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Résumé do la Statistique des Caisses d'épargne et de certaines Banques populaires, en 1895. 

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

Pour les Caisses d'épargne lu loi du 29 juillet 1892 est toujours en vigueur. 
Cette loi statue qu'il sera entendu par caisse d'épargne (sparbank) 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 en tirer de 
bénéfice. Aucune outre institution financière n'a le droit d'opérer sous cette dé
nomination (sparbanV) sans l'autorisation du Roi. 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 1895 était de 372 (tabl. ti° 4, col. 2), 
dont 99 dans les villes et 273 à la campagne. —• Les succursales étaient de 367 
(ib. col. 3). — Tabl. n" 1, col. 2, indique l'année où chaque caisse a commencé 
à fonctionner. 

lies taux d'intérêt des dépits accordés par les différentes caisses pendant 
l'année se trouvent dans le tabl. n 1, col. 10. La moyenne comporte le 3'83 %, 
le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen. 

Pendant l'année, 90,701 livrets ont été ouverts et 79,289 soldés (parmi 
lesquels 7,942 par suite de prescription). Il existait, à la fin de l'aunée, 1,098,116 
livrets (tabl. n° 4, coll. 4 - 8 ) . 

Le total des versements pendant l'année était de 72,337,65781 cour, et 
celui des remboursements de 67,284,72742 cour., auquel il faut ajouter une 
somme prescrite de 24,080'77 cour. Le total des intérêts des dépôts était de 
12,412,715'54 cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 
339,339,266-39 cour. (tabl. n" 4, coll. 21—26). — Le livret moyen était de 
30902 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 
1,914,090-50 cour. (tabl. n" 4, col. 29). 

A la fin de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 31,383,44746 
cour., dont fonds capitaux 362,13282 cour., fonds de réserve 30,062,24891 cour., 
et autres fonds 959,06573 cour. (tabl. n° 4, coll. 36—39). 

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

Capital des déposants 339,339,266-39 cour. 
Autres dettes 1,914,090-50 > 
Fonds . . 31,383,44746 » 

Total 372,636,804-35 cour. 

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

Caisse . . . . 1,442,02563 cour. 
Dépôts dans les banques 20,455,89515 
Immeubles 5,406,73218 
Mobilier ' 283,89152 
Titres publics et autres, etc 46,169,99543 
Créances sur des communes et des sociétés 14,073,184-31 
Prêts particuliers sur gage: 

d'hypothèques immobilières 187,890,984'19 
d'antres hypothèques 15,962,79734 
d'une simple obligation personnelle ou contre caution . 75,370,058-27 

Comptes temporaires 167,195-61 
Intérêts courus et non encaissés 5,414,044'72 

Total 372,636,804-35 cour. 

A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autres valeurs 
sûres et faciles à placer, montant à la somme de 33,978,162'91 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 sar 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 en question, en 1895, 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
diqués dans la col. 10. Leur moyenne est de 3'68 %. 

En 1895, 4,665 livrets d'épargne ont été ouverts et 4,700 soldés (dont 159 
prescrits). A la fin de l'année, il en existait 26,182 (coll. 11—15). 

Le total des versements a titre d'épargne pendant l'année était de 3,236,080'32 
cour, et celui des remboursements 2,710,f>76'20 cour, (y comprises 21775 cour, 
prescrites). Les intérêts des dépôts d'épargne étaient de 314,600'79 cour., et 
l'avoir des déposants, à la fin de l'année, de 9,101,82143 conr. (coll. 28—33). — 
Le livret moyen était de 34764 cour. 

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

Les autres dettes des Banques populaires en question, a la fin de l'année, 
montaient à 7,849,764'84 cour., dont dépôts à vue portant intérêt 892,26419 
conr., dépôts à terme portant intérêt (autres que dépôts d'épargne) 6,371,917-41 
cour., et autres comptes 585,58324 cour. (coll. 34—37). 

A la fin de l'année, les fonds des Banques populaires étaient: fonds capitaux 
1,277,579'fil cour., fonds de réserve 662,288'15 cour., et fonds réservés pour 
disposition future 389,89379 cour. Total 2,329,761-55 cour. (coll. 44—47). 

Le passif total des Banques populaires était comme suit: 

Capital des déposants à titre d'épargne 9,101,82143 cour. 
Autres dettes 7,849,764-84 » 
Fonds • • • 2,329,76165 > 

Total 19,281,347-82 cour. 

L'actif se composait de: 

Caisse 331,384-30 cour. 
Dépôts dans les banques 961,88063 > 
Immeubles et mobilier 400,81062 • 
Obligations 347,20007 » 
Actions, etc 45,14920 » 
Lettres de change escomptées 4,449,13472 > 
Prêts sur gage: 

d'hypothèques immobilières 6,288,771-61 > 
d'autres hypothèques 906,31208 » 
d'une simple obligation personnelle ou contre caution . 5,160,99010 > 

Comptes temporaires 248,565'69 > 
Intérêts courus et non encaissés • • . 141,14880 > 

Total 19,281,34782 cour. 

1 couronne = 139 franc. 



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

.|_ djupaste underdånighet öfverlemnar Statistiska Centralbyrån 
härmed den jemlikt föreskrifterna i nådiga skrifvelsen den 3 
roai-s 1893 utarbetade berättelsen angående Sparbanker och Folk
banker för året 1895. Till sin uppställning är denna berättelse 

Sparbanhsslatistik. I. 1895. 

lika mod dot näst föregående årets och är sålunda delad på 
tvenne afdelningar, af hvilka den förra behandlar Sparbankerna 
och den senare Folkbankerna. 



