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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne et de certains établisssements de crédit analogues, en 1904. 

Caisses d'épargne 

(tabl. n" 1—3, avec un résumé par préfectures dans le tabl. n 4). 

Pour les Caisses il'épargnc la loi du 20 juillet 1892 est toujours eu vigueur. 
Cette loi statue qu'il sera entendu par caisse d'épargne (sjmrbank) 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 autre institution financière n'a le droit d'opérer sous cette dé
nomination (sparbank) sans l'autorisation du Roi. Pour l'établissement d'une caisse 
d'épargne il ne faut pas d'antre autorisation que celle de la Préfecture. 

Le nombre des caisses d'épargne en 1904 était de 409 (tabl. n" 4, col. 2), 
dont 106 dans les villes et 303 à la campagne. — Les succursales étaient de 358 
(ib. col. 3). — Tabl. u" 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. 4"287 %, 
le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen. 

Pendant l'année, 106,716 livrets ont été ouverts et 75,686 soldés (parmi 
lesquels 6,627 par suite de prescription). Il existait, 1 la fin de l'année, 1,345,092 
livrets (tabl. n° 4, coll. 4 - 8 ) . 

Le total des versements pendant l'année était de 117,841,915" 17 cour, et 
celui des remboursements de 101,072,512"81 cour, (y comprise une somme 
prescrite de 31,398'flO cour.). Le total des intérêts des dépôts était de 
23,081,17002 cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 
568,3Û9,547"2!ï cour. (tabl. n" 4, coll. 21—26). — Le livret moyen était de 
422-51 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, a la fin de l'année, étaient de 
2,264,738'08 cour. (tabl. u" 4, col. 29). 

- A la fin de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 48,563,314"39 
cour., dont fonds capitaux 558,089fifi cour., fonds de réserve 46,900,851,G8 cour., 
et autres fonds 1,1Û4,373"0.<> cour. (tabl. n° 4, coll. 36—39). 

Le passif total se composait de: 

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

A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autrea valeurs 
sure3 et faciles a placer, montant à la somme de 117,253,12008 cour. 

Établissements de crédit nommés jusqu'en 1904 
»Banques populaires» 

(tabl. no 5). 

Le présent rapport ne comprend que les établissements de crédit qui, sans 
avoir reçu du Roi des statuts, font des opérations de la même nature que les 
caisses d'épargne et auxquels s'applique une loi du 18 septembre 1903. Par 
conséquent il ne regarde pas les bauques qui ont pour base les lois sur les banques 
par actions ou solidaires de la même date. 

Le nombre des institutions en question, en 1904, était de 27, avec 3 succursales. 
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 4"090 %. 

En 1904, 4,113 livrets d'épargne ont été ouverts et 1,531 soldés (dont 2 
prescrits). A la fin de l'année, il en existait 28,946 (coll. 11—15). 

Le total des versements à titre d'épargne pendant l'année était de 4,989,992'81 
cour, et celui des remboursements 4,068,204"20 cour, (y compris 18"78 cour, 
prescrites). Les intérêts des dépôts d'épargne étaient de 561,504"84 cour., et 
l'avoir des déposants, à la fin de l'année, de 14,750,886"G1 cour. (coll. 28—33). — 
Le livret moyen était de 509(i0 cour. 

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

Les autres dettes des institutions en question, à la fin de l'année, 
montaient à 8,527,438"88 cour., dont dépôts à vue portant iutérêt 847,258"85 
conr., dépôts à terme portant intérêt (autres que dépôts d'épargne) 6,019,386"53 
cour., et autres comptes 1,060,793"S0 cour. (coll. 34—37). 

A la tin de l'année, les fonds étaient: fonds capitaux 1,854,G13"25 cour., 
fonds de réserve 975,11911 cour., et fonds réservés pour disposition future 
457,691"G8 conr. Total 3,287,42404 cour. (coll. 44—47). 

Le passif total était comme suit: 

L'actif se composait des postes suivantes (coll. 48—59): 

1 couronne = 1"39 franc. 



TILL K O N U N G E N . 

I djupaste underdånighet öfverlämnar Statistiska Centralbyrån 
härmed den jämlikt föresk lifterna, i nådiga, skrifvelse!) af don 3 
mars 1893 utarbetade berättelsen för Tir 1!K)4 angående sparbanker 
och de andra penninginrättningar, hvilka tillförene under namn af 
folkbanker idkat bankrörelse, men på grund af de nya författningar 
rörande bankväsendet, som Eders Kungl. Maj:t den 18 september 

1903 utfärdat, år 1904 fortsatt sin verksamhet under merendels 
andra benämningar. Med frånseende af de ändringar, som af sagda 
namnombyte betingas, är denna berättelse till sin uppställning i 
hufvudsak lika mod föregående årens och är sålunda delad på 
tvenne afdelningar, af hvilka den förra omfattar sparbankerna 
och den senare öfriga här behandlade penninginrättningar. 



II Sparbankerna år 1904. — Befintliga sparbanker och deras organisation. 

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

1. Befintliga sparbanker och deras organisation (tab. 1, kol. 
1—!)). Under år 1904 hafva trenne af do förutvarande 404 spar
bankerna upphört, nämligen Unnaryds sparbank, hvars rörelse 
fövertagits af aktiebolaget Jönköpings handelsbank, Othems 
sockens sparbank, som en längre tid stått under utredning, samt 
Gällivare sockens sparbank. Från den förstnämnda af dessa 
hafva dock uppgifter inkommit, och har densamma därför upp
tagits i tabellerna, helst som den under större delen af året var 
i verksamhet. Nytillkomna under året, äro nedanstående (> spar
banker, livaijämte Smedstorps sparbank, för hvilken, oaktadt den 
börjat sin verksamhet redan under år 1903, ingen redogörelse 
förut inkommit, likaledes för första gången förekommer, i denna 
berättelse. 

Sigtuna sparbank i Stockholms liin öppnades den 1 mars 1904 och har till 
verksamhetsområde Sigtuna stad och kringliggande landsbygd; hnfvudkontoret, be
läget i Sigtuna, hallos tillgängligt-för insättarc tisdagar och fredagar kl. 10—12; 
afdelningskontor linnes icke. Enligt reglementet, faststiilldt af Konungens Befall
ningshafvande den 3 december 1903, skall grundfonden utgöra 3,1.70 kr., och inne
håller reglementet förbehåll om såväl återbäring of som räntcgodtgörelse il grnnd-
fondslillskotten. 

SmeJstorpt sparbank i Kristianstads län började sin rörelse, ined område 
Smedstorp och kringliggande ort, den 26 oktober 1903, efter det att dess regle
mente blifvit nf Konungens Befallningshafvande stadfäst den 1 september samma 
år. Hankens enda kontor ur förlagdt till Smedstorp och är tillgängligt för in
saltare första ocb tredje torsdagen i hvarje månad. Enligt reglementet skall grund
fonden utgöra 2,200 kronor, och iiro samum förbehåll stadgade i fråga om grund-
fomlstillskotten som vid föregående sparbank. 

