore: 
t-rc-lzvodnje, kao i svoje mreže za transport energije. Kao 
što je već spomenuto, samo za posleđnjih: 5 godina Elettro»: 
Mal«iš uložio je u nove investicije 58 3 mil. din. Za u to  vreme 
on je amortizovao od investicija blizu 30 mil. Uostalom* 
Elektro-M akiš nalazi se još uvek u fazi snažnog investiranja. 
Predviđeni program  investicija za tekuću go.ln’u dostiže vi
sinu od 20 mil. din. Baš i7 tih razloga Trgowick.j-industniska 
banka lišila se za posledriil- 6 godina div. 1 ч т е  ovog pie-; 
đu-eca, u koje je uloženo najviše bančinih sredstava. M«vi. 
đutim, za to su u Elektro-M akišu, pored s.iažnil, d i 'ta r j* . 
? i,ortizacivnim fondovima, akumulirani do dam s i razni ч -  
7 *. rvni fondovi od 8,7 mil din.

Ka strani rashoda vidimo da su bančini režijski tio - 
ilktvi povećani za skoro 700 hilj., na 2,29 mil. t, 1919, što je, 
tt 'u v n o m  posledica povećanja javnih te re n . ^ .islio li na ka- 
та ге  smanjeni su u ođr.osu na prethodnu g jiin rj zy. £60 
h :lj dir*., a am ortizacioni otpisi struga)e. : r.iđni'ia i gn;t a . 
su j> !w ćsn: za 168 hilj. din

Posle pokrića svih rashoda, odvajanje za amortizaciju 
i izvršene vanredne dotacije od 1,5 mil. din. osobenom re 
zervnom fondu ostao je čisti dobitak od 2,8 mil., ne raču
najući tu  i prenos iz prethodne godine. Deli se dividenda 
od 12% prem a 8% u 1939 g., 12% u 1938 i po 10% u čitavom- 
nizu ranijih godina.

U upravi bila su gospoda: Vaso T. Knežević (jiretseđ-



nfk), Miioje Ž. Radošević, A leksandar R. Pavlović, Anđreja 
Tošić i Aleksandar T. Tadić. Članovi nadzornog odbora su 
g. g.: Košta Mijatović (pretsednik), Božidar Zivković, Sveta 
J. Stanković, Milorad T. Tadić i Nikola Stevanović. Bančin 
direktor je g. Aleksandar T. Tadić.

ZANATLIJSKA KREDITNA BANKA A. D. — BEOGRAD

U toku nekoliko pos'.ednjih godina kod Zanatlijske k re 
ditne banke desilo se je  niz interesantnih promena. Banka se 
je  ranije dosta bavila davanjem zajmova na zaloge. U toku
1937 i 1938 ta  vrsta poslova je  činjenica da je Banka u 1938 
ušla u industrijski posao. Te godine ona je osnovala akcio
narsk a  društvo pod imenom »Zvezda« a. d- za industriju, i to 
-radi kupovina fabrike Spiritosa »VSetečka«, koja je, kao što 
je  poznato, u svoje vreme bila pala pod stečaj. U toku prošle 
.godine akcije nove fabrike Spiritosa »Zvezda« a. d. opet su 
prodate. U zamenu za to  Zanatlijska kreditna banka osnovala 
je  opet jedno novo akcionarsko društvo, i to  za tekstilnu in
dustriju: »Bit a. d. za industriju i trgovinu«, čija glavnica iz
nosi 2 mil. din. Pored toga što učestvuje najvećim delom u 
glavnici ovog novog društva, Banka je nam erna i da ga fi- 
nansira Inače, za podižanje fabričkih zgrada ovo novo d ru 
štvo je kupilo oko 2 hektara zemljišta u Rakovici. Planovi za 
odnosne zgrade su već gotovi, a uskoro će se početi i s g ra 
đenjem. Mašine su takođe već poručene još pre pola godine, 
tako da će fabrika, kako izgleda, već ove godine otpočeti rad.

Banka je u 1939 prodala i svoje imanje u Poenkareovoj 
ulici br. 8, gde su se nalazile i njezine kancelarije. U zamenu 
za to  kupila je  jedno imanje između u'.ica Kralja Petra, Ra- 
jićeve i Knez Mihajlove 52. U tu  novu zgradu useljene su 
1 maja 1940 i bančine kancelarije. Inače, to  novo im anje je 
za Banku i bolje i povoljnije. Ono u Poenkareovoj ulici p re 
dato je zbog toga, što je  imalo suviše malo lica, tako da se 
na njemu nije mogla podići zgodna zgrada za rentu.

Glavne bilansne pozicije Zanatlijske kreditne banke za 
poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Aktiva 1937

u

1938

hiljadama

1939

dinara

1940

Gotovina 1.782 384 710 999
Menice 4.127 4.537 5.500 6.542
Tekući račun 227 4.987 3.235 50
Zajmovi na zaloge 1.258 283 112 ------
Nepokretnosti 1.098 1.098 2.184 2.276
Nameštaj 59 53 40 25
H artije od vrednosti 274 1.230 1.055 2.048
H artije rez. fonda 734 832 822 895
Razna aktiva 7 7 7 7

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Bančini fondovi 2.067 2.281 2.265 2.444
Ulozi 1.541 2.386 2.655 1.808
Reeskont 336 3.076 3.228 3.194
Drž. hip. banka 196 192 ------ ------
Razna pasiva 176 226 218 145
Dividenda 250 250 300 250
Zbir bilansa 17.892 21.988 27.017 40778
Obrtni kapital 9.566 13.411 13.666 12.843

Rashodi
Kamate 266 203 345 202
Troškovi 538 459 449 499

Otpis nam eštaja 6 6 13 3
Otpis nenapl. potr. 13 53 38 — —̂
Čisti dobitak 325 324 389 324

Prihodi

Kamate i provizije 679 762 960 824
Od nepokr. imanja 426 177 207 186
Od hart, od vrednosti 15 20 16 7
Napi. otpis. potr. 28 87 51 14
Zbir prihoda odn. rashoda 1,148 1.046 1.235 1.028

Bančin obrtni kapital krajem  prošle godine iznosio je 
12,84 mil. din., za oko 800 hilj. din. manje nego krajem  
prethodne godine. Na stran i pasive postoji samo jedna zna
čajnija prom ena — sm anjenje uloga sa 2,65 na 1,81 mili diri. 
Ma da je stanje uloga krajem  1940 za oko 32% manje od 
onog u prethodnoj godini, ipak tome ne treba pridavati 
veći značaj, je r se Zanatlijska kreditna banka nikada nije 
jače oslanjala na sredstva dobivena od ulagača. Današnje 
stanje uloga je, uostalom, još uvek veće od onog iz 1935,
1936 i 1937 i od norm alnog stanja uloga uopšte. Zanatlijska 
kreditna banka uvek je radila pretežno sopstvenim sredstvima. 
Pre bankarske krize, krajem  1930, odnos između njenih sop
stvenih i tuđih sredstava bio je  kao 3 prem a 2. Taj odnos 
je  i danas po prilici takav. Glavnica i fondovi iznose 7,44 mil., 
a ukupna tuđa sredstva — 5,14 mil. din. Od ovih poslednjih 
otpada 1,81 mil. na uloge i 3,19 mil. din. na reeskont.

Interesantna je i činjenica da se bančin obrtni kapital 
za vreme bankarske krize nije uopšte menjao. Od 1930, kada 
je iznosio 11,8 mil., pa sve do 1936, u kojoj je  bio likvidiran 
sa 13,1 mil., bančin obrtni kapital bio je gotovo stacioniran, 
odnosno pokrivao je  postepenu tendenciju porasta. Smanjenje 
na 9,5 mil. din. u 1937 imalo je prolazan karak ter, a bilo 
je  izazvano uglavnom time, što je  banka pred  kraj te  godine 
bila prodala izvesne nepokretnosti, pa je primljeni novac bila 
upotrebila za sm anjenje svog duga kod Državne hipotekarne 
banke i iskorišćenog reeskontnog kredita kod Narodne banke.

Na strani aktive vidimo da su krajem  prošle godine 
aktivni tekući računi iznosili svega 50 hilj. din. prem a 3,23 
mil. u 1939 i 4,98 mil. din. krajem  1938. Topljenje ove pozi
cije dolazi otuda, što je prestalo finansiranje fabrike Spiri
tosa »Zvezda« a. d. »Menice« pretstavljaju  glavnu poziciju 
aktive. Više od pola ukupnih sredstava plasirano je  u eskont 
menica. Prem a prethodnoj godini ova pozicija je povećana 
za 1 mil., na 6,5 mil. din. Za oko 1 mil. povećano je prošle 
godine i stanje hartija  od vrednosti. N ostro-hartije i one 
rezervnog fonda iznose 2,94 mil. N epokretnosti su bilansirane 
sa 2,27 mil., a gotovina iznosi nepun 1 mil. din.

Zbog iščezavanja aktivnih tekućih računa smanjeni su 
i prihodi od kam ate i provizije. Zbir prihoda u 1940 iznosio 
je 1,03 mil., za oko 200 hilj. din. manje nego u prethodnoj 
godini. S druge strane su zbog jačeg poreskog opterećenja 
i skupoće, i troškovi nešto porasli, ali su izdaci za kamatu 
manji. Prošlogodišnji čisti dobitak, koji je  ravan onome iz
1937 i 1938 i za 65 hilj. din. manji od čistog dobitka ostva
renog u 1939, ovako je podeljen: 250 hilj. din. za 5°/o divi
dendu, 42 hilj. za tantijem u članovima oba odbora i činovni- 
štvu i 32 hilj. din. za povišenje rezervnog fonda.

U upravi bila su gospoda: Radomir Milaćević, Dobrivo* 
je  M. Stojadinović, Krsman Vitorović, Dušan Stojadinovič, 
Velizar Barić i Tadija V. Ilić. U nadzornom odboru nalazila 
su se g.g.: Isidor D. Vitorović, Borislav B. Todorović i SreTen 
Milaćević. Upravnik Zanatlijske kreditne banke je g. Tadija 
V. Ilić.
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припадала Jyracj 
Ра|чић", „И зш ед’ 
прадњи међу ста 
јединице. Cpehow 
u » један жквот



6 • 13 ■ 3
53 38 —Ju.

324 389 324

762 960 824
177 207 186
20 16 7
87 51 11

.046 1.235 1.028

■ošle godine iznosio je  
. manje nego krajem  
»stoji samo jedna zna- 
l 2,65 na 1,81 mili diri, 
a oko 32% manje od 
le ne treba pridavati 
na banka nikada nije 
>d ulagača. Današnje 
eće od onog iz 1935, 
ga uopšte. Zanatlijska 
sopstvenim sredstvima, 
os između njenih sop- 
i prem a 2. Taj odnos 
tndovi iznose 7,44 mil., 
n. Od ovih poslednjifo 
in. na reeskont.
bančin obrtni kapital 

lenjao. Od 1930, kada 
cojoj je  bio likvidiran 
ie gotovo stacioniran, 
ju porasta. Smanjenje 
zan karak ter, a bilo 
i p red  k raj te godine 
: primljeni novac bila 
Državne hipotekarne 

i kod Narodne banke, 
rajem  prošle godine 
hilj. din. prema 3,23 

Topljenje ove pozi- 
siranje fabrike špiri- 
ja ju  glavnu poziciju 
ilasirano je u eskont 
pozicija je  povećana 
. povećano je  prošle 
'Jostro-hartije i one 
;tnosti su bilansirane 
nil. din.
računa smanjeni su 

hoda u 1940 iznosio 
nego u prethodnoj 

areskog opterećenja 
u izdaci za kam atu 
je  ravan onome iz 
stog dobitka ostva- 
Ij. din. za 5®/о divi-' 
a odbora i činovni- 
fonda.
Milaćević, Dobrivo- 
)ušan Stojadinović, 
om odboru nalazila 
Todorović i SreTen 

üanke je g. Tadija

А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Д о д а т а н  „ Н а р о д н о м  Б л а г о с т а њ у “
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Садржај:
југосаозекски Лојд a. Д.« Снлит S  Загреб 
E lektro-Makiš a. d. — Beograd 
Opšta trgovinska banka — Beograd

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЛО ЈД A. Д., СПЛИТ — ЗАГРЕБ
Beh смо имали прилику да наглаеш о да ваш» трго- 

вачка мскрмарица не живи од домаћег увоза и »Bosa* него 
од њеног учешћа У транепортима за  тготребе страних зе- 
мал>а. Увоза и извоза адји иде поморскјил путемј даиас, 
з&ог ванредних лрилика, вгаие готово »н иемамо, али су 
наша паробродарска друштва и сиај од пре рата својим 
броДовима могла да  даврше за непуиа два месеца. Тз 
,начи да наша трксвачка морнарица >мора да плови и да 
се изнајмљуј;е ci раки.м утоваритељиавд, без о'бзира на ратно 
стање на мору. Другог ивбора иемамо, јер ие **овкемо 
због могу-ћнх опасиоста оеудити преко пет шестииа наших 
бродова да остану у  распреми sa читаво нешвесно време, 
док рат буде трајао. Још мање ш ж еж  да за цедо то вре- 
ме оставимр без запослења и зараде наше поморце, који 
се махом регрутују из паеивних крау.ева.

