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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne et de certaines Banques populaires, en 1891. 

Caisses d'épargne 
(tabl. n"1 1—3, avec nu résumé par préfectures dans le tabl. n° 4). 

Pour les Caisses d'épargne la loi du 29 juillet 1802 est toujours en vigueur. 
Cette loi statue qu'il sera entendu par caisse d'épargne (sparbttnle) une institution 
financière, qui recueille les dépôts du public et les fait fructifier sans que les 
fondateurs de l'institution ou les ayants-droit ne soient autorisés à eu tirer de 
bénéfice. Aucune autre institution financière n'a le droit d'opérer sous cette dé
nomination (sparbank) sans l'autorisation du Hoi. ' Pour l'établissement d'une caisse 
d'épargne il ne faut pas d'autre autorisation que celle de la Préfecture. 

Le nombre des caisses d'épargne en 1894 était de 374 (tabl. n 4, col. 2), 
dont 100 dans les villes et 274 à la campagne. — Les succnrsales étaient de 383 
(ib. col. 3). — Tabl. n 1, col. 2. indique l'année où chaque caisse a commencé 
à fonctionner. 

Les taux d'intérêt des dépôts accordés par les différentes caisses pendant 
l'année se trouvent dans le tabl. n" 1, col. 10. La moyenne comporte le 398 %, 
le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen. 

Pendant l'année, 105,737 livrets ont été ouverts et 96,100 soldés (parmi 
lesquels 9,(580 par suite de prescription). Il existait, à la tin de l'année, 1,093,521 
livrets (tabl. n° 4, coll. 4 - 8 ) . 

Le total des versements pendant l'année était de 74,137,19252 cour, et 
celui des remboursements de 67,907,06073 cour., auquel il faut ajouter une 
somme prescrite de 25,90877 cour. Le total des intérêts des dépôts était de 
12,314,52480 cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 
324,482,784-48 cour. (tabl. n 4, coll. 21—26). — Le livret moyen était de 
296-73 cour. 

Les coll. 9—20, tabl. n" 4, contiennent une classification des livrets d'après 
leur montant: jusqu'à 100 cour., de 100 à 500, 500 à 1,000, 1,000 à 2,000, et 
au-dessus de 2,000 cour. 

Les autres dettes des caisses d'épargne, à la fin de l'année, étaient de 
1,831,340-06 cour. (tabl. n" 4, col. 29). 

A la fin de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 29,998,599'63 
cour., dont fonds capitaux 401,14841 cour., fonds de réserve 28,763,73706 cour., 
et autres fonds 833,71416 cour. (tabl. n" 4, coll. 36—39). 

Le passif total des caisses d'épargne se composait de: 

Capital des déposants 324,482,78448 cour. 
Autres dettes 1,831,34006 > 
Fonds • . 29,998,599-63 » 

Total 356,312,724-17 cour. 

Ces sommes étaient placées que voici (tabl. n" 4, coll. 40—51): 

Caisse 1,507,8337!) cour. 
Dépôts dans les banques 18,380,76621 » 
Immeubles 5,423,25450 » 
Mobilier 290,13118 > 
Titres publics et autres, ete 42,132,900-78 > 
Créances sur des communes et des sociétés 13,822,851"96 » 
Prêts particuliers sur gage: 

d'hypothèques immobilières 182,042,39162 » 
d'autres hypothèques 14,792,02847 > 
d'une simple obligation personnelle ou contre caution . 72,483,09042 » 

Comptes tcmporaiies , 128,704'81 » 
Intérêts courus et non encaissés 5,308,77043 » 

Total 356,312,724-17 cour. 

A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autres valeurs 
sûres et faciles à placer, montant à la somme de 28,828,78263 cour. 

Banques populaires 
(tabl. n" 5). 

Le présent rapport ne comprend que les Banques populaires et les établisse
ments de crédit analogues qui, sans avoir reçu du Hoi des statuts, font des opéra
tions de la même nature que les caisses d'épargne et auxquels s'applique une loi 
du 29 juillet 1892. Par conséquent il ne regarde pas les Banques populaires qui 
ont pour base la loi sur les sociétés par actions ou anonymes du 6 octobre 1848 
ou la loi sur les banques par actions du 19 novembre 1886. 

Le nombre des institutions eu question, en 1894, était de 25, avec 1 succursale. 
Les années de fondation sont indiquées dans la col. 2. 

Les taux d'intérêt accordés aux dépôts d'épargne pendant l'année sont in
diques dans la col; 10. Leur moyenne est de 3'72 %, 

En 1894, 6,356 livrets d'épargne ont été ouverts et 2,996 soldés (dont 11 
prescrits). A la fin de l'année, il en existait 26,366 (coll. 11—15). 

Le total des versements à titre d'épargne pendant l'année était de 3,871,77772 
cour, et celui des remboursements 2,875,440'96 cour, (y comprises 20166 cour, 
prescrites). Les intérêts des dépôts d'épargne étaicut de 312,52923 cour., et 
l'avoir des déposants, à la fin de l'année, de 8,595,524/58 cour. (coll. 28—33). — 
Le livret moyen était de 32601 cour. 

Les coll. 16—27 contiennent une elassificatiou des déposants semblable à 
celle des déposants aux caisses d'épargne. 

Les autres dettes des Banques populaires en question, à la lin de l'année, 
montaient à 7,740,68450 cour., dont dépôts à vue portant intérêt 770,005-38 
cour., dépôts à terme portant intérêt (autres que dépôts d'épargne) 6,532,52651 
cour., et antres comptes 438,15261 cour, (coll. 34—37). 

A la fin de l'année, les fouds des Banques populaires étaient, fonds capitaux 
1,240,86774 cour., fonds de réserve 631,20958 cour., et fonds réservés pour 
disposition future 327,07948 cour. Total 2,199,15680 cour. (coll. 44—47). 

Le passif total des Banques populaires était comme suit: 

Capital des déposants à titre d'épargne 8,595,52458 cour. 
Autres dettes • . . . . 7,740,68450 » 
Fonds 2,199,156-80 » 

Total 18,535,36588 cour. 

L'actif était: 

Caisse 350,55137 cour. 
Dépôts dans les banques 1,419,91209 
Immeubles et mobilier 422,13180 
Obligations '. 276,400 80 
Actions, etc 50,81600 
Lettres de change escomptées 4,291,79979 
Prêts sur gage: 

d'hypothèques immobilières . . . . . . . 5,619,332-88 
d'autres hypothèques 841,85071 
d'une simple obligation personnelle ou contre caution . 4,883,25746 

Comptes temporaires 238,83169 
Intérêts courus et non encaissés . . 140,471 39 

Total 18,535,36588 tour. 

1 couronne = 139 franc. 



T I L L K O N U N G E N . 

J- djupaste underdånighet öfvcrlemnur Statistiska Centralbyrån 
härmed den jemlikt föreskrifterna i nådiga skrifvelsen den 3 
mars 1893 utarbetade berättelsen angående Sparbanker och Folk
banker för året 1894. Frånsedt den i sammanträngd form med
delade öfversigt öfver sparbanks- och delvis äfven folkbanks
väsendets utveckling i vårt land intill år 1893, livarmed den 

underdåniga berättelsen om ifrågavarande anstalters verksamhet 
för år 1893 inledes, följes här hufvudsakligen samma plan och 
uppställning som i nämnda årgång, och delas berättelsen alltså 
på tvenne afdelningar, af hvilka den förra behandlar Spar
bankerna och den senare Folkbankerna. 