II Sparbankerna år 1895. — Befintliga sparbanker och deras organisation. 

A. Sparbankerna. 
(Tab. 1—4.) 

1. Befintliga sparbanker och deras organisation (tab. 1, 
kol. 1—9). I 1894 års berättelse redovisas för 371 sparbanker. 
Af dessa liafva under året upphört Jianstens sparbank i Kalmar 
län, Ilellvi och Ala sparbanker i Gotlands län samt Björnekulla 
och Broby sparbank i Kristianstads län, hvarjemte Veslerviks 
sparbank på grund af ombildning icke längre är till sparbankerna 
hänförlig. 

I stället tillkomma: 
Högsby sparbank i Kalmar län, öppnad den 1 juli 1895 

med verksamhetsområde inom Högsby och angränsande socknar 
(Handbörds härad). Reglementet är stadfäst af Konungens Be-
fallningshafvande den 19 mars 1895. Hufvudkontoret är beläget 
i Högsby kyrkoby och hålles tillgängligt för insättare första 
söcknedagen i hvar vecka kl. 10—1. Afdelningskontor saknas. 
Grundfonden skall utgöra 2,000 kronor och förbehåll äro gjorda 
såväl om tillskjuten grundfonds återbärande som om ränta å 
grundfondstillskott. 

G ar Ja sparbank i Gotlands län, ämnad att öfvertaga den 
under utveckling stående Garde sockens sparbanks verksamhet 
inom Garde, Etelhems, Älskogs och Lye socknar. Reglementet 
är stadfäst af Konungens Befallningshafvande den 18 april 1894. 
Hufvudkontoret är beläget i Garde och hålles tillgängligt första 
och tredje helgfria lördagen i hvarje månad. Afdelningskontor 
finnes ej. Grundfonden är bestämd till 2,100 kronor och för
behåll om grundfondstillskotts återbärande och om ränta derpå 
äro gjorda. 

Dalby sparbank i Malmöhus län började sin verksamhet år 
1894, ehuru redogörelse då icke inkom. Reglementet är stadfäst 
den 5 december 1893. Hufvudkontoret är beläget i Dalby, med 
verksamhetsområde äfven i angränsande socknar; det hålles öppet 
sista söcknedagen i hvarje vecka. Afdelningskontor finnes icke. 
Grundfonden skall utgöra 2,000 kronor, med samma förbehåll som 
vid föregående sparbanker. 

Antalet sparbanker, för hvilka redovisas år 1895, är så
lunda 372. Af dem tillhöra, efter hicfcudkontorets belägenhet 
räknadt (tab. 1, kol. 4), 99 städerna och 273 landsbygden, för
delade på de olika länen sålunda: 

Af rikets städer är det endast Vaxholm, Öregrund, Öst
hammar, Sigtuna, Torshälla, Vestervik, Skanör med Falsterbo, 
Kungelf och Säter som sakna egna sparbanker; dock finnas af-
del ningskontor af Stockholms läns sparbank i Öregrund och 
Sigtuna samt af Kopparbergs läns sparbank i Säter. Två spar
banker finnas i hvar och en af städerna Stockholm (med 10 
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 samma plats i Garde i Got
lands län samt i Östra Broby, Vallby och Hessleholm i Kristian
stads län. 

Efter storleken af det i hvarje sparbank innestående in-
sättarekapitalet 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: 

Antal Hehållning 

insättarc. kronor. 

Stockholms stads sparbank 83,850' 2(V~<i7,336C5 

Stockholms läns sparbank 31,50'0 12,427,28310 

Sparbanken i Lund 27,410 11,G49,44G'83 

Göteborgs sparbank 35,965 11,G32,454'25 

Malmö sparbank 24,338 9,720,029x9 

Göteborgs och liohus läns sparbank . . . 38,494 9,702,307fi2 

Olie härads sparbank (Malmöhus län) . . 14,323 7,865,733'45 

Örebro sparbank 18,839 7,501,212(53 

Uppsala sparbank 18,702 6,889,808-34 

Ystads sparbank 11,375 5,G19,910l3 

Antalet afdehänyskontor, filialer, sparbankskomitéer o. dyl., 
hvaroin uppgift lemnats (tab. 1, kol. 5; tab. 4, kol. 3) är 3(57. 
Ar 1894 uppgåfvos såsom befintliga 383 afdelningskontor, år 1893 
456 och år 1892 515. Den under de föregående åren till följd af 
bestämmelsen i sparbankslagens § 24 mom. 2 inträffade minsk
ningen synes sålunda nu hafva aftagit. 

Af afdelningskontoren tillhöra 353 städernas sparbanker och 
14 landsbygdens. Af de förra äro dock endast 14 sjelfva beT 

Tab. A. Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets 
storlek vid 1895 års slut. 



Sparbankerna år 1895. — Organisation. Inlåningsränta. III 
lägna i städer, deraf 10 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 1805 bestående sparban
kerna under nedanstående perioder öppnats: 

Gällande reglemente är för de flesta sparbanker af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i de särskilda länen stadfäst 
något af åren 1893, 1894, 1895 eller äfven 1896. 

