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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne et de certaines Banques populaires, en 1903.
Caisses d'épargne

Banques populaires

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

(tabl. n" 5).

Pour les Caisses d'épargne la 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 qne les
fondateurs de l'institution ou les ayants-droit ne soient autorisés h en tirer de
bénéfice. Aucune autre institution financière n'a le droit d'opérer sous cette dénomination ^sparbank) sans l'autorisation du Roi. Pour l'établissement d'une caisse
d'épargne il ne faut paB d'antre autorisation que celle de la Préfecture.
Le nombre des caisses d'épargne en 1903 était de 404 (tabl. n" 4, col. 2),
dont 105 dans les villes et 299 a la campagne. — Les succursales étaient de 359
(ib. col. 3). — Tabl. n° 1, col. 2, indique l'année où ebaque 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 4'281 %,
le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen.
Pendant l'aunée, 110,116 livrets ont été ouverts et 77,500 soldés (parmi
lesquels 7,978 par suite de prescription). Il existait, a la fin de l'année, 1,314,110
livrets (tabl. n° 4, col). 4 - 8 ) .
Le total des versements pendant l'année était de 112,354,038-92 cour, et
celui des remboursements de 98,490,682'22 cour, (y comprise nne somme
prescrite de 25,972'î>5 cour.).
Le total des intérêts des dépôts était de
21,534,58968 cour., et l'avoir des déposants, a la fin de l'année, s'élevait à
531,498,75923 cour. (tabl. n" 4, coll. 21—26). — Le livret moyen était de
404-46 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
1,791,369-10 cour. (tabl. n" 4, col. 29).
A la fia de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 46,111,375'30
cour., dont fonds capitaux 521,910-41 cour., fonds de réserve 44,566,12922 cour.,
et autres fonds 1,023,32907 cour. (tabl. n° 4, coll. 36—39).

Le présent rapport ne comprend que les Banques populaires et les établissements de crédit analogues qui, sans avoir reçu du lloi des statuts, font des opérations de la même nature que les caisses d'épargne et auxquels s'applique une loi
du 29 juillet 1892. Par conséquent il ne regarde pas les Banques populaires qui
ont pour base la loi sur les sociétés par actions ou anonymes du 0 octobre 1848
ou la loi sur les banques par actions du 19 novembre 1886.
Le nombre des institutions en question, en 1903, était de 28, 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 indiqués dans la col. 10. Leur moyenne est de 4'04G %.
En 1903, 3,946 livrets d'épargne ont été ouverts et 1,841 soldés (dont 2
prescrits). A la fin de l'année, il en existait 32,419 (coll. 11—15).
Le total des versements à titre d'épargne pendant l'année était de 5,059,063'38
cour, et celui des remboursements 4,255,824-03 cour, (y comprise 0'!)4 cour,
prescrite). Les intérêts des dépôts d'épargne étaient de 598,76251 cour., et
l'avoir des déposants, à la fin de l'année, de 15,797,461-64 cour. (coll. 28—33). —
Le livret moyen était de 487'29 cour.
Les coll. 16—27 contiennent une classification des déposants semblable à
celle des déposants aux caisses d'épargne.
Les antres dettes des Banques populaires en question, à la fin de l'année,
montaient à 8,783,454-37 cour., dont dépôts à vue portant intérêt 990,932-02
cour., dépôts à terme portant intérêt (autres qne dépôts d'épargne) 6,875,091-55
cour., et autres comptes 917,430É80 cour. (coll. 34—37).
A la fin de l'année, les fonds des Banques populaires étaient: fonds capitaux
1,755,726'91 cour., fonds de réserve 1,086,86980 cour., et fonds réservés pour
disposition future 523,282-53 cour. Total 3,365,879-24 cour. (coll. 44—47).
Le passif total des Banques populaires était comme suit:

Le passif total des caisses d'épargne se composait de:
L'actif se composait des postes suivantes (coll. 48—59):

Ces «animes étaient placées qne voici (tabl. n° 4, coll. 40—51):

1 couronne — l·39 franc.
A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autres valeurs
sures et faciles a placer, montant a la somme de 122,436,402-55 cour.

TILL

KONUNGEN.

I djupaste underdånighet öfverlämnar Statistiska Centralbyrån
banned den jämlikt föreskrifterna i nådiga skrifvelsen af den 3
mars 1893 utarbetade berättelsen angående Sparbanker och Folkbanker för året 1903. Till sin uppställning är denna berättelse

i hufvudsak lika med föregående årens och är sålunda delad på
tvenne afdelningar, af hvilka den förra behandlar Sparbankerna
och den senare Folkbankerna.

II

Sparbankerna år 1903. — Befintliga sparbanker och deras organisation.

A.

Sparbankerna.
(Tab. 1—4.)

1. Befintliga sparbanker och deras organisation (tab. 1, kol.
1—9). Under år 1903 liar ingen af de förutvarande 394 sparbankerna upphört; dock var Othems sockens sparbank, som en
längre tid stått under utredning, vid årets utgång i det allra
närmaste slutafvecklad. Nytillkomna under året äro nedanstående nio sparbanker, hvarjämte Iletuse sparbank, för hvilken,
oaktadt den börjat sin verksamhet redan under år 1902, ingen
redogörelse förut inkommit, likaledes för första gången förekommer i denna berättelse.
Hällestads sparbank i Östergötlands lim öppnades den 5 april 1903 och hav
till verksamhetsområde Hällestads och omkriugliggande socknar; hulVudkontoret,
beläget i Hällestad, hälles tillgängligt för insättare första söndagen i hvarje månad
efter gudstjenstens slut; afdelniugskontor tinnes icke. Enligt reglementet, fastställdt
af Konungens Befallningshafvande den 7 februari 1903, skall grundfonden utgöra
2,400 kr., och innehåller detsamma förbehåll om såväl återbäring af som räntegodtgurelse å grundfondstillskotten.

Veinge sparbank i Hallands lim öppnades för allmänheten den 6 februari
1903, sedan den fått sitt reglemente stadfäst af Konungens Befallningshafvande den
29 december 1902. Verksamhetsområdet omfattar utom Veinge församling äfven
Höks härad i öfrigt samt Tönnersjö härad. Sparbankens hufvudkontor, beläget i
Veinge, hålles för insättning tillgängligt första och tredje helgfria fredagen i hvarje
månad å af styrelsen fastställda tider; afdelningskontor finnes icke. Enligt reglementet skall grundfonden utgöra 2,000 kr., och i detsamma iiro förbehåll gjorda
om återbetalande af tillskjuten grundfond och om ranta å grundfondstillskott.
Tidaholms sparbank började sin verksamhet inom Skaraborgs län med ingången
af år 1903 och har sitt hufvudkontor i Tidaholms köping, tillgäugligt för insättare
hvarje helgfri onsdag kl. 11—2, samt egcr tvenne afdelniugskontor eller s. k.
sparbankskommittéer med expedition hvarje helgfri tisdag, å tid som fastställes af
kommittén, nämligen i Baretorps och Velinge soeknar. Reglementet, fastställdt al'
Konungens Befallningshafvande den 30 augusti 1902, bestämmer grundfonden till
4,000 kr.; samma förbehåll om grundfondstillskott äro gjorda som vid nyss anförda
Veinge sparbank.