Onslunda sparbank i Kristianstads län, hvars reglemente fastställdes af 
Konungens Befallningshafvande den 11 juli 1903, begynte sin verksamhet den 2 
januari 1904. Sparbanken har till verksamhetsområde Onslunda socken och när
liggande ort samt bar i samband med sin sparbanksrörelse jämväl till ändamål alt 
genom utlåning bereda förlagslån företrädesvis åt ortens jordbrukare. Bankens 
enda kontor iir beläget i Onslunda ocb hålles öppet för insättning hvarje fredag 
eller, om helgdag då inträffar, nästa söckendag. Grundfonden skall jämlikt regle
mentet utgöra 2,000 kr.; i detsamma är förbehåll gjordt om beloppets nterbnrande 
samt om utgörande af därå löpande riinta. 

Fogerlmlts sparbank, iifvenledes i Kristianstads liin, öppnades den 2 maj 
1904. Socknen med samma namn ntgör bankens verksamhetsområde, men iiga 
älven personer från annan ort att insatta penningar i banken, där dess styrelse ej 
annorlunda förordnar. Hufvudkontoret, som är beläget inom Eagcrhults socken, 
hålles tillgängligt for insaltare första söekendngen i hvarje månad kl. 10—12; uf-
delningskoutor finnes icke. Sparbankens reglemente, som fastställdes af Konungens 
Befallningshafvande den 20 februari 1904, bestämmer grundfonden till 2,000 kr. 
samt alt densamma bör återbetalas och ränta därå erläggas. 

liilleslinlm» sparbank i Malmöhus län fick sitt reglemente, faststiilldt af 
Konungens Befallningshafvande den 23 maj 1903 och öppnades följande år. Bankens 
verksamhet omfattar Billeshnlm och kringliggande kommuner; dess enda kontor är 
förlagdt till Uillesholm och hålles öppet för insaltare den 8 ocb 23 i hvarje månad 
eller, om helgdag å någon af dessa dagar inträffar, dagen förut. Grundfonden 
utgör enligt reglementet 2,000 kr., och iir förbehåll gjordt om återbäring af och 
riinta å grundfondstillskotten. 

Mjöbäcl-s iiailoratt sparbank i Alfsborgs län började si» verksamhet inom 
pastoratet den 1 oktober 1904, sedan dess reglemente den 20 juli samma iir blifvit 
faststiilldt af Konungens Befallningshafvande. Hnfvudkontoret, som iir beläget i 
ÖlVerlida, hålles tillgängligt för insättarc tredje lördagen i hvarje månad. Spar
bankens grundfond är i reglementet bestämd att utgöra 2,450 kr., men skall, då 
förhållandena sä medgifva, återbäras ocb ränta å densamma tillgodogöras. 

Lyspils sparbank i Värmlands liin öppnades inom socknen med samma namn 
den 3 september 1901. Hankens enda kontor iir beläget i I.yavik och hålles öppet, 
hvarje helgfri lördag. Enligt det den 31 maj 1904 af Konungens Befallnings

hafvande stadfästa reglementet, skall grundfonden uppgå till 4,000 kronor, och för
behåll är gjordt beträffande såväl dess återbärande som därå utgående riinta. 

Antalet sparbanker, för hvilka redovisats år 1904, är sålunda 
409. Af dem tillhöra, efter hufvii.dkontorets belägenhet räknadt 
(tab. 1, kol. 4), 106 städerna och 303 landsbygden (hvaraf emeller
tid 1(5 torde hafva sitt hufvudkontor i köpingar och åtskilliga i 
municipalsamliällen), fördelade på do olika, länen sålunda: 

T ... På Till- . ... På Till-i stu- , , i sta- , , ,1n lands- sam- . lands- sam-uerna. , , derna. , , bygden, mans. bygden, mans. 

Af rikets städer är det endast Vaxholm, Östhammar, Öre-
grund, Skanör med Falsterbo, Kungälf och Säter, som sakna 
egna sparbanker; dock finnas afdelningskontor af Stockholms läns 
sparbank i Öregrund och af Kopparbergs läns sparbank i Säter. 
Bortsedt från afdelningskontor, finnas två sparbanker i hvar och 
en af städerna Stockholm (med 9 afdelningskontor inom staden), 
Eskilstuna, Norrköping, Kristianstad, Ängelholm, Landskrona, 
Ystad, Trelleborg, Göteborg (med 2 afdelningskontor inom staden), 
Strömstad, Västerås, Falun och Gäfle (med 2 afdelningskontor 
inom stadens område) samt tre i Malmö, i Lund och i Hälsing
borg. A landsbygden förekomma två sparbanker å en och 
samma plats i Ostra Broby och Ilessleholm i Kristianstads liin 
samt vid Höganäs i Malmöhus län, likaledes oafsedt afdelnings
kontor. 

lifter storleken af det i hvarje sparbank innestående in-
sättarekapitalet vid årets slut (tab. 2, kol. 24) kunna sparban
kerna med frånseende af Unnaryds sparbank, som under året 
upphört, fördelas i vissa grupper, såsom nedanstående tab. A 
utvisar. 

Tab. A. Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets 
storlek vid 1904 års slut. 



Sparbankerna år 1904. — Organisation. III 

Till mur än 5 millioner kronor uppgingo insättiirnes be
hållningar i livar och en af följande 22 sparbanker, samtliga 
utom en med hufvudkontoret förlagdt i stad. 

Antalet afdelningskontor, filialer, sparbankskommittéer o. dyl., 
hvarom uppgift lämnats (tab. 1, kol. 5; tab. 4, kol. 3), är 358, 
eller ett mindre än nästföregående år. Afseende har här ej 
fästs vid det förhållande, som äger rum i åtminstone en spar
bank (jfr anm. 8 till tab. 1), att insättningar mottagas af ut
sedda förtroendemän i orterna. 

Vid 22 af städernas sparbanker äro afdelningskontor inrät
tade till ett sammanlagdt antal af 319, medan för landsbygdens 
sparbanker motsvarande siffror äro 11 och 39. Af de förra 
afdelningskontoren äro dock endast 18 själfva belägna i städer, 
hvaraf 9 i Stockholm; alla öfriga afdelningskontor af stadsspar
banker finnas å landsbygden (däraf åtminstone 1 i köping), lika
som också alla afdelningskontor tillhörande sparbanker med 
hufvudkontoret å landsbygden mod undantag af tvenne (Iivar
jämte 2 af landssparbankernas afdelningskontor voro belägna i 
köpingar). 

Af tab. 1, kol. 2, som angifver det år, då sparbank börjat 
sin verksamhet, framgår, att af de år 1904 bestående sparban
kerna under nedanstående perioder öppnats: 

Gällande reglemente är för samtliga i full verksamhet va
rande sparbanker af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i de sär
skilda länen stadfäst något af åren 1893—1904. 

Hufvudkontoret har under år 1904 och de två närmast före
gående åren hållits tillgängligt för insaltare (tab. 1, kol. (i) i 
följande antal sparbanker; 

Såsom häraf synes, har en ökning af antalet sparbanker 
med liera expeditionsdagar för allmänheten under de anförda 
åren ägt rum. 