To не значи д а  су  ваш а паробродарска друштва 
трамшла опвсакјсти и јурила за најуноанијим пословима. 
Напротив. Треба им одати тризнање, што су  често; жртво- 
вала и своје опраадане интвресе клоеећи се рада за  рашне 
странке, .вдји je, иначе, зашста најутаснији. He само да 
ни једао од иаших великих паробројдарсших друштава није 
повредило, дужности које нам намеће нвша неутралкост, 
него :су се оиа свмм силама старала да раде caiMo за не- 
утралие земље, « то no  .мс!'ућности само у м:>рима која су 
удаљена од подр-учја чешћих ратних зперациЈа. Тако je 
у прошлој години и већи део брошова који пригадају Ју- 
гославеиском Лојду пловио само no Ш цифику и Инииј- 
C'KO'M опеану.

Само силом прилкка и сасвим шузетио, када ника~ 
квог дру.-ос ф б о р а  није 6Ш&, ;пја|едиве уеданице Шог 
друшгва морале су залавити и у воде веће ошсности, ко- 
јима, као' ш то ije повнато, од средиме прошле године при- 
пада и Срадоземно море, односно једиии поморски пут 
који нас везује ca океаиима. Ни једиа неутраика тргш ;а«а 
«орнарица, na ни југословенска, нкје би.ла поштеђена гу- 
битака на бродовима To се лажо .може разу.мети. када се 
има У виду чињекица д а  се излажу опаоиасти, да- буду 
то.рпедовани не са.чо б;родов« који припадају ратујући.м 
земљама, него чак и Сни неутрални бродави који не раде 
ни за 'једну рашну странку. Услед oiniepa'UHjia ратних стра- 
нака страдала су у ирошлој подани и три брода каја су 
припадала Југосл-овенижом Лојду. To су иароброди ,,Иво 
Рачић’', „Изглед'' и ,,Прерадовић” ; који еви спадају no 
градњи међу старије, a no тонажи међу мање друштввне 
јединице. Срећом код све ове три н:езгоде н»]е етрадао 
н« један живот наших помораца.

Опасдаста којима je због parra изложен» шшорство 
свих држ ает »ао ош оваи проблем данашњ-ег појморскот 
пословања посгављају проблем ратног »сигурања бродова 
и људства. Премије јратнсг осигураља биле су  у  -сталном 
порасту, a у многим случајевима достигле су  урраво .не- 
подношљиве висине. Југосдовенски Лојд ее je  кпа« traci- 
бринуо за TO: да буду осигураии за  свако путоваше сви 
његови бродојви и сви н;аши ^оморди којн на н>им.а раде. 
Осигурана с у  била « . помемута при nagjo6posw која су  у 
прошлај годјии» изгубљена. Примљене накиаде штете од 
осигуравадућих друштава уцотребљеие су у циљу oi6H0iBe 
друштвеног бродовља у оморој будућност». За исти цил. 
по^служиће и износи пркмљени за продатг путиичке па- 
робро-де „Праљица Марија" и „Приицеза Олга'-. Први су 
иреувели Французи, a; други Португизи уз повољне услов-е 
за Јуроеловемики Лојд. С обзирсм на проширење рата «  
на Оредоземио море, a. и пре тога, дошло je до немо- 
гућноЕти искоришћавања ш и х  вадаких. луксузних путничашх 
гааробркада, тико да Друштву заиста није мишта друсо; цре- 
остало него да их прода.. Др!уштво није ш  смело прспу- 
стити изузетно павољиу прилику «m a му се. пружила, јер 
би ти пароброди, иначе, за цедо време рата и поратиог 
сређивања. прилика морали остати у распрем«, a после би 
се, збклг истека времеиа и старкзоти, ипак морали продати, 
и то за неупоредиво нтсж-е цене.

Kao што je иашим читаоцима познатој ЈугоСшовенеки 
ЛОјд je одржавао редовиу месечну ируту између домаћих 
пристаништа и Јужне Америке. Последње путавање издр- 
шено je у маргу 1940, a тада je престао и десетогодишљи 
уговор који je 1940 зажључен ca државом. Због рата »Д- 
носии уговор није обновљен, Л^еђутим, иако je до parra 
дсшл10 » a  око 7 меееци п;ре истека уговора, Југословенски 
Лојд je упркос ометњама изазваним ратсхм својју: обавезу 
из ynoB.o,p.a извршио у  целости и до краја. Ш е т о ји  оправ- 
д а ж  нада д а  he пионирски десегогодишњи рад  m  то| 
прузи остати оачуван нашој1 привреди и м кон  ра/га.

Рачун изравнаЊа

Антива 1937 1938 1E3S 1940

у хиљадали дииарSli

Пароброди . 124.826. 125.642 76.283 167.837
И«вестици.ј,е 26.995 18.644 23.491 . 2 .865
Намештај 112 129 ISO1 , 160
Б ш ке и  блага јне 11.148 3.837 6.466 22.248
Дужници равни 7.721 34,187 1Ö6.421 121 -837
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Пасива
Г'лав.ница 60.000 60.000 60.000 120.000
Резервни фонд 3.053 19.551 21.340 23.347
Фонд за осигурање 240 1.500 2.000 3.000
Авдортиз. фсшд 43.494 531.949 69.4S5 76.082
Резерва за  порез —— — — 11.447 12.500
Повериоци 24.676 20.410 22.690 60.134
Добитак 39.340 27.029 31.789 43.884
Збир билвнса 170.802 182,439 212.761 338.947

Р«чу« губитка. и добитка
Раеходи

Пренос на глав«. ------ ------ ------ 373
Потравци за хласу 2.243 3.611 1.259 946
Упр1авни трошкови 2.585 2.513 2.477 2,814
Порези, таж-се и доцр- _ _ _ ------ 1.882 26.347
Фовд за осигурање 240 1.260 500 1.000
АА5ортизациони фоид 15.610 10.455 9.546 12.588
Резервки фолд 1.773 15-952 1.789 2.007
Резерва за порез — ------- 11.447 1.053
Чисти добит^ж 39.340 27.029 31.789 43.884

Приходи
Пренос добиш а 5.659 18.827 9.253 7.174
Приход пословаша 56.132 41.593 51.437 83.838
Збкр ■ прихода 61.791 60.420 60.690 91.012

шиа-мс за 1940 знатно ce разликује од оног ea  прет-
ходау годнну због ревалоризаршје друштвенвг бродовља и 
идпршеног • ш виш ења глаивице са 60 ara 120 мии. дин. Ha- 
бавиа вреддост друштваних бродоаа нзносила je о>ко 300 
мил. дкиара. У билансу за 1939, uspe него што je Друштво 
ирешло иа билдосирање у закоиоиој дивароксу валу-ти, 

оаи су били искшани cai 24,2 мил. златмих динара. При- 
т ш т  претварања главнице из злапишх у папирне дикаре, 
које |е  изврш.еио у  току 1935, дакле у времену када je 
крш а каше. трш взчке морнарице била «а врхуицу, за ti-pe- 
ранун вредности брздс^вља узста je релација између злат- 
Hictr и шпироног дииара од 1 ирема 4, док je она већ према 
тадашњем фактичдам стању била готово «aio Ì према 16 
To знаг-ш да icy у билансимЈа за 1935 и следеће Г Ј Д и н е  

вредност бродошља и гљавница б«ле искавикаве сувише 
нисасим вдносима. Да би ce то иоправило, вагаредни збор 
акцишара, одржан у д.ецембру 1989, je овластио Управу 
да изврши повишење друштвене глаанице «а 60 na  макси- 
малко ISO 'Ш*л. (Дин,, с тим да у  ту еврху употреби по- 
требии ианос од <суме за  мо^у су у 1934 и 1935 приликом 
прерачуиа®ан>а злвпздих дииар® у  папирне биле смањене 
вредност бродовља ловиигењш глашице иа 120 мил. дин. 
фактичио стање ce није изменило. Само }е биланс добно 
други изгдед, који одговара стш рвим лридикама.

Поред главнице од  120 вдшг. дин. Друштео има и 
резерши фонд од 23,3 мил., ка> и фоид з-а осигурање од 
3 мил., вдоји такође трвба убројити међу сопствена ореа,- 
ства. Фонд амортизације иаиоси 76,08 -мил. дин. Њ име су 
«ароброди и  кнвестиције оокривени са Ж0 39%. У 193'> 
абразовама je и  резерва за> порез, у коју je био унет износ 
од 11,44 мил. Кјрајем прошле године ова резереа je ггопу- 
њена до изврса од 12,5 m m . дин. Из овога пргоизлази да 
глевница са свима фандоввма и резорвама достиж« висиму 
од 235 мил. дил. Ako ce тои« дода и  неподељши остатак 
пр;ошло годиш н>е добити од 6,9 мил., долази ce до изнооа 
од близу 242 мил., што значи да су фондови и резерве, 
рачуиајући ту, додуше. и амортизедиоие фондове, no ве- 
личиаи готоао једнаки жао и сааиа главшша. Повериоци 
изиоое 60 мил., за 37,4 мил. ди.н, више него крајем прет- 
ходие го1Дине.

Највећу позвдију у  активи преиста^вљају паробр->ди 
који су бижанснраии оа 167,8 мил. дин., тажо да на ших от-

пада 49,5% целе актаве, Змачајну улогу ипрају и „дужни- 
m ”, јер на ших отпада скоро З6‘% целе ажтиве одиссш> 
121,8 мил, дин. Већи део тог износа претставља средива 
намен>еиа 0|бнављању и погауни друшпвевог бродсвља. Из- 
веане нове (јединице су  иоручене, na су ce бродошрадили- 
штиаи! морале дагги -аконпгације. Ни од осигурдаајућих дру- 
штава није, момсда, још наплаћева цела вакнада штете за 
већ. споменута три пароброда хо |а су  изгубљека у прошлиј 
годики . Инаде, „дужнкци” који -ce односе на редовно по- 
сл101вак>е игр&ју сасвим безнамајну улогу. Готовина у бла- 

-падаи и -ко д  банака билансиран® je са 22,2 мил. дин, „Ин- 
вестиције” изиосе 26,8 сиил. Преко овог рачуна књижено 
je учешће Југослозенског Лојда у „Прекоморској пловидби 
Д- a затим вредност познатог хс-тела Ексделзиор у
Дуброакику, Kioiju je у циљу унапређеља туризма иабавље« 
још у 1938, да би шреко з ш е  1938-39 био срушен и да би 
ce теа његовом месту подигао ј:едан знатно већи хоггел са 
најмодернијим уређајем. У току 1939, кратео. време ispe по- 
четка рата у Европи, град«*а je довршена.

Приход* од ш ело1Ван>а износили су 83,8 мил., за 32,4 
мил. више него у претходној поцини. Међутим, пре«о 75% 
тог гаоиса шссфбошио je повећањем издатака за јавн^ 
дажбине. Дсбитак je оеетно смањен нарочигш због уво*. 
ђења ванредног доприноса од 1 шилиига меоечно од сваке 
тоие носиглссти, који паробродарска друш та^ почевши од 
1 јануара 1940, морају плаћати држави, и то у  девизама. 
Приходи Од паробро/дарства претстављају знатиу позицнју 
у вашем нлагшом билаису. ЈугоСловеиски Лојд уиео je у 
тожу прошле године у земљу девиза у  округлим износкма 
од 260 хиљ. еиглеошх фунти и 300 хиљ. америчких до- 
•лара, који су прсдати Народмој баици. По званичиом курсу 
no износи преко 70 мил. дивара. Управки трошкови шове- 
ћани су caiM.0 незнатио, a  дотација амортазацишим фон- 
д о в ш а  изж јш ла je 12,5 ш л .,  за 3 мил. дин. више него у 
прегходеој одшсзно за 3 јиил. дии. мање неш  у 1937 го- 
дкни, што зиани да прошлогсдиоиња дотација амортгаа- 
циоким ф аш ж и м а ицре sefea од нормалие (71/s% од кнда-’ 
жене вредогосш пароброда).

Заједно са пренаоом од 9,26 мил. дкн. из претходае 
гадине чиспи добитак износи 43,88 мил. Од тога ce пре- 
носи 6,97 м-иж дам. а а  нови рачун, док je за таитиЈему чла- 
назвма <?ба одбора уетопребљшо 915 хиљ,, a за  дивиденду 
36 мил. Јс;п inipe захључка унет je у резервни фоид изиос 
од 2 миш., a у резерву за поре/ске обавеае 1,05 мил. дин., 
чиме je о»% као што je већ сттоменуто, достигла висину од 
12.5 -дшл. дин.

У управ.и су пошода: Баж о Банац, Карло Банац. 
д-р Андро Гп ;ић, д-̂ р Мише Колин и д-р Јозо Подује. Чла 
нови  иадзорног одбора су пошода: Инж. Дане Матошић, 
Gasa Миљавовић и Марка Руско.