Västerviks
sparbank började sin verksamhet inom Västerviks stad ined ingången af år 1903, sedan Kungl. Mnjsts Befallningshafvande den 13 december 1902
stadfäst reglemente för banken. Sparbankens kontor i Västervik (afdelniugskontor
saknas) nr öppet för insättning fredagar kl. %/»7—8 och lördagar kl. ' / s l . 0 — V s l 2 .
Grundfonden skall enligt reglementet utgöra 3,000 kr., förbehåll om tillskjuten
grundfonds återbetalande, och om ränta å grundfondstillskotteu äro i detsamma
gjorda.

Knista sparbank, som idkar rörelse inom socknen med samma namn i Örebro
län, öppnades den 12 februari 1903, sedan Konungens Befallningshafvande den 2 8
november 1902 stadfäst dess reglemente. I detsamma iir något bestömdt belopp
för grundfonden icke fastslaget (och gälla därför sparbankslagens allmänna bestämmelser härom); emellertid var, innan banken började sin verksamhet, en summa af
2,021 kr. tillskjuten till sådan fond. Samma förbehåll om grundfondstillskott som
de vid de två näst föregående sparbankerna omnämnda förekomma äfven i reglementet för denna bank. Sparbankens enda kontor, beläget i Fjngesta i Knista
socken, hålles tillgängligt för insättare hvarje helgfri torsdag med rätt för styrelsen
att närmare bestämma tiden.

Fagerhults sparbank i Kalmar län började sin rörelse, med område 1'agerbults
och angränsande socknar, den 27 juni 1903. Ilnfvudkontoret är beläget i Fagerhultg kyrkoby och hålles tillgängligt för insaltare sista helgfria lördagen i hvarje
månad, & tid som af styrelsen bestämmes; afdelniugskontor finnes ej. Reglementet,
fastställdt af Konungens Befallningshafvande den 3 1 december 1902, bestämmer
grundfonden till 2,250 kr. och innehåller förbehåll om återbärande af tillskjuten
grundfond och om ränta a grundfondstillskotteu.

Antalet sparbanker, för hvilka redovisats år 1903, är sålunda
404. Af dem tillhöra, efter hufvudkontorets belägenhet räknadt
(tab. 1, kol. 4), 105 städerna och 299 landsbygden (hvaraf emellertid IG torde haf^a sitt hufvudkontor i köpingar och åtskilliga
i municipalsamhällen), fördelade på de olika länen sålunda:

Henne sparbank i Gottlands län, hvars reglemente stadfästes af Konungens
Befallningshafvande den 19 juni 1902, begynte sin verksamhet den 14 november
samma år inom socknen med samma namn. Sparbankens enda kontor, beläget i
Hemse, hålles öppet för insättare helgfria fredagar kl. 6—7 under april—september
Bamt kl. 3—4 under oktober—mars. Beglementet bestämmer, att grundfonden skall
uppgå till 2,000 kr., att densamma bör återbetalas samt att ränta å grundfondstillskotteu skall erläggas.
Sparbanken i Jngelelorp öppnades den 3 oktober 1903 och har af Konungens
Befallningshafvande i Kristianstads län den 19 juui samma år godkändt reglemente.
Sparbankens enda kontor ligger i Jngelstorp och är tillgängligt för insättning
hvarje helgfri lördag å tid, som styrelsen bestämmer; verksamhetsområdet sträcker
sig öfter den socken, som namnet angifver, jämte närmaste orten däromkring.
Grundfonden skall utgöra 4,000 kr. enligt reglementet, som i samband därmed
påbjuder såväl återbärande af tillskjuten grundfond som räntegodtgörelse å grundfondstillskotteu.
Sparbanken Klippan i Kristianstads län började sin verksamhet inom Klippan
med omuejd den 2 5 november 1903, scdun Konungens Befallningshafvande den 11
i samma månad fastställt dess reglemente. Hufvudkontoret är beläget inom Klippans
municipalsainhälle med expeditionstid för insättare alla helgfria onsdagar kl. 9—12
från den 1 februari t. o. in. din 21 december; afdelniugskontor saknas, liegletncutet bestämmer grundfouden till 3,000 kr. samt innehåller stadgauden om grundfondens återbetalande och om ranta å grundfondstillskotteu.
Vuxtorps sparbank i Hallands luu begynte sin rörelse den 3 1 januari 1903
och har till verksamhetsområde Våitorps och angränsande socknar. Bankens enda
kontor är förlagdt till Våxtorps by och ur tillgängligt för insättare sista helgfria
dagen i hvarje månad, med undantag af december, å tid som af styrelsen bestämmes,
ltegleuicutct, fastställdt af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 14 augusti 1902,
sätter grundfonden till 2,000 kr.; inga förbehåll angående grnndfondstillskott iiro
gjorda.

Af rikets städer är det endast Vaxholm, Östhammar, Öregrund, Sigtuna, Skanör med Falsterbo, Kungälf och Säter, som
sakna egna sparbanker; dock finnas afdelniugskontor af Stockholms läns sparbank i Öregrund och Sigtuna samt al' 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 Galle (med 2 afdelningskontor inom stadens oiurådu),
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tre i Malmö, i Lund och i Hälsingborg. A landsbygden förekomma två sparbanker å en och samma plats i Östra Broby
och Hessleholm i Kristianstads län samt vid Höganäs i Malmöbos län, likaledes oafsedt afdelningskontor.
Efter storleken af del i hvarje sparbank innestående insåttarekapitalet vid årets slut (tab. 2, kol. 24) kunna sparbankerna fördelas i vissa grupper, såsom nedanstående tab. A utvisar. Till mer än 5 millioner kronor uppgingo insättarnes behållningar i hvar och en af följande 21 sparbanker, samtliga
utom en med hufvudkontoret förlagdt i stad:

III

Af tab. 1, kol. 2, som angifver drt är, då sparbank börjat
sin verksamhet, framgår, att af de år 1903 bestående sparbankerna under nedanstående perioder öppnats:

Gällande reglemente är för samtliga i full verksamhet varande sparbanker af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i de särskilda länen stadfäst något af åren 1893—1903.
Reglemente äldre än af år 1893 bar under året endast användts af den under afveckling stående Othems sockens sparbank i Gottlands län.
Hufvudkontoret har under år 1903 och de två närmast föregående åren hållits tillgängligt för insaltare (tab. 1, kol. 6) i
nedanstående antal sparbanker, bland hvilka ej inräknats nyssnämnda Othems sockens sparbank, som därför ock uteslutits ur
nedanstående beräkning af sparbankernas expeditionstid.