Med bortseende från smärre afvikelse!- från den ordinarie 
expeditionstiden har en beräkning gjorts af medelantalet expedi
tionsdagar under året för hvarje sparbanks kufeudkontor, och 
har det för år 1904 befunnits uppgå till 88; för stadssparbankenia 
belöpte det sig till 223 och för sparbankerna med hufvudkontor 
å landsbygden till 41 (särskildt för do K? med sagda kontor i 
köping till 10ö). Motsvarande medeltal för några föregående år 
utgjorde: 

För jämförlighet från det ena året till det andra är här för 
åren 1900—1904 antaget samma antal helgfria dagar, eller 305. 
Efterföljande tabell utvisar medeltalet expeditionsdagar i de (dika 
länen år 1901: 

Då medeltalet för stadssparbankenia är så betydligt högre 
än för landssparbaukerna, öfvar naturligen proportionen dem 
emellan i Jivarje län (se ofvan sid. Il), likasom ock antalet af 
större eller mindre sparbanker, i hög grad inflytande på silfran 
för hela länet. Endast en af sparbankerna uppvisar (ur är 1901 
en mindre expeditionstid än under näst föregående år. 

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 gudstjänsten. Närmaste veckorna omkring nyår, under 
tiden för räkenskapernas afslutande, äro flera af sparbankskon-
toren stängda för insättningar, såsom framgår af tab. 1. kol. (5 
samt af anm. 2 till samma tabell. 



IV Sparbankerna år 1904. — Organisation. Inlåningsränta. Antal insättare. 

Endast en fjärdodel af samtliga sparbanker synas i sina 
reglementen hafva grundfondens belopp fastslaget, och förklaras 
detta däraf, att lagstadgad föreskrift för äldre sparbank att 
bereda sig grundfond icke finnes och reglementet sålunda icke 
behöfver innehålla några bestämmelser därom. — Förbehåll om 
tillskjuten grundfonds återbärande (betecknadt i samma kol. 7 
mod *) äfVensom förbehåll om ränta å gmndfondstiUskott (be
tecknadt med +) förekomma icke sällan. 

Lägsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1, kol. 
8), växlar mestadels mellan 0-25 och 1 kr. Dock förekommer 
äfven <>2o eller Oio kr. samt i ett fall 5 kr. såsom lägsta 
tillåtna belopp. 

Nästan alla sparbanker hafva enligt uppgift högsta beloppet 
af en. insättares tillgodohafcande, hvarå ränta godtgöres, i regle
mentet bestämd t (tab. 1, kol. 9). Oftast förekommande maximi
belopp äro 2,000 kr. (i 70 sparbanker), 3,000 kr. (i 65 spar
banker), 5,000 kr. (i 92 sparbanker, hvaribland 25 i Kristian
stads län och 14 i Malmöhus län) samt 10,000 kr. (i 72 spar
banker, af hvilka 21 i Kristianstads och 22 i Malmöhus län). 
Till och med .ännu högre maximibelopp förekomma i Kalmar, 
Blekinge, Alfsborgs och de båda skånska länen. 3 sparbanker 
i Kristianstads län godtgöra ränta å behållningar uppgående 
ända till 50,000 kr. I ett stort antal sparbanker får med sty
relsens medgifvande ränta beräknas å högre belopp än det för 
livar och en uppgifna, och för några af dessa stadgar regle
mentet i sammanhang därmed ett eventuellt nytt insättnings-
niaximum (se härom tab. 1, kol. 9, jämförd med anm. 3 till 
samma tab.). På grund af vunna upplysningar hafva sedan ett 
par år tillbaka i några fall, där endast detta senare belopp fornt 
angifvits, till vinnande af likformighet i stället de lägre siffrorna 
upptagits, hvarigenom en skenbar nedgång i högsta räntebärande 
beloppet kommit till synes; i föreliggande berättelse har dock 
ingen dylik ändring företagits. Af de verkliga ändringar från 
föregående är, som i några sparbanker genomförts, framgår 
emellertid, att ifrågavarande belopp fortfarande visar benägenhet 
till höjning. 

2. Inlåningsränta (tab. 1, kol. 10). De olika räntesatser, 
sparbankerna under året tillgodoräknat sina insättare, framgå 
af nedanstående sammanställning. För att gifva ett begrepp om 
de olika gruppernas betydelse meddelas ock behållningarna vid 
årets slut. 

Unnaryds sparbank, som under året upphört, har i samman
ställningen, för åstadkommande af jämförlighet mellan dess andra 
och tredje kolumner, lämnats utom räkningen. 

Om ur dessa räntesatser beräknas riksmedeltal pä sätt som 
i 1X95 ars berättelse, sid. IV linnes angifvet, erhålles för år 
1904: 

Medelräntan bar för de senare åren utgjort: 

Efter de förändringar, som sparbanksräntan under senare 
tider undergått — nämligen minskning under flera år intill år 
1898, därpå följande ökning t. o. m. är 1901 samt åter minsk
ning under åren 1902 och 1903 — har med år 1901 in träd t ett 
år af stillastående. Den faktiska och äfvenledes den nominella 
medelräntcfoten hafva minskats och den effektiva höjts, men 
samtliga endast mod en obetydlighet. Visserligen har räntan 
sänkts i omkring femtio sparbanker och höjts i ej fullt tjugu, 
men i ingen af de 22 största sparbankerna (med (ifver 5 millioner 
i insatt kapital) har någon nedsättning vidtagits och i tre af 
dem, nämligen Karlstads, Örebro och Gäfle stads sparbanker, bar 
t. o. ru. en höjning ägt rum från 4 till 4V2 % ' 

Nedanstående tabell visar den effektiva räntefotens höjd i 
olika län är 1904 och näst föregående är: 

Högsta medelräntan förekommer alltså under år 1904 i Norr
bottens, Malmöhus och Kristianstads län med resp. 4'-o, 4-G5 
och 4-40 "/»• Lägst står denna effektiva modelränta i Gottlands. 
Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus län med resp.'3-yr>, 3-IMI 

och 3'9 7 °'o. Af ven i Västerbottens län understiger procenttalet 
4 %, men för alla öfriga sjutton län jämte Stockholms stad 
växlar detsamma mellan 4-oi och 4-3o'#. 

3. Antal insättare (tab. 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8). 
Vid 1903 års slut utgjorde antalet kvarstående insättare i spar
bankerna enligt samma års berättelse 1,314,110. I berättelsen 
(öv år 1904 har detta antal genom uteslutande af Otliems och 
Gällivare socknars sparbanker, hvilka såsom förut omförmälts 
under sistnämnda år upphört, minskats med 87, men genom upp
tagandet af Smedstorps sparbank, som redan året förut börjat 
sin verksamhet, ökats med 39, så att antalet insaltare vid 1904 
års början enligt här föreliggande uppgifter uppgick till 1,314,062. 
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Under aret tillkomna nya insättare äro 100,710 och af gångna 
genom uttag af behållning G9,059. De sålunda åtgångna utgöra 
05 % i förhållande till de tillkomna, och deras antal understiger 
i samtliga län antalet tillkomna. 