Icke förenligt med sparbankslagens föreskrift om skyldighet 
för äldre sparbank att hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vande söka stadfästelse å ett i öfverensstänimelse med lagen 
upprättadt reglemente ett år efter lagens trädande i kraft synes 
det förhållande vara, att för flere sparbanker gällande reglemente 
uppgifves vara stadfäst tidigare än år 1893. Detta är förhål
landet med Sparbanken i Vallby och Norra Strö sparbank i Kri
stianstads län (reglementen af 1877 och 1892), Nordals härads spar
bank i Elfsborgs län (regi. af 1890), Lerbäcks sockens sparbank i 
Örebro län (regi. af 1866), Jemtlands läns sparbank (regi. af 1889) 
samt Neder-Kalix sockens sparbank i Norrbottens län (regi. af 1863). 
Äldre reglementen hafva varit gällande äfven för Mästerby, Sten-
kunila och Träkutnla, Garde och Othems sparbanker i Gotlands 
län, hvilka samtliga enligt meddelande stå under afveckling. Detta 
synes äfven vara händelsen med ofvannämnda Lerbäcks sockens 
sparbank, ehuru något meddelande härom ej ingått. 

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

För sex sparbanker, fyra i Gotlands och två i Örebro län, 
i hvilka under året inga insättningar egt rum, äro uppgifter i 
tabellen icke upptagna. 

I allmänhet är det endast å helgfria dagar som kontoren 
hållas tillgängliga. Dock förekommer i några mindre sparbanker, 
att kontorstiden är förlagd till söndagar, någon timme före eller 
efter gudstjensten. Detta bruk är emellertid inskränkt till 10 

sparbanker i Östergötlands, 2 i Vermlands, 4 i Örebro, 8 i Koppar
bergs, 3 i Gefleborgs och 1 i Vesternorrlands 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 lemnade, 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). — Förbehåll om tillskjuten grundfonds återbärande 
(betecknadt i samma kolumn 7 med ) äfvensom förbehåll om 
ränta å grundfondstilhkott (betecknadt med f) förekomma icke 
sällan. 

Lägsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1, 
kol. 8), vexlar mestadels mellan 0-25 och 1 krona. Dock före
kommer äfven O20 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 insättares tillgodohafvande, hcarå 
ränta enligt reglementet får godtgöras, finnes uppgift från 339 
sparbanker (tab. 1, kol. 9). I några af dessa (hvilka nämnas 
i anm. 5 till tab. 1) får undantagsvis med styrelsens medgif-
vande ränta godtgöras å högre belopp än det för livar och en 
uppgifna. De oftast förekommande maximibeloppen äro 2,000 
kronor (i 68 sparbanker), 3,000 kronor (i 55 sparbanker), 5,000 
kronor (i 68 sparbanker, hvaribland 21 i Kristianstads län) 
samt 10,000 kronor (i 65 sparbanker, af hvilka 15 i Kristian
stads och 25 i Malmöhus län). Till och med ännu högre maximi
belopp förekomma, dock endast i Kalmar, Blekinge och de båda 
skånska länen. I 3 sparbanker i Kristianstads län (Simrishamns, 
Vinslöfs och Näflinge samt Hessleholms) godtgöres ränta å be
hållningar uppgående ända till 50,000 kronor. 

2. Inlåniiigsränta (tab. 1, kol. 10). De olika räntesatser 
sparbankerna under året beräknat sina insättare framgå af nedan
stående sammanställning. För att gifva ett begrepp om de olika 
gruppernas betydelse äro äfven uppgifna behållningarna vid 
årets slut. 



IV Sparbankerna år 1895. — Antal insättare. Insättarnes medel. 

Om man vill söka ett riksinedelt.il af dessa räntesatser kan 
nian förfara pä tre olika sätt; man kan nämligen utgå från 
hvilka två som helst af de tre storheterna medelkapitalet (be
hållningen vid årets början ökad med halfva öfverskottet af 
insättningar öfver uttagningar, resp. minskad med halfva öfver
skottet af uttagningar öfver insättningar), räntefoten (vid spar
banker med olika räntefot under året medeltalet af dessa) och 
den godtgjorda räntan. 

Utgående från ränta och medelkapital erhåller inan direkt 
den effektiva medel-räntefoten, år 1805 utgörande 3'sa °i. Utgå
ende från räntefot och medelkapital erhåller man den nominella 
tnedelräntefoten, år 1895 3'SSÖ ?». Vid beräkningen af denna 
siffra är dock i stället för medelkapitalet använd behållningen 
vid årets slut, hvilket enligt gjorda undersökningar icke har 
något nämnvärdt inflytande på resultatet. Utgående från ränte
fot ocli ränta beräknas det kapital, hvarå ränta under året verk
ligen godtgjorts, hvilket kapital tor året uppgår till 319,626,275 
kr. och understiger medelkapitalet med l1/- °», och af detta kapi
tal jemte hela den utbetalda räntan erhålles den faktiska medel-
räntefoten, som år 1895 utgör 3 -»t ;',. 

Den förnämsta orsaken till afvikelserna mellan räntesatserna 
är den, att medelkapitalet ej ens approximativt motsvarar det 
kapital, hvarå ränta godtgjorts. I de flesta sparbanker före-
tinnas nämligen en • del insättningar, hvarå ränta af ett eller 
annat skäl ej beräknas. Häraf framgår, att den faktiska medel
räntan, som ej alls tager hänsyn till medelkapitalet, otvifvel-
aktigt bättre motsvarar de verkliga förhållandena an de båda 
andra. Man finner af de ofvanstående siffrorna att den nomi
nella räntefoten ytterst obetydligt skiljer sig från den faktiska, 
under det att den effektiva mera nämnvärdt understiger dem båda. 