Antalet afdilningskontor, filialer, sparbankskommittéero.dyl.,
hvarom uppgift lämnats (tab. 1, kol. 5; tab. 4, kol. 3), är 359,
liksom bägge nästföregående år. Afseende har här ej fästs vid
det förhållande, som eger rum i åtminstone en sparbank (jfr
anm. 8 till tab. 1), att insättningar mottagas af utsedda förtroendemän i orterna.
Vid 21 af städernas sparbanker äro afdelningskontor inrättade till ett sammanlagdt antal af 320, medan för landsbygdens
sparbanker motsvarande siffror äro 11 och 39. Af de förra
afdelningskontoren äro dock endast 17 själfva belägna i städer,
hvaraf 9 i Stockholm; alla öfriga afdelningskontor af stndssparbanker finnas å landsbygden (däraf åtminstone 1 i köping), likasom också alla afdelningskontor tillhörande sparbanker med
hufvudkontoret å landsbygden med undantag af tvenne (hvarjämte
2 af landssparbankernas afdelningskontor voro belägna i köpingar).

Tab. A.

Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets
storlek vid 1903 års slut.

Såsom häraf synes, har en ökning af antalet sparbanker
med flera expeditionsdagar för allmänheten under de anförda
åren egt rum.
Med bortseende från smärre afvikelser från den ordinarie
expeditionstiden har en beräkning gjorts af medelantalet expeditionsdagar under året för hvarje sparbanks hufvud kontor, och
har det för år 1903 befunnits uppgå till 87; förstadssparbankerna
belöpte det sig till 219 och för sparbankerna med hufvudkontor
å landsbygden till 41 (särskildt för de 16 med sagda kontor i
köping till 106). Motsvarande medoltal för några föregående år
utgjorde:

För jämförlighet från det ena året till det andra är här för
åren 1900—1903 antaget samma antal helgfria dagar, eller 305.
Efterföljande tabell utvisar medeltalet expeditionsdagar i de olika
länen år 1903;

IV
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förts, framgår emellertid, att ifrågavarande belopp fortfarande
visar benägenhet till höjning.
2. Inlåningsränta (tab. 1, kol. 10). De olika räntesatser
sparbankerna under året beräknat sina insättare framgå af nedanstående sammanställning. För att gifva ett begrepp om de olika
gruppernas betydelse meddelas ock behållningarna vid årets slut.

Då medeltalet för stadssparbankerua är så betydligt högre
än för landssparbankerna, öfvar naturligen proportionen dem
emellan i hvarje län (se ofvan sid. Il), likasom ock antalet af
större eller mindre sparbanker, i hög grad inflytande på siffran
för hela länet. Ingen af sparbankerna uppvisar för år. 1903 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 gudstjensten. Närmaste veckorna omkring nyår, under
tiden för räkenskapernas afslutande, äro flera af sparbankskontoren stängda för insättningar, såsom framgår af tab. 1, kol. 6
samt af anm. 2 till samma tabell.
Endast en fjärdedel 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
beliöfver innehålla några bestämmelser därom. — Förbehåll om
tillskjuten grundfonds återbärande (betecknadt i samma kol. 7
med *) äfvensom förbehåll om ränta å grundfondstillskott (betecknadt med f) förekomma icke sällan.
Lägsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1 kol.
8), växlar mestadels mellan 0f25 och 1 kr. Dock förekommer
äfven 0'20 eller 0-io kr. såsom lägsta tillåtna belopp.
Nästan alla sparbanker hafva enligt uppgift högsta beloppet
af en insättares tillgodohafvande, hvarå ränta godtgöres, i reglementet bestämdt (tab. 1, kol. 9). Oftast förekommande maximibelopp äro 2,000 kr. (i 69 sparbanker), 3,000 kr. (i 65 sparbanker), 5,000 kr. (i 91 sparbanker, hvaribland 25 i Kristianstads län och 14 i Malmöhus län) samt 10,000 kr. (i 88 sparbanker, af hvilka 18 i Kristianstads och 22 i Malmöhus län).
Till och med ännu högre maximibelopp förekomma i Kalmar,
Blekinge, Älfsborgs och de båda skånska länen. 3 sparbanker
i Kristianstads län godtgöra ranta å behållningar uppgående
ända till 50,000 kr. I ett stort antal sparbanker får med styrelsens medgifvande ränta beräknas å högre belopp än det för
hvar och en uppgifna, och för några af dessa stadgar reglementet i sammanhang därmed ett eventuellt nytt insättningsmaximum (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 förut
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
en dylik ändring företagits endast för tre banker. Af de verkliga ändringar från föregående år, som i några sparbanker genom-

Om ur dessa räntesatser beräknas riksmedeltal på det sätt
som angafs i 1895 års berättelse, sid. iv, erhålles för år 1903:

Medelräntan har för de senaste åren utgjort:

Sparbanksräntan, som, år 1898 efter flera års oafbruten
minskning något ökad, under de bägge följande åren stegrades
i mycket afsevärd mån och äfven år 1901 undergick en, visserligen vida svagare höjning, har däremot under åren 1902 och
1903 sjunkit icke obetydligt, sistnämnda år dock i mindre utsträckning. Där förändring vidtagits i räntesatserna under åi-ets
lopp, hvilket skett i halfva antalet sparbanker, har den i de
allra flesta fall gått i riktning mot nedsättning; endast några
få sparbanker, flertalet i Kronobergs län, hafva under 1903 haft
högre inlåningsränta än under närmast föregående år.
Nedanstående tabell visar den effektiva räntefotens höjd i
olika län år 1903 och näst föregående år:

Högsta medelräntan förekommer alltså under år 1903 i
Jämtlands, Norrbottens och Malmöhus län med resp. 4·68, 4·G7
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och 4-G6 «/,. Lägst står denna effektiva medelränta i Älfsborgs
(3-84 %) och Gottlands län (3-90 %), i åtta län (inkl. Stockholms
stad, med en decimal mer än ofvan, 3-999 %) hinner den ej upp
till 4 %.
3. Antal insättare (tab. 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8).
Vid 1902 års slut utgjorde antalet kvarstående insättare i sparbankerna enligt 1902 års berättelse 1,281,663. Vanligen måste
i ny berättelse en del smärre rättelser af föregående uppgifter
göras, och hafva de denna gång bestått i en ökning för två sparbanker med tillsammans 3 insättare samt i en minskning i sex
fall, hvaraf de mera betydande omförmälas i anm. 7 under tab.
2, med inalles 172 insättare. Antalet insättare vid 1903 års
början uppgår alltså till 1,281,494.
Under året tillkomna nya insättare äro 110,116 och af gångna
genom uttag af behållning 69,522. De sålunda afgångna utgöra
63 % i förhållande till de tillkomna, och deras antal understiger
i samtliga län antalet tillkomna.
Antalet tillkomna och afgångna insättare har för år 1903
och några föregående år utgjort:

I Othems sockens sparbank (Gottlands län) hafva under
året inga nya insättare tillkommit.
Till följd af jordrings preskription hafva under året afgått
7,978 insättare.
De vid årets slut kvarstående insättarne utgöra 1,314,110
och ökningen under året uppgår sålunda till 32,616.
4. Insättarnes medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 21
—26). Vid 1902 års slut innestod i sparbankerna ett insättarekapital af 496,105,019-49 kr. Härifrån afgå genom rättelser och
ändringar 818-78 kr. samt genom öfverflyttning till sparbankernas
fonder (jfr anm. 12 till tab. 2) 3,387-80 kr., hvarför behållningen
vid 1903 års början uppgår till 496,100,812-85 kr.
Under året insatta belopp utgjorde 112,354,038-92 kr. och
uttagna belopp 98,464,709-27 kr., hvadan årets sparbanksrörelse
utvisar ett öfverskott af insättningar öfver uttagningar af
13,889,329-05 kr. Mot 100 kr. insatta svara 88 kr. uttagna.
Under år 1903 och några föregående år har resultatet af insättnings- och uttagningsrörelsen ställt sig sålunda:

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

Iläraf framgår, att under år 1903 förhållandet mellan insatta och uttagna belopp varit ganska växlande i olika Hin, dock
i mindre grad än under nästföregående år. Uttagningarna hålla
sig fortfarande relativt högst i Väster- och Norrbottens län, där
de år 1903 öfverstego de insatta beloppen med resp. 15 och 8
%. Minsta uttagningprocenten åter företor Kalmar län med 74.
Råntor, godtgjorda i årets räkenskaper, uppgå till
21,534,589-G8 kr., afförda belopp till följd af preskription till
25,972-95 kr. (samtidigt steg emellertid beloppet af restituerado
preskriptionsmedel till ungefär hälften af denna summa), och
insättarnes behållning vid årets slut utgör 531,498,759-23 kr.
Tillväxten i insättarnes kapital under året uppgår sålunda till
35,397,946-38 kr.
Medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig vid 1903 års
slut till 404-40 kr. mot 387-08 kr. år 1902.
5. Klassifikation af insättarne efter deras vid årets slut innestående 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 1903 års slut:

Ehuru sålunda 78-s % af insättarne utgöras af sådana, hvilkas behållning icke öfverstiger 500 kr., uppgår det sammanlagda
beloppet af dessas innestående kapital till endast 98-7 ini 11. kr.
eller 18·6 % af bola behållningsbeloppet. De relativa talen för
denna kategori insättare minskas stadigt; de voro sålunda vid
1893 års slut 84-3 (insättarnes antal i förhållande till samtliga)
och 25-7 (deras innestående kapital i °i af hela insättarebehållningen). Insättare med behållning öfverstigande 1,000 kr. utgöra
blott 11-8 (1893: 7-«) % af hela antalet, men deras kapital är
344-7 mill. kr. eller 64-s (1893: f>4-«) % af totalsumman. Häraf
tillhöra 216-0 mill. kr., eller 40-0 % af det hela, ett litet antal
.insättare (4-7 % af hela antalet), hvilka hvar och en ega en behållning uppgående till mor än 2,000 kr.; år 1893 utgjorde motsvarande procenttal 29-5 (behållningen) och 2o (insättarcantalet).
Iliiri liksom i fråga om den större gruppen, insaltare med öfver
1,000 kr. i behållniug, röjer sig sålunda en tendens till höjning.
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Den vida öfvervägande delen af de stora behållningarna
kommer på de båda Skåne-länen, Stockholms stad och län samt
Göteborgs och Bohus län. 113-3 mill. kr. tillhöra insättare med
mer än 1,000 kronors behållning ensamt i Malmöhus län (hvaraf
83-7 mill. kr. tillhörande insättare med (ifver 2,000 kronors behållning), och i Kristianstads län eger samma insättarekategori
323 mill. kr., i Stockholms stad och län tillsammans 30-4 mill.
kr. samt i Göteborgs och Bohus län 279 mill. kr.
De stora behållningarnas relativa belopp i de skilda lånen
ses af följande sammanställning, där beloppen äro uttryckta i
procent af hvarje läns hela behållningssumma:

Af upplysningar, som från åtskilliga håll vunnits, framgår,
att bland »insättare» flerestädes förekomma fonder, stiftelser,
kommuners och kyrkors kassor o. dyl. icke fysiska personer.
Någon klassifikation af insättarne ur denna synpunkt (eller efter
yrke i allmänhet) låter sig dock med tillgängligt material icke
göra. — För åtskilliga sparbanker torde bland insättaremedlen
äfven vara inräknade af låntagare för afbetalning af lån gjorda
insättningar, beroende därpå att de af sparbanken utlämnade
amorteringslånen kvarstå i räkenskaperna med sitt ursprungliga
belopp, ända till dess de till fullo gäldats; sagda förfaringssätt
har kunnat konstateras i ett fall, där insättareantalet vid årets
slut på detta sätt ökats med 020 och insättaremedlen med
206,11302 kr. (jfr anm. 5 till tab. 2).
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 1003 års slut af
skuld för upptagna lån och å kreditiv utgör 1,138,196'fiC kr.
samt af skuld å annan räkning 650,172-44 kr. De förstnämnda
skulderna hafva under året minskats med 641,000-27 kr., de senare däremot ökats med 90,127-04 kr., hvadan skulderna i sin
helhet under året sjunkit med 544,932-03 kr. Tillväxten i »skuld
å annan räkning» beror till större delen på några öfverflyttningar
dit från kontot »skuld för upptagna lån och å kreditiv» af belopp
utgörande hypotekslån å sparbankens eller å tillfälligt inköpt
fastighet; hade motsvarande förändringar i redovisningen genomförts redan i 1902 års berättelse, skulle ifrågavarande skulder
vid sistnämnda års slut hafva belöpt sig till 040,957-85 kr. och
omförmälda ökning således endast hafva uppgått till 9,214-59 kr.
— Af berörda skulder »å annan räkning» utgöras, så vidt tillgängliga upplysningar gifva vid handen, ej mindre än 412,123 71
kr. af välgörenhets- eller till allmänt gagn afsedda fonder eller
af anslag, som af sparbankerna till liknande ändamål beviljats,
men ännu äro hos desamma innestående; samt 82,004-56 kr. af

Sparbankernas fonder.