Antalet tillkomna och åtgångna insättare har för år 1904 
och några föregående år utgjort: 

Till följd af fordrings preskription hafva under året afgått 
0,627 insättare. 

De vid årets slut kvarstående insättarne utgöra 1,345,092 
och ökningen under året uppgår sålunda till 31,030. 

4. Insättarnes medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 21 
—26). Vid 1903 års slut iiinestod i sparbankerna ett insättare-
kapital af 531,498,759-23 kr. Härifrån afgå genom uteslutande 
af tvenne under år 1904 upphörda sparbanker 21,162-4 7 kr., 
hvaremot berörda kapital ökats, dels genom tillkomsten af en 
förut visserligen befintlig, men icke upptagen sparbank med 
4,338'U kr., dels genom rättelser och ändringar med 8,438-85 
kr., i följd hvaraf behållningen vid 1904 års början här upp-
gifves till 531,490,373-7 5 kr. 

Under året insatta belopp utgjorde 117,841,915' 11 kr. och 
uttagna belopp 104,072,512-81 kr., hvadan årets sparbanksrörelse 
utvisar ett öfverskott af insättningar öfver uttagningar af 
13,709,402-30 kr. Mot 100 kr. insatta svara 88 kr. uttagna-
Under år 1904 och några föregående år har resultatet af insätt" 
nings- och uttagningsrörelsen ställt sig sålunda: 

För hvart och ett af rikets län hafva uttagningarna utgjort 
i % af insättningarna: 

Förhållandet mellan insatta och uttagna belopp har sålunda 
under år 1904 varit vida mindre växlande i olika län än under 
närmast föregående år. Uttagningarna förhålla sig fortfarande 
högst inom Västerbottens län, där de öfvorstiga insättningarna 
med ungefär en tredjedel. Äfven för Jönköpings län utvisar 
ofvanstående öfversikt ett öfverskott i uttagningar, men är öfver-
skottet i detta fall i viss mån skenbart, då det har sin för
klaring däri att, såsom förut nämnts, Unnaryds sparbank under 
året upphört och dess rörelse öfvertagits af ett bankaktiebolag, 
hvarvid samtliga i sparbanken insatta medel kommit att be
traktas som uttagna. Lämnas Unnaryds sparbank utom räk
ningen, så visar sig, att inom länets öfriga sparbanker de ut
tagna beloppen i förhållande till de insatta utgjort i genom
snitt 84 %. 

Räntor, godtgjorda i årets räkenskaper, uppgå til' 
23,081,170-02 kr., afförda belopp till följd af preskription til' 
31,.'598-90 kr. samt insättarnes behållning vid, urets sint till 
508,309,547-23 kr. Tillväxten i insättarnes kapital under året 
uppgår sålunda till 36,819,173-4 8 kr. 

Medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig vid 1901 års 
slut till 422-r.i kr.'mot 404-4 6 kr. år 1903. 

5. Klassifikation af insättarne efter deras vid årets slut inne-
stående behållning (tab. 2, kol. 7—18; tab. 4, kol. 9—20). 
Nedanstående öfversikt visar, huru antalet insättare och deras 
kapital fördela sig på olika behållningsbelopp vid 1904 årsslut: 

Antalet insättare, hvilkas behållning understiger 500 kr., 
utgör alltså ej mindre än 78-] %, med sammanlagdt 100-4 ini 11. 
kronor i insatta medel eller 17·7 % af hela behållningsbeloppet. 
De relativa talen för denna kategori insättare minskas stadigt; 
de voro sålunda vid 1894 års slut 83'5 (insättarnes antal i föl
hållande till samtliga) och 24·7 (deras innestående kapital i % 
af hela insättarebehållningen). Tnsättaro med behållning öfver-
stigande 1,000 kr. utgöra blott 12'4 (1894: 8-3) % af hela an
talet, men deras kapital är 377-2 mill. kr. eller 00-4 (1894: 55-n) 
% af totalsumman. Häraf tillhöra 240\i mil!, kr., eller 42\-i % 
af det hela, ett litet antal insättare (5-i % af hela antalet), 
hvilka hvar och en äga en behållning uppgående till mer än 
2,000 kr.; år 1894 utgjorde motsvarande procenttal 30-7 (behåll
ningen) och 2"u (insättareantalet). Häri liksom i fråga om den 
större gruppen, insättare med öfver 1,000 kr. i behållning, röjer 
sig sålunda en tendens till höjning. 

Den vida öfvervägande delen af de stora behållningarna 
kommer på de båda Skåne-länen, Stockholms stad och län samt 
Göteborgs och Bohus län. 126-7 mill. kr. tillhöra insättare med 
mer än 1,000 kronors behållning ensamt i Malmöhus län (hvaraf 

II 
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95·2 mill. kr. tillhörande insättare med (ifver 2,000 kronors be
hållning), och i Kristianstads län äger samma insättarekategori 
35 mill. kr., i Stockholms stad och län tillsammans 38·8 mill-
kr. samt i Göteborgs och Bohus län 30 mill. kr. 

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

Af upplysningar, som från åtskilliga håll vunnits, framgår, 
att bland »insättare» flerstädes förekomma fonder, stiftelser, 
kommuners och kyrkors kassor o. dyl. icke fysiska personer. 
Någon klassifikation af insättarne ur denna synpunkt (eller efter 
yrke) låter sig dock med tillgängligt material icke göra. — För 
åtskilliga sparbanker torde bland insättaremedlen äfven vara in
räknade af låntagare för afbetalning af lån gjorda insättningar, 
beroende därpå, att do uf sparbanken utlämnade amorterings-
lånen kvarstå i räkenskaperna med sitt ursprungliga belopp, 
ända till dess de till fullo gäldats. 

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 1904 års slut af 
skuld för upptagna lån och å kreditiv utgör 1,363,891·50 kr. 
samt af skuld å annan räkning 900,846·5 8 kr. De förstnämnda 
skulderna hafva under året ökats med 225,694·84 kr., de senare 
ined 244,674·14 kr., hvadan skulderna i sin helhet under året 
stigit med 470,368·9 8 kr. Af berörda skulder »å annan räk
ning» utgöras, sä vidt tillgängliga upplysningar gifva vid handen, 
ej mindre än 378,715·54 kr. af välgörenhets- eller till allmänt 
gagn afsedda fonder eller af anslag, som af sparbankerna till 
liknande ändamål beviljats, men ännu äro hos desamma innc-
stående, samt 65,885·2 1 kr. af hypotekslån ä fastighet; den, 
fränsedt nämnda fonder och anslag, oftast förekommande posten 
är förskottsvis inbetald ränta. 