ELEKTRO-MAKIŠ A. D. — BEOGRAD

Prilike pod kojima je električna industrija radila u 
prošloj godini nisu bile povoljne. Potrošnja električne ener
gije je, doduše, porasla u odnosu na prethodnu godinu. S ob
zirom na činjenicu da neke elektrogradnje većih razmera nisu 
izvođene, to znači da je kapacitet postojećih energijskih iz
vora bio iskorišćen. Nasuprot toj povoljnoj činjenici stoji 
međutim sve veći disparitet između troškova proizvodnje 
električne industrije i prodajnih cena. Kao što sasvim tačno 
primećujte Uprava Elektro-M akiša u svom poslednjiem izve
štaju »Električna industrija proizvodi danas energiju pod 
režimom inflacionističkih cena, dok istu. i dalje prodaje ipo 
cenama formiranim u periodu deflacije.« Iako ugovori sa opšti- 

. nama, predviđaju izričite klauzule za slučaj poremećaja vred
nosti ekonomskih dobara,, iako su te ugovorne klauzule u

prošlosti primenjiva 
danas električna p r  
kada te ugovorne i 
ekonomskim prilika! 
ugrožava prosperite 

Kada se od o 
za povećanje cena, 
prim arna potreba š: 
cene ne mogu pove 
potreba, pa su mu 
Makiša na potpuno 
našnje tarife elektr 
poskupljenja proizvc 
cena prem a predrat 
izvodnih troškova 1 

električnu industriju 
Pomenutim pc 

pogođen i E lektro 
premešten na samo 
glje za 26,3% i up.r 
i zamašnim sopstvi 
preduzeće ne bi bilo 
investicija, o kama! 
Podizanjem centrali 
povoljan izvor pog 
prostranstva. Njego 
racionalizaciji rada 
nje na jednom me 
investicioni troškovi

R
Rashodi

Troškovi proizvodu. 
Porezi
Kamate i provizije 
Amortizacije od im 
Otpisi 
Čista dobit 
Od toga se deli: 

Rez. fondu 
Fondu za pov. g 
Penzionom fondu 
Tantijema 
Fondu za pronalai 
Prihodi 

Od prodaje el. stri 
Od kirije strujoraei 
Razni prihodi 
Zbir prihoda i rasi 

Ukupni prira. 
prema 1939 godini 
dakle u odnosu na 
najvećim delom usi 
Inače, u prošloj go 
u seoskom područj 
troleja i povećanjs 
konjunkture za ag: 
prodaje električne 
mil. više od onih i 
nosi nepunih 14% 
To znači da su pi 
snižene za preko T 

Nasuprot pov 
prema prethodnoj g 
povećanja promenlj 
električne energije



29

м-'У иг.рају и „дужни- 
целе активе одцссш» 
лретсг ав љ a ср едс! в a 

пвеног бродовЈза. Из- 
су се бродоградшш- 
осигуравајућшс дру- 

ла накнада штете м  
изгубљена у прошлој 
носе ка редовно rro- 
■гу. Готовива у бла- 

22,2 мил. дин. „Ин- 
ior рачувд књижено 
екоморској лловидби 
:отела Ексцелзиор у  

>а туризма набављен 
био opyuiew и да би 
штно већи х'отел са 
ра/пко. време пре ио- 
иена.
су 83,8 мил., sa 32,4 
4еђутим, преко 75% 
издатака за јаан«. 

«арочито због уво- 
'а меоечно од оваке 
)уштв.а1, почевши од 
i, и то у девизама. 
ij:y знаггну позициј!у 
:ки Лојд унео je у 
округлим изиосима 

-иљ. авиеричких дс>- 
1о званичиом курсу 
ши трошкови пове- 
оргш ациш им фон- 

дин. в и т е  «ero  у 
be wen» у 1937 го ' 
дотаци^з амортиза- 
ш е  (7 'хк %  о д  к њ и -

дик. и з л р етх о д н е  
. О д  т о г а  с е  п р е- 
: з а  таитиЈем у  чл>а>- 
fa., a  з а  ди ви денду  
зервни ф о и д  .изнкус 
е зе  1,05 мил. дин., 
р с т и г л а  висотну од

ац, Карло Банац,
• Ј'030 Подује. Чла 
к. Дане Матошић,

OGRAD

nđustrija radila u 
ja električne ener- 
idnu godinu. S ob- 
većih razmera nisu 
ćih energijskih iz- 
loj činjenici stoji 
kova proizvodnje 

što sasvim tačno 
poslednjiem izve- 

as energiju pod 
dalje prodaje ipo 

> ugovori sa opšti- 
porem ećaja vred- 

ivome klauzule u

prošlosti primenjivane, kad јг  cene trebalo sniziti, ipak 
danas električna pređuzeća nailaze na nesavladljive smetnje 
kada te  ugovorne cene treba dovesti u sklad sa sadašnjim 
ekonomskim prilikama u zemlji. Razume se da to ozbiljno 
ugrožava prosperitet električne industrije.

Kada se od opština i nadzornih vlasti traži sa;glasnost 
za povećanje cena, one obično odgovaraju »da je elektricitet 
prim arna potreba širokih narodnih slojeva i da mu se zato 
cene ne mogu povećavati«, kao da hleb nije još prim arnija 
potreba, pa su mu cene ipak udvostručene. Uprava Elektro- 
Makiša na potpuno dofcumenfcovan način dokazuje da bi da
našnje tarife električne energije za priključke, zbog opšteg 
poskupljenja proizvodnih troškova, morale p retrpeti povišenje 
cena prem a predratnim  za 52%. Kako talas povećanja p ro 
izvodnih troškova nije još zaustavljen, situacija postaje za 
električnu industriju iz dana u dan sve nepovoljnija.

Pomenutim povećanjem proizvodnih troškova osetno je 
pogođen i Elektro-M akiš. Da glavni energijski izvor nije 
prem ešten na samo rudište, upfkos porasta  isporučene ener
gije za 26,3% i uprkos delimiično amortizovanih investicijama 
i zamašnim sopstvenim sredstima ko ja su u nje uložena, 
pređuzeće ne bi bilo u stanju da izvrši ni redovne am ortizacije 
investicija, o kam ati na uloženi kapital da se i ne govori. 
Podizanjem centrale u Vreocima ipreduzeće je dobilo vrlo 
povoljan izvor pogonske energije za jednu oblast velikog 
prostranstva. Njegova ekonomičnost zasniva se na izvršenoj 
racionalizaciji rada putem koncentracije masovne proizvod
nje na jednom mestu. Tom koncentrarijom  smanjeni su i 
investicioni troškovi do najniže granice.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara
Troškovi proizvodnje 6,236 5.753 8.100 10.996
Porezi 552 707 1.114 1.167
Kamate i provizije 771 1.196 1.316 1.374
Amortizacije od invest. 4,008 5.979 8.567 7.491
Otpisi 30 11 62 30
Čista dobit 7 524 2,222 3.666
Od toga se deli:

Rez, fondu ------ 26 138 186
Fondu za pov. glav. 7 497 1.678 2.764
Penzionom fondu — — ------ 22 36
Tantijema ------ — 389 642
Fondu za pronalaske ------ ------ ------ 37

Prihodi
Od prodaje el. stru je 11.251 13.744 21.326 24.277
Od kirije strujom era 303 342 43 422
Razni prihodi 50 87 12 25
Zbir prihoda i rashoda 11.604 14.170 21.381 24.724

Ukupni prirašta j potrošnje električne energije u 1940

skoro ceiokupan višak prihoda apsorbovan povećanjem pro- 
menljivih proizvodnih troškova. Ova činjenica jasno pokazuje 
đa ni Elektro-M akiš, uprkos najpotpunijoj racionalizaciji i 
maksimalnoj ekonomičnosti rada, ne može više da ostane kod 
cena koje sai form irane u periodu deflacije. Inače odnos 
troškova proizvodnje ovog pređuzeća u prošloj godini, ne 
računajući javne terete, prema obrtu  energije u dinarima bio 
je 445 prem a 1.000, dok je u prethodnoj godini iznosio 386 
prem a 1.000. To je povećanje od preko 15°/о. Umesto da 
proizvodni troškovi opadaju srazmerno povećanoj potrošnji, 
oni su dejstvom spoljnih fak tora porasli, a prosečne prodajne 
cene su smanjene, um esto da budu takođe povećane.

Račun izravnanja
Aktiva 1937 1988 1939 1940

u hiljadama dinara
Gotovina 170 237 216 189
H artije od vrednosti 608 609 8 9
Vrednost rez. fonda 605 450 1,500 1.500
Dužn. za inst. i struju 2.635 2.779 3.471 4.782
Centrala Vreoci 15.076 15.810 23.767 25898
Centrala Makiš 14.579 14.394 14.652 14.803
Centrate Šabac 6.293 6.453 6.490 6.560
Dalekovodi 26.296 34.542 39.421 44.166
Strujomeri 1.437 1.535 1.646 1.903
Alat, pribor, nam. 534 697 778 1.093
Razna aktiva ----------- ----------- — _ 40

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Fondovi:

Stalni rezervni 650 710 854 1.100
Za pov. glavnice 1.959 2.457 4.134 6.899
Penzioni 91 91 113 150
Za pronalaske 66 66 89 120
Kurs razl. hartija 115 98 448 448
Amortizacioni 26.604 32.583 41.142 48.633

Fondovi i glavnica 44.486 51.005 61.780 72.350
Trg.-ind. banka 17.350 22.536 22.302 25.229
Obaveze po otv. rač. 4.291 3.608 4.680 2.273
Akcepti 1.786 — — 2.419 ------
Tantijem a ------ — 389 642
Kaucije na potr. struje 321 361 389 450
Ostave, kaue., gar. 23.903 28.852 28.290 28.302
Zbir bilansa 92.137 106.359 120.250 129.246
Ukupna sredstva 68.234 77.506 91.959 100.944

prema 1939 godini iznosi 26,3®/*. Za iposlednje dve godine, 
dakle u odnosu na 1938, p rirašta j po trošn je iznosio je  164®/e, 
najvećim delom usleđ akvizicije u novoj šumadijskoj oblasti. 
Inače, u prošloj godini bio je  dosta jak i p riraštaj potrošnje 
u seoskom području, delom zbog perm anentne oskudice pe- 
troleja i povećanja njegovih cena, a delom zbog povoljne 
konjunkture za agrarne produkte. Prošlogodišnji prihodi od 
prodaje električne stru je iznosili su 24,27 mil. din., za 2,95 
mil. više od onih iz prethodne godine. Dakle, povećanje iz
nosi nepunih 149/» pri više isporučenoj energiji od 26,3%. 
To znači da su prosečne prodajne cene i u prošloj godini 
snižene za preko 10%.

Nasuprot povišenju prihoda od prodaje za 2,95 mil. din. 
prema prethodnoj godini, došlo je i do istovrem enog ozbiljnog 
povećanja promenljivih troškova za proizvodnju i razvođenje 
električne energije za skoro 2,9 mil. din. To znači da je

Zbir bilansa iznosi 129,2 mil. din. Ako se izdvoje »ostave, 
kaucije i garancije«, koje se javljaju sa jednakim iznosom u 
aktivi i u pasivi, vidi se da aktiva u stvari iznosi 100,9 mil. 
din., za 9 mil. više nego krajem  prethodne godine odnosno 
za 60,6 mil. din. više nego p re  pet godina (krajem  1935). 
Oko 93,5% cele aktive odnosno 94,4 mil. din. otpada na 
investicije. Krajem 1935 investicije su bile bilansirane sa 36 
mil. din. Vrednost dalekovoda iskazana je u poslednjem bi- 
lansu sa 44,16 mil. din., što znači da na njih otpada skoro 
47®/o vrednosti svih investicija. Daljih 27,5% ukupne vrednosti 
investicija otpada na centralu u Vreocila, 15,5% na centralu u 
Makiišu i skoro TVo na centralu u  Šapcu, U prošloj godini in
vesticije su povećane za 7,7 mil., poglavito kod elektrovoda i 
centrale u Vreocima,

Na strani pasive vidimo da ukupne obaveze Elektro- 
Makiša, računajući tu  primljene kaucije za potrošnju struje 
i tantijem e, jedva prelaze 28 mil. din. Od toga otpada 25,2 
mil. na potraživanje matice, Trgovačko-industrijske banke, 
i cigla 2,27 mil. din. na ostale poverioce. U prošloj godini 
u odnosu na prethodnu obavezu prem a matici je povećana 
za skoro 3 mil-, dok su potraživanja ostalih poverilaca sma
njena za oko 5 mil. din. Amortizacioni fondovi iznose 48,6 mil.
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io danas već premašuju 50% vrednosti ukupnih investicija. 
Amortizacioni fondovi E lektre-M akiša uvek su dotirani iz
dašno, tako da su njima, u stvari, već u  ceiosti pokrivrene 
sve investicije koje su nabavljene pre 1937 godine. Blagodare- 
ći predostrožnoj poslovnoj politici Trgovačko-industrijske ban
ke, i ostali fondovi Elektro-M akiša dostigli su visinu od 8,7 
mil. din., što ipretstavlja prekò 58®/в njegove osnovne glavnice.

Po izvršenim otpisima investicija u prošloj godini je 
p reostao čisti dobitak od 3 mil. ©66 hilj. Od toga je upotreb- 
ijenö 3,02 mil. za jačanje fondova i 640 hilj. din. za tan 
tijeme članovima oba odbora i činovništvu.

U upravi su gospoda: Vaso T. Knežević (pretsednik), 
Aleksandar R. Pavlović, Mito je Ž. Radošević, Andreja Tožić, 
Aleksandar T. Tadić, inž. P etar Purišić (tehnički direktor) i 
Milorad T. Tadić (adm inistrativni direktor). U nadzornom 
o-dboru bila su gospoda: Košta Mijatović (pretsednik), Nikola 
Stevanović (potpretsednik), Božidar Živković, Sveta J. Stan- 
ković i poč. P e ta r M. Milenković.

OPŠTA TRGOVINSKA BANKA — BEOGRAD
Smrću poč. Aleksandra J. Jovanovića-Resavca i Opšta 

.trgovinska banka pretrpela je težak udarac, je r  je  on bio 
ne samo njen osnivač, dugogodišnji član i pretsednik uprav
nog odbora, nego, pored svog brata Radisava, i njezin n a j
jači stufo. Najveći deo zasluge za bančin prosperitet, uspeh i 
renome koji ona uživa, pripada upravo počivšem Aleksandru, 
koji jo j nije samo prolazno stavijao na raspoloženje svoje 
bogato iskustvo i znanje, nego je proveo svoje najbolje go
dine radeći neprekidno, neumorno, predano i istrajno na 
njezinom unapređenju.