hypotekslån af ofvan angifvet slag; den frånsedt nämnda fonder
och anslag oftast förekommande posten är föl-skottsvis 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 fonder för olikartade ändamål. I händelse olika uppgifter om sparbankernas egna fonders fördelning på grund- och reservfond förelegat, har med stöd särskildt af sparbankernas reglementen beloppet i tabellerna 3 och 4 upptagits såsom reservfond, vare sig
fonden i själfva verket ursprungligen varit grundfond eller
icke.
Fondernas behållning vid 1902 års slut utgjorde 43,748,989'ic
kr. Härtill kommer ett belopp af 27,111 kr., som de tio nya
sparbankerna tillfört den inbalanserade fondbehållningen, hvarjämte till följd af rättelser och ändringar i sparbankernas redovisning (för den viktigaste af dessa se anm. 7 till tab. 3) den
vid 1902 års slut uppgifna behållningen bör ökasmed ett belopp
af sammanlagdt 2,182-99 kr. Slutligen har den ingående behållningen å sparbankernas fonder år 1903 höjts från motsvarande
siffra i föregående års berättelse (fondbehållningen vid årets slut)
genom några öfverflyttningar till »öfriga fonder» af förut bland
insättarnes medel eller såsom »skuld å annan räkning» (tab. 2,
kol. 26) upptagna poster (för de mera betydande se anm. 12
till tab. 2 och anm. 12 till tab. 3); den sålunda åstadkomna
ökningen sammanlagdt dock ej uppgående till mera än 4,187-80
kr. Behållningen å sparbankernas fonder vid 1(103 års början,
sådan den nu i föreliggande berättelse upptages, är sålunda
43,782,471-01 kr.
Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp motsvarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 5,502,123-19 kr.
Utgifterna hafva, frånsedt omskrifna räntegodtgörelser, uppgått till ett sammanlagdt belopp af 3,173,21890 kr., däraf:
a) räntor för tillfällig upplåning 99,64370 kr.;
b) omkostnader 2,235,235-43 kr. 1 förhållande till hela omsättningssumraan (summan af insatta och uttagna belopp) hafva
omkostnaderna uppgått till los % och utgöra 0-42 % i förhållande till insättarnes medel vid årets slut;
c) afskrifningar 551,861-86 kr. Den ojämförligt vanligaste
afskrifningen i sparbankerna sker å inventarier samt å fastighet,
där sådan förekommer; också ingå dylika afskrifningar, enligt
verkställd beräkning, som don största posten i nyssnämnda
summa;
d) anslag 286,477-85 kr.
Behållningen å fonderna vid årets slut utgjorde 46.111,375-30
kr. Däraf belöpa sig på särskildt bokförda grundfonder 521,916-41
kr. (föregående år 492,12920 kr.), på reservfonder (äfven inbegripande så vidt möjligt värdet af fastighet och inventarier) i den
omfattning, hvarom ofvan förmälts, 44,500.129-22 kr., i hvilket
belopp särskildt redovisade byggnadsfonder ingå med 54,107-03
kr., hvarjämtc i reservfonden inräknats de någon gång som en
fond för sig upptagna preskriptionsmedlen (för fyra sparbanker
uppgifna till inalles 105,740-07 kr.), samt på öfriga fonder
1,023,329-07 kr.
Enligt vunna upplysningar fördelar sig
sistnämnda belopp på nedanstående olika grupper af fonder
sålunda:
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Det sammanlagda beloppet afgrund- och reservfonder vid 1903
ars slut utgjorde 45,088,045-63 kr. mot 42,800,758-30 kr. år 1902.
Ur nedanstående tab. B, i hvilken sparbankerna grupperats
på samma sätt som ofvan i tab. A, framgå för de olika grupperna
följande förhållanden mellan de sammanlagda grutid- ock reservfonderna samt insättarnes behållning år 1903, hvarmed motsvarande förhållanden för några föregående år äro sammanställda:
8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid
årets slut (tab. 3, kol. 1 2 - 2 3 ; tab. 4, kol. 40—51). Kontant
i kassan egde sparbankerna 1,727,03581 kr.

Riksmedeltalet för förhållandet mellan fondbelopp och insättarebehällning, hvilket under åren 1896 och 1897 nedgick,
men nästföljande båda år åter höjde (sig från 872 till resp. 8-75
och 8-9 %), har under åren 1900—1903 ånyo något sjunkit.
Minskning under år 1903 har inträdt för samtliga ofvanstående
grupper (således äfven för sparbanker med 100,000—250,000
kronors insättaremedel, nämligen från 9 i i till 9or %) utom för
banker med ett insättarekapital af 1/4—Va mill. kr., i fråga om
hvilka en obetydlig ökning skett, från 9'42 till 9-44 %, Förklaringen till det höga talet för de allra minsta sparbankerna
(med insättarebehållning understigande 50,000 kr.), i regel orsakadt af att nya sparbanker med relativt stora fonder vanligen
återfinnas här, är nu i synnerhet att söka däri, att bland dessa
banker ingår en nära nog slutafvecklad sparbank med till följd
däraf oproportionerligt stor fondbehållning; frånräknas denna,
sjunker ifrågavarande procent till 12-74.
Nedanstående sammanställning lämnar en öfversikt af sparbankerna fördelade i två grupper, alltefter som deras egna fonder
(inkl. »öfriga») uppgå till minst 10 % af insättarnes beliållning
eller icke:
Tab. B.

/ andra bankinrättningar innestodo 27,645,089-23 kr.
Det belopp, som var placeradt i fastighet, uppgick till
9,064,835-26 kr. 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
433,618-79 kr.
I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade
66,054,776-61 kr.
Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot skuldebref uppgingo till 21,344,757-81 kr.
Fordringar hos enskilde egde sparbankerna till följande
belopp mot säkerhet af:
a) inteckning i fast egendom 307,368,261-08 kr. Häri äro
så vidt möjligt inräknade sådana fordringar, där vid sidan af
inteckningar jämväl »annat hypotek» (se nedan) eller, hvilket sir
mera vanligt, borgen utgör säkerhet; dylika förstärkta inteckningsfordringar uppgå i 19 sparbanker, för hvilka mera specificerade uppgifter i detta hänseende varit tillgängliga, till inalles
4,379,442'H kr., men förekomma utan tvifvel i flera andra
sparbanker till icke obetydligt belopp (jfr anm. 4 till tab. 3).
b) annat hypotek (obligationer, aktier, förlagsinteckningar
o. d. samt guld och silfver, men icke skuldebref med endast namnsäkerhet, som upptages under följande rubrik) 33,231,024-78 kr.