Sparbanhttatiitil- 1. 1894. I 



II Sparbankerna år 1894. — Befintliga sparbanker och deras organisation. 

A. Sparbankerna. 
(Tab. 1-4 . ) 

1. Befintliga sparbanker ocli deras organisation (tab. 1, kol. 
1—9). I 1893 års berättelse redovisas för 377 sparbanker. 
Af dessa har Östra Husby sparbank i Östergötlands län med 
år 1893 upphört med sin verksamhet, och dess insättaremedel 
hafva öfverflyttats till Vikbolands sparbank. Lysings härads 
sparbank i Östergötlands län är ombildad till folkbank, och det 
samma är förhållandet med Oskarshamns och Aspelands spar
banker i Kalmar län. Kalmar läns allmänna besparings- och 
lifränteanslalts sparbanksafdelning, för hvilken förut plägat redo
göras i sparbanksstatistiken, har från och med år 1894 derifrån 
uteslutits, då gällande sparbankslag icke kunnat anses tillämplig 
å densamma. Slutligen utgår äfven Vesler-Löfsta sockens spar
bank i Vestinanlands län, såsom med år 1893 fullständigt af-
vecklad. 

I stället tillkomma: 

Oskarshamns sparbank, en den 1 augusti 1894 öppnad ny 
sparbank under detta namn, med verksamhetsområde inom 
Oskarshamns stad och omnejd. Reglementet är stadfäst af 
Konungens Befallningshafvande den 21 april 1894. llufvud-
kontoret, beläget i Oskarshamn, hålles tillgängligt för insättare 
hvarje onsdag och lördag kl. 10—1. Afdelningskontor saknas. 
Grundfonden skall enligt reglementet utgöra 2,300 kronor, och 
äro förbehåll gjorda såväl om tillskjuten grundfonds återbärande 
som om ränta å grundfondstillskott. 

Ljunils och Herrestads häraders sparbank i Malmöhus län, 
hvars verksamhet började den 15 oktober 1894 inom »Ljunits 
och Henestads härader samt kringliggande ort och annan plats». 
Hufvudkontoret är beläget i Ystad och hålles tillgängligt för 
insättare söckendagar kl. 11—1. Afdelningskontor finnes icke. 
Grundfonden skall utgöra 10,000 kronor, och äro här samma 
förbehåll i fråga om densamma gjorda som vid föregående 
sparbank. 

Tegneby sparbank i Göteborgs och Bohus län, hvilken varit 
i verksamhet sedan år 1887, ehuru redogörelser för densamma 
förut icke inkommit. Verksamhetsområdet är Orust och Tjörn, 
och sparbankens hufvudkontor, tillgängligt för insättare hvarje 
helgfri tisdag kl. 9—11 f. in., är beläget i Nösnnd. Afdelnings
kontor saknas. 

Antalet sparbanker, för hvilka redovisas år 1894, är så
lunda 374. Af dem tillhöra, efter hufvudkontorets belägenhet 
räknadt (tab. 1, kol. 4), 100 städerna och 274 landsbygden, 
fördelade på de olika länen sålunda: 

') Sedan Örnsköldsvik i slutet af ar 1893 blifvit stad, ökas antalet spar
banker i städerna för Vesternorrlands län med 1 och motsvaraude minskning 
inträder för landsbygden. 

Af rikets städer är det endast Vaxholm, Öregrund, Öst
hammar, Sigtuna, Torshälla, Skanör med Falsterbo, Kungelf 
och Säter som sakna egna sparbanker; dock finnas afdelnings
kontor af Stockholms läns sparbank i Vaxholm, Öregrund och 
Sigtuna samt af Kopparbergs läns sparbank i Säter. Två spar
banker finnas i hvar och en af städerna Stockholm (med 9 
afdelningskontor inom staden), Eskilstuna. Norrköping, Lands
krona, Ystad, Trelleborg, Göteborg, Vesterås, Falun och Gefle; 
tre i Malmö, i Lund och i Helsingborg. A landsbygden före
komma två sparbanker å en och samnia plats i Östra Broby, 
Vallby, Hessleholm och Åstorp, allt i Kristianstads län. 

Efter storleken af det i hvarje sparbank innestående in-
sättarekapitalel vid årets slut (tab. 2, kol. 24) kunna sparban
kerna fördelas i vissa grupper, så som tab. A utvisar. Till mer 
än 5 millioner kronor uppgingo insättarnes behållningar i hvar 
och en af följande 10 sparbanker: 

Tab. A. Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets 
storlek vid 1894 års slut. 

') Tnräknadt Runstens, Hellvi och Ala sparbanker, i hvilka hela insättare-
kapitalet vid ärels slut var uttaget. 



Sparbankerna år 1894. — Organisation. III 
Antalet afdelningskontor, filialer, sparbankskomitéer o. dy!., 

hvarom uppgift leninats (tab. 1, ko). 5; tab. 4, kol. 3), är 383. 
Ar 1893 uppgåfvos såsom befintliga 456 afdelningskontor, och 
år 1892 var antalet 515. Den starka minskning, som in träd t, 
torde till väsentlig del böra anses utgöra en följd af stadgandet 
i den nya sparbankslagens § 24 mom. 2, att vid insättning och 
uttagning af penningar två af sparbankens tjenstemän eller sty
relseledamöter derom skola göra anteckning, hvar i sitt exemplar 
af kassaboken. 

Af afdelningskontoren tillhöra 368 städernas sparbanker och 
15 landsbygdens. Af de förra äro dock endast 13 sjelfva be
lägna i städer, deraf 9 i Stockholm; alla öfriga afdelnings
kontor af stadssparbanker finnas å landsbygden, likasom också 
alla afdelningskontor tillhörande sparbanker med hufvudkontoret 
å landsbygden. 

Af tab. 1, kol. 2, som angifver det år, då sparbank börjat 
sin verksamhet, framgår att af de år 1894 bestående sparban
kerna under nedanstående perioder öppnats: 

Gällande reglemente är för de flesta sparbanker af Eders 
Kungl. Maj-.ts Bcfallningshafvande i de särskilda länen stadfäst 
något af åren 1893, 1894 eller äfven 1895. För Vesterviks 
sparbank, hvilken endast till utgången af år 1895 drifver sin 
verksamhet under namnet sparbank, är stadfästelse å regle
mentet meddelad år 1857 af Kungl. Maj:t. Sparbanken skall 
enligt nådig resolution af 25 januari 1895 från och med 1896 års 
början benämnas Vesterviks sparkassa. 