Čitaocima naših analiza bilansa već su poznate glav
ne odlike Opšte trgovinske banke. To je zavod srednje veličine, 
sa glavnicom od 10 miliona, vrlo okretan i pun inicijative. 
Bančina uprava nije samo okretna i energična, već i neo
bično predostrožna. Blagodareći tome, Banka je sačuvana od 
iznenađenja1 i u najtežim fazama naše bankarske krize. S ob
zirom na neizvesni razvitak događaja, njezino poslovanje u 
pretprošloj i prošloj godini obavijano je sa maksimalnom 
otoazrivosti i uzdržljivosti. Ipak su stalnim komitentima i u 
prošloj godini, i pored svih teškoća, stavljani na raspolo
ženje potrebni im krediti. Ulozi su uredno isplaćivani, a re
zultat poslovanja bio je zadovoljavajući.

Radi ocene bančine poslovne strukture dovoljno je ba
citi pažljiv pog led  na sledeću upo rednu tablicu bilansa:

Aktiva 1987 1938 1939 1940
u hiljadam a dinara

Gotovina 666 1.182 2.879 1.771
Menice 3.599 3.310 5.088 3.551
Zaloge 33 52 16 40
Dužnici po  tek. rač. 20.258 18.231 14.221 19.096
H artije od vrednosti 3.299 3.411 4.805 4.221
H artije rez. fonda 964 1.025 1.479 1.483
Nameštaj 1 din. 1 din. 1 din. 36
Nepokretnosti — 340

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond 1.062 1.270 1.461 1.714
Spec. rez. fond 600 700 850 1.100
Fond kursne razlike 491 668 623 565
Uloži 6.361 6.506 5.842 3.850
Poverioci 2.808 1.147 743 2.567
Reesk. menice 6.504 5.717 7.846 9.436
Razna pasiva 201 226 232 253
Dividenda 700 800 700 800
Prenos dobiti 92 178 190 253
Kaucije i si. 53,695 56.900 123.274 86.824

Zbir bilansa 82.514 84.112 151.762 117.362
O brtni kapital 28.819 27.212 28.488 30.538

Rashod!
Kamata 784 820 556 80?
Troškovi 632 849 1.210 1.238
Otpis nam eštaja 45 — . _ _ _ _ _ џ
Otp. nenapl. potraž, 9 19 9 12
Ostali otpisi - ..— _ _ _ — 6
Čisti dobitak 1.163 1.389 1.312 1.654

Prihodi
Prenos dobiti 35 92 178 190
Od efekata m i 208 209 356
Kamata 2.061 2.298 1.793 2.275
Provizija 344 453 886 89c
Napi. otpis, potraž. 12 26 21 a i
Od nepokr. —■•— —.— —i—  i 16
Zbir prihoda-rashoda 2.634 3.077 3.088 3.727
Dividenda 7a/o 8% 7;% 8%

Krajem 1940 bančin obrtni kapital iznosio je 30,5 mil.,
za oko 2 mil. više nego u 1939. Skoro polovina obrtnog k a 
pitala otpada na sopstvena sredstva. Zbog pada kursa iz- 
vesnih hartija  fond kursne raziike smanjen je  prošle godine 
za 60 hilj. din. Nasuprot tom e opšti i specijalni rez. fond 
su povećani za 502 hilj. din., i to  dotacijam a iz dobiti (346 
hilj.) i sopstvenim prinosom opšteg rez. fonda (106 hilj.). Tu
da sredstva su pretstavljena računima »ulozi«, »poveriock, 
»reeskont« i »razna pasiva«, a iznose ukupno 16,1 mi!, din., 
od čega otpada 9,43 mil. na reeskont, 3,85 mil. na uloge i
2,57 mii. din. na poverioce. U odnosu na prethodnu godinu 
»poverioci« su povećani za 1,8 mil., a reeskont za 1,6 mil. din,, 
dok je stanje uloga smanjeno za ukupno 2 mil.

Aktivni tekući računi su najglavniji bančin plasman. 
Ova pozicija, na koju otpada preko 62% cele aktive, iskazana 
je sa 19,1 mil. din. i u odnosu na prethodnu godinu je pove
ćana za skoro 5 mii. din. Nasuprot tome stanje eskontovanih 
menica palo je sa 5,09 mi!, u 1931 na 3,55 mil. din. krajem  
1940. H artije od vrednosti takođe su smanjene za oko 600 
hilj. din. (na 5,7 mil.) zbog prodaje jednog dala hartija i 
razlike na kursu na akcijama Narodne banke. U sastavu foan- 
nog portfelja hartija  od vrednosti nalaze se samo probrani 
i prvoklasni papiri, kao što su akcije Narodne banke (178 kom, 
prem a 250 kom. krajem  1939), obveznice Ratne štete (1.785 
kom.) i drugi ku  renti državni papiri, akcije Fabrike aeropla
na Rogožarski a. d, (2.640 kom. po nom. 1.000 din.) i akcije 
A grarne banke (908 kom.). Od jednog svog dužnika Banka je 
u prošioj godini kupila i jedno nepokr. imanje u Valjevu.

U odnosu na prethodnu godinu prihodi po svima poslo
vima povećani su za oko 600 hilj. din., a rashodi za 300 hilj. 
Inače, ukupni prihodi u  1940, bez prenosa dobiti, iznosili su 
3,54 mil., dok su rashodi i otpisi iskazani sa 2.07 mil. din. 
Prema prethodnoj godini najviše su povećani prihodi od k a
mate, što je posledica jačeg kreditiranja po tekućim raču
nima. Za oko 150 hilj. veći nego u 1939 bili su i prihodi od 
hartija od vrednosti.

Čisti dobitak iznosi 1 mil. 654 hilj. din., a ovako je po- 
deljen: 800 hilj. za 8% dividendu (prema ?“/« za prethodnu 
godinu), 250 hilj. specijalnom i 146 hilj. opštem rezervnom 
fondu, 205 hilj. za tantijem u članovima oba odbora i činov
nicima. O statak od 253 hilj. prenet je na novi račun.

U upravi su  g.g.: Radisav J. Jovanović-Resavac (p re t
sednik), Budislav Ž. VukOiičić. Vaso Knežević, Dobrivoie T. 
Lazarević, Jaša Alkalaj i d-r Dragoslav Blagojević. U nadzor
nom odboru nalaze se gospoda: Mića Crvčanin (pretsednik), 
Aron Alkalaj (potpretsednik), Milutin Mojović, Dušan B. Živ
ković i Jovan D. Zivadinović. D irektori su gospoda: Teođosije 
Ri šlic i Aleksandar S. Borisavljević.
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Sadržaj :
Beogradska zadruga a. d. — Beograd 
Jugoslovenski kreditni zavod a. d., Beograd

BEOGRADSKA ZADRUGA A. D. — BEOGRAD

Istoriju Beogradske zadruge iscrpno smo prikazali u 
našim ranijim analizama njenog bilansa. Ovom prilikom mo
ramo samo podvući da ona u prošlosti nije ni izdaleka isko- 
rišćavala ceo svoj poslovni potencijal. Poslovna struk tu ra Be
ogradske zadruge dugo je  nosila pečat m entaliteta svog osni
vača pretsednika i dugogodišnjeg dik tatora pokojnog Luke 
Čelovića, koji se od nekada odlučnog i pred rizicima neustra
šivog trgovca polako bio pretvorio u preterano opreznog 
da ne kažemo, bojažljivog i nepoverljivog rentijera. Iako je 
Luka ćelović umro još u 1929, ipak je  tek početkom  1935 u 
zavod uneto više života i više poslovne inicijative. Uprava 
koja je  tom  prilikom izabrana i koja se uglavnom neprome- 
njena još i sada nalazi na čelu zavoda najviše je  doprinela 
tome da se danas u poslovanju Beogradske zadruge jasno 
ogleda k arak ter »poslovne« banke. Nekada pretežno eskontna 
banka, čije je glavno vrelo prihoda, pored kam ate od eskon- 
tovanih menica, bila renta hartija  od vrednosti i nepokret
nih imanja, pretvarala se je u toku poslednjih šest godina u 
jedan živ, svež i elastičan organizam, koji ima sasvim oprav
danu ambiciju da u privrednom životu naše zemlje zauzme 
onaj položaj koji mu i pripada kao najstarijem  i najvećem 
privatnom srpskom novčanom zavodu.

O brtni kapital Beogradske zadruge, koji se je p re  ban
karske krize, u 1930 i 1931, k re tao  oko iznosa od 200 mil. 
din. i koji je do konca 1934 bio pao na 161,5 mil. din., dostigao 
je u prošloj godini rekordnu visinu od 431,1 mil., što znači 
da je  u toku poslednjih 6 godina porastao  za 167% i da je 
u poređenju sa rekordnim stanjem  iz vremena p re  bankarske 
krize više nego udvostručen. To je  kolosalan razvitak. Pove
ćanje obrtnog kapitala bilo je  najveće upravo u poslednje 
dve godine, koje, kao što je poznato, nisu bile najpovoljnije 
za razvitak bankarskog posla. Dok je obrtni kapital Zadruge 
u 1935, 1936, 1937 i 1938 pokazivao svake godine porast od 
prosečno 18 mil., dotle je on u pretprošloj godini povećan za 
preko 80 mil., a u prošloj za oko 116 mil. din. Što je najzna
čajnije, to  je činjenica da je  povećanje obrtnog kapitala po- 
sleđica sve većeg poverenja na koje nailazi Beogradska zadru
ga kako kod ulagača tako i u poslovnom svetu. S obzirom 
na vrlo zdravu poslovnu struk turu  Zadruge i veliku predostro- 
žnost s kojom  ona obavlja poslove, može se sa sigurno
šću očekivati da će to  i inače veliko poverenje, koje ona 
s pravom uživa, još i dalje rasti.

Bilansi Beogradske zadruge za poslednje četiri godine 
ovako izgledaju:

Aktiva 1937

Blagajna i žiro 10.062
Menice 35.000
Zajmovi (plate, pol., lomb.) 13.172

1938 1939 1940
u hiljadama dinara 

11.185 15.228 36 876
45.256 41.167 33.208
10.324 8.463 8.413

Tekući i privr. računi 
Hartije od vrednosti 
Vrednosti fondova 
Vrednosti penz. fonda 
Nepokretnosti 
Nameštaj i pribor 

Pasiva 
Glavnica
Stalni rezervni fond 
Spec. rez. fond osig.
Fond otseka života 
Fond nesr. slučajeva 
Rez. prem . otseka života 
Pren. prem. ots. požara 
Fond za otpise 
Fond za kursne razl.

Glavnica i fondovi 
Ulozi (knj. i tek. rač.)
Poverioci
Reeskont (Nar. banka)
Rezerv. štete (osigur.)
Penzioni fond 
Prenosna kam ata 
Neisplaćena dividenda 
Dividenda tek. god.
Rezerva za porez 
Tantijem a 
Prenos dobiti 
Ostave, gar., kaucije 
Zbir bilansa 
Obrtni kapital

Glavnica Beogradske zadruge iznosi 40 mil* din., a 
ukupni fondovi — ne računajući penzioni fond - -  iznose ne
punih 60 mil. Krajem 1934, p re  nego što je došla današnja 
uprava na čelo Beogradske zadruge, fondovi su iznosili 28,2 
mil. din. Od ukupnog iznosa fondova otpada oko 46% na 
fondove osiguranja, i to  20,2 mil din. na rezervnu premiju 
života, 5,4 mil. na prenosnu prem iju elementare i 1,9 mil. din. 
na specijale fondove osiguranja. Zadruga ima tri sopstvena 
rezervna fonda (stalni, za otpise za kursne razlike), koji su 
krajem  1940 iznosili ukupno 32,34 mil. din. prem a 33,18 mil. 
u prethodnoj i 8,77 m il din. krajem  1934 godine. Iz fondova 
za kursn-u razliku prošle godine je upotrebljen iznos od 3,655 
mil., je r je  krajem  1940 vrednost bančinih hartija od vred
nosti bila manja nego u 1939, -u prvom redu usled nižeg 
kursa akcija Narodne banke. Stalni rezervni fond, nasuprot 
tome, povećan je  u prošloj godini za 2 mil., a fond za otpise 
za 800 hilj. din.

Najglavniju poziciju na strani pasive prestavljaju ulozi 
koji su krajem  1934 iznosili samo 23,6 mil. din., dok su u

77.134 99.467 152.648 257.727
31.в31 32.967 36.557 35.724
27.797 25.413 27.665 27.458
6.673 7.0Ä) 7.240 8.786

17.311 17.770 24.533 21.200
------- ------ 1.797 1.754

40.0)0 40.000 40.000 40.000
10.300 11.512 13.000 15.003

1.032 1.002 1.032 1.032
752 752 752 752
150 1.50 150 150

16.437 18.192 19.359 20.205
5.400 5.400 5.400 5.400
1.300 2.000 2.700 3.500

16.413 16.660 17.487 13.833
91.7-88 95.697 99.879 99.875
64.104 89.986 111.390 281.008
13.591 12.904 29.409 12.873
35.453 35.632 54.8») 13.400

479 633 408 364
9.672 10.074 10.537 10.799

210 339 329 591
13 40 40 63

4.000 4.445 4.000 4.000
—— ------- 1.200 2.840

971 1.074 1.441 1.831
419 604 1.847 3.501

497.526 522.782 1,003.777 1,263.105
685.082 718.228 1,319.079 1,694.251
220.702 234.773 315.30-2 431.146
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poslednjem bilansu iskazani sa 281 mil. din., što znači da 
su u toku poslednjih 6 godina porasli za 1.100%. Od uloga 
otpada 60,97 mil. na one ipo knjižicama i 220,03 mil. na one 
po tekućim računima u odnosu na prethodnu godinu ulozi 
po knjižicama povećani su za 5,64 mil., a oni po tekućim ra 
čunima za blizu 164 mil. din. To je lep dokaz poverenja koje 
uživa Beogradska zadruga. Usled znatnog priliva uloga, re- 
eskont kod Narodne banke sveden je krajem  1940 godine na
13,4 mil., dok je  u prethodnoj godini iznosio 54,8 mil. din. 
Smanjeno je i stanje poverilaca po tekućim i privremenim 
računima sa 29,41 mil. krajem  1939 na 12,87 mil. din. u p ro 
šloj godini. I to  je  posledica velikog priliva uloga.