7. Sparbankernas fonder (tab. 3, kol. 2—11; tab. 4, kol. 
30—39). Dessa utgöras dels af grund- och reservfonder (någon 
gång ännu sammanfattade under benämningen »sparbankens egen 
fond» eller dyl.), dels af andra, af sparbankerna förvaltade fon
der för olikartade ändamål. I händelse olika uppgifter om spar
bankernas egna fonders fördelning på grund- och reservfond före
legat, har med stöd särskildt af sparbankernas reglementen bo-
loppet i tabellerna 3 och 4 upptagits såsom reservfond, vare sig 
fonden i själfva verket ursprungligen varit grundfond eller icke. 

Fondernas behållning vid 1903 års slut utgjorde 46,111,375·3 0 
kr., hvartill komma dels 2,226·4 9 kr. i Smedstorps förut icke i 
berättelsen upptagna sparbank, dels äfven på grund af rättelser 
och ändringar 2,821·31 kr. A andra sidan afgår härifrån genom 
uteslutande ur berättelsen af tvenne under år 1904 upphörda 
sparbanker ett belopp af 18,974·3 8 kr. Behållningen å spar
bankernas fonder vid 1904 års början, sådan den nu i föreliggande 
berättelse upptages, är sålunda 46,097,498·7 2 kr. 

Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp mot
svarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 5,779,548'75 kr. 

Utgifterna hafva, fränsedt omskrifna räntegodtgörelser, upp
gått till ett sammanlagdt belopp af 3,313,733·08 kr., däraf: 

a) räntor för tillfällig upplåning 87,256·32 kr.; 
b) omkostnader 2,308,150-39 kr. I förhållande till hela om

sättningssumman (summan af insatta och uttagna belopp) hafva 
omkostnaderna uppgått till 1·04 % och utgöra 0·41 "/„ i förhäl
lande till insättarnes medel vid årets slut; 

c) afskrifningar 595,591·4 5 kr. Den ojämförligt vanligaste 
afskrifningen i sparbankerna sker å inventarier samt å fastighet, 
där sådan förekommer; också ingå dylika afskrifningar, enligt 
verkställd beräkning, som den största posten i nyssnämnda 
summa. Anmärkas må äfven, att bland afskrifningarna ingår 
jämväl behållningen af Unnaryds sparbanks fonder vid den tid
punkt, då sparbanken upphörde med sin verksamhet. 

d) anslag 322,734·9 2 kr. 
Behållningen å fonderna vid årets slut utgjorde 48,563,314·3 9 

kr. Däraf belöpa sig på särskildt bokförda grundfonder 558,089'c.o 
kr. (föregående år 521,916·41 kr.), på reservfonder (äfven inbe
gripande så vidt möjligt värdet af fastighet och inventarier) i den 
omfattning, hvarom ofvan förmälts, 46,900,851·6 8 kr., i hvilket 
belopp särskildt redovisade byggnadsfonder ingå med 62,382·28 
kr., hvarjämte i reservfonden inräknats de någon gång som en 
fond för sig upptagna preskriptionsmedlen, samt på öfriga fonder 
1,104,373·05 kr. Enligt vunna upplysningar fördelar sig sist
nämnda belopp på nedanstående olika grupper af fonder sålunda: 

Det sammanlagda beloppet afgrund- och reservfonder vid 1904 
års slut utgjorde 47,458,941·34 kr., mot 45,088,045·0 3 kr. år 1903. 

Ur nedanstående tab. B, i hvilken sparbankerna grupperats 
på samma sätt som ofvan i tab. A, framgå för de olika grupperna 
följande furhållanden mellan de sammanlagda grund- och reserv
fonderna samt insättarnes behållning år 1904, hvarmed motsva
rande förhållanden för några föregående år äro sammanställda: 
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Riksmedeltalet för förhållandet mellan fondbelopp och in. 
sättarebchållning, hvilket under åren 1896 och 1897 nedgick 
men nästfoljande båda år åter höjde sig (från 8-7 2 till resp. 8'7 5 
och 8-9 %), har under åren 1900—1904 ånyo något sjunkit. 
Minskning under år 1904 har inträdt för alla ofvanstående grupper, 
utom för banker ined ett insättarekapital af 50,000 intill 250,000 
kr. Äfven för banker med ett insättarekapital af 1 till 5 
millioner kronor har procenttalet sjunkit, nämligen från 9'13 år 
1903 till 9'o5 år 1904. 

Nedanstående sammanställning lämnar en öfversikt af spar
bankerna fördelade i tvä grupper, allt efter som deras egna fonder 
(inkl. »öfriga») uppgå till minut 10 % af insättarnes behållning 
eller icke. Den \inder år 1904 upphörda Unnaryds sparbank har 
lämnats utom räkningen: 

8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid 
årets slut (tab. 3, kol. 12—23; tab. 4, kol. 40-51) . Kontant 
i kassan ägde sparbankerna 1,803,061-8 2 kr. 

I andra bankinrättningar innestodo 26,808,578'0i kr. 
Det belopp, som var placcradt i fastighet, uppgick till 

9,399,269-20 kr. I åtskilliga af de inkomna uppgifterna synes 
å denna räkning vara upptagen ej blott sådan fastighet, som 
sparbank enligt 14 § sparbankslagen må äga, utan äfven till
fälligt inköpt fastighet. 

Summan af angifna värdet å inventarier uppgick till 
424,693-9 5 kr. 

I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade 
69,379,396-3 8 kr. 

Fordringar hos kommuner och samfälliglieler mot skulde
bref uppgingo till 23,859,110-sc kr. 

Fordringar hos enskilde ägde, sparbankerna till följande 
belopp mot säkerhet af: 

a) intecknirg i fast egendom 330,310,219-5 9 kr. Häri äro 
så vidt möjligt inräknade sådana fordringar, där vid sidan af 
inteckningar jämväl »annat hypotek» (se nedan) eller, hvilket är 
mera vanligt, borgen utgör säkerhet; dylika förstärkta inteck
ningsfordringar uppgå i 12 sparbanker, för hvilka mera specifi
cerade uppgifter i detta hänseende varit tillgängliga, till inalles 
3,765,426-co kr., men förekomma utan tvifvel i flera andra spar
banker till icke obetydligt belopp (jfr anm. 5 till tal). 3). 

b) annat hypotek (obligationer, aktier, föriagsinteckningar 
o. d. samt guld och silfver, men icke skuldebref med endast namn
säkerhet, som upptagas under följande rubrik) 38,786,741-3 5 kr. 
Fordringar mot annat hypotek jämte borgen äro, där så låtit sig 
göra, häri innefattade; fordringar med dylik säkerhet torde nog 
åtskilliga sparbanker äga, för år 1904 har dock upplysning ej 
vunnits om flera än två fall till ett saminanlagdt belopp af 
167,550 kr. (se anm. 6 till tab. 3). 

c) borgen eller annan namnsäkerhet 108,239,740'20 kr. (jfr 
a) Och b) ofvan). 

I några sparbanker, öfver hälften tillhörande de största (med 
öfver 5 mill. kr. i insättareinedel), liar utlåning af detta sist
nämnda slag icke alls förekommit. Med hänsyn till det i af 
senaste sparbankskoraniitté»utarbetade normalrcglemente 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 i genomsnitt 
till 19 % af insättarnes medel. 