Icke förenligt med sparbankslagens föreskrift om skyldighet 
för äldre sparbank att hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande söka stadfästelse å ett i öfverensstämmelse med lagen 
upprättadt reglemente ett är efter lagens trädande i kraft synes 
det förhållande vara, att för flero sparbanker gällande regle
mente uppgifves vara stadfäst tidigare än år 1893. Detta är 
fallet med Nykils sparbank i Östergötlands län (reglem. stadf. 
1889; jfr dock anm. 6 till tab. 1), Skatelöfs, Almuudsryds och 
Göteryds sparbanker i Kronobergs län (reglem. af 1870, 1871 
och 1882), Sparbanken i Vallby och Norra Strö sparbank i 
Kristianstads län (regi. af 1877 och 1880), Nordals härads spar
bank i Elfsborgs län (regi. af 1890), Töreboda allmänna spar
bank i Skaraborgs län (regi. af 1876), Lerbäcks sockens spar
bank i Örebro län (regi. af 1866), Jemtlands läns sparbank 
(regi. af 1889) samt Neder-Kalix sockens sparbank i Norrbottens 
Jan (regi. af 1863). Äldre reglementen hafva varit gällande 
äfven för Runstens (Kalmar I.), Mästerby, Stenkumla och Trä-
kumla, Garde, Hellvi, Ala, Othems (Gotlands 1.) samt Björnekulla 
och Broby (Kristianstads 1.) sparbanker, hvilka samtliga med
delats hafva varit under afveckling. 

Hufvudkontoret hålles tillgängligt för insättare (tab. 1, 
kol. 6) i nedanstående antal sparbanker: 

Uppgift saknas från fyra mindre sparbanker i Gotlands län, 
hvilka stått under utredning. 

I allmänhet är det endast å helgfria dagar som kontoren 
hållas tillgängliga. Dock förekommer i några mindre spar
banker, att kontorstiden är förlagd till söndagar, någon timme 
före eller efter gudstjensten. Detta bruk är emellertid inskränkt 
till (10 sparbanker i) Östergötlands, (2 i) Vennlands, (4 i) 
Örebro, (8 i) Kopparbergs, (3 i) Gefleborgs och (1 i) Vester-
norrlands län. 

Närmaste veckorna omkring nyåret, under tiden för räken
skapernas afslutande, äro kontoren ofta stängda för insättningar, 
och framgår det dels af tab. 1, kol. 6, dels af anm. 3 till samma 
tabell, i hvilka sparbanker detta förhållande eger rum. 

Om grundfondens reglementsenliga belopp äro endast från 
ett mindre antal sparbanker uppgifter leinnade, hvilka meddelas 
i tab. 1, kol. 7. Huruvida dessa uppgifter äro fullständiga eller 
icke, låter sig ej afgöras, då lagstadgad föreskrift för äldre spar
bank att bereda sig grundfond icke finnes och reglementet så
lunda icke behöfver innehålla några bestämmelser derom. I 
några fall förklaras grundfonden enligt reglementet böra utgöra 
10 % eller minst så stor del af insättarnes behållning (se anm. 4 
till tab. 1). För vissa sparbanker äro uppgifna bestämda belopp, 
hvilka befunnits utgöra jemnt 10 % af motsvarande insättare-
behållningar, och hafva de meddelade siffrorna i sådant fall i 
tabellen återgifvits med niediawaltyper. — Förbehåll om till
skjuten grundfonds återbärande (betecknadt i samma kolumn 7 
med ) äfvensom förbehåll om ränta A grundfondstillskott (be
tecknadt med f) förekomma icke sällan. 

Lägsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1, 
kol. 8), vexlar mestadels mellan O25 och 1 krona. Dock före
kommer äfven 0-20 eller 0-io krona såsom lägsta tillåtna insätt
ningsbelopp. För Stafby sparbank i Uppsala län är det be-
stämdt till 5 kronor. 

Om högsta beloppet af en insältares tillgodohaj"vande, hvarå 
ränta enligt reglementet får godtgörus, finnes uppgift från 332 
sparbanker (tab. 1, kol. 9). I några af dessa (hvilka nämnas 
i anm. 12 till tab. 1) får undantagsvis med styrelsens medgif-
vande ränta godtgöras å högre belopp än det för hvar och en 
uppgifna. De oftast förekommande maximibeloppen äro 2,000 
kronor (i 62 sparbanker), 3,000 kronor (i 55 sparbanker),'5,000 
kronor (i 68 sparbanker, hvaribland 21 i Kristianstads län) 
samt 10,000 kronor (i 64 sparbanker, af hvilka 15 i Kristjanr 



IV Sparbankerna år 1894. — Inlåningsränta. Antal insättare. Insättarnes medel. 

stads och 25 i Malmöhus län). Till och med ännu högre maximi
belopp förekomma, dock endast i Blekinge län och de båda skånska 
länen. I 3 sparbanker i Kristianstads län (Simrishamns, Vins-
löfs och Näflinge samt Hessleholms) godtgöres ränta å behåll
ningar uppgående ända till 50,000 kronor. 

2. Inlåningttränta (tab. 1, kol. 10). Hvilka olika ränte
satser sparbankerna under året beräknat åt sina insättare samt 
storleken af det kapital, som förräntats efter hvarje räntesats, 
framgår af nedanstående sammanställning: 

Antager man, att hvar och en af de olika räntesatserna 
ingår i bildandet af medelräntan i samma proportion som de 
efter densamma förräntade behållningarnas olika belopp vid årets 
utgång (hvarvid, om olika räntesatser i samma sparbank före
kommit, det aritmetiska mediet af dem för enkelhetens skull 
må anses representera ifrågavarande sparbanks medelränta), er-
hålles såsom den medelprocent, efter hvilken ränta under 1894 
blifvit godlgjord insättarne, 4-o3; och utgör detta alltså spar
bankernas så att säga nominela medelränta för året. Samraan-
ställes åter hela det insättarne för året godtgjorda räntebeloppet 
(tab. 4, kol. 23) med medelkapitalet, hvilket kan anses vara 
= behållningen vid årets början, ökad med halfva öfverskottet 
för året af insättningar öfver uttagningar (eller, i händelse ut-
tagningarnas belopp skulle öfverstiga insättningarnas, minskad 
med hälften af de förras öfverskott), erhålles, enligt i föregående 
berättelse använd terminologi, den effektiva medelräntan, för år 
1894 utgörande 3-98 '/«• Att den senare blir lägre än den förra, 
beror hufvudsakligen derpå, att i insättarnes behållning alltid 
ingår ett visst belopp, hvarå af olikartade skäl ränta åtminstone 
under någon tid icke godtgöres. 

De förändringar i räntefoten, som inträdt sedan 1893, bestå 
alla i nedsättningar deraf, undantagandes för Eringsboda spar
bank i Blekinge, som höjt sin inlåningsränta från 4 % till 5 %. 

Medelräntan vid sparbankernas inlåningsrörelse har de senast 
förflutna åren utgjort: 

Likasom för år 1893 förekommer år 1894 den högsta 
effektiva medelräntan i Norrbottens, Jemtlands och Kristianstads 
län, med resp. 4-59 %, 4'37 '/« och 4-26 % det sistnämnda året. 

Öfver medelnivån, 3"98 %, har den vidare stått i Östergötlands, 
Blekinge, Hallands, GefleborgB, Stockholms och Vermlands län, 
och jemnt 3-98 '/> visar Örebro län. I alla de öfriga länen under
stiger medelräntan denna siffra; lägst står den i Vesterbottens 
län med 3-75 '/«, och närmast derintill komina Kopparbergs, Elfs
borgs, Kalmar och Kronobergs län med 3'82—3'84 '/«. 