Najveći deo raspoloživih sredstava Zadruga je plasirala 
u zajmove po tekućim i privremenim računima, na koje je 
krajem  1940 otpadalo 59,7“Vo cele aktive prem a 48,4% u p re t
hodnoj godini. Sa 32,5 mil. din. krajem  1935 aktivni tekući i 
privremeni računi povećali su se (preko 54,15 mil. u 1939 g.) 
na 257,72 mil. din. krajem  1940, Dakle, u odnosu na 1935 ovde 
imamo porast od skoro 700%, Inače, plasman po tekučim ra 
čunima iznosi 237,1 mil. din., dok su aktivni privremeni ra 
čuni i tekući računi odeljenja osiguranja bilansirani sa 20,6 
mil. Menični portfelj Zadruge krajem  1940 iznosio je  33,21 
mil. prema 41,16 mil. din. u prethodnoj godini. Zadruga je 
poklonila mnogo pažnje kreditovanju industrije, a naročito 
one ko ja radi za zemaljsku odbrahu. Uporedno stanje kredita 
po tekućim računima i eskontu, prem a vrsti poslova za koje 
su ti krediti od strane kom itenata Zadruge iskorišćeni, za 
poslednje dve godine ovako izgleda:

Privredna grana 1939 1940
Industrija zemaljske odbrane i druga 75,3 mil. 165,0 mil.
Üvozna trgovina 30,0 mil. 39,2 mil.
Izvozna trgovina 23,6 mil. 27,5 mil.
Građevinski poslovi 22,8 mil. 22,6 mil.
Razni 22,3 mil. 16,0 mil.
Tekući računi i eskont ukupno 174,0 mil. 270,3 mil.

Ukupan prom et tekućih računa, aktivnih i pasivnih, u 
prostoj godini je dostigao visinu od 7 milijardi 76,5 miliona di
nara, dok je u prethodnoj godini iznosio 4,1 milijarde dinara, 
a u 1938 godini 3,26 milijarde. Kao što se vidi prošlogodišnje 
poslovanje po tekućim računima dostiglo je vrlo zavidan vo
lumen.

Zadruga daje i zajmove na polise osiguranja života, na 
činovničke plate i zaloge hartija  od vrednosti. Ova grupa za j
mova se postepeno smanjuje, uglavnom zbog sm anjenja činov
ničkih zajmova, koji se više i ne odobravaju već se poslova
nje ograničava samo na likvidaciju postojećeg portfelja, č i 
novnički zajmovi iznose još svega 1,5 mil. (prema 2,6 mil. u 
1939), oni na zaloge hartija od vrenosti iskazani su takođe sa 
svega 977 hilj. din., dok zajmovi na polise osiguranja života 
iznose 5,93 mil. din.

Beogradska zadruga je uvek obraćala veliku pažnju
i efektima. Njen portfelj hartija  od vrednosti sastoji se po
glavito iz akcija N arodne banke (4.528 komada), iz 7:% Inve
sticionog zajma (29.941 obveznica), naših spoljnih zajmova, 
Ratne štete, (9.174 komada) i akcija nekoliko solidnih predu- 
žeća, a knjižen je p reko  sledecih računa (u milionima dinara):

1934 1936 1937 1939 19'«)
hartije od vrednosti 16,83 28,89 31,83 36,55 35,72
vrednost rezerv. fonda 8,01 8,99 9,81 11,88 11,52
vrednost rez. premije 5,35 4,17 4,48 3,06 3,21
Ukupno 30,19 42,05 46,12 51,49 50,45

Ma da je u prošloj godini stok hartija  od vrednosti 
povećan kupovinom izvesnih akcija i državnih obveznica, 
vrednost hartija krajem  1940 bila je ipak za oko 1 mil. din. 
manja od one krajem  prethodne godine, prvenstveno zbog 
Tjižeg kursa ^kcija Narodne b a n k e . Kao što je već- spomenuto,

fond kursne razlike na hartijam a od vrednosti iznosi 13,83 
mil. din.

Zadrugina imanja bilansirana su sa 21,2 mil., a sastoje
se iz bančine palate u Karađorđevoj ulici. Palate »Bristol«,
imanja između Kolarčeve, Kneževog spomenika i Kralja Alber
ta  ulice, kao i iz daljih pet imanja u Beogradu, jednog ima
nja u Bežaniji kod Zemuna (preko 90.000 m2), dva imanja u 
Skoplju i jednog u Košutnjaku. U toku 1939 Banka je bila p re
uzela od dužnika jedno imanje u Novom Sa du i drugo na Top- 
čiderskom brdu (kod Rumunske ulice). U toku prošle godine 
ova dva imanja su opet prodata, a kupljeno je  jedno imanje 
u Košutnjaku. Usled ovih prom ena krajem  1940 bilansna vred
nost nepokretnosti Zadruge bila je za 3,33 mil. din. manja 
nego u 1939.

Ma da plasmani Zadruge pokazuju vrlo velik stepea
likvidnosti, gotovina je ipak u odnosu na prethodnu godinu
više nego udvostručena^ Ona iznosi 36,8 mil. prema 15,2 mil. 
u prethodnoj i 11,1 mil. din. krajem  1938. Inače, u toku prošle 
godine blagajna je zabeležila ukupan prom et od 2 milijarde 
439 miliona dinara. U odnosu na prethodnu godinu prošlogo
dišnji blagajnički prom et bio je za 490 miliona veći.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinaua
Kamata 4.361 6.465 7.854 9.473
Plate 1.932 2.172 2.299 2.665
Opšti troškovi 2.533 2,442 2.369 2.327
Porez, prirez, takse 1.116 3.178 2.175 5.403
Socijalni tereti .. ------' 471 362 380
Parnični troškovi - ' -— ------ 231 105
Opravke nepokretnosti — __ — - 349 247
Otpisi 670 1.025 628 1.138
Qrg. i akv. odelj. osig. 878 979 1.188 902
Provizija osiguranja 328 559 576 406
Premije reosiguranja 4.606 —  '■ ------ ------
Štete 2.764 3.380 3.749 4.212
Rez. i pren. prem ije 21.837 23.592 24.759 25,605
Čista dobit 6.621 7.580 10.209 14.414

Prihodi
Kamata 8.681 12.388 14.960 18.575
Provizija bank. odelj. 1.603 1.951 3.643 7.214
Od nepokret. imanja 2.457 2.674 3.040 3.071
Od hart, od vrednosti 2.042 3.150 2.042 2.086
Napi. otpi. potraž. 209 225 29 25
Razni prihodi 432 1.096 258 488
Prem ije osiguranja 5.037 .7.105 7.421 7.913
Dažbine osiguranjja 892 1.002 1.1«) 1.297
Rez. i pren. premije 20.641 21.836 23.592 24.759
Prenos dobiti 148 419 603 1.847
Zbir prihoda ili rashoda 43.042 51.843 56.740 67.276

Kretanje prihoda takođe u k a zu je  na sjajni razvitak Beo
gradske zadruge u toku poslednjih šest godina. Dok su p ri
hodi od kam ate u 1937 iznosili 7,22 mil., dotle su oni u 1940 
godini dostigli visinu od 18,57 mil. din. Od toga otpada 14,62 
mil. na kam atu po- tekućim računima, 3,12 mil. din. na onu  
po eskontu, 84 hilj. na kam atu po č in o v n ičk im  z a jm o v im a  i 
146 hilj. na kam atu osiguravajućeg odeljenja. Porast p ri
hoda od provizija bankarskog odeljenja je još mnogo značaj
niji. U 1940 ovaj prihod je  izn o sio  7 mil. 214 hilj. prem a cig lo  
232 hilj. din. u 1934 godini. To znači da je ovaj prihod u
1940 g o d in i b io  za preko 300 pu ta veći od onog iz 1934. 
Inače, u odnosu na prethodnu godinu on je udvOiStručen, a 
prema onom iz 1938 više nego u tro s tru č e n . U 1940 bili su 
čak i prihodi od nepokretnih imanja za skoro 75s/o veći od 
onih iz 1934. Jedino je prihod od hartija  od vrednosti ostao 
uglavnom s ta c io n a ra n . Zadovoljavajući porast pokazuju i p ri
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hodi osiguravajućeg odel jenja. Prihodi od prem ija i dažbina u 
1940 godini iznosili su 9,21 mil. prema 8,57 mil. din. u p re t
hodnoj i 7,40 mil. u 1934 g. Inače, rezervne i prenosne p re 
mije iznosile su na početku prošle godine -24,76. mil. prema 
15,95 mil,. početkom 1934. To je povećanje od preko 55%.

Razume se da su poslednjih godina i rashodi morali 
da pokazuju tendenciju porasta, ali je ovaj bio uglavnom da
leko slabiji od porasta prihoda. Samo je povećanje izdataka 
za poreze bilo jače od prosečnog povećanja prihoda. U p ro 
šloj godini izdato je  za poreze 5,4 m ii prem a 2,17 mil. u 
prethodnoj i samo 750 hilj. din. u 1934 godini. Povećanje 
pasivne kam ate išlo je  uglavnom uporedo sa pojačanjem  p ri
liva tuđih sredstava. Inače, treba podvući da opšti troškovi 
nisu uopšte povećani. U 1940 iznosili su 2,33 mil. prem a 2,36 
mil. din. u prethodnoj i 2,37 mil. din. u 1934 g. P late su 
pokazivale postepeni porast sa 1,65 mil. u 1934 na 2,66 mil. 
u 1940, što znači da su u toku poslednjih 6 godina povećane 
za oko 60»/»,

Čista dobit sa prenosom iz prethodne godine iznosi 14,4
mil. din. prem a 10,2 lil. u prethodnoj, 7,58 mil. din. u 1938 g.,
6,62 mil. u 1937 g., 5,6 mil. u 1936 i 4,89 mil. din. u 1935 g.
Kao što se vidi, iz godine u godinu bio je sve povoljniji i
konačni finansijski rezultat poslovanja. Od prošlogodišnje či
ste dobiti za dividendu su određena 4 mil. din,, kao i u 
prethodnoj godini. Za porez je rezervisan iznos od 2,84 mil., 
a za tantijelu članovima oba odbora, direktorim a i osoblju 
odvojen je iznos od 1,83 mil. Na novi račun prenose se 3,5 
m il, a fondovima je dotiran iznos od 2,24 mil. din.

Beogradska zadruga nije samo prethodnica našeg ban
karstva i najveći srpski privatni novčani zavod, već je ona 
istovremeno i najstarija  srpska čisto domaća ustanova za 
osiguranje.

Glavne podatke o poslovanju u grani životnih osigura
nja pokazuje nam sledeća tablica:

Osig. glavn. Neto-prem. N eto-štete Štete u %

Bruto prem. Neto-prem. Neto-štete š te te  u %

God. (u mil.) (hilj. d.) (hilj. d. premije
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
1938 132,3 5.092 2.273 44,6
1939 133,3 5.263 2.783 53,0
1940 129,6 5.177 3.327 64,2

God. (u hilj. d.) (hilj. d. (hilj. d.) prem ije
1930 4.903 4.069 1.228 44,2
1931 4.508 1.942 1.352 51,3
1932 3.847 1.484 1.246 58,6
1933 3.698 1.344 421 21,9
1934 3.317 1.151 ‘ 273 23,8
1935 3.379 1.300 352 27,1
1936 4.194 1.616 556 34,4
1937 4.870 1.685 648 38,2
1938 4.476 2.012 1.584 78,7
1939 5.263 2.158 1.598 74,0
1940 6.471 2.735 929 33,9
Prihodi od ukupnih prem ija u 1940 bili sii za 1,2 mit. 

odnosno za 23% veći od onih u prethodnoj godini. S druge 
strane su izdaci za š ti te  smanjeni za preko 40"/o. U vezi s tim 
osetno se je  popravio i procentualni odnós između šte ta  i 
premija. Treba podvući da su prihodi od prem ija Već u 1939 
pokazivali rekordnu visinu. Kao što je  spomenuto, u  1940 
ta j rekord  kod bruto-prem ija premašen je  za 1,2 mil. odnosno 
za 23%. Troškovi za organizacionu i akvizacionu službu kreću 
se u tehnički dozvoljenim granicama, što znači da je uprava 
i  prošJe godine bila vrlo obazriva u pogledu izdataka.