Fonder och medel i sparbankerna, grupperade efter insättarekapitalets storlek vid 1903 års slut.
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Fordringar mot annat hypotek jämte borgen äro, där så låtit sig
göra, häri innefattade; fordringar med dylik säkerhet torde nog
åtskilliga sparbanker ega, för år 1903 har dock upplysning ej
vunnits om flera än två fall till ett sammanlagdt belopp af
364,018-50 kr. (se anm. 5 till tab. 3).
c) borgen eller annan namnsäkerhet 102,947,096-97 kr. (jfr
a) och b) ofvan).
I några sparbanker, flertalet tillhörande de största (med
öfver 5 mil), kr. i insättaremedel), har utlåning af detta sistnämnda slag icke alls förekommit. Med hänsyn till det i af
senaste sparbankskommitte 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 namnsäkerhet utlånta medel i rikets sparbanker uppgår till 19-4 °/„
öfver hufvud af insättarnes medel.
Motsvarande procenttal för de olika länen åren 1903 och
1902 äro följande:

Under år 1903, i likhet med föregående år, når alltså ifrågavarande siffra i tvenne län, oberäknadt Stockholms stad, i hvars
sparbank utlåning mot borgen icke förekommer, ej upp till 10 %,
nämligen i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län (resp.
2-7 och 6-5 %), högst är den däremot fortfarande i Kalmar län
(38-3 %) samt i synnerhet Jämtlands län, där lånen mot borgen
nu i ännu större utsträckning än vid 1902 års slut öfverstiga
hälften (54-6 %) af insättaremedlen. En jämförelse mellan siffrorna för åren 1903 och 1902 gifver vid handen, att i det vida
öfvervägande antalet län, liksom i riket öfver hufvud, borgensutlåningarnas relativa omfattning under år 1903 minskats mot
föregående år.
Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde
94,857-18 kr.
Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 9,493,150'16
kr. För åtskilliga sparbanker äro dessa räntor antingen icke
icke alls beräknade eller torde de ingå bland ofvan redovisade
fordringar af olika slag.
Summan af förvaltade medel vid urets slut utgjorde
579,404,503-63 kr.
Efterföljande uppställning angifver för 1903 och några föregående år i procent, huru de under sparbankernas förvaltning
stående medlen varit placerade:

Af denna sammanställning framgår, att den ökning, som
sedan flera år kunnat konstateras för inteckningsfordringar, ännu
gör sig gällande, och har procentsiffran härför icke varit så hög
sedan år 1892 (53-68 %); den starkaste stegringen år 1903 hatdock egt rum för i andra bankinrättningar innestående penningar,
synbarligen beträffande ett stort antal sparbanker beroende på
att sparbankslagens stadgande om kassareserv (jfr nedan afd. 9)
med 1903 års början trädde allmänt i kraft. A andra sidan
är den relativa tillbakagången mest framträdande i fråga om i
obligationer placerade medel efter det hastiga uppsvinget under
år 1902, hvilket sannolikt, åtminstone delvis, hade samma orsak,
som nu medverkat till bankplaceringarnas ökning. Efter den
lindriga höjning af borgensfordringarnas relativa betydelse, som
kom till synes under åren 1901 och 1902, har nu ett sjunkande
ånyo inträdt, och är siffran för år 1903 den lägsta, som förekommit alltsedan uppgifter om medlens placering från sparbankerna lämnats (fr. o. ra. 1876). Slutligen framgår af ofvanstående tabell, att den sedan några år pågående minskningen i
fordringar såväl hos kommuner och samfälligheter mot skuldebref som hos enskilde mot »annat hypotek» alltjämt fortfar,
beträffande de förra dock i vida obetydligare grad än nästföregående år.
Jämför man de absoluta talen för år 1903 med nästföregående års, visar det sig, att samtliga af sparbankerna förvaltade medel ökats med öfver 37 mill. kr. och att denna tillväxt
fördelar sig på de viktigare placeringarna sålunda: inteckningsfordringar 22V2 mill., borgensutlåningar och ban k förd ringar hvardera något öfver 4 3 / 4 mill., obligationer 0. d. värdehandlingar
I 3 /4 mill., fordringar mot »annat hypotek» nära I 1 /4 mill. samt
kommunala 0. d. fordringar 1 mill. kr.; samtliga de räntebärande
placeringarna hafva att uppvisa en absolut stegring under år
1903.
Tager man hänsyn till sparbankernas storlek, erhållas efter
den i tab. B använda grupperingen nedanstående pi-ocentförhållanden. Det mest karakteristiska för de särskilda gruppernas
placeringar är fortfarande den olika användningen af intecknings- och borgensfordringar, som omedelbart framgår ur tabellen
och för hvars betydelse och sannolika orsaker redogöres i 1895
och föregående års berättelser. Denna olikhet har dock under
de senare åren i det hela allt mora utjämnats. ' Procenttalen
för år 1903 äro följande:
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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 belopp, motsvarande minst en tiondedel af insättarnes behållning
enligt senaste bokslut, redovisas i värdehandlingar, hvilka kunna
med lätthet förvandlas i penningar, såsom obligationer, depositionsbevis 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 däraf att 1908
sålunda var det första år, då sagda bestämmelse skulle allmänt
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tillämpas, vidlådde åtskilliga bristfälligheter i detta hänseende
de till Statistiska Centralbyrån inkomna uppgifterna (beträffande
närmare en femtedel af hela antalet sparbanker). Där af en
eller annan anledning kassareserv icke blifvit särskildt bokförd
eller sådan bokföring skett först under följande år, ehuru de
dit hänförda värdehandlingarna redan voro till finnandes vid
1903 års slut, möjligen i ett eller annat fall vid en något senare
tidpunkt, hafva emellertid på grund af sedermera därom inhämtade upplysningar lämpliga tillgångar kunnat såsom kassareserv
i denna berättelse redovisas. Detta har dock icke låtit sig göra
fullt genomgående, i några fall beroende därpå, att till kassareserv lagenligt användbara tillgångar synbarligen helt eller
delvis saknats.
Enligt de insända redogörelserna, kompletterade genom ofvanberörda senare erhållna uppgifter, upptagas såsom kassareserv vid
1903 års slut i 401 sparbanker en summa af inalles 122,43(>,102-55
kr., nämligen:
Obligationer till ett belopp 55,006,389-46 kr.;
Depositiensbevis till ett belopp af 10,120,091'02 kr.;
Inteckningar till ett belopp af 57,309,921-47 kr.
Bland depositionsbevisen äro någon gång inräknade äfven
andra bankplaceringar, såsom insättningar å kapital-, sparkasseeller hushållsräkning o. d., och bland obligationer finnas i någon
enstaka sparbank äfven sådana, som endast äro deponerade hos
banken såsom säkerhet för lån,

B. Folkbankerna.
(Tab. 5.)

Föreliggande redogörelse omfattar endast de folkbanker och
med dem jämförliga penningeinrättningar, för hvilka folkbankslagen 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 bedrifver (s. k. solidariska folkbanker). Från berättelsen äro alltså
uteslutna sparkasserörelse drifvande aktiebanker, för hvilka redogörelser lämnats i sammandragen af de solidariska enskilda
bankernas och aktiebankernas till Kungl. Finansdepartementet
ingifna uppgifter för hvarje månad.