Motsvarande procenttal för de olika länen åren 1904 och 
1903 äro följande: 

Tab. B. Fonder och medel i sparbankerna, grupperade efter insättarekapitalets storlek vid 1904 års slut. 
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Under år 1004 når alltså ifrågavarande siffra i trenno län, 
oberäknadt Stockholms stad, i hvars sparbank utlåning mot 
borgen icke förekommer, ej upp till 10 %, nämligen i Stock
holms, Uppsala samt Göteborgs och Bohus län (resp. 3-1, 8-9 
och 6p8 '.i). Högst är den däremot, liksom året förut, i Kal
mar län (37-4 /») samt i synnerhet i Jämtlands län, där lånen 
mot borgen öfverstiga hälften (52'G %) af insättaremedlen. En 
jämförelse mellan siffrorna för åren 1904 och 1903 gifver vid 
handen, att i det vida öfvervägande antalet län, liksom i riket 
öfver hufvud, borgensutlåningarnas relativa omfattning under år 
1904 minskats mot föregående år. 

Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde 
67,219-TI kr. 

Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 10,053,568-63 
kr. För åtskilliga sparbanker äro dessa räntor antingen icke 
alls beräknade eller torde de ingå bland ofvan redovisade for
dringar af olika slag. 

Summan af förvaltade medel vid årets slut utgjorde 
619,137,599-70 kr. 

Efterföljande uppställning angifver för 1904 och några före
gående år i procent, huru de under sparbankernas förvaltning 
stående medlen varit placerade: 

Så långt tillbaka som statistiken därom meddelat upplys
ning, hafva sparbankerna visat en tilltagande benägenhet att pla
cera de af dem förvaltade medlen i lämnade lån mot säkerhet 
af inteckning i fast egendom, hvaremot de mer och mer sökt 
draga sig tillbaka från den ej fullt så betryggande utlånings
rörelse, där säkerhoten utgöres af borgen. Att afvikelser härifråu 
under ett eller annat år förekommit, är visserligen sant, men i 
regel liar dock den angifna tendensen varit omisskännlig, och 
ärVen under år 1904 har den gjort sig gällande. Hvad särskildt 
angår sparbankernas borgensfordringar, är det procenttal, som 
redogörelscåret utvisar, lägre än under något föregående år. I 
öfrigt är att läg^a märke till don relativa tillbakagång, som 
enligt ofvanstående öfversikt under år 1904 ägt rum beträffande 
såväl sparbankernas tillgodohafvande i andra bankinrättningar 
som deras i obligationer och dylika värdehandlingar nedlagda 

medel. Däremot hafva deras placeringar i län mot säkerhet af 
obligationer, aktier och dyl. (»annat hypotek») på ett afsevärdt 
sätt under året stegrats. 

Jämför man de absoluta talen för år 1904 med näst före
gående ars, visar det sig, att samtliga af sparbankerna för
valtade medel ökats med närmare 393/1 mill., och att denna till
växt fördelar sig på de viktigare placeringarna sålunda: inteck
ningsfordringar omkr. 23 mill., borgensutlåningar och utlåningar 
mot »annat hypotek» hvardera mellan 5 och 6 mill., obligationer 
nära o1/.! mill. samt kommunala o. d. fordringar något mer än 

Tager man hänsyn till sparbankernas storlek, erhållas efter 
den i tab. B använda grupperingen nedanstående procentför
hållanden. Det mest karakteristiska för de särskilda gruppernas 
placeringar är fortfarande den olika användningen af inteck
nings- och borgensfordringar, som omedelbart framgår ur tabellen 
och för hvars betydelse och sannolika orsaker rodogöres i 1895 och 
föregående års berättelser. Procenttalen för år 1904 äro följande: 

9. Kassareserv (tab. 2, 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 be
lopp, motsvarande minst en tiondedel af insättarnes behållning 
enligt senaste bokslut, redovisas i värdehandlingar, hvilka kunna 
med lätthet förvandlas i penningar, såsom obligationer, deposi
tionsbevis eller ock inteckningar inom halfva taxeringsvärdet. 
Vid början af år 1903 voro samtliga sparbanker — ej blott 
såsom dittills de efter lagens ikraftträdande tillkomna — skyldiga 
att fullgöra denna föreskrift. På grund särskildt däråt' att 1903 
sålunda var det första år, då sagda bestämmelse skulle allmänt 
tillämpas, vidlådde åtskilliga bristfälligheter i detta hänseende 
de till Statistiska Centralbyrån inkomna uppgifterna. 1 de flesta 
fall hafva dock dessa bristfälligheter med år 1904 blifvit afhjälpta. 

Enligt de insända redogörelserna, kompletterade genom ofvan-
berörda senare erhållna uppgifter, upptages såsom kassareserv vid 
1904 års slut i 406 sparbanker en summa af inalles 117,253,120'os 
kr., nämligen: 

Obligationer till ett belopp af 57,991,163-2 7 kr.; 
Depositionsbevis till ett belopp af 9,405,618-C2 kr.; 
Inteckningar till ett belopp af 49,856,338-1 o kr. 
Bland depositionsbevisen äro någon gäng inräknade äfveu 

andra bankplaceringar, såsom insättningar å kapital-, sparkasse-
ellcr hushållsräkning o. d. 
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B. Med sparbanker jämförliga penninginrättningar (f. d. s. k. folkbanker). 

Don rubrik, som donna afdelning af berättelsen hittills burit, 
har varit »folkbankerna». Med föreliggande årgång bar emeller
tid blifvit nödvändigt att förändra densamma. Visserligen om
fattar afdelningon samma slags affärsinstitutioner som förut eller 
sådana penninginrättningar, som drifva sin rörelse utan af Ko
nungen stadfäst reglemente och bland hvilkas rörelsegrenar ingår 
sådan inlåning, som sparbank bedrifver, men hafva berörda in
stitutioner genom den nya banklagstiftningen af år 1003 fr. o. m. 
början af därpå följande år beröfvats rättigheten att i sin firma
beteckning vidare begagna ordet bank. Enligt lagen af den 
18 september 1903 angående solidariska bankbolag är nämligen 
benämningen bank numera förbehållen de bolag, hvarom i sagda 
lag förmäles, samt sparbanker och bankaktiebolag, d. v. s. för
utom sparbanker endast sådana bankinstitutioner, för hvilka 
Konungen stadfäst reglemente och meddelat oktroj. Och be
teckningen folkbank tillkommer jämlikt samma lag de solida
riska bankbolag, hvilkas grundfond understiger 1 mil!, kr., 
hvarjämte något hinder icke förefinnes för bankaktiebolag att 
begagna sig däraf. I följd af dessa bestämmelser hafva de för
utvarande folkbankerna måst se sig om efter andra benämningar, 
och hafva såsom sådana kommit till användning: kreditbolag, 
folkkassa, sparkassa o. dyl. Dock är att märka, att några af 
dom icke ännu fogat sig i den nya ordningen, utan allt framgent 
kalla sig folkbanker. 