Medelräntan har för de senaste åren utgjort: 

Den år 1894 iakttagna minskningen fortgår således, till och 
med i förökad grad. Endast en sparbank har under året höjt 
sin inlåningsränta, nämligen Stafby sparbank i Uppsala län, 
frän 4-2 till 4-s •/-. 

Beträffande den effektiva räntefoten i olika län kan iakt
tagas, att den högsta medelräntan i likhet med föregående år 
förekommer i Norrbottens län (4-25 •/.), hvarefter följa Kristian
stads (4-iy '/»), Östergötlands, Hallands, Södermanlands, Malmö
hus, Vestmanlands, Blekinge, Jemtlands, Jönköpings och Got
lands län (3,8u ii). I dessa 11 län står medelräntan högre än 
riksmedelräntan 3'83 °i, i alla ölriga står den lägre, lägst i Geile-
borgs län (3-is %) och Stockholms stad (3-&3 %); närmast dem 
komma Vesternorrlands, Vermlands och Vesterbottens län (3'55 
—3-57 %). 

3. Antal insättare (tab. 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8). 
Vid 1894 års slut funnos enligt uppgifterna 1,093,521 insättare 
i sparbankerna. Genom rättelser och ändringar häraf i de nya 
redogörelserna för 1895 har detta antal ökats med 24, samt 

genom tillkomsten af en sparbank, för hvilken redogörelse förut 
ej lemnats, ined 103, hvaremot det minskats med 6,947 genom 
2 sparbankers upphörande eller utgående ur berättelsen. Antalet 
ijcarstående insättare vid 1895 års början uppgår alltså till 
1,086,701. 

Under året tillkomna nya insättare äro 90,704 och afgångna 
genom uttag af behållning 71,347. De sålunda afgångna utgöra 
79 '/. i förhållande till de tillkomna, och deras antal understiger 
antalet tillkomna i samtliga län med undantag af Skaraborgs 
och Gefleborgs län (med resp. 122 och 109 ;i afgångna). 

Antalet tillkomna och afgångna insättare (bland hvilka 
senare intill är 1893 äfven äro inräknade sådana, som afgått 
till följd af fordrings preskription) har för år 1895 och de när
mast föregående fem åren utgjort: 

1 Godegårds (Östergötlands ).), Mästerlig (Gotlands 1.), ISten-
kinnla och Träkumla (d:o), Garde (d:o), Ot/wms (d:o) samt 
liamsbergs och J^erbäeks (Örebro 1.) sparbanker hafva under året 
inga nya insättare tillkommit. Meddelande om utredning är in
kommet endast från de fyra sparbankerna på Gotland. 

Till följd af fordrings preskription hafva under året afgått 
7,942 insättare. 

De vid årets slut tjvarstående insättarne utgöra 1,098,116, 
och ökningen under året uppgår sålunda till 11,415. 

4. Insättarncs medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 21— 
26). Vid 1894 års slut innestod i sparbankerna ett insättare-
kapital af 324,482,784-rs kronor, hvartill komina 20,724'M kronor 
i Dalby förut icke i berättelsen upptagna sparbank och ytter
ligare 123-45 kronor genom rättelser och ändringar. A andra 
sidan åtgår härifrån ett belopp af 2,605,931-ai kronor genom 
uteslutandet ur berättelsen af de 2 förut omnämnda sparbankerna, 
hvarför behållningen vid 1895 års början uppgår till 321,897,701-23 
kronor. 

Under året insatta belopp utgjorde 72,337,657-81 kronor och 
uttagna belopp 67,284,727-12 kronor, hvadan årets sparbanks
rörelse utvisar ett öfverskott af insättningar öfver uttagningar 
af 5,052,930-39 kronor, sålunda icke obetydligt lägre än år 1894. 
Mot 100 kronor insatta svara 93 kronor uttagna. Under år 
1895 och de fem närmast föregående åren har resultatet af in
sättnings- och uttagningsrörelsen (i hvilken senare före 1893 varit 
inräknad afskrifning på grund af preskription) stält sig sålunda: 
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De under året uttagna beloppen understiga de insatta i de 
flesta länen. Dock uppgå de i Gefleborgs län till 123 % i för
hållande till insättningarna, i Vermlands län till 117 %, i Hal
lands och Skaraborgs till 105 %, i Örebro och Kopparbergs till 
102 %, i Kronobergs till 101 % och i Gotlands till något öfver 
100 %, h radan öfverskott af uttagningar egt rum i 8 län mot 7 
ar 1894. De minsta uttagningsprocenterna förekomma i Jemt-
lands län (6(j %), i Kalmar och Vestmanlands län (76 %), Norr
bottens (83 %) och Stockholms län (86 %). 

Inga insättningar hafva under året gjorts i de sparbanker, 
om hvilka ofvan (se afdeln. 3. Antal insättare) är anii)äi-kt, 
att inga nya insättare i dem tillkommit, med undantag af Gode
gårds sparbank. 

Råntor, godtgjorda i årets räkenskaper, uppgå till 12,412,715'iu 
kronor, ufförda belopp till följd af preskription till 24,080-77 
kronor, och insåttarues behållning vid urets slut utgör 339,339,266-39 
kronor. Tillväxten i insättarnes kapital under året uppgår så
lunda till 17,441,565-i« kronor. 

Medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig vid 1895 års 
slut till 309-os kronor mot 296-7» kronor år 1894. 

5. Klnssillkntion af iiisättarue efter deras vid årets slut 
iuneståondc behållning (tab. 2, kol. 7—18; tab. 4, kol. 9—20). 
Nedanstående öfversigt visar, huru antalet insättare och deras 
kapital fördelar sig pä olika behållningsbelopp vid 1895 års 
slut: 

Ehuru för närvarande omkring 83 % af insättarne utgöras 
af sådana, hvilkas behållning icke öfverstiger 500 kronor, upp
går det sammanlagda beloppet af dessas innestående kapital en
dast till 80-7 mill. kronor eller knappt en fjerdedel af hela be
hållningsbeloppet. Insättare med behållning öfverstigande 1,000 
kronor utgöra deremot blott 8'7 % af hela antalet, men deras 
kapital är 194-2 mill. kronor eller betydligt mer än hälften af 
totalsumman. Iläraf tillhöra 109-3 mill. kronor eller mer än 
32 % af det hela ett litet antal insättare (3-i °,i af hela antalet), 
hvilka hvar och en ega en behållning uppgående till mer än 
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 60-3 mill. kronor till
höra insättare med mer än 1,000 kronors behållning ensamt i 
Malmöhus län (hvaraf 39's mill. kr. tillhörande insättare med 
öfver 2,000 kronors behållning), och i Kristianstads län ega 
samma insättarekategorier 17-6 mill. kr., i Stockholms stad och 
län tillsammans 25-9 mill. kr., samt i Göteborgs och Bohus län 
16-6 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 1895 års slut af 
skuld för upptagna lån och å kreditiv utgör 1,263,696-21 kronor 
samt af skuld å annan räkning 650,394-29 kronor. Af sist
nämnda skulder äro åtskilliga ingenting annat än i förskott in
betalda räntor. Skulderna i sin helhet hafva under året ökats 
med 82,750AI kronor. 

7. Sparbankernas fouder (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 
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 1894 års slut utgjorde 29,998,599-63 
kronor. Deraf tillhörde 332,498-69 kronor fem nu ur berättelsen 
utgångna sparbanker, hvaremot två nya sådana tillfört fonderna 
en ingående behållning af 4,300'BÖ kronor. Enär vidare till följd 
af rättelser och ändringar i sparbankernas bokföring, hvarom 
närmare upplysningar meddelas i anmärkningar till tab. 3, 
den vid 1894 års slut uppgifna behållningen bör ökas med ett 
belopp af sammanlagdt 3,195-so kronor, utgör behållningen å 
sparbankernas fonder vid 1895 års början, sådan den i nu före
liggande berättelse bör upptagas, 29,673,597-29 kronor. 

Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp 
motsvarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 3,885,532-45 
kronor. 

Utgifterna hafva, frånsedt omskrifna räntegodtgörelser, upp
gått till ett sammanlagdt belopp af 2,175,682-28 kronor, deraf: 

a) råntor för tillfällig upplåning 44,368'6o kronor; 
b) omkostnader 1,539,301-13 kronor. I förhållande till hela 

omsättningssumman hafva omkostnaderna uppgått till Tio % och 
utgöra 0-45 •/. i förhållande till insättarnes medel; 
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c) afskrifningar 328,706-7» kronor. Bland dessa äro in
räknade: inlösen af lottdelar samt äterburen grundfond (tab. 3, 
anm. 9 och 25) 1,042 kronor; 

d) anslag 263,215-76 kronor. 
Behållningen å fonderna vid året» slut utgjorde 31,383,417-IG 

kronor. Dcraf belöper sig på särskildt bokförda grundfonder 
362,132-8 kronor (föregående år: 401,148-n kronor), på reserv
fonder i den omfattande betydelse, hvarom ofvan förmälts, 
30,062,248-01 kronor, och på öfriga fonder 959,065-73 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af grund- och reservfonder vid 
1895 års slut utgjorde 30,424,381-73 kronor. 

Af tab. B här nedan, 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 1895, hvarmed 
motsvarande förhållanden för de närmast föregående fem åren 
äro sammanstälda: 

Två för år 1895 egendomliga förhållanden framgå ur denna 
tabell, dels den starka ökningen för de minsta sparbankerna, 
hvilken beror på rent tillfälliga orsaker, dels äfven förflyttandet 
af den bästa ställningen bland de öfriga från gruppen med be
hållningar å 500,000—1,000,000 kronor till den närmast lägre. 
För öfrigt fortgår tillbakagången i den största gruppen. 

Bland de olika länens sparbanker innehafves den bästa ställ
ningen af Kopparbergs, Jemtlands och Hallands län med resp. 
12-4, 118 och 11-4 i. De relativt minsta fonderna ega Stock
holms läns (5-o '/,), Göteborgs och Bohus läns (7-2 %), Krono
bergs (7-7 %), Vesterbottens (7-8 %) och Malmöhus läns (7-i> %) 
sparbanker. 

Nedanstående sammanställning lemnar en öfversigt af spar
bankerna fördelade i två grupper, allt efter som deras egna 
fonder uppgå till minst 10 % af insättarnes behållning eller icke: 

8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid 
arets slut (tab. 3, kol. 12—23; tab. 4, kol. 40—51). Kontant 
i kassan egde sparbankerna 1,442,025-e.i kronor. Häri ingår 
dock för Kronobergs läns sparbank ett betydande belopp under 
de första dagarna af januari 1896 influtna, »men för den 31 
föregående december bokförda medel såsom varande då till be
talning förfallna». 