3. Antal insättare (tab. 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8). 
Vid 1893 års slut funnos enligt uppgifterna 1,090,928 insättare 
i sparbankerna. Genom rättelser och ändringar häraf i de nya 
redogörelserna för 1894 har detta antal minskats med 121 samt 
genom 6 sparbankers upphörande eller utgående ur berättelsen 
med 7,627, hvaremot det ökats med 704 genom tillkomsten af 
en sparbank, för hvilken redogörelse förut icke lemnats. Antalet 
qvarstående insättare vid 1894 års början uppgår alltså till 
1,083,884. 

Under året tillkomna nya insättare äro 105,737, och af-
gångna genom uttag af behållning 86,420. De sålunda afgångna 
utgöra 82 •/. i förhållande till de tillkomna, och deras antal 
understiger antalet tillkomna i samtliga län med undantag af Got
lands och Skaraborgs län (med resp, 115 och 118 % afgångna). 

Antalet tillkomna och afgångna insättare (bland hvilka 
senare intill år 1893 äfven äro inräknade sådana, som afgått 
till följd af fordrings preskription) har för år 1894 och de 
närmast föregående fem åren utgjort: 

Den ovanligt stora tillkomst och afgång af insättare, som 
under 1894 egt rum i några sparbanker (särskildt i de tre spar
bankerna i Lund), har haft sin orsak deri, att med anledning 
af den nya sparbankslagens trädande i kraft inga insättningar 
i dessa sparbanker fått ske ä de gamla motböckerna. 

I Långasjö (Kronobergs I.), Mästerby (Gotlands I.), Slen-
kumla och Träknmla (d:o), Garde, (d:o), Hellci (d:o), Ala (d:o), 
Othems (d:o) samt Björnekulla och Broby (Kristianstads 1.) 
sparbanker hafva under året inga nya insättare tillkommit. Undan
tagandes beträffande den förstnämnda af dessa sparbanker är om 
dem meddeladt, att de stå under utredning eller afveckling, hvilket 
äfven gäller Runstens sparbank i Kalmar län (jfr anm. 8 och 
13 till tab. 1). 

Till följd af fordrings preskription hafva under året afgått 
9,680 insättare. 

De rid årets slut qvarstående insättarne utgöra 1,093,521, 
och ökningen under året uppgår sålunda till 9,637. 

4. Insättarnes medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 21— 
26). Vid 1893 års slut inncstod i sparbankerna ett insättare-
kapital af 307,687,861'32 kronor, hvartill komma 156,520-99 
kronor i Tegneby förut icke i berättelsen upptagna sparbank. 
Å andra sidan afgår härifrån ett belopp af l,869,450-oo kronor 
genom uteslutandet ur berättelsen af de 6 förut omnämnda spar-
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bankerna, samt ytterligare 10,895-65 kronor genom rättelser och 
ändringar (för de vigtigaste af hvilka är närmare redogjordt i 
anmärkningar till tab. 2), hvarför behållningen vid 1804 åra 
början uppgår till 305,964,036-66 kronor. 

Under året insatta belopp utgjorde 74,137,192-52 kronor, 
och uttagna belopp (57,907,06O73 kronor, hvadan årets sparbanks-
rörelse utvisar ett öfverskott af insättningar öfver uttagningar 
af 6,230,13r79 kronor. Resultatet är sålunda i det närmaste 
det samma som för år 1893. Mot 100 kronor insatta svara 92 
kronor uttagna. Under år 1894 och de fem närmast föregående 
åren har resultatet af insättnings-och uttagningsrörelsen (i hvilken 
senare före 1893 varit inräknad afskrifning på grund af pre
skription) stält sig sålunda: 

De under året uttagna beloppen understiga de insatta i de 
flesta länen. Pock uppgå de i Vesterbottens län till 111 % i 
förhållande till insättningarna, i Skaraborgs till 110 %, i Got
lands till 108 %, i Kronobergs till 10(5 %, i Östergötlands och 
Hallands till 105 % och i Kopparbergs län till 104 %. De 
minsta uttagningsprocenterna förekomma i Stockholms stad (81 '/,) 
och läu (81 %), Göteborgs och Bohus län (84 %), Kalmar (85 %), 
Örebro (85 •£) och Jönköpings (86 '/«). I öfriga län vexlar pro
centförhållandet för uttagningar mellan 88 och 99. 

Inga insättningar hafva under året gjorts i de sparbanker, 
0111 hvilka of va 11 (se afdeln. 3. Antal insättare) är anmärkt, 
att inga nya insättare i dem tillkommit. 

Räntor, godtgjorda i årets räkenskaper, uppgå till 12,314,524-80 
kronor, afförda belopp till följd af preskription till 25,908'77 
kronor, och insättarnes behållning vid årets slut utgör 324,482,784'48 
kronor. Tillväxten i insättarnes kapital under året uppgår så
lunda till 18,518,747-82 kronor. 

Medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig vid 1894 års 
slut till 296'7s kronor mot 282-o4 kronor år 1893. 

5. Klassifikation af insättarné efter deras vid årets slut 
Inneståciide behållning- (tab. 2, ko). 7 - 1 8 ; tab. 4, kol. 9—20). 
Nedanstående öfversigt visar, huru antalet insättare och deras 
kapital fördelar sig på olika behållningsbelopp vid 1894 
års slut: 

Ehuru för närvarande omkring 84 % af insättarne utgöras 
af sådana, hvilkas behållning icke öfverstiger 500 kronor, upp
går det sammanlagda beloppet af dessas innestående kapital en
dast till 80-3 mill. kronor eller knappt en fjerdedel af hela be
hållningsbeloppet. Insättare med behållning öfverstigande 1,000 
kronor utgöra dereniot blott 8'3 % af hela antalet, men deras 
kapital är 1813 mill. kronor eller icke obetydligt mer än hälften 
af totalsumman. Häraf tillhöra 99'7 mill. kronor eller mer än 
30 '/o af det hela ett litet antal insättare (2-o % af hela an
talet), hvilka hvar och en ega en behållning uppgående till met
an 2,000 kronor. 

Den vida öfVervägande delen af de stora behållningarna 
komma på de båda Skåne-länen, Stockholms stad och län.samt 
Göteborgs och Bohus län. Ej mindre än 55'6 mill. kronor till
höra insättare ined mer än 1,000 kronors behållning ensamt i 
Malmöhus län (hvaraf 34-9 mill. kr. tillhörande insättare med 
öfver 2,000 kronors behållning), och i Kristianstads län ega 
samma insättarekategorier 16-5 mill. kr., i Stockholms stad och 
län tillsammans 24-i mill. kr., samt i Göteborgs och Bohus län 
15'i mill. kr. 

De stora behållningarnas relativa belopp i de skilda länen 
ses af följande sammanställning, der beloppen äro uttryckta i 
procent af hvarje läns hela behållningssumma: 

6. Sparbankernas skulder (oberäknadt insättarnes medel). 
För skulderna redogöres i tab. 2, kol. 25—27, samt i tab. 4, 
kol. 27—29. Det sammanlagda beloppet vid 1894 års slut af 
skuld för upptagna lån och å kreditiv utgör 1,212,666-94 kronor 
samt af sktdd å annan räkning 618,673-i2 kronor. Af sist
nämnda skulder äro åtskilliga ingenting annat än i förskott in
betalda räntor. 