U upravnom odboru Beogradske zadruge bila su gospo
da: d-r Milorad R. Đorđević (pretsednik), d-r Ferdinand Gram 
berg, Ljubomir Pokorni, Milorad Đ. Pöpovic, Milija ' N. Pav- 
lović, M arko Milutinovic, poč. A leksandar J. Jovanović-Rfes'4- 
vac, V itomir St. Konstatinović, inž. Jovan Petrović i Andrà 
Tošić. Članovi nadzornog odbora su gospoda: Zafir Stanković 
(pretsednik), d-r Jovan Rađonjić, Nikola M. Jovanović, irtž. 
Čedomir Jančić i M itar Martinović. D irektori Beogradske za
druge su g. g.: Milutin J. Stanojlović i Dušan Radivojević.

Upo redni pregled osiguranih glavnica i neto-prem ija 
ukazuje na snažni razvitak poslova otseka životnih osiguranja 
u periodu između 1934 i 1939. Osigurane glavnice u 1938 bile 
su za 133% veće od onih u 1934 g., dok su prihodi od neto- 
prem ija u istom razdoblju udvostručeni. S obzirom na poznati 
razvitak medunarodfiih političkih događaja pretprošla i p ro 
šla godina nisu bile povoljne za osiguravajući posao, ali je 
Zadruga, uprkos tome, posao održala na ranijoj visini. Nova 
produkcija životnih osiguranja u 1940 iznosila je  20,68 mil. 
din., dok su storna i redukcije osiguranja iskazane sa 16,88 
mil., a doživela osiguranja, smrtni slučajevi i otkupi sa 7,42 
mil. Kao posledica toga javilo se . smanjenje ukupnih osigu
ranih glavnica za 2,8a/o. M anjak prihoda od neto-prem ija je 
sasvim neznatan, iznosi svega 1,5%. M ortalitet u životnoj 
grani i suma doživelih i otkupljenih polisa bili su u prošloj 
godini nešto veći. Međutim, to je  u potpunosti nadoknađeno 
porastom  poslova .u elem entarnoj grani, kao što  nam poka
zuje i donja, tablica, u. kojoj smo. uporedili glavne podatke 
ko ji se odnose na. ta j posao.

JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D., BEOGRAD
Jugoslovenski kreditni zavod osnovan je  1926 sa glavr 

nicom od 5 mil. din. Sa stvarnim poslovanjem otpočelo se je 
početkom  1927 godine. Za četrnaest godina njegovog rada 
naša privreda prolazila je, kao što je  poznato, kroz nekoliko 
vrlo teških faza razvitka. O pšta privredna kriza, dugotrajna 
bankarska kriza, uzbudljivi međunarodni politički događaji 
koji su prethodili ratu  i, najzad, ra t izazvali su u celoj p ri
vredi, pa i u bankarstvu, trajne poremećaje, koji su neizostav
no morali da ostave duboke tragove u svakom pojedinom prer 
duzeću. Za celo to vreme pa i u najtežim momentima, ju g o 
slovenski kreditni zavod pokazivao je  neobičnu otpornost i 
životnu snagu, tako da bi se na osnovu njegovog razvitka 
teško mogao doneti ma i približno tačan zaključak o onome 
što se je oko njega dešavalo.

Sledeća tablica koja ukazuje na kretan je obrtnog k a 
pitala Jugoslovenskog kreditnog zavoda je  vanredno infor
mativna. Obrtni kapital je iznosio:
krajem  1927

» 1928
» 1929
» 1930
» 1931
» 1932
» 1933

38.86 mil.
36.05 » 
51,11 »
56.05 »
39.86 » 
49,59 » 
63,52 »

krajem  1934 
» 1935
» 1936
» 1937
» 1938
» 1939
» 1940

77,38 mil. 
88,63 » 
96,87 » 

108,97 » 
112,95 » 
128,35 » i 
135,00 »

Još pre bankarske krize, koja je  bila izbila u jesen 
1931, ovde su tuđa sredstva priticala brzinom koja nije uobi
čajena kod mlađih i novijih novčanih zavoda, kao što je  to 
Jugoslovenski -kreditni zavod tada bio. Ma da- je  glavnica u 
početku iznosila samo 5 mil. din., ipak je obrtni kapital za
voda već krajem  prve poslovne godine bio dostigao visinu od 
38,8 mil. din., da bi do k raja  1930 porastao na 56 mil, din,
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Te godine je  i; glavnica povišena na 15 mil. Prilikom izbija
nja bankarske krize : u septem bru 1931 Jugoslovenski kreditni 
zavod bio je  iznad svakog; očekivanja likvidan, tako. da je 
bio u stan ju  da bez ikakvih teškoća isplati 16 mil. svojim 
ulagačima i poveriocima. I posle toga, krajem  1931, bančina 
gotovina bila je  tolika, da se u svakom trenutku, ne dirajući 
u dužnike, ulagačima i poyeriocima moglo da vrati preko 
30% njihovih potraživanja.

Za vreme bankarske krize razvitak Jugoslovenskog 
kreditnog zavoda bio je još brži nego p re  nje, tako da je 
njegov obrtni kapital od početka 1932 do k raja  1934 već 
udvostručen. U 1935 on raste za daljih 11 mil., u 1936 za 8 
mil., u 1937 za 12 mil., u 1936 god. za 4 mil., u pretprošlo j 
godini za 16 mil. i u prošloj godini za 7 mil. din. Kao što 
se vidi, tendencija porasta bila je stalna, pa je  nisu mogli 
prekinuti ni uzbudljivi predratni događaji ni teškoće koje je 
ra t izazvao u našoj privredi, niti sm etnje na ko je je nailazila 
naša spoljna trgovina.

U početku svog rada Jugoslovenski kreditni zavod bio 
je  »banka nad bankama«. Naime, glavni posao kojim se od 
tada bavio bio je  reeskont menica provincijskih novčanih za
voda, naročito iz Vojvodine. Još p re  nego što je  zaštita 
zemljoradnika presekla taj posao, predosećajući zaštitu, Za
vod ga je i sam napustio, pa je tako sasvim izbegao gubitke 
do kojih je  eventualno moglo da dođe. Bančin domicil u Be* 
ogradu u  mnogome jo j je  olakšao izbor novog posla. Banka 
je  mogla da se baci na finansiranje industrije, kao što je to 
č in io . veliki broj prestoničkih novčanih zavoda. Međutim, 
ta; vrsta plasmana ne bi u- potpunosti odgovarala struk tu ri 
bančinih sredstava, koja su se vrlo znatnim delom sastojala 
iz uloga. Tada je  težište posla prebačeno; na finansiranje 
spoljne trgovine, je r  je  rizik kod tog  posla, s obzirom na 
način kako obavlja Jugoslovenski kreditni zavod, sveden na 
najm anju meru. Krediti su raspodeljeni na veći broj klije
nata, a njihov izbor vrši se najbrižljivije. Pored toga, sigur
nost kredita uvek je obezbeđena dokumentima skopčanim za 
izvozni odnosno uvozni posao.

Inače, na sjajni uspon Jugoslovenskog kreditnog za
voda mnogo je  uticala i činjenica da se njime upravlja skroz 
konzervativno, po isprobanim načinima bankarske politike. 
Ma da se ni ovde na zaradu ne gleda kao na sporednu k a 
tegoriju, ipak se može reći da se Zavod u svom poslovanju 
strik tno drži principa da su sigurnost i likvidnost važnije od 
zarade. To je poznato i ulagačima, pa se time može objasniti 
i opravdano poverenje koje Zavod kod njih uživa.

Bilansi za poslednje četiri godine ovako izgledaju:

Aktiva 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara
Blagajna 8.146 8.482 6.246 8.025
Nar. banka i P. Štedionica 17.668 15.250 34.136 19.830
Blagajnički zapisi 4.000 5.000 3.000 3.530
Banke 594 1.481 7.288 4.177

Gotovina 30.408 30.214 50.670 35.562
Valute i devize 2.271 51 1.060 370
Hart, od vrednosti 1.249 2.669 1.938 3.977
Menice 26.540 28.259 25.124 31.010
Dužnici 48.507 51.249 49.561 64.083
Kaucije i garancije — (21.332) (57.357) 92.826)

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezervni fond 2.800 3.500 4.255 5.096
Spec. rez. fond 2.154 2.802 1.817 1.179
Penzioni fond 300 380 430 480
Ulozi 85.281 88.090 103.567 108.271
Prenosne pozicije 1.271 1.094 1.160 2.183
Čista dobit 2.169 2.088 2.124 2.795
Zbir bilansa 108.975 112.955 128.853 135.004

Rashodi
Troškovi i plate 
Porez
Fondu Nar. odbrane 
Otpisi 
Čista dobit 

Prihodi 
Kamate i provizija 
Razni prihodi 
Napi. otp. potraž. 
Prenos dobiti

2.536
1.109

1.023
2.169

5.486
1.207

144

3.049
950

281
2.088

5.268
946

14

2.873
1.200

127
1.183
2.124

6.681
394
318
113

3.355
1.197

384
707

2.795

AH
7.391

840
32

177
Zbir prihoda ili rashoda 6.837 6.368 7.506 8.438

Skoro celo povećanje obrtnog kapitala do koga je 
došlo u toku poslednjih godina zasniva se na prilivu tuđih 
sredstava. Ulozi na knjižice i po tekućem računi iznose 108,27 
mil. prem a 103,56 u prethodnoj i 88,09 mil. din. u 1938 godini. 
Na njih otpada 80,2% cele pasive. Posle 1930, kada je po
višena sa 5 na 15 mil., glavnica je ostala nepromenjena. Me
đutim, fondovi postepeno, ali stalno rastu. U poslednjem bi- 
lansu iskazani su sa 6,27 mil. Sa dotacijama iz prošlogodišnje 
čiste dobiti oni su dostigli visinu od 7,18 mil. din.

Postoje uglavnom samo dve vrste plasmana: »dužnici« 
(tekući računi) i »eskont menica«. Na ove dve pozicije otpada 
70,4% cele aktive, na gotovinu daljih 26,3%, na hartije ođ 
vrednosti 3% i na valute i devize 0,3%. Inače, dužnici su iska
zani sa 64 mil. i prem a prethodnoj godini povećani su za 
14,5 mil. din. odnosno za 29,3%. Eskontovane menice iznose 
31 mil. din., za 5,88 mil. odnosno za 23,4i% više nego krajem  
1939. Iako je  gotovina u odnosu na prethodnu godinu sma
njena, za oko 15 mil., ipak je ona sa 35,56 mil. još uvek 
ogromna. Od toga se nalazilo preko 8 mil. din. u blagajnam a 
Jugoslovenskog kreditnog zavoda, 19,83 mil. na žiro-računu 
kod Narodne banke i čekovnom računu Poštanske štedionice, 
4,17 mil. kod drugih  banaka i 3,53 mil. din. u blagajničkim 
zapisima. Sa odmah raspoloživim sredstvima Zavod bi mogao 
da isplati čitavu trećinu svih tuđih sredstava. Ni najrigoro- 
zniji zakoni o bankam a ne predviđaju veći stepen likvidnosti 
od 10—15% svih tuđih sredstava. Međutim, da bi se obezbe- 
dio protiv svakog iznenađenja, Zavod nikada nije žalio žrtve 
u vidu gubitka na kamati, koje su prirodna posledica od r
žavanja tako  visokog likviđiteta.

Čisti dobitak pokazuje rekordnu visinu od 2,79 mi!. 
Prem a prethodnoj godini povećan je za 670 hilj. din. Saldo 
kam ata i provizija koji se javljaju kao višak među priho
dima iznosi 7,39 mil. prem a 6,68 krajem  1939. Zavod je  imao 
i raznih prihoda za 840 hilj. (prema 394 hilj. u prethodnoj 
godini) kao i prihod od ranije otpisanih potraživanja od 32 
hilj. din.

Na strani rashoda vidimo da su izdaci za troškove i 
plate prema prethodnoj godini povećani za oko 480 hilj. 
din. Nešto veći su i izdaci za poreze i doprinos Fondu Na
rodne odbrane, dok su otpisi za oko 480 hilj. din. manji. Ina
če, ukupni rashodi u 1940, ne računajući kam atu, bili su samo 
neznatno (za 4,6%) veći od onih iz 1939, dok su prihodi 
istovremeno porasli za oko 12,5%.

Akcionarima se deli dividenda od 8% (1,2 mil. din.) 
prem a 6% u prethodnoj, po 61/г% u 1938 i 1937 g., 6% u 1936 
i 5% godišnje u toku ranijih 5 godina, a 7% u 1930. Iznos 
od 903 hilj. dotiran je  rezervnom fondu, 50 hilj. je dodeljeno 
penzionom fondu i 335 hilj. din. za tantijem u, dok je  ostatak 
od 306 hilj. prenet na novi račun.