/ andra bankinrättningar innestodo 20,455,895-15 kronor. 
Det belopp, som var placeradt i fastighet, uppgick till 5,406,732is 

kronor. I 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 uppgick till 283,891-62 
kronor. 

I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade 
46,169,995-43 kronor. 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot vkulde-
bref uppgingo till 14,073,184-31 kronor. 

Fordringar hos enskilde egde sparbankerna till följande be
lopp mot säkerhet af: 

a) inteckning i fast egendom 187,890,984'ia kronor; 
b) annat hypotek (obligationer, aktier, förlagsinteckningar 

och dylikt samt guld och silfver, men icke skuldcbref med endast 

Tab. B. Fonder och medel i sparbankerna, grupperade efter insättarekapitalets storlek vid 1895 års slut. 
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naninsilkerhet, som upptagas under följande rubrik) 15,902,797-31 
kronor; 

c) borgen eller annan namnsäkerhet 75,370,058-27 kronor. 
I några sparbanker liar 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, Ramsbergs (Örebro län), Falu stads 
samt Kopparbergs läns sparbanker. Med hänsyn till det i af 
senaste sparbankskomité utarbetade normalreglemente för rikets 
sparbanker förekommande stadgandet om en maximiprocent för 
förhållandet mellan borgensutlåning och insättarnes behållning 
må här antecknas, att beloppet af mot borgen eller annan namn
säkerhet utlånta medel i rikets sparbanker uppgår till 22'3 % 
öfver hufvud af insättarnes medel, samt vidare att högsta pro
centtalet för borgensutlåningar förekommer i Kalmar län (45'» %), 
dernäst i Kristianstads (40-2 %), Blekinge (34-9 %), Jönköpings 
(34-5 %) och Kronobergs (34-4 %). 

Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde 
107,195-«i kronor. 

Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 5,414,044-72 
kronor. För åtskilliga sparbanker äro dessa räntor icke be
räknade. 

Summan af förvaltade medel vid årets slut utgjorde 
372,630,804-35 kronor. 

Efterföljande uppställning angifver för 1895 och föregående 
år i procent, huru de under sparbankernas förvaltning stående 
medlen varit placerade: 

Af denna sammanställning framgår, att i likhet med för
hållandet närmast föregående år såväl intecknings- som borgens-
fordringarnas relativa betydelse minskats under år 1895, de 
senare dock helt obetydligt, under det att någon nämnvärd ök
ning egt rum endast för obligationer och bankfordringar. 

Tager man hänsyn till sparbankernas storlek, erhållas efter 
den i tab. B använda grupperingen för år 1895 följande pro
centförhållanden: 

I likhet med föregående år äro således inteckningsfordrin
garna af mera betydelse i de stora än i de små sparbankerna, 
under det att förhållandet är motsatt beträffande fordringar mot 
borgen. De största sparbankerna ega således i sina solidare 
placeringar en motvigt mot den anmärkta svagheten i fråga om 
fonderna, liksom å andra sidan denna svaghet antagligen till en 
del beror just på den ringa användningen af de mera inkomst
bringande borgensutlåningarna. Då, såsom förut blifvit fram
hållet, de mindre sparbankerna nästan uteslutande tillhöra lands
bygden, under det att de större och särskildt de allra största i 
öfvervägande grad äro stadssparbanker, kan den anmärkta skilj
aktigheten mellan stora och små sparbanker äfven anses karak
terisera skilnaden mellan städernas och landsbygdens sparbanker 
i fråga om placeringar. 

livad obligationer och dylika värdehandlingar beträffar, ega 
de endast för den grupp, som innesluter de största sparbankerna, 
någon afsevärd betydelse och utgöra 24-47 % af deras placeringar, 
under det att borgensfordringarna uppgå till endast 6-32 %. För 
närmast föregående grupp uppgå obligationer ni. ni. visserligen 
till 13-a mill. kronor sainmanlagdt, men detta belopp utgör endast 
8-86 •/. af samtliga placeringar, medan borgensfordringarna utgöra 
18-GS %. 

Fordringar hos kommuner och sainfälligheter mot skuldebref 
äro för alla grupperna af mindre vigt; det högsta procenttalet för 
detta slag af placeringar är 5-oi, som uppnås i den grupp 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 frän 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 1895 hafva uppgifter om bokföring af sålunda Pöre-
skrifven kassareserv ingått från 147 sparbanker, och voro enligt 
dessa uppgifter såsom kassareserv vid årets slut bokförda 
33,978,16281 kronor, nämligen: 
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obligationer till belopp af 15,130,295'iso kronor; 
depositionsbevis till belopp af 4,739,372-sa kronor; samt 
inteckningar till belopp af 14,108,494-32 kronor. 

Bland obligationerna äro stundom inräknade kommunala 
fordringar och andra säkra eller 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 in. in. och deras organisation. Är 
1895 har ingen ny folkbank tillkommit, ej heller någon nr 
redogörelsen utgått. Antalet folkbanker utgör alltså fortfarande 
25, och äro då bland dem inräknade två penningeinrättningar 
af samma natur, men med annan benämning. Efter huvud
kontorets belägenhet (tab. 5, kol. 4) räknadt tillhöra 10 af dem 
städerna och 15 landsbygden, och äro de fördelade på rikets 
län sålunda: 

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 motstående tnb. C 
utvisar. 