Skulderna i sin helhet hafva under året ökats med 578,421-70 
kronor. A skulder för upptagna lån och å kreditiv är ökningen 
något större, nämligen 706,160-42 kronor, men motväges delvis 
af en minskning å skuld å annan räkning af 127,738-72 kronor. 

7. Sparbankernas fonder (tab. 3, kol. 2—11; tab. 4, kol. 
30—39). Dessa utgöras dels af grund- och reservfonder (ofta 
sammanfattade under benämningen »sparbankens egen fond» eller 
dyl.), dels af andra, af sparbankerna förvaltade fonder för olik
artade ändamål. I händelse att sparbank icke lemnat uppgift 
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om sina egna fonders fördelning på grund- och reservfond, har 
beloppet alltid i tabellerna 3 och 4 upptagits såsom reservfond, 
vare sig fonden i sjelfva verket ursprungligen varit grundfond 
eller icke (jfr anm. 2 till tab. 3). 

Fondernas behållning vid 1893 ars slut utgjorde 28,557,633'07 
kronor. Deraf tillhörde 206,861-03 kronor sex nu ur berättelsen 
utgångna sparbanker, hvaremot tre nya sådana tillfört fonderna 
en ingående behållning af 22,039-48 kronor. Enär vidare genom 
rättelser och ändringar i sparbankernas bokföring, hvarom när
mare upplysningar meddelas i anmärkningar till tab. 3, från 
den vid 1893 års slut uppgifna behållningen afgår ett belopp 
af sammanlagdt 30,592-12 kronor, utgör behållningen å spar
bankernas fonder vid 1S94 års början, sådan den i nu före
liggande berättelse bör upptagas, 28,342,219-40 kronor; 

Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp 
motsvarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 3,726,528-97 
kronor. ) 

Utgifterna hafva, frånsedt omskrifna räntegodtgörelser, upp
gått till ett sammanlagdt belopp af 2,070,148-74 kronor, deraf: 

a) räntor för tillfällig upplåning 35,746'is kronor; 

b) omkostnader 1,564,643-98 kronor. I förhållande till hela 
omsättningssumman hafva omkostnaderna uppgått till Tio '/• och 
utgöra 0'48 'A i förhållande till insättarnes medel; 

c) afskrifningar 307,554-37 kronor. Bland dessa äro in
räknade: inlösen af lottdelar samt återburen grundfond (tab. 3, 
anm. 12, 13, 17, 22, 24, 34, 35 och 36) 25,120v69 kronor; ut
betald grundfondsränta (tab. 3, anm. 13 och 21) 342T>O kronor; 
och slutligen vinstutdelning (i Vesterviks sparbank) 7,210 kronor; 

d) anslag 162,204-24 kronor. 
Behållnvigen å fonderna vid årets slut utgjorde 29,998,599-63 

kronor. Deraf belöper sig på särskildt bokförda grundfonder 
401,148'4i kronor (föregående år: 495,933-90 kronor), på reserv
fonder i den omfattande betydelse, hvarom ofvan förmälts, 
28,763,737'oe kronor, och på öfriga fonder 833,714-i6 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af grund- och reservfonder vid 
1894 års slut utgjorde 29,164,885-47 kronor. 

Af tab. B här uedan, i hvilken sparbankerna grupperats 
på samma sätt som ofvan i tab. A, framgå för de olika grup

perna följande förhållanden mellan de sammanlagda grund- och 
reservfonderna samt insättarnes behållning år 1894, hvarmed 
motsvarande förhållanden för de närmast föregående fem åren 
äro sammanstälda: 

') I en sparbank, nämligen Finj» sockens sparbank i Kristianstads lån, 
tyckas årets inkomster ej hafva varit tillräckliga att beläcka räntegodtgörclsen 
till in.-iittarne. Jfr anm. 30 till tab. 3, der sparbanksstyrelsens redogörelse för 
förhållandet är Utergifven. 

Förhällandet mellan grund- och reservfondernas samman
lagda belopp och insättarnes behållning är alltså i det hela oför-
ändradt sedan 1893. I de minsta sparbankerna — livilka en
ligt tab. A nästan uteslutande äro belägna å landsbygden — 
har till och med någon förbättring inträdt. I de största der-
emot, med öfver 1,000,000 kronors behållningar, visar sig en 
mindre tillbakagång, hvilket torhållande torde stå i samband 
med den starka tillökning, som insättarekapitalet under året 
vunnit. Af de olika grupperna intager, frånsedt de allra minsta 
sparbankerna, gruppen med behållningar å 500,000—1,000,000 
kronor nu likasom under föregående år den bästa ställningen. 
Oförmånligast visar sig grund- och reservfondernas procenttal i 
de allra största sparbankerna. 

Bland de olika länens sparbanker framstå Jcmtlands och 
Kopparbergs läns såsom egande de i förhållande till insättarnes 
medel största egna fonderna, utgörande resp. 12#4 och 12 "i %. 
De relativt minsta fonderna ega Stockholms läns (4-g '/.), Vester-
bottens läns (7'2 %), Göteborgs och Bohus läns (7-4 %), Krono
bergs läns (7-6 %) samt Malmöhus läns (7-o °/«) sparbanker. 

Till fullständigande af öfversigten öfver förhållandet mellan 
grund- och reservfondernas sammanlagda belopp samt insättarnes 
medel lemnas här slutligen såväl för 1894 som för jemförelsens 
skull äfven för de föregående fem åren en. sammanställning af 
sparbankerna i två grupper, allt efter som deras egna fonder 
uppgå till minst 10 % af insättarnes behållning eller icke: 

Tab. B. Fonder och medel i sparbankerna, grupperade efter insättarekapitalets storlek vid 1894 års slut. 
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8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid 
årets slut (tab. 3, kol. 12—23; tal). 4, kol. 40—51). Kontant 
i kassan egde sparbankerna 1,507,833-79 kronor. Häri ingår 
dock för Kronobergs läns sparbank ett betydande belopp under 
de första dagarna af januari 1895 influtna, »men för den 31 
föregående december bokförda medel såsom varande då till be
talning förfallna». 

/ andra bankinrättningar innestodo 18,38O,7(50-2i kronor. 
Det belopp, som var placeradt \fastighet, uppgår till5,423,254-50 

kronor. 1 åtskilliga af de inkomna uppgifterna synes å denna 
räkning vara upptagen ej blott sådan fastighet, som sparbank 
enligt 14 § sparbankslagen må ega, utan äfven tillfälligt inköpt 
fastighet. 

Summan af angifna värdet å inventarier uppgår till 290,131'ig 
kronor. 

I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade 
42,132,90<>78 kronor. 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot sknlde-
bref uppgingo till 13,822,851-96 kronor. 