U upravnom odbru su gospoda: Adolf Minh (pretsed- 
nik), dipi. ing. Ljuba Gođevac (potpretsednik), Vojislav Pav’o- 
vić (delegirani član uprave), Slavko L. Singer, Aca Pavlović, 
Bora Popović, Velimir Dimitrijević, D ragom ir N. Rakić, Đorđe 
Lederer, d-r Dejan Despot i Aleksandar Minh. U nadzornom 
odboru nalaze se gospoda: Borislav Stojankić (pretsednik), 
D ragan Milićević, d -r Cvetko Gregorić, d-r Vinko Vrhunec 
i D ragan 2. Zlatanović.
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Садржај:
Та-Та a  đ. Beograd

Domaća banka a. d. — Beograd

TA-TA A. D. BEOGRAD

L Misli o petogodišnjici Ta-Te
Naš naro-d ima zgodne m etafore za svaku neobičnu 

čovečju osobinu, za svaki neobičan odnos među ljudima i 7a 
-svaku neobičnu situaciju. Posm atrajući razvića pitanja velikih 
magacina i njih samih od početka rata, pale su nam u oči 
dve -neobične pojave za koje naš narod ima vrlo zgodne 
izreke. Izrekom »zmija zmiju jede« obeležava naš narod izu 
zetan odnos protivprirodnog neprijateljstva između dve ra 
som ili felom povezane jedinke. To obično nastupa kad se 
ne može više da živi od trećega. Ta nam je  izreka pala na 
pam et prateći polemiku između dva slovenačka lista: »Trgov- 
skog lista« i »Slovenije« oko izraza »veleblagooneča«. Ovim 
se poslednjim obeležava na slovenačkom oblik trgovine koji 
se n a  srpskom zove Velikim magacinom ili Robnom kućom. 
»Slovenija« nalazi da je  ta  kovanica vrlo neukusna i uopšte 
vrlo nesrećna. »Trgovski list«, koji spada u najveće protiv
nike velikih magacina i koji je dao povoda to j primedbi 
»Slovenije«, nije se mnogo branio od filološko-estetske za- 
merke »Slovenije«. Ali kako je reč već ušla u upotrebu, 
pisao je on šta drugo ostaje nago da se -služimo njime? 
Uostalom, završio je on svoj odgovor, kakav term in predlaže 
»Slovenija«? Ova je na to predložila term in: »Veletrgovina 
mešovitom manjevrednom robom«. Na to  je »Trgovski list« 
prsnuo grohotom  u sme-h i administrirao »Sloveniji« oštar 
prekor zbog neznanja prirode »veleblagovaone«. Pod ovim iz
razom razume on veletrgovinu, koja prodaje tipiziranu i se
rijsku robu dok ostale trgovine vode artikle sviju kvaliteta. 
Kad »Slovenija« ne zna šta  je to  »veleblagovaona«, manje 
je nezgodno, no ka-d to ne zna jedan list, -koji se bavi ekonom 
skim pitanjim a. Jer ono što je on dao kao definiciju »vela- 
blagovaone« skoro je pogrešno. Ne prodaju oni tipiziranu 
i serijsku robu, već i robu odličnog kvaliteta kao što  ostala 
trgovina može da prodaje robu tipiziranu ili serijsku. Samo 
bi se bazari mogli obeležiti trgovačkim radnjam a jeftinijom 
robom. Da je zagledao »Trgovski list« i uredbu o zabrani 
otyaranja novih velikih magacina, našao bi definiciju istih.

Nasuprot situaciji u  kojoj srodstvom povezane jedin
ke postaju neprijatelji, mogućno je i sasvim obrnuto: da 
prirodni neprijatelji zaključuju prijateljstvo. Tu situaciju obe
ležava narod izrazom da »mačka i miš spavaju zajedno«. U 
to j situaciji je danas veliki magacin sa svojim protivnicima. 
Pisanje »Trgovskog lista« ne treba shvatiti tragično, on je 
morao nešto da piše pred  istek uredbe o zabrani otva
ranja novih velikih magacina. Ni činjenicu d a  je u  .Ministar

stvu trgovine i industrije održana konferencija po tom p ita
nju od strane sviju kom ora ne treba shvatiti tragično. Ko
more m oraju biti dosledne u svome držan„u, ali one to čine 
bez ubeđenja. Najugledniji članovi Beogradske trgovinske ko
more najaktivniji su pioniri sistema velikih magacina. Jedan 
od njih, najstariji, udvostručio je obim svog velikog magacina 
za godinu dana kako po -prostoru tako i po vrsti robe. On 
još uvek s vremena na vreme gađa protivnike velikih m aga
cina iz teških topova. Mislimo na prilično neuspale napise o 
velikim magacinima, koji se s vremena na vrem e -pojavljuju 
u javnosti na njegovu inicijativu. Drugi ugledni član Beo
gradske trgovinske kom ore takođe širi obim svog velikog ma
gacina brzim tempom.

Ne mislimo da u tim pojavam a leži uzrok što su mačka 
i miš na istom ognjištu i ako su i one naravski morale obes
hrabriti protivnike velikih magacina. Mislimo na drugu jed
nu pojavu, generalnu i fatalnu, ko ja je  izmenila iz osnova 
stanje u detaljnoj trgovini. Mislimo na razređivanje mnogih 
artikala kojim a trgu je  detaljna trgovina. Danas je  neozbiljno 
govoriti o konkurenciji među trgovcima. Trgovci bi bili srećni 
kad bi se vratilo vreme i prilike koje su omogućavale oštru 
konkurenciju. Danas je trgovac u položaju da svakoj dru
gom mušteriji kaže da toga artikla nema, ali da ga može 
dobiti eventualn-o kod njegovog konkurenta. Danas je  na 
tržištu  manje robe no što sa traži, a u takvoj situaciji ne 
može biti govora o konkurenciji.

Ni sa cenama nije drugojačije. Ne obara cene konku
rencija, već zakoni i uredbe i to  malo drugojače no što su 
to  radili veliki m agadni. A, u  koliko vlast ne obara cene 
ili u prkos tome obaranju cena, prodavač može postići cenu 
koju hoće. Nema mušterije ko ja će izići iz radnje u -uveranju 
da će kod konkurenta dobiti jeftinije, —■ a ako se nađe po 
koji naivko, ubrzo će videti da se prevario.

Nakratko, današnje stanje naše narodne privrede za
tvorilo je. usta bukačima protiv velikih magacina.

To je  stanje vrlo slikovito propraćeno u godišnjem 
izveštaju Upravnog odbora za 1940 god. podnesenom akcio- 
narima, što ćemo malo čas videti.

Ovaj k ra tak  pogled na stanje odnosa između velikih 
magacina kao jednog oblika -detaljne trgovine i njihovih p ro 
tivnika pokazuje da nikakve mahinacije ne pomažu u borbi 
protiv istinskog interesa potrošača i da mrtvi brže jašu. God. 
1941 navršilo se pet godina od kako je  osnovan Ta-Ta, i 
za to, relativno kratko, Vreme uspeo je  on da sruši svoje ne
prijatelje i odomaći ideju, na kojoj on počiva u to j mari da 
se trgovci bacaju sve. više, na: <>vaj oblik trgovačke radnje.
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Po računu stručnjaka Ta-Ta je  uštedeo potrošačim a za ovih 
pet godina na razlici u ceni, koju je  zatekao i koju je on 
stvorio, oko 100 miliona dinara.

II. Šta kaže Upravni odbor Ta-Te

Nijedne godine nismo mogli da analizirimo završne 
račune Ta-Te, a da se ne zadržimo malo duže na izveštaju 
koji Upravni odbor podnosi akcionarima; ali nijedne godine 
ta j izveštaj nije bio tako interesantan k ao  za 1940 god. 
On glasi:

»Nenormalne prilike u privredi, koja su nastale u 1939 
g., znatno su se pogoršale u 1940 g. Ta-Ta je preduzeće za 
trgovinu na detalj, a ova je, delom svojom krivicom, a de- 
lom krivicom drugih privrednih redova, dovedena u vrlo te 
žak položaj.

Kada bismo privredni život naše otadžbine posm atrali 
sam a sa svoje tačke gledišta, onda bismo imali razloga da 
se radujemo nenormalnim prilikam a u trgovini i privredi 
uopšte, je r  su one pružile priliku da se prednosti oblika t r 
govine na detalj, kakav mi praktikujem o, pokažu u praksi 
u punoj svetlosti.

Prilike su takve, da je  svako, kome je  roba prolazila 
kroz ruke, mogao da ostvari preteranu dobit. I mi smo to 
mogli, ali ne samo da nismo ni pomišljali, već bi to po našem 
sistemu bilo nemoguće, je r su naše cene odavno pod k o n tro 
lom javnosti.

Vi znate da su naši principi oduvek isti i upravo oni, 
koji su ozakonjeni za trgovinu uopšte, raznim uredbam a o 
cenama.

S velikim zadovoljstvom konstatujem o za javnost, da 
vlasti, -ne samo da nišu imale ništa da prim ete našoj politici 
cena, već su, šta više, imale u nama najaktivnijeg saveznika 
u borbi protiv skoka cena. 1

Nećemo time da . kažemo da su cene kod nas ostale ne- 
promenjene poslednjih godina. Kada je  opšti nivo cena sko
čio od početka rata, onda su, svakako, i naše cene morale da 
skoče, je r mi ne živimo u bezvazdušnom prostoru, već smo 
samo jedan beočug. na lancu od proizvođača do potrošača.

Time dolazimo do onog drugog uzroka teškoća sa k o 
jima ima da se bori trgovina na detalj, a o kojim a se katkad 
sa strane javnosti ne vodi dovoljno računa, kada se vrši 
ofanziva protiv detaljne trgovine džuture bez obzira na bes- 
prekom e poslovne metode . pojedinih radnji. Uzrok leži u 
činjenici da su, razume se, i naši liferanti, podigli cene i p o 
dižu ih, jedni više, drugi manje, neki umereno, drugi pre- 
terano.

To skakanje cena bilo je  i jeste za nas problem s k o 
jim smo se imali da borimo. Po sebi se razume, da mi nismo 
mogli da budemo protiv opravdanog skoka cena robe koju 
kupujemo, niti bi naš otpor tu  štogod vredeo. Naša dužnost 
bila je i jeste da kritički prihvatimo sve ponuđene cene te 
da preterane pokušamo da svedemo na najm anju meru.

To nije bio lak zadatak. Treba imati evidenciju svih mo
gućih liferanata svih artikala, biti u stalnom  kon tak ta  sa nji
ma, da bi se m ogla’voditi kontrola o tom, ko je najjeftiniji. 
Taj težak zadatak ima da reši naše nabavno odeljenje i mi 
smatramo ža dužno<st da Vam saopštimo, da je ono vrlo 
uspešno odgovorilo tom zadatku.

Mi mislimo da možemo da tvrdim o da je  naše preduzeće 
s potpunim uspehom izvelo svoj zadatak kočenja cena kako 
prema liferantim a tako i prem a mušterijama.

I' naše šu cene skočile, ali ukoliko je  to slučaj, svakako 
manje nego igde u detaljnoj trgovini (i našoj zemlji. Taj re

lativno umereni skok cena kod nas omogućen je samo ve
likim materijalnim  žrtvam a od strane našeg društva.

Artikli, kojim a imamo da zahvalimo za naš dobar glas 
liferanta dobre i jeftine robe, još p re  rata bili su predm et 
naše naročite pažnje. Izgleda kao bajka ako kažemo, da mi 
prodajem o i danas još:

1. sendvič za din. 2.-—
2. kafu za din. 1.—
3. pecivo za din. 2.— i dr.

Razume se da i naši prodavci, nadzornici i poslovođe 
imaju velikih zasluga u ovoj godini. Poznata je  činjenica, da 
se m ušterije bune protiv svakog povišenja cena, ma kako 
opravdano ono bilo, i da se ta j revolt obično sruči na leđa 
prodavca. Naši su prodavci strpljivo izdržali tu  buru i sa 
mnogo razumevanja uspeli da odbace pritužbe te  zaslužuju 
puno priznanje.

Budućnost nam donosi zaoštrenje jedne pojave, 'koja 
postoji od početka krize, a koja se širi i zaoštruje. To je 
pitanje snabdevanja. Dosad smo mi u tom uspevali savršeno. 
Za budućnost možemo obećati samo našu najbolju volju, a o 
rezultatu imaćete da cenite na idućoj godišnjoj skupštini.

П1. Kratka analiza završnih računa

Ta-Ta u ovoj godini navršava petu od svog postanka, 
ali kako je on počeo da radi u toku 1936 god. i kako je 
svake kalendarske godine zaključivao svoje knjige to  ima 
on pet poslovnih godina na dan 31 decembra 1940 god. P et 
završnih računa mi ćemo uzeti u našem uporednom pregledu

u bila
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— koji inače sadrži samo četiri godine. Evo kako izgleda u vid
uporedni pregled završnih računa za pet godina! (Lade

Aktiva

Račun

1936

izravnanja

1937 1938 1939 1940

jima
bačer
ceni
mese-

Gotovina 868 710
u hiljadama dinara

1.275 496 9.326
na p 
bitak

Dužnici 2.498 3.750 4.968 3.784 1.428

Roba 5.056 5.067 5.680 9.810 13.725 zicije

Investicije 1.681 1.556 1.361 1.174 987 snažr

Inventar 1.726 1.642 1.557 1.677 1.406
vrloRazna aktiva 910 683 455 227 ------

Gubitak 845 ------ ------ ------ ------ prost
račui

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

donji

Opšti rez. fond ------ ------ 574 382 595

Rezerva za 52 1.500 3.100 500 500 Gu

Poverioci 2.219 5.796 4.388 8.435 10.756

Banke 2.018 ----- . ------ ------ ------ Lični

Menice 4.550 ------ ------ ------ ------ Pore

Prelazna pasiva 25 6 66 ------ —— Kam;

Dobitak ------ 97 1.569 1.944 ------ Opšt

Zbir bilansa 13.584 13.399 15.298 17.175 17.875 Otpii

U aktivi glavnu poziciju čini roba. Ta se stavka pope
la od 5 miliona 1936 god. na 9,8 1939 god. i 13,7 1940 god. 
Za prve tri godine ona je bila skoro nepromenjena, tek se
1939 počela naglo da penje. To je p re  svega u vezi sa pro- 
menama na tržištu  robe tj. sa skokom cena. Isti lager vredi 
danas više no pre tr i godine. Ali kod Ta-Te nije skok cena 
toliko igrao ulogu, kako bi še to  dalo zaključiti po razlici

Pren
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u  bilansu. Razlika dolazi i od povećanja zaliha. Na prvi po 
gled izgleda neobjašnjvo da se pri razređivanju robe pove
ćavaju zalihe. Haos je u ovome: S tanje snabdevan„a robom 
kod radnje kao što je  Ta-Ta ne vidi se nikad iz računa robe 
na kraju  godine, iz razloga što ona, po principu štednje, drži 
relativno manji lager, ali za to  održava veliki obim porudžbi- 
ne. Takva politika u današnje doba nosi rizik: mogao bi po 
-koji liferant da iskoči iz obaveze — a izgovara za to  ima 
uvek dosta. Zbog toga je nabavno odeljenje Ta-Te moralo 
da okrene politiku snabdevanja: preneti težište sa narudžbi- 
na na povećanje lagera. Ima danas dosta izgovora za liferan
ta  da ne liferuju, ali ima još više mogućih uzroka da se ome- 
te  snabdevanje i pri najboljoj volji liferanta.