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

Folkbankernas begynneheår angifves 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: 

Motala och Stengårdshults pastorats folkbanker, som varit 
under afveckling, hafva icke hållits tillgängliga 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. 

Såsom grundfondens reghmentsevliga belopp (tab. 5, kol. 7) 
finnes sällan någon bestämd summa angifven. Ofta uppgifves 
ett minimum. af 10,000—00,000 kronor, och i många fall före
kommer ingen uppgift alls. 

J) Inberäknadt en, hvari vid året» slut inga insättare qvarstodo. 

Tab. C. Gruppering af folkbankerna efter skuldbeloppets 
storlek vid 1895 års slut. 
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Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparkasseräkning (tab. 5, 
kol. 8) vexlar, likasom i sparbankerna, mellan 0-25 och 1 krona. 
Äfven Oio krona förekommer, och för Vexjö handtverkares m. fl:s 
förlagskassa angifves 2 kr. såsom insättningsminimum. 

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

2. Sparkasserilnta (tab. 5, kol. 10). Likasom för sparban
kerna uppställes här en tabellarisk öfversigt öfver de olika ränte
satser, efter hvilka ränta blifvit godtgjord insättare å sparkasse
räkning i folkbankerna under 1895 jemte motsvarande behåll
ningsbelopp: 

Motala folkbank, hvars sparkasseräkning under året slut-
afvecklats, är i tabellen ej upptagen. 

Alldeles enastående förekommer (i Vexjö handtverkares in. 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 medelräntan för året varit 
3-763 %, den faktiska medelräntan 3-758 % och den effektiva medel-
räntan 3'68 %. 

Det inbördes förhållandet mellan räntesatserna är således 
ungefär detsamma som för sparbankerna, men medelräntan för 
folkbankerna är 0-i2 ä 0'i5 % lägre. 

De tre sista åren har folkbankernas medelränta varit: 

Minskningen sedan 1894 är densamma som för sparbankerna. 
Ränteförhöjning har icke förekommit i någon folkbank. 

Råneå folkbank i Norrbottens län har näst Vexjö handt
verkares m. 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 å sparkasseräknin? (tab. 5, kol. 11—15). 
Antalet qvarstående insättare i folkbankerna vid 1894 års slut 
uppgafs till 26,366. Genom rättelse af förut lemnad uppgift 
(se tab. 5, anm. 12) har detta antal minskats med 149, hvarför 
antalet qvarstående insättare vid 1895 års början uppgår till 
26,217. 

Sparbanksstatislik I. 1895. 

Tillkomne nya insättare under året utgjorde 4,665, afgångne 
genom uttag af behållning 4,541, utgörande i förhållande till 
de tillkomne 97 %, 

I Motala folkbank samt i Stengårdshults pastorats folkbank 
(Jönköpings län) hafva under året inga nya insättare tillkommit. 
Båda hafva stått under utredning och afveckling. 

Till följd af fordrings preskription hafva afgått 159 in
sättare. 

Qvarstående vid årets slut voro 26,182 och under året har 
således en minskning af 35 insättare egt rum. 

4. Insättarnes å sparkasscräkning' medel (tab. 5, kol. 28 
—33). Från 1894 års slut qvarstå 8,595,524'BS kronor. Genom 
rättelse af föregående uppgifter afgår härifrån ett belopp af 
333,808'oe kronor, hvarför den sammanlagda behållningen vid 
1895 års början uppgår till 8,261,716-62 kronor. 

Under året hafva insatts 3,236,080-32 kronor och xMagits 
2,710,358-45 kronor. Insättningarna öfverstiga således uttagnin-
garna med 525,721-87 kronor och de senare utgöra 84 % af 
de förra. 

Råntor äro godtgjorda i årets räkenskaper till ett belopp 
af 314,600-79 kronor, till följd af preskription hafva afförts 
21776 kronor, och behållningen vid årets slut uppgår till 
9,101,821-43 kronor. Tillväxten å folkbankernas sparkasseräk
ningar under året är alltså 840,104-9i kronor. 

Medelvärdet af en behållning a sparkasseräkning utgjorde 
vid 1895 års slut 347-64 kronor mot 326-oi kronor år 1894. 

5. Klassifikation af insättarne å sparkasseräkning: efter deras 
vid årets slut inneståendc behållning (tab. 5, kol. 16—27). En 
öfversigt häiöfver för år 1895, 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 41-i % mot sparbankernas 32-2 %. 

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

a) på upp- och afskrifning sr åkning i 16 folkbanker 892,264-19 
kronor; 

II 
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b) på depositionsräkning i 18 folkbanker 6,371,917MI kronor; 
samt 

c) på andra räkningar, hvaraf i ett par fall särskildt an
förts i förskott inbetalda räntors räkning, 585,583-24 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 7,849,764-84 
kronor. Folkbankernas hela skuldbelopp, d. v. s. ofvanstående 
räkningar jemte sparkasseräkning, uppgick vid årets slut till 
16,951,586-27 kronor, och utgjorde häraf (i procent) skulderna å: 

7. Folkbankernas fonder (tab. 5, kol. 38-47) . Behållningen 
vid 1894 års slut utgjorde å grundfonder 1,240,867-74 kronor, å 
reservfonder 631,209-58 kronor samt dispositionsmedel 327,079-48 
kronor. I 1895 års redogörelser göras å grundfonderna ingen 
förändring, från reseri'fond erna afgår ett belopp af 28,500 kronor för 
Lysings härads folkbank (jmfr. anm. 7), dispositionsmedlen ökas 
med 25,620 kronor, utgörande på delegarne i Stengårdshults 
pastorats folkbank utdebiteradt tillskott för betäckande af brist, 
men minskas med 54,729-71 kronor, som i 8 folkbanker utdelats 
till delegarne (enl. anm. 1), hvarför i tabellen som behållning 
å dispositionsmedlen vid årets början upptages ett belopp af 
endast 297,969-77 kronor. 