Fordringar hos enskilde egde sparbankerna till följande 
belopp mot säkerhet af: 

a) inteckning i fast egendom 182,042,391-62 kronor; 
b) annat hypolek (obligationer, aktier, förlagsinteckningar 

och dylikt samt guld och silfver, men icke sknldebref med endast 
namnsäkerhet, som upptagas under följande rubrik) 14,792,028-47 
kronor; 

c) borgen eller annan namnsäkerhet 72,483,090'42 kronor. 
I några sparbanker har utlåning af detta sistnämnda slag 

icke alls förekommit, nämligen i Stockholms stads, Oppunda 
härads (Södermanlands län), Norrköpings, Borgs (Östergötlands 
län), Qvillinge och Simonstorps (d:o), Godegårds (d:o), Göteborgs, 
Göteborgs och Bohus läns, Falu stads samt Kopparbergs läns spar
banker. Med hänsyn till det i af senaste sparbankskomité ut
arbetade normalreglemente för rikets sparbanker förekommande 
stadgandet om en maximiprocent för förhållandet mellan borgens
utlåning och insättarnes behållning må här antecknas, att be
loppet af mot borgen eller annan namnsäkerhet utlånta medel i 
rikets sparbanker uppgår till 223 '/« öfver hufvud af insättarnes 
medel, samt vidare att högsta procenttalet för borgensutlåningar 
förekommer i Kristianstads län (40'4 °A), demäst i Kalmar (374i%), 
Blekinge (34-7 %), Jönköpings (34'4 %) och Kronobergs (33'9 %). 

. Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde 
128,704-ai kronor. 

Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 5,308,770-43 
kronor. För åtskilliga sparbanker äro dessa räntor icke be
räknade. 

Summan af förvallade medel vid urets slut utgjorde 
350,312,724-n kronor. 

Efterföljande uppställning angifver for 1894 och föregående 
år i procent, huru de under sparbankernas förvaltning stående 
medlen varit placerade: 

Af dessa procenttal för år 1894 jemförda med de föregående 
årens framgår, att borgenslånen äfven nu varit stadda i relativ 
minskning, om än mindre stark än förut. Äfven intecknings
lånen synas år 1894 likasom år 1893, i motsats mot förhållandet 
under de föregående åren, hafva i någon mån minskats, hvar-
emot placeringar i obligationer och dylika värdehandlingar ökats. 

Tager man hänsyn till sparbankernas storlek, erhållas efter 
den i tab. B använda grupperingen för år 1894 följande pro
centförhållanden: 

Häraf framgår, att för år 1894 samma förhållande eger 
rum, som i föregående årsredogörelser flere gånger framhållits, 
nämligen att inteckningsfordringarnas relativa betydelse är mest 
framträdande i de största sparbankerna och aftager i mån af 
sparbankernas storlek, under det att motsatsen eger rum be-
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träffande fordringar mot borgen. De största sparbankerna ega 
sålunda i sina solidare placeringar en motvigt mot den förut 
anmärkta relativa svagheten i fråga om fonderna. Då, såsom 
förut blifvit framhållet, de mindre sparbankerna nästan ute
slutande tillhöra landsbygden, under det att de större och sär-
skildt de allra största i öfvervägande grad äro stadssparbanker, 
kan den anmärkta skiljaktigheten mellan stora och små spar
banker äfven anses karakterisera skilnaden mellan städernas och 
landsbygdens sparbanker i fråga om placeringar. Delvis torde 
den få anses vara en följd af nödvändigheten för de mindre 
sparbankerna, hvilkas förvaltningskostnader i förhållande till 
det förvaltade kapitalets storlek i allmänhet äro jemförelsevis 
stora, att i de mindre trygga men högre inkomst gifvande borgens
utlåningarna söka en utväg att åt sina insättave kunna bereda 
skälig räntegodtgörelse. 

Hvad obligationer och dylika värdehandlingar beträffar, ega 
de endast för den grupp, som innesluter de största sparbankerna, 
någon afsevärd betydelse och utgöra 23r>5 '/« af deras placeringar, 
under det att borgensfordringarna endast uppgå till 652 %• För 
närmast föregående grupp uppgå obligationer m. 111. visserligen 
till 124 mill. kronor sammanlagdt, men detta belopp utgör 
endast 8-44 % af samtliga placeringar, medan borgensfordringarna 
utgöra 1933 '/«• 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot skuldebref 
äro för alla grupperna af mindre vigt; det högsta procenttalet 

för detta slag af placeringar är 5ie, som uppnås i den grnpp 
af sparbanker i hvilken insättarekapitalen utgöra 1—5 mill. 
kronor. 

9. Kassareserv (tab. 3, kol. 24—27; tab. 4, kol. 52—55). 
Enligt 13 § af den från och med 1893 års ingång gällande lagen 
angående sparbanker skall af sparbanks tillgångar ett belopp, 
motsvarande minst en tiondedel af insättarnes behållning enligt 
senaste bokslut, redovisas i värdehandlingar, hvilka kunna med 
lätthet förvandlas i penningar, såsom obligationer, depositions
bevis eller ock inteckningar inom halfva taxeringsvärdet. Dock 
är äldre sparbank icke pligtig att fullgöra denna föreskrift förr 
än tio år efter lagens trädande i kraft. 

För år 1894 hafva uppgifter om bokföring af sålunda före-
skrifven kassareserv ingått från 152 sparbanker, och voro enligt 
dessa uppgifter såsom kassareserv vid årets slut bokförda 
28,828,78263 kronor, nämligen: 

obligationer till belopp af 10,816,43235 kronor; 
depositionsbevis till belopp af 4,870,78078 kronor; samt 
inteckningar till belopp af 13,135,5G9T)0 kronor. 

ISIand obligationerna äro stundom inräknade kommunala 
fordringar och andra säkra och lätt afsättliga papper, och bland 
depositionsbevisen äfven insättningar på upp- och afskrifnings-
räkning. 

B. Folkbankerna. 
(Tab. 5.) 

Föreliggande redogörelse omfattar endast de folkbanker och 
med dem jemförliga penningeinrättningar, för hvilka folkbanks-
lagen af den 29 juli 1892 är gällande, nämligen dem som drifva 
sin rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente och bland 
hvilkas rörelsegrenar ingår sådan inlåning som sparbank be-
drifver (s. k. solidariska folkbanker). Från berättelsen äro alltså 
uteslutna sparkasserörelse drifvande aktiebanker, för hvilka redo
görelser lemnas i sammandragen af de enskilda sedelutgifvande 
bankernas och aktiebankernas till Kungl. Finansdepartementet, 
ingifna uppgifter för hvarje månad. 

1. Befintliga folkbanker ni. m. och deras organisation. An
talet banker af det slag, för hvilket här redogöres, var vid 1893 
års slut 22. Under år 1894 hafva tillkommit: 

Lysings härads folkbank, som öfvertagit den med år 1893 
upphörda liknämnda sparbankens rörelse. Gällande reglemente 
är antaget den 24 oktober 1893. Hufvudkontoret, beläget i 
Ödeshög, hålles tillgängligt för insättare tisdagar kl. 10—2, tors
dagar kl. 11—1 och lördagar kl. 11—12. Afdelningskontor finnes 
icke. Bankens grundfond skall utgöra minst G0,000 kronor. 

Oskarshamns folkbank, som öfvertagit Oskarshamns (gamla) 
sparbanks med år 1893 upphörda rörelse. Reglementet är an
taget den 15 november 1893. Hufvudkontoret, i Oskarshamn, 
är tillgängligt för insättare hvarje helgfri onsdag och lördag 
kl. 10—1. Afdelningskontor finnes ej. Grundfonden skall ut
göra minst 40,000 kronor. 