1. Befintliga folkbanker m. m. och deras organisation. Är
1902 redovisades för 28 folkbanker. Af dessa hafva ur föreliggande
berättelse uteslutits Svenljunga folkbank, som den S1/i2 1902
uppgick i Aktiebolaget Göteborgs handelsbank, och Bergsjö folkbank, hvars verksamhet vid samma tidpunkt öfvertogs af det
nybildade Aktiebolaget Bergsjö folkbank. I stället tillkomma
tvenne nya folkbanker, nämligen Sörby och Gnarps, för hvilken
senare, trots att den öppnades redan under år 1902, ingen redogörelse förut till Statistiska Centralbyrån insändts.
Siirly folkhank i Skaraborgs län fick sitt reglemente, som antogs S bankstiiramn den 26 jnli 1902, fastställdt nf Konungens Befallningshafvande den G

december s. å. och började sin verksamhet >inom Vilske Iinracl i Skaraborgs län
och Oiisenc härad i Alfsborgs län jämte närliggande samhällen» den 2 därpå
följande januari; folkbankens enda kontor, beläget i Sörby, är tillgängligt för itisättare alla helgfria tisdagar och fredagar kl. 10—1; grundfonden skall enligt
reglementet utgöra minst 10,000 kr. (sedan delegares andel till fullo inbetalts).
Gnarps folkbank i Gäflcborgs lun begynte sin rörelse med ingången af Sr
1902; reglementet, antaget den 10 maj 1001, bestämmer i sin ursprungliga lydelse grundfonden till 10.000 kr., efter eu den IB mars 1903 beslutad ändring
filt 20,000 kr.; folkbaukens enda kontor är beläget i Gnarps socken och hålles
öppet för insättare tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 11—12.

Antalet folkbanker, för hvilka redovisas år 1903, utgör
alltså 28, och ingår då bland dem en penningeinrättning af samma
natur, men med annan benämning, nämligen Aspelands besparingsbank. Efter hufvudkontorets belägenhet (tab. 5, kol. 4)
räknadt, tillhöra 7 folkbanker städerna och 21 landsbygden
(däraf 2 i köpingar), och äro de fördelade på rikets län sålunda:
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Tages till måttstock på folkbankernas storlek beloppet af
deras skulder såväl å sparkasseräkning som å andra räkningar
(depositions- samt upp- och afskrifningsräkning m. in., men frånsedt fonderna), erhålles den fördelning af dem, som nedanstående
tab. C utvisar.
Af afdelningshontor (tab. 5, kol. 5) omtalas endast 3, hvaraf
tvenne, tillhörande Grytnäs och Avesta folkbank, i Krylbo och
By samt det tredje under Hudiksvalls folkbank i Delsbo.
Folkbankernas begynnelseår angifves i tab. 5, kol. 2. Af
densamma framgår, att de folkbanker, som ännu kvarstå såsom
sådana (d. v. s. utan att hafva ombildats till aktiebanker eller
upphört), hafva tillkommit under nedanstående perioder:

2. Sparkasseränta (tab. 5, kol. 10). Likasom for sparbankerna uppställes här en tabellarisk öfversikt öfver de olika
räntesatser, efter hvilka ränta blifvit godtgjord insättare å sparkasseräkning i folkbankerna under år 1903, jämte motsvarande
behållnings belopp:

Ur dessa räntesatser erhållas som medeltal:

Hufvudkontoret hölls under år 1903 tillgängligt för
sättare (tab. 5, kol. 6) i nedanstående antal folkbanker:

inDen 1901 begynnande nedgången i räntesatserna för folkbankerna har sålunda fortgått under år 1903, ehuru icke i så
stor utsträckning som nästföregående år; folkbankernas medelräntor understiga fortfarande sparbankernas icke så obetydligt.
De sex senaste åren har folkbankernas medelränta varit:

Om tvenne folkbanker meddelas, att de hållas öppna å
söndag. Alla de öfriga äro tillgängliga blott å helgfria dagar.
Tiden omkring nyår torde en eller annan folkbank hållas stängd.
Såsom grundfondens reglementsenliga belopp (tab. 5, kol. 7)
finnes ganska sällan någon bestämd summa angifven, beroende
på att antalet lottegare i allmänhet icke är fixeradt. Det angifna
beloppet är därför i de flesta fall grundfondens minimibelopp.
Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparkasseråkning (tab. 5,
kol. 8) växlar mestadels mellan 0'25 (i 10 folkbanker) och 1 kr.
(likaledes i 10 folkbanker). Äfven 0-io kr. förekommer dock,
och för en folkbank angifves 10 kr. såsom insättningsminimum.
Om det högsta beloppet af en insättares å sparkasseräkning tillgodohafvande, Itvarå ränta får godtgöras (tab. 5, kol. 9),
innehåller reglementet i allmänhet intet, och för nästan alla de
folkbanker, där ifrågavarande belopp är på detta sätt bestämdt,
uppgifves det kunna med styrelsens medgifvande öfverskridas.
Tab. C.

Gruppering af folkbankerna efter skuldbeloppets
storlek vid 1903 års slut.

3. Antal insättare å sparkasseräkning (tab. 5. kol. 11—15).
Antalet dylika insättare i folkbankerna vid 1902 års slut var
33,296. Härifrån afgå genom ofvannämnda uteslutande ur berättelsen af två folkbanker 3,144 insättare, hvaremot å andra
sidan tillkomma 162 insättare, nästan uteslutande beroende på
upptagandet först i denna berättelse af den redan år 1902 öppnade folkbanken (jfr ofvan). Antalet insättare vid 1903 års
början uppgår alltså till 30,314.
Antalet tillkomna nya insättare under året uppgick till
3,946, afgåiigna genom uttag af behållning 1,839, utgörande i
förhållande till de tillkomna närmare 47 %.
Till följd af fordrings preskription hafva afgått 2 insättare.
Kvarstående vid årets slut voro 32,419, och har under året
således en ökning af 2,105 insättare egt rum.
4. Insättarnes å sparkasseräkning medel (tab. 5, kol. 28—
33). Vid 1902 års slut kvarstodo 15,204,111-65 kr. Genom
ofvanberörda uteslutning af tvenne folkbanker (samt några mindre
rättelser) afgå härifrån 879,164-02 kr., hvaremot tillkomma 70,513-35
kr. i Gnarps folkbank, fnsåttarebehållningen vid 1903 års början
upptages sålunda till 14,395,460-88 kr.
Under året hafva insatts 5,059,003-38 kr. och uttagits
4,255,823-«9 kr. Insättningarna öfverstiga således uttagningarna
ined 803,239-09 kr., och de senare utgöra 84 % af de förra.
Räntor äro godtgjorda i årets räkenskaper till ett belopp af
598,762-51 kr., till följd af preskription har afFörts 0-94 kr., och
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och behållningen vid årets slut uppgår till 15,797,461-G4 kr.' Tillväxten å folkbankernas sparkasseräkniugar under året är alltså
1,402,001.2c kr.
Medelvärdet af en behållning å sparkasseräkning utgjorde
vid 1903 års slut 487-29 kr. mot 456es kr. år 1902.
5. Klassifikation af insättarne å sparkasseräkning efter deras
vid årets slut innestående behållning (tah. 5, kol. 16 —27). En
öfversikt häraf för år 1903, liknande den hvilken förut uppställts
för sparbankernas insättare, får följande utseende: '