Inkomsterna under året, hvilka angifvas efter afdrag af 
utbetalda samt upplupna, ej guldna räntor såväl å sparkasse
räkning som för annan inlåning, uppgå till 416,577-13 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 148,303-33 kronor; 
b) afskrifningar 80,059'84 kronor, hvari bland annat äfven 

inräknats utbetalningar å grundfond 9,487-88 kronor (anm. 10 
till tab. 5), samt vinstutdelningar 33,366'B2 kronor (anm. 1 till 
tab. 5), till hvilken sistnämnda kategori afskrifningen i Sven-
Ijunga folkbank å 5,675-77 kronor antagligen också får räknas. 

Behållningen vid årets slut utgjorde 2,329,761'Bfi kronor, 
deraf grundfonder (i 23 folkbanker) 1,277,579-61 kronor, reserv
fonder (i samtliga folkbanker) 662,288-is kronor, och disposi
tionsmedel (i 21 folkbanker) 389,893-79 kronor. 

/ förhållande till samtliga skulder utgjorde vid 1895 års 
slut grundfonderna 7-5 %, reservfonderna 3p9 % och dispositions
medlen 2-3 %, tillsammans sålunda 13-7 %. Vid föregående års 
slut utgjorde fonderna tillsammans 13-6 %' i förhållande till 
samtliga skulder. 

8. Placering af de af folkbankerna förvaltade medlen vid 
årets slut. Från tab. 5, kol. 48—59, hemtas följande uppgifter 
härom, hvartill fogas en beräkning af procenttalet för hvarje art 
af placering: 

J) Förekomma endast i 18 folkbanker. 
2) Säsom annat hypotek räknas obligationer, aktier, förlngsinteckningar och 

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

3) För ilere af folkbankerna iiio dessa icke beräknade. 

Jemföras procenttalen med de motsvarande för sparbankerna 
beräknade (sid. VII), så befinnes det, att folkbankernas inteck
ningsfordringar uppgå till endast 32-ci % af alla placeringar, 
men sparbankernas fordringar af samma slag till 50-39 %. Bor
gensfordringar deremot, som för sparbankerna utgöra 20-27 % 
uppgå för folkbankerna till 26-76 %, och dertill komina för de 
senare 23-07 % diskonterade vexlar, hvilka i sparbankerna icke 
ega någon motsvarighet. Obligationer, aktier, kommunala for
dringar hi. in., för sparbankerna utgörande 16-IB %, bilda till
sammans 2-04 % af folkbankernas placeringar. 1 fråga åter om 
kontanta medel samt placeringar i andra banker förete folk
bankerna ett något högre procenttal, enär dessa poster för dem 
tillsammans uppgå till 6-7i •/., men för sparbankerna till 5-88 %. 

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

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 livar 
och en af dem. 
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Tab. 2. Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



9 

behållning, insatta och uttagna medel, äfvensom sparbankernas skulder år 1895. 



10 

Tab. 2 (forts.). Antal insattare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



11 

behållning, insatta och uttagna medel, äfvensom sparbankernas skulder år 1895. 



12 

Tab. 2 (forts.). Antal insattare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



13 

behållning, insatta och uttagna medel, äfrensom sparbankernas skulder år 1895. 



14 

Tab. 2 (forts.). Antal insattare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



15 

behållning, insatta och uttagna medel, äfvensom sparbankernas skulder år 1895. . 



16 

Tab. 2 (forts.). Antal insattare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



17 

behållning, insatta och uttagna medel, äfvensom sparbankernas skulder år 1895. 



18 

Tab. 2 (forts.). Antal insattare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



19 

behållning, insatta och uttagna medel, iifvensom sparbankernas skulder år 1895. 



20 

Tab. 2 (forts.). Antal insattare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



21 

behållning, insatta och uttagna medel, äfvensom sparbankernas skulder år 1895. 



22 

Tab. 3. Sparbankernas fonder 



23 

och medlens placering år 1895. 



24 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



25 

och medlens placering år 1895. 



26 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



27 

och medlens placering år 1895. 



28 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



29 

och medlens placering år 1895. 



30 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



31 

och medlens placering år 1895. 



32 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



33 

och medlens placering år 1895. 



34 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



35 

och medlens placering år 1895. 



36 

Tab. 4. Antal sparbanker och afdelningskontor samt 



37 

sparbankernas verksamhet år 1895. Sammandrag länsvis. 



38 

Tab. 4 (forts.). Antal sparbanker och afdelningskontor samt 



39 

sparbankernas verksamhet år 1895. Sammandrag länsvis. 



40 

Tab. 4 (forts.). Antal sparbanker m. m. år 1895. Sammandrag länsvis. 



41 

Tab. 5. Folkbankerna och deras verksamhet år 1895. 
[Här upptagas endast de folkbanker och dermed jemförliga penningeinrättningar, hvilkag reglemente ej blitVit af Konungen faststäldt.] 
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