S ovim u neposrednoj vezi je najveći račun u pasivi: 
onaj poverilaca. On se za pet godina skoro udrostručio k re 
ćući se isto kao i račun robe: prve tri godine između 4 50 do 
5 miliona dinara, 1939 god. 8,3 miliona, a 1940 na 10,7. Po- 
verioci su ovde, kao kod svake trgovačke radnje, dve vrste: 
dobavljači i banke. Sudeći prema računu ranijih godina ce- 
nimo da obe grupe poverilaca učestvu.u sa po 50%.

Ukupni obrtni kapital iznosi okruglo 18 miliona din. 
Posle poverilaca dolazi glavnica sa 6 miliona, a sa rezervom 
7,1 milion. Prema dugu od 10,8 miliona nalazi se roba od 
skoro 14 miliona dinara. Ali ne samo da je pozicija rcbe 
vrlo aktivna — naročito danas — već je celokupna aktiva 
vrlo likvidna. Sem inventara i investicija —• zajedno 2,7 mi
liona din. na 7,5 miliona sopstvenih sredstava, ostalo je: roba, 
blagajna i dužnici. U poslednjoj stavci nalaze se predujmovi 
liferantima — takođe kratkoročni.

Kad se ispituje likviditet Ta-Te, onda se mora imati 
u vidu da kod njega stare robe, koja se ne može da proda, 
(Ladenhita) uopšte nema, to je isključeno po načelima po ko
jima se vodi ovakva radnja. U njoj nema reona za robu iz
bačena iz inventara. A kad se to zna onda se tek može da 
ceni likviditet ovakve jedne trgovačke radnje. Za nekoliko 
meseci sav se kapital, sopstveni i tuđ, može da unovči.

Obrtni kapital je povećan za 2 mil. din. to se ne vidi 
na prvi pogled iz računa izravnanja je r je ove godine do
b itak  uklonjen iz pasive, što ranijih godina nije bio slučaj.

S truk tu ra aktive je znatno poboljšana smanjenjem po
zicije dužnici, a povećanjem one roba. Inventar i invensticije se 
snažno otpisuju.

I ovoga puta da istaknemo da su završni računi Ta-Te 
vrlo pregledni i prosti je r  su kod trgovačke radnje vrlo 
p rosti inventar i prihodi i izdaci. Da vidimo kako sa kretao 
račun gubitaka i dobitaka u 1940. Toga radi da zagledamo i 
donju tablicu.

Račun gubitka i dobitka

Gubitak 1936 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara
Lični izdaci 3.562 5.304 6.103 6 777 9.254
Porez, takse, dažbine 772 2.662 2.724 3.208 4.892
Kamata 511 207 22 127 332
Opšti rez. troškovi 3.239 4.18/ 4.190 4.116 4.204
Otpisi
Prenos gubitka

606 620 631 668 678
845

Čist dobitak ------ 97 1.745 1.874 1.942
Dotacije rez. fondu ------ ------ ------ 204 213

Dobitak
Bruto prihod 
Gubitak

7.485
845

13.922 15.319 16.981 21.495

Prenos dobiti ------
Zbir računa gubitka i

dobitka 8.691

96 70 24

13.922 15.412 17.051 21.519

Bruto-prihod je skakao iz godine u godinu da završi 
u  1940 god. sa 21.495 miliona dinara. Da isti u ovoj godini 
mora biti znatno veći, dalo se predvideti. Bruto-prihod je  u 
trgovačkoj radnji funkcija cena i obrta. Da su cene skočile, 
to  se zna i da je  ta  činjenica morala dovesti do povećanja
bruto prihoda pri nepromenjenom volumenu posla po sebi
se razume. Ali u bruto-prihodu ne dolazi do izraza samo čisto 
poskupljenje robe već i povećanje cena usled povišnja raznih 
fiskalnih i obrtnih izdataka, kao trošarine, carine, podvoz itd. 
Toga je bilo i u prošloj godini u velikoj meri.

I kod izdataka imamo povećanje na celoj liniji. Lični 
izdaci na pr. morali su se znatno povećati zbog povećanja 
piata i dodatka na skupoću. Prem a našim informacijama ta j 
višak iznosi skoro jedan milion dinara. Kod poreza povećanje 
iznosi 1,6 miliona dinara. Ni tome ne treba kom entara. Opšti 
režiski troškovi su ostali nepromenjem. Dotacija rezervnom 
fondu je  nešto veća nego u prethodnoj godini. Otpisi su isti, 
a kam ati veći usled povećanja pozicije poverioca.

Čist dobitak iznosi 1.918 miliona dinara, a sa prenosom
iz prošle godine, 1,942. Od toga je  određeno za dividendu
Din. 1.920, a 22.767 preneseno je na iduću godinu.

ЧихаЈте nanne 
Анализе биланса

DOMAĆA BANKA A. D. BEOGRAD

Domaća banka a. d. — Beograd

Domaća banka bavi se finansiranjem električne indu
strije, i to one koja spada u interesnu sferu švedskog kapitala. 
P re petnaest godina, kada je  elektrifikacija u našoj zemlji 
bila u punom jeku, Šveđani su zainteresovani za taj posao. 
A. B. Elektro-Invest, koji nije samo najveće švedsko, nego 
i jedno od najvećih svetskih preduzeća električne industrije, 
sagradio je nekoliko električnih centrala kod nas. Njihovo 
finansijsko poslovanje i njihove bankarske poslove obavlja 
Domaća banka.

Banka je  i u prošloj godini radila sasvim normalno 
i sa zadovoljavajućim rezultatom. Kao i u nekoliko ranijih 
godina njeno poslovanje uglavnom se ograničilo na finansira- 
nje njenih koncernih industrijskih preduzeća, pošto se u 
sadašnjim prilikama nerado ulazi u nove angažmane. Međutim, 
treba podvući da se je Domaća banka i u 1940 godini bavila 
izvozom zemaljskih proizvoda u neklirinške zemlje. Taj izvoz 
iznosio je  4в mil. din. prema 14 mil. u prethodnoj i oko 6 
mil. din. u 1938 godini, Gotovo ceo ta j izvoz otišao je  u 
Švedsku. Iako ta j posao za Banku nije bio naročito unosan,



jer se je  radilo sa minimalnom zaradom, bančina uprava je 
rešiia da ga nastavi i u buduće i da našoj privredi sačuva 
osvojene pozicije. N jena nastojanja u tom pravcu nailaziće, 
doduše, na veće teškoće nego dosada, s obzirom na ratno 
stanje na Sredozemnom Moru, zbog koga je izvoz pomorskim 
putem morao gotovo sasvim da prestane. Inače, švedsko t r 
žište bilo je  za nas do pre nekoliko godina bez većeg zna
čaja. Zasluga je  Domaće banke da je, i pored svih teškoća 
izazvanih poznatim međunarodnim događajima, otvorila šira 
v rata za neposredni izvoz naših proizvoda u Švedsku. U p ro 
šloj godini Banka je izvezla za 13,7 mil. din. kože, za 13,3 
mil. kudelje i kučine, za 6,8 mil. drvene građe, za 6,7 mil. 
suvih šljiva, za 1,7 mil. rezanaca od šećerne repe, za 1,3 mil. 
oraha, za 650 hilj. din. konzervirane ribe itd.

Da su teškoće kroz koje je naša privreda prolazila zbog 
rata  u Evropi ostale skoro bez uticaja na rad Domaće banke, 
pokazuje i sledeća tablica:

Aktiva 1937 1938 1939 1940

u hiljadama dinara

Gotovina 101 954 1.133 1.136
Tekući računi 9.300 13.339 18.185 22.590
H artije od vrednosti 1.204 1.213 1.186 1.048
N epokretnosti 1.083 1.089 2.004 ------
Nameštaj 100 112 116 133
Kaucije i ostave 28.758 28.848 28.878 28.903

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Zbir bilansa 40.575 45.49 51.520 53.810
Rezervni fondovi 162 278 209 275
Ulozi i tekući računi 8.655 13.230 18.829 20.885
Razna pasiva ------ 193 604 747
Zbir bilansa 40.575 45.549 51.520 53.810
Obrtni kapital 11.817 16.701 22.642 24.907

Rashodi

Troškovi 707 647 730 793

Kamata 268 380 446 522

Porezi 23 31 23 407
Kursna razlika ------ ------ ------ 176
Otpisi 32 300 106 118
Dobitak ------ 193 659 798

Prihodi

Prenos dobitka —— 11 277
Kamata 847 1.276 1.360 1.503

Provizija 93 113 506 642
Od nepokretnina 51 54 85 104
Od prodaje nepokret. ------ ------ ------ 241
Razni 7 90 :----- 46
Gubitak 32 ------ ------

2bir rashoda-prihoda 1.-030 1.353 1.962 2.815

Kod većine naših banaka krajem  1940 obrtni kapital
bio je manji nego krajem  prethodne godine. Međutim, obrtni 
kapital Domaće banke pokazivao je i u prošloj godini ten 
denciju porasta. On je dostigao visinu od 24,9 mil., dok je 
u 1939 iznosio 22,6 mil., krajem  1938 g. 16,7 mil. i krajem

1937 godine samo 11,8 mil. din. Glavna izvori sredstava s k o 
jima Banka radi su pasivni tekući računi, koji su krajem  1940 
bili iskazani sa 20,5 mil. što znači da na njih otpada 82,3% 
cele pasive. Ovde su ulozi na knjižice uvek igrali sasvim 
beznačajnu ulogu. Krajem 1940 iznosili su 130 hilj. din. p re
ma 123 hilj. din. U prethodnoj i ciglo 75 hilj. din. u 1938 go 
dini. Glavnica iznosi 3 mil. din., a rezervni fondovi, bez do
tacije iz prošlogodišnjeg dobitka, dostigli su visinu od 27 
hilji. Posle te  dotacije oni su se popeli na 327 hilj. din.

Kao što je to  već naglašeno bančino aktivno po
slovanje u prošloj godini ograničilo se je uglavnom na 
finansiranje njenih koncernih industrijskih preduzeća izvoza 
u Švedsku. Ovo se vrši preko aktivnih tekućih računa. Kra
jem 1940 oni -su iskazani sa 22,59 mil., što znači da je na 
njih otpadalo oko 90,7;% cele aktive. U odnosu na prethodnu 
godinu stanje aktivnih tekućih računa povećano je za 4,4 
mil. din. odnosno za 24,2%. H artije od vrednosti bilansirane 
su sa 1,05 mil. din., tako da na njih otpada 4,2% cele aktive. 
Gotovina iznosi 1,13 mil. Banka je ranije imala i izvesna 
nepokretna imanja (kuću u S tojana P ro tića ulici i jednu vilu u 
Rumunskoj ulici). Pred kraj prošle godine ova imanja su 
prodata sa zaradom od 240 hilj. din.

Troškovi pokazuju malo povećanje prem a onima iz p re t
hodne godine, što je posledica povećanja prinađležnosti ban- 
činom osoblju. Banka je, pored toga, u prošloj godini imala 
i izvesne organizacione rashode izvršene u vezi sa p rošire
njem prostorija. Povećanje izdataka za porez je  vrlo znatno. 
U 1940 oni su iznosili 407 hilj. din. prem a ciglo 23 hilj. u 
prethodnoj, 31 hilj. din. u 1938 i 23 hilj. u 1937 godini. P re 
trpljen je i gubitak na kursnoj razlici od 176 hilj. din. Ma da 
su porasli i prihodi, ipak je  čisti dobitak, ne računajući p re
nos iz prethodne godine, manji nego u 1939. Iznosio je 521 
hilj. din. prem a 648 hilj. u 1939. Ovo smanjenje čistog do
bitka izazvano je u prvom redu povećanjem poreza, je r  su 
se svi ostali rashodi sporije povećavali od povećanja prihoda.

Sa prenosoin iz prethodne godine čisti dobitak iznosi 
798 hilj. Od toga je  upotrebljeno za dotaciju rezervnom fon
du 52 hilj., za tantijem e činovnicima 21 hilj. din. i za dividendu 
450 hilj., -dok je ostatak  od 275 hilj. din. p renet na novi ra 
čun.

U upravi Domaće banke bila su gospoda: Inž. Momčilo 
A. Petrović (pretseđnik), Milivoje M. Kostić (potpretsednik), 
Vasilije D. Veljković, Zvonimir Stilinović i Lenart Halberg. 
U nadzornom odboru nalazila su se g.g.: Vojislav S. Spasoje- 
vić (pretseđnik), Ivan Radojevij, Rad. M. Spasić i Olaf Vik- 
strem.
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