Aspelands besparingsbank, det nya namn, hvarunder Aspe-
lands år 1871 grundlagda sparbank från och med år 1894 be-
drifver sin verksamhet. Reglementet är antaget å ordinarie 
bolagsstämma den 27 mars 1893. Hufvudkontoret är beläget i 
Målilla och hålles tillgängligt för insättare första och tredje 
helgfria måndag i hvarje månad (eller om helgdag då infaller, 
nästa helgfria dag). Afdelningskontor saknas. Grundfonden 
skall enligt reglementet utgöra 10,000 kronor. 

Enär utaf de äldre folkbankerna ingen under året upphört, 
utgör alltså för år 1894 antalet folkbanker 25, och äro då bland 
dem inräknade två penningeinrättningar med annan benämning, 
hvilka likasom folkbankerna bedrifva sin rörelse utan af Ko
nungen stadfäst reglemente. Efter hufvudkontorets belägenhet 
(tab. 5, kol. 4) räknadt tillhöra 10 af dem städerna och 15 
landsbygden, och äro de fördelade på rikets län sålunda: 
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Tager man till måttstock på folkbankernas storlek beloppet 
af deras skulder såväl å sparkasseräkning som å andra räk
ningar (depositions- samt upp- och afskrifningsräkning m. ni.), 
erhåller man den fördelning af dem, som nedanstående tab. C ut
visar. 

Af af delningskontor (tab. 5, kol. 5) omtalas endast 1, till
hörigt Grytnäs och Avesta folkbank i Kopparbergs län, hvilken 
har hufvudkontor i Avesta och afdelningskontor i Grytnäs. 

Folkbankernas begynnelseår angifvas i tab. 5, kol. 2. Af 
densamma framgår, att de folkbanker, som ännu qvarstå såsom 
sådana (d. v. s. utan att hafva ombildats till aktiebanker eller 
upphört), hafva tillkommit under nedanstående perioder: 

Hufvudkontoret hålles tillgängligt för insättare (tab. 5, kol. 6) 
i nedanstående antal folkbanker: 

Stengårdshults pastorats folkbank, som varit under afveck-
ling, har icke hållits tillgänglig för insättare. 

Endast om 1 folkbank (i Kopparbergs län) meddelas, att 
den hålles öppen å söndag. Alla de öfriga äro tillgängliga blott 
å helgfria dagar. Tiden omkring nyår hålles Norra Kinds folk
bank (Elfsborgs län) stängd. 

Tab. C. Gruppering af folkbankerna efter skuldbeloppets 
storlek vid 1894 års slut. 

Såsom grundfondens reglementsénliga belopp (tab. 5, kol. 7) 
finnes sällan någon bestämd summa angifven. Ofta uppgifves 
ett minimum af 10,000—60,000 kronor, och i många fall före
kommer ingen uppgift alls. 

Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparkasseräkning (tab. 5, 
kol. 8) vexlar, likasom i sparbankerna, mellan 0-25 och 1 krona. 
Äfven 0'io krona förekommer, och för Vexjö handtverkares 
ni. fl;s förlagskassa angifves 2 kr. såsom insättningsminimum. 

Det högsta beloppet af en insättares å sparkasseräkning 
tillgodohafvande, hvarå ränta enligt reglementet får godtgöras 
(tah. 5, kol. 9), synes i de flesta folkbanker icke vara faststäldt. 

2. SparkasserSnta (tab. 5, kol. 10). Likasom för sparban
kerna uppställes här en tabellarisk öfversigt öfver de olika ränte
satser, efter hvilka ränta blifvit godtejord insättare å sparkasse
räkning i folkbankerna under 1894, jemte motsvarande behåll
ningsbelopp: 

Alldeles enastående förekommer (i Vexjö handtverkares m. fl:s 
förlagskassa) en räntesats af 7 •/,. Vid beräkningen af medel
räntan torde böra helt och hållet bortses från den folkbank, 
hvari denna ovanliga ränta godtgjorts, och befinnes då, att för 
de öfriga folkbankerna, när samma beräkningsmetoder som för 
sparbankerna användas), den nominela medelräntau för året 
varit 3-90 % och den effektiva medelräntan 3-72 %. 

Råneå folkbank i Norrbottens län har näst Vexjö handt
verkares in. fl:s förlagskassa den högsta räntesatsen, hvilket för-
tjenar anmärkas på den grund, att äfven bland sparbankerna 
den högsta medelräntan förekommer i Norrbottens län. 

3. Antal Insättare ä spnrkasseräkning (tab. 5, kol. 11—15). 
Antalet qvarstående insättare i folkbankerna vid 1893 års slut 
uppgafs till 20,259. Genom rättelse af förut lemnad uppgift har 
detta antal ökats med 1, och genom tillkomsten af två nya 
folkbanker (förutvarande sparbanker) ytterligare med 2,746, 
hvarför antalet qvarstående insättare vid 1894 års början uppgår 
till 23,006. 

Tillkomne nya insättare under året utgjorde 6,356, i hvilket 
antal dock äfven äro inräknade de insättare, som Oskarshamns 
folkbank öfvertagit från Oskarshamns (gamla) sparbank, utgörande 
vid 1893 års slut 3,304. Afgångne genom uttag af behållning 
äro 2,985, utgörande i förhållande till de tillkomne (med från-
räkning af de från Oskarshamns sparbank öfvergångne) 98 %. 

I Stengårdshults pastorats folkbank (Jönköpings 1.) samt i 
Vexjö handtverkares m. fl:s förlagskassa hafva under året inga 
nya insättare tillkommit. Den förra är under utredning och af-
veckling sedan den 14 juni 1894. 

') Kt insättningarna i Oskarshamns folkbank har härrid större delen råknab 
såsom behållning frän föregående &r-, jfr afdeln. 4 här nedan. 
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Till följd af fordrings preskription hafva afgått 11 in-
siittare. 

Qvarstående vid årets slut voro 26,366, och tillväxten under 
året uppgår (skenbart till 8,3(50, men i verkligheten endast) till 56. 

4. Insiittiirnes å sparkasseräkning medel (tab. 5, kol. 28 
—33). Från 1893 års slut qvarstå 6,965,685-12 kronor, hvartill 
komma behållningarna i tvenne nya, från sparbankerna öfver-
flyttade folkbanker, tillsammans 820,973-47 kronor, hvarför den 
saminaiilagda behållningen vid 1804 års början uppgår till 
7,786,658-59 kronor. 

Under året hafva insatts 3,371,777-72 kronor och uttagits 
2,875,239'3o kronor. Enär på grund af ofvan (i afdeln. 3) be
rörda förhållande med Oskarshamns folkbank från insättningarna 
måste frånräkuas ett belopp af 638,176\3o kronor, som i sjelfva 
verket är behållning från föregående år, uppstår ett uttagnitigs-
öfverskott för året af 141,637-88 kronor, och uttagningarna ut
göra i förhållande till insättningarna 105 »/,. 

Råntor äro godtgjorda i årets räkenskaper till ett belopp 
af 312,529-23 kronor, till följd af preskription hafva aiförts 
201'66 kronor, och behållningen vid årets slut uppgår till 
8,595,524'58 kronor. Tillväxten å folkbankernas sparkasseräk
ningar under året är alltså (nominelt 808,865-99 kronor, i verk
ligheten) 170,689-69 kronor. 