I sammanhang med hvad nu omförmälts, må nämnas, att 
lagen af den 29 juli 1892 angående tillsyn å vissa s. k. folk
banker och med folkbanker jämförliga penninginrättningar upp-
häfts och ersatts med lag af den 18 september 1903 angående 
tillsyn å vissa'penninginrättningar, som drifva sin röreiso utan 
af Konungen stadfäst reglemente, skiljande sig dock den nya 
författningen i afseende å ordalydelsen endast i ringa mån och 
till sin innebörd på intet sätt från den upphiifda. 

1. Befintliga penninginrättningar af här ifrågavarande slag 
och deras organisation. År 1903 redovisades för 28 folkbanker. 
Af dessa hafva 24 fortsatt sin verksamhet under hela det därpå 
följande året, däraf 11 fortfarande under namn af folkbank, 
men 13 under diverse nya benämningar, på sätt som tab. 5 
närmare utvisar. Däremot hafva de återstående 4 folkbankerna 
under året utgått ur berättelsen, nämligen Gamleby folkbank, 
som då fick sitt reglemente ändradt till överensstämmelse med 
lagen angående solidariska bankbolag, för att dock under inne
varande år (190G) uppgå i aktiebolaget Stockholms diskontobank, 
samt vidare Högsby folkbank, Aspelands besparingsbank och 
Norra Kinds folkbank, hvilkas affärsrörelse under år 1904 öfver-
tagits, den förstas af Kalmar enskilda banks kommissionskontor 
i Högsby, den andras af aktiebolaget Västerviks handelsbanks 
afdelningskontor i Målilla och den tredjes af Borås enskilda 
banks afdelningskontor i Gällstad. I stället tillkommo trenne 
nya penninginrättningar af här behandlad art, nämligen Listerby 

sockens sparkasseförening, Bjärkc härads folkkassa samt Ale 
härads lån- och sparkassa. 

Listerby sockens sparkasseföreuing i Blekinge län började sin verksamhet 
ar 1904, sedan dess reglemente antagits den 11 januari 8. å. Föreningens enda 
kontor iir beläget i Kartorp inom Listerby socken och billies tillgängligt för in-
siittare sista lördagen i hvarje månad. Enligt reglementet skall grundfonden upp
gå till 5,500 kr. fördelad i 110 lotter ä 50 kr. stycket. 

Bjärlce härads folkkassa i Alfsborgs län öppnade sin rörelse år 1901, sedan 
dess reglemente antagits i december 1903. Verksamheten ur fördelad på tvenne 
likställda kontor, ett i Stora Mellby och ett i Sollebnmn, hvilka hållas öppna för 
insättning, det förra torsdagar och det senare fredagar kl. 11'—1. Grundfonden 
skall enligt reglementet utgöra 10,000 kr. 

Ale härads lån- och sparkassa i Alfsborgs län började sin verksamhet Sr 
1904. Dess reglemente inregistrerades bos Konungens Befallningshafvande i länet 
den 22 september s. å. Bolagets rörelse drifves vid två likställda kontor i Alf-
ängen och i Gamla Lödösc, hvilka hållas öppna, det förra tisdagar och fredagar 
kl. 11—1 suml det senare onsdagar kl. 4—G och lördagar kl 2—4. Enligt regle
mentet skall grundfonden belöpa sig till minst 10,000 kr. 

Antalet penninginrättningar, för hvilkas verksamhet under 
år 1904 här redovisas, utgör alltså 27. Efter hufvudkontorets 
belägenhet räknadt tillhöra 7 af dessa städerna och 20 lands
bygden (däraf 1 i köping) och fördela sig på rikets län sålunda: 

Tages till måttstock på penninginrättningarnas storlek be
loppet af deras skulder såväl å sparkasseräkning som å andra 
räkningar (depositions- samt upp- och afskrifningsräkning ni. m., 
men frånsedt fonderna), erhålles den fördelning af dem, som nedan
stående tab. C utvisar. 

Af afdelningskontor (tab. 5, kol. 5) omtalas endast 3, hvar
af tvenne, tillhörande Grytnäs och Avesta folkkassa, i Kry I bo 
och By samt det tredje under Hudiksvalls folkbank i Delsbo. 

Tab. C. Gruppering af penninginrättningarna efter skuld
beloppets storlek vid 1904 års slut. 
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Penninginrättningarnas begynnelscår angifvcs i tab. 5, kol. 2. 
Af densamma framgår, att de tillkommit under nedanstående 
perioder: 

Ihifvudkontoret Milis under ar 1004 tillgängligt för insaltare 
(tab. 5, kol. (!) i nedanstående antal penninginrättningar: 

Om tvenne inrättningar meddelas, att de hållas öppna å 
söndag. Alla de öfriga äro tillgängliga blott å lielgfria dagar. 
Tiden omkring nyår torde en eller annan bland dem hållas stängd. 

Såsom grundfondens reglementsenliga belopp (tab. 5, kol. 7) 
finnes ganska sällan någon bestämd summa angifven, beroende 
på att antalet lottägare i allmänhet icke är fixeradt. Det angifna 
beloppet är därför i de flesta fall grundfondens minimibelopp. 

Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparkasseräkning'(tab. 5, 
kol. 8) växlar mestadels mellan O25 (i 10 inrättningar) och 1 kr. 
(i 11 inrättningar). Äfven 0'io kr. förekommer dock, och för en 
penninginrättning angifves 10 kr. såsom insättningsminimum. 

Om det högsta beloppet af en insättares å sparkasseräkning 
tillgodohafvande, hvarå ränta får godtgöras (tab. 5, kol. 9), 
innehåller reglementet i allmänhet intet, och för nästan alla de 
penninginrättningar, där ifrågavarande belopp är på detta sätt 
bestämdt, uppgifves det kunna med styrelsens medgifvande öfver-
skridas. 

2. Sparkasseränta (tab. 5, kol. 10). Likasom för sparban
kerna uppställes här en tabellarisk öfversikt öfver de olika 
räntesatser, efter hvilka ränta blifvit godtgjord insättare å spar
kasseräkning i de här behandlade penninginrättningarna under 
år 1904, jämte motsvarande behållnings belopp: 

Ur dessa räntesatser erhälles som medeltal: 

Den sedan år 1901 fortgående nedgången i räntesatserna 
för här berörda penninginrättningar har sålunda med år 1904 

upphört och i stället en ökning inträdt. Medelräntorna äro dock 
fortfarande lägre än sparbankernas. 

De sex senaste åren har penninginrättningarnas medelränta 
varit: 

3. Antal insättare å sparkasseräkning (tab. 5, kol. 11—15). 
Antal dylika insättare i hithörande penninginrättningar vid 
1903 års slut var 32,419. Härifrån afgå genom ofvannäinnda 
uteslutande ur berättelsen af fyra penninginrättningar 6,050, 
så att antalet här upptagna insättare vid 1004 års början 
uppgår till 26,369. 

Antalet tillkomna nya insättare under året uppgick till 
4,113, af gångna genom uttag af behållning 1,531, utgörande i 
förhållande till de tillkomna närmare 37 %. 