De små behållningarnas öfvervikt i fråga om antal och de
stora behållningarnas i fråga om sammanlagdt belopp är i folkbankernas sparkassor lika tydligt utpräglad som i sparbankerna.
Behållningar uppgående till öfver 2,000 kr. utgöra i folkbankerna
till beloppet till och med en ännu större procent än i sparbankerna, nämligen 44-8 % mot sparbankernas 40'G %.
6. Folkbankernas skulder (oberäknadt iusättames å sparkasseräkning medel). Tab. 5, kol. 34—37, angifver såsom skuld:
a) på upp- och afskrifning srökning i 21 folkbanker
990,932-02 kr.;
b) på depositionsräkning, hvari om möjligt här inräknats
äfven kapitalräkning (jfr anm. 8 till tab. 5), i 20 folkbanker
6,875,091-55 kr.; samt
c) på andra räkningar, hvaraf de vanligast förekommande
konti torde vara balanserade räntor (jfr anm. 9 till tab. 5),
och postremissväxlar, 917,43080 kr. Den betydande minskningen från föregående år i dessa skulder (jfr de relativa talen
nedan) beror till allra största delen på afgången af en folkbank med ovanligt stora belopp vid 1902 års slut å denna
räkning.
Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 8,783,454-37
kr. Folkbankernas hela skuldbelopp, d. v. s. ofvanstående räkningar jämte sparkasseräkning, men frånsedt fonderna, uppgick
vid årets slut till 24,580,916'Ot kr., och utgjorde häraf (i procent)
skulderna å:

För hvarje folkbank särskildt ställer sig sparkasseräkningens
storlek i förhållande till samtliga skulder (frånsedt fonderna)
vid 1903 och närmast föregående års slut på följande sätt:

7. Folkbankernas fonder (tab. 5, kol. 38—47). Behållningen
vid 1902 års slut utgjorde å grundfonder 1,711,036-77- kr., å
reservfonder 1,091,171-68 kr. samt å dispositionsmedel 490,418-82
kr. Härifrån afgå genom de ur berättelsen uteslutna folkbankerna resp. 47,300 kr., 128,850 kr. och 11,100-51 kr. Å
andra sidan hafva i den inbalanserade fondbehållningen inräknats
de belopp, tillsammans 17,100 kr. i grundfonder, 207 kr. i reservfonder och 726-50 kr. i dispositionsmedel, som de i denna
berättelse för första gången upptagna folkbankerna egde vid
1903 års början. Slutligen hafva, för vinnande af likformighet
i redovisningen, några poster öfverflyttats från skuld »pa andra
räkningar» (tab. 5, kol. 36) till dispositionsmedlen, som därigenom
ökats med 2,387-ao kr. (jfr anm. 15 till tab. 5), hvarjämte genom
rättelse af förut lämnad uppgift reservfonden i en folkbank stigit
med 547-06 kr. Såsom ingående behållning för år 1903 upptagas
därför å grundfonder 1,680,836-77 kr., å reservfonder 963,076-34 kr.
samt å dispositionsmedel 482,432-n kr.
Inkomsterna under året, för hvilkas beräkning närmare redogöres i anm. 11 till tab. 5, hafva uppgått till 643,562-91 kr.
Såsom på anförda ställe namnes, ingå i denna summa inbetalningar
å grundfonden samt inträdesafgifter å reservfonden, uppgifna (i ett
fall inkl. räntor) till resp. 44,208-25 kr. (i 8 banker) och 2,595-43
kr. (i 6 banker), men sannolikt uppgående till högre belopp.
Utgifterna äro, oafsedt godtgjorda räntor:
a) omkostnader 208,714-93 kr.;
b) afskrifningar 195,314-59 kr., hvari äfven inräknats utbetalningar å grundfond samt vinstutdelningar (eller grundfondsränta, i allmänhet för år 1902). De senare uppgifvas för 20
folkbanker till inalles 109,922-72 kr. (anm. 12 till tab. 5), hvarjämte för två folkbanker utbetalningar från grundfonden och
vinstutdelning angifvas i en summa med resp. 8,936-14 kr. och
3,066-38 kr. Öfriga bland afskrifningar inräknade grundfondsuttagningar uppgå till minst 3,636-ia kr. I själfva verket tordo
beloppet af afskrifningar i egentlig bemärkelse knappast stiga
till mer än ungefär V» af ofvannämnda 195,314-59 kr.
Behållningen vid årets slut utgjorde 3,365,879-24 kr., däraf
grundfonder (i 27 folkbanker) 1,755,726-91 kr., reservfonder (i
27 folkbanker) 1,086,86980 kr. oeh dispositionsmedel (i 27 folkbanker) 523,282-53 kr.
/ förhållande till samtliga skulder (frånsedt fonderna) utgjorde vid 1903 års slut grundfonderna 7'2 «/,, reservfonderna
4-t •/, och dispositionsmedlen 2 i %, tillsammans sålunda 13-7 %.
Vid föregående års slut utgjorde fonderna tillsammans 13'i % i
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förhållande till samtliga skulder. Ifrågavarande procenttal, som
varit stadt i jämn minskning från år 1897, då det utgjorde 14-0 %,
utom år 1901, då det undergick en ringa ökning, delvis beroende
på tillfälliga orsaker, har således nu stigit icke så obetydligt,
hvartill förklaringen hufvudsakligen är att söka i afgången af
en folkbank med relativt små fonder.
Vinst eller grundfondsränta för år 1902 har i en eller annan
form utdelats i åtminstone 25 af de 28 folkbankerna och är, såsom
ofvan omnämnts, för de allra flesta af dem inräknad i beloppet
för afskrifningar, tab. 5, kol. 43 (jfr härom och angående redovisningen i öfrigt af denna vinst eller ränta anm. 12 till tab. 5).
8. Placeringen af de af folkbankerna förvaltade medlen vid
årets slut. Från tab. 5, kol. 48—59, hämtas följande uppgifter
härom, hvartill fogas en beräkning af procenttalet för hvarje art
af placering:

Jämföras procenttalen mod de motsvarande för sparbankerna
beräknade fsid. Vill), så befinnes det, att folkbankernas inteckningsfordringar uppgå till endast 33-78 % af alla placeringar,
men sparbankernas fordringar af samma slag till 53-05 %.
Borgensfordringar däremot, som för sparbankerna utgöra 17-77 f,,
uppgå för folkbankerna till 23'39 %, och därtill komma för de
senare 23-37 % diskonterade växlar, hvilka i sparbankerna icke
ega någon motsvarighet. Obligationer, aktier, kommunala fordringar m. m., för sparbankerna utgörande 15-08 %, bilda tillsammans 1-79 % af folkbankernas placeringar. I fråga åter om
kontanta medel samt placeringar i andra banker förete folkbankerna ett högre procenttal, enär dessa poster för dem tillsammans uppgå till 7-52 %, men för sparbankerna till 5-07 %.
De förändringar, som inträdt sedan näst föregående redogörelseår i fråga om de förvaltade medlens placering, framgå af
följande sammanställning:

Stockholm den 25 februari 1905.
Underdånigst

KARL SIDENBLADH.
c. f.
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