Medelvärdet af en behållning a sparkasseräkning utgjorde 
vid 1894 års slut 326'oi kronor. 

5. Klassiflkation af insäftarne & s]»urkasserHkiiing efter deras 
vid årett slut innestående behållning (tab. 5, kol. 16—27). En 
öfversigt häröfver för år 1894, liknande den hvilken förut upp-
stälts för sparbankernas insättare, får följande utseende: 

De små behållningarnas öfvervigt i fråga om antal och de 
stora behållningarnas i fråga om sammanlagdt belopp är i folk
bankernas sparkassor lika tydligt utpräglad som i sparbankerna. 
Behållningar, uppgående till öfver 2,000 kronor, utgöra i folk
bankerna till beloppet till och med en ännu större procent än i 
sparbankerna, nämligen 40-s % mot sparbankernas 30'7 °». 

6. Folkbankernas skulder (oberäknadt insättarnes å spar-
kasseräkuing medel). Tab. 5, kol. 34—37 angifva såsom skuld: 

a) på upp- och afskrifningsräkning i 14 folkbanker 770,005'38 
kronor; 

b) på depositionsräkning i 17 folkbanker 6,532,526'st kronor; 
samt 

c) på andra räkningar, hvaraf i ett par fall särskildt an
förts i förskott inbetalda räntors räkning, 438,152-61 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 7,740,684'st. 
kronor. Folkbankernas hela skuldebelopp, d. v. s. ofvanstående 
räkningar jemte sparkasseräkning, uppgick vid årets slut till 
16,336,209-08 kronor, och utgjorde häraf (i procent) skulderna å: 

7. Folkbankernas fonder (tab. 5, kol. 38—47). Behåll
ningarna vid 1893 års slut utgjorde å grundfonder 1,050,075-79 
kronor, k reservfonder 467,64()'97 kronor samt dispositionsmedel 
277,135-56 kronor. I 1894 års redogörelser tillkommer: 

a) å grundfonderna 129,950 kronor, utgörande de tre ny
tillkomna folkbankernas grundfonder, hvarför sammanlagda be
hållningen vid årets början uppgår till 1,180,025É79 kronor; 

b) å reservfonderna samma bankers reservfonder 110,3U-o8 
kronor samt på olika sätt uppkommen ökning af de förutva
rande folkbankernas reservfonder 2,33(>-5» kronor, så att sam
manlagda behållningen vid årets början utgör 580,294-55 kronor; 
samt 

c) å dispositiousmedlen den enes af de nya folkbankerna 
medel af samma slag, 53 kronor, samt genom tillägg till och 
rättelse af fornt lemnade uppgifter 6,820-i9 kronor. Behållningen 
skulle alltså hafva utgjort 284,008-75 kronor, men derifrån äro 
frånräknade vinstutdelningar till delegare ni. m. (enligt anm. 1 
till tab. 5) 81,078-44 kronor, hvarför i tabellen såsom behållning 
å dispositionsmedlen vid årets början upptages ett belopp af 
endast 202,930-;u krouor. 

Inkomsterna under året, hvilka angifvas efter afdrag af ut
betalda samt upplupna, ej guldna räntor såväl å sparkasse
räkning som för annan inlåning, uppgå till 402,531-.i2 kronor, 
i hvilket belopp dock på grund af mindre följdriktig uppställ
ning af de inkomna redogörelserna måst inräknas jemväl öfver-
skott af inbetalningar å fonderna öfver utbetalningar derifrån 
(jfr anm. 2 till tab. 5). 

Utgifterna äro, oafsedt godtgjorda räntor: 

a) omkostnader 137,969-70 kronor; 
b) afskrifningar 28,655-47 kronor, hvari bland annat äf-

ven inräknats utbetalningar å grundfond 867-o4 kronor (anm. 12 
till tab. 5), »afskrifningar å lottegarne debiteradt tillskott till 
grundfonden» 1,476-35 kronor (anm. 15, tab. 5), samt vinst
utdelningar 3,59071 kronor (anm. 10 och 13 till tab. 5), till 
hvilken sistnämnda kategori afskrifningen i Svenljunga folk
bank å 2,891-90 kronor antagligen också får räknas. 

Behållningen vid årets slut utgjorde 2,199,156-80 kronor, 
deraf grundfonder (i 23 folkbanker) 1,240,867'74 kronor, reserv
fonder (i samtliga folkbanker) 631,209-58 kronor, och disposi
tionsmedel (i 19 folkbanker) 327.079-48 kronor. 

/ förhållande till samtliga skulder utgjorde vid 1894 års 
slut grundfonderna 7-6 "i, reservfonderna 3-9 '/i och dispositions-
medlen 2-o %, tillsammans sålunda 13-5 %• Vid föregående års 
slut utgjorde fonderna tillsammans 13-o % i förhållande till 
samtliga skulder. 
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8. Placering: nf de af folkbankerna förvaltade medlen vid 
arets slut. Från tab. 5, kol. 48—59, hemtas följande uppgifter 
härom, hvartill fogas en beräkning af procenttalet för hvarje art 
af placering: 

') Förekomma endast i 17 folkbanker. 
) Såsom annat hypotck räkna» obligationer, aktier, förlagsinteckningar och 

dylikt samt guld och silfver, men deremot icke ikuldebref med endast namn-
säkerhet, som upptagas under nästa rubrik. 

s) för Here af folkbankerna äro dessa icke beräknade. 

Jeinföras procenttalen med de motsvarande för sparbankerna 
beräknade (sid. VII), så befinnes det, att folkbankernas inteck
ningsfordringar uppgå endast till 3032 % af alla placeringar, 
men sparbankernas fordringar af samma slag till 51-o9 %• Bor
gensfordringar deremot, som för sparbankerna utgöra 2034 'A, 
uppgå för folkbankerna till 2635 %, och dertill komina för de 
senare 23i5 % diskonterade vexlar, hvilka i sparbankerna icko 
ega någon motsvarighet. Obligationer, aktier, kommunala for
dringar ni m., för sparbankerna utgörande 1571 '/«, bilda till
sammans 176 "• af folkbankernas placeringar. I fråga åter om 
kontanta medel samt placeringar i andra banker förete folk
bankerna ett något högre procenttal, enär dessa båda poster för 
dem uppgå till resp. I-» och 766 °/«, men för sparbankerna till 
resp. 042 och 5i6 '/«• 

De förändringar, som inträdt sedan näst föregående redo-
görelseår i fråga om de förvaltade medlens placering, framgå af 
följande sammanställning: 

It 1894. År 18-J3. 

Kassa samt innestäende i andra banker . % 955 8'88 

Obligationer, aktier m. m > 176 1'33 

Då de särskilda folkbankernas verksamhet och ställning äro 
af tämligen olikartad beskaffenhet, meddelas här slutligen till 
belysning af de former, under hvilka de verka, en tablå, fram
ställande de vigtigaste af de drag, som äro utmärkande för hvar 
och en af dem. 

VJnderdanigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl Sidenbladh. 

Stockholm den 27 mars 1896. 
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Tab. 5. Folkbankerna och deras verksamhet år 1894. 
[Här upptagas endast de folkbanker och dermed jemförliga penningeinrättningar, hvilkas reglemente ej blitvit af Konungen faststäldt.] 
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