Till följd af fordrings preskription hafva afgått 5 insättare. 
Kvarstående vid årets slut voro 28,946, och har under året 

således en ökning af 2,577 insättare ägt rum. 

4. Insättarnes å sparkasseräkning medel (tab. 5, kol. 28—33). 
Vid 1903 års slut kvarstodo 15,797,461-64 kr. Härifrån afgå 
genom ofvan omförmälta uteslutning af fyra penninginrättningar 
2,529,872'48 kr., hvaremot tillkommer på grund af en mindre rät
telse ett belopp af 4-o6 kr., så att insättarbehållningen vid 1904 
års början, sådan den här upptages, uppgår till 13,267,593'22 kr. 

Under året hafva insatts 4,989,992·si kr. och uttagits 
4,068,190-48 kr. Insättningarna öfverstiga således uttagningarna 
med 921,802·33 kr., och de senare utgöra 82 % af de förra. 

Räntor äro godfgjorda i årets räkenskaper till ett belopp af 
561,504'84 kr., till följd af preskription har afförts 13-78 kr., 
och behållningen vid årets slut uppgår till 14,750,886-6l kr. Till
växten å penninginrättningarnas sparkasseräkningar under året 
är alltså 1,483,293-39 kr. 

Medelvärdet af en behållning å sparkasseräkning utgjorde 
vid 1904 års slut 509-6o mot 487-29 kr. år 1903. 

5. Klassifikation af insättarne å sparkasseräkning efter deras 
vid årets slut innestående behållning (tab. 5, kol. 16—27). En 
öfversikt häraf för är 1904, liknande den hvilken förut uppställts 
för sparbankernas insättare, får följande utseende: 
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De små behållningarnas öfvervikt i fråga om antal och de 
stora behållningarnas i fråga om sammanlagdt belopp är i de 
här behandlade penninginrättningarnas sparkassor lika tydligt 
utpräglad som i sparbankerna. Behållningar uppgående till öfver 
2,000 kr. utgöra till beloppet till och med en ännu större pro
cent än i sparbankerna, nämligen 4(3-7 % mot sparbankernas 
42-3 %. 

6. Skulder (oberäknadt insättarnes å sparkasseräkning me
del). Tab. 5, kol. 34—37, angifver såsom skuld: 

a) på upp- och af skri fning sr åkning i 22 penninginrättningar 
847,258-85 kr.; 

b) på depositionsråkning, hvari om möjligt här inräknats 
äfven kapitalräkning (jfr anm. 11 till tab. 5), i 20 penninginrätt
ningar 6,619,386-53 kr.; samt 

c) på andra räkningar, hvaraf de vanligast förekommande 
konti torde vara balanserade räntor (jfr anm. 12 till tab. 5), och 
postremissväxlar, l,060,793-50 kr. 

Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 8,527,438-88 
kr. Hela skuldbeloppet, d. v. s. ofvanstående räkningar jämte 
sparkasseräkning, men frånsedt fonderna, uppgick vid årets slut 
till 23,278,325-49 kr., och utgjorde här af (i procent) skul
derna å: 

För hvarje penninginrättning särskildt ställer sig sparkasse
räkningens storlek i förhållande till samtliga skulder (frånsedt 
fonderna) vid 1904 och närmast föregående års slut på föl
jande sätt: 

7. Fonder (tab. 5, kol. 38—47). Behållningen vid 1903 
års slut utgjorde'a grundfonder 1,755,726-91 kr., å reservfonder 
1,086,869-80 kr. samt å dispositionsmedel 523,282-53 kr. Här
ifrån afgå genom de ur berättelsen uteslutna fyra penning-
inrättningarna resp. 240,800 kr., 102,660-51 kr. och 97,202-ns kr. 

Såsom ingående behållning för år 1904 upptagas i följd häraf 
å grundfonder 1,514,926-gi kr., å reservfonder 894,209'29 kr. och 
å dispositionsmedel 426,079-95 kr. 

Inkomsterna under året, till hvilka äfven räknats inbetal
ningar å grundfonden och inträdcsafgifter å reservfonden, hafva 
under året uppgått till 826,279'oi kr. 

Utgifterna äro, oafsedt godtgjorda räntor: 

a) omkostnader 207,080-96 kr. 
b) afskrifningar 166,990'IG kr., hvari äfven inräknats ut

betalningar å grundfond samt vinstutdelningar (eller grundfonds-
ränta), i allmänhet för år 1903. De senare nppgifvas för 13 af 
penninginrättningarna till 93,599-38 kr., hvarjämte från en in
rättning i utbetalningar från grundfonden och vinstutdelning 
enligt den insända redogörelsen utbetalts 2,350-90 kr. 

Behållnhigen vid årets slut utgjorde 3,287,424'04 kr., däraf 
grundfonder l,854,613-25 kr., reservfonder 975,119-u kr. och 
dispositionsmedel 457,691-68 kr. 

I förhållande till samtliga skulder (frånsedt fonderna) ut
gjorde vid 1904 års slut grundfonderna 8"o, reservfonderna 4-2 
och dispositionsmedlen 1·9 eller tillsammans 14'i %. Sistnämnda 
procenttal, som efter en föregående flerårig minskning (fr. o. m. 
år 1897) år 1903 ökades till 13'7 %, liar sålunda under år 1904 
ytterligare tillväxt. 

8. Placeringen af de förvaltade medlen vid årets slut. Från 
tab. 5, kol. 48—59 hämtas följande uppgifter, hvartill fogas en 
beräkning i procenttal för hvarje art af placering: 

Jämföras procenttalen med de motsvarande för sparban
kerna beräknade (sid. VIII), så befinnes, att de här be
handlade penninginrättningarnas intockningsfordringar uppgå till 
endast 33-70 % af alla placeringar, men sparbankernas ford
ringar af samma slag till 53-35 '/«• Borgensfordringar däremot, 
som för sparbankerna utgöra 17-48 %, uppgå för de andra pon-
ninginrättningarna till 20cs %, hvartill komma 26-74 % diskon
terade växlar, hvilka i sparbankerna icke äga någon motsvarig
het. Obligationer, aktier, kommunala fordringar ni. ni., för 
sparbankerna utgörande 15'oo '/•>, bilda tillsammans endast 1-70 % 
af penninginrättningarnas placeringar. I fråga åter om kontanta 
medel samt placeringar i andra hankinrättningar förete de här 
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ifrågavarande penninginrättningarna ett högre procenttal, enär 
dessa poster för dem uppgå till sammanlagdt 6'95 %, men för 
sparbankerna till 4-62 '/«• 

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

Stockholm den 25 september 1906. 

Underdåuigst 

LUDVIG WIDELL. 

c. f. 

Henrik Malmgren. 
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Tab. 5. Med sparbanker jämförliga penninginrättningar och deras verksamhet år 1904. 
[Hur upptagas endast de penninginrättningar, a hvilka lagen af den 18 september 1903 tillgående tillsyn "i vissa penningmriittningar, som drifva sin 

rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente, äger tillämpning.] 
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