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VAROJ A. 

Setelin-antoa vastaavat metallivarat. 

l\Ietallikassa: 

rahaksi lyötyä ja lyömiitlintii knltaa 

rahapajassa olevaa kultaa . 

Suomen hopearalma 

Obligatsianeja nlkomaan rahassa 

Kontto kmantt ej a u lkomaalla 

Pankkiseteleitä ja lmponkeja ulkomaan rahassa . 

Salkussa vckseleitil nlkomaan rahassa 

Ulkona olevia saamisia. 

Halkussa vckselcitii Snomen rahassa . 

Hypotcekkllainoj a 

.\lkuperäislainoja 

Kassakrec1itiivillä ulkona olcvaa 

Muita varoja. 

Rahaksi lyömiltiintii hopeata 

\" askirahaa . 

f< j rinäisiä tilL•j ii 

Protestattuja kotimaisia vekseleitil 

nlkomaisia 

Pankkitalot 

Kalusto . 
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Joulukuun v11me1senä pä1vänä 1901. 

V A S T A T T A V I A. 

Setelistö: 

liikkeessä olevia seteleitä . 

postiveksoleitä 

maksun-osoituksia Pietarin kont-

toriin 

l43,5H2 i:� 

1 1  ,64-t HG 

Pankissa olevaa valtiovaraston pano- ja ottotilillä L D,fltl2,40H Bi 

62,362,773 

15!'i,22i 5H 

erityisten 2.600.3\Hl H L 22,-I-H2,80:� ltl 

perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatu 

valtiolainain vuosimak�:;uista j ä! el! ä 

konttokuranttej a u! komaalla . 

eriniiisiä tilej ä . 

voittorahoista vuodebi l 902 varattn . 

Laina valtiovarastolta 50 v. kuoletusajalla 

V altiovaraston määräaikainen saammen . 

Kasvaneitten korkojen saldo 

Kantarahasto . 

V ararallasto 

Käyttämättömiii voittorahoj a 

Summa Smk J· 

42,301 Hi 

6,1no:w 

61 1 ,69\J 22 

-l-22,160 6\l l,OS2,B42 08 

\100,000- HU,983,14G 8-l

i:ZO,OOO · 

-l-,tW1,207 Ga 

30,69a
1
G2 

25,000,000-

1 0,0Hil,4i4 35 il;">,093,4i-l- H5 

i ,060,iH\l 02 

' 
L3-l-,518,8i0 26 
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Il. O te Pankin kuukausbilanseista vuodelta 1901. 

�delin-antoa \'as t :wsat Ynrat. :\fyiinne- KäyWimiit-

Ulkon:l () l ( � - :\!nita Pankin tyistit kassa- t ä jäänyt 

Knnkansi. Ulkomaisi:1 ,-i a sa:unisic1. vnroja. setelist.ii. kre<litiiveistii setelinanto-
Knltaa. Hopeata.11 nostnmntta. oikens 3) ,-nlntoja. �l 

Smk :--:m k. Smk Smk. Smk. �m k Smk. Smk. 

'l'ammiknn. 2tl.iöo.6'i.-> 2.18-l-.!l!li -l-6.:cl i 1,2!'>0 6�.�1-J-,7()11 Ul\l!l,'iHI 8i.�i!l,i'>!'J !.l i \l. !J'\5 l ö,-JR�.2:l2 

Helmiknn ���-•�o 'i ö-J- 2.655,11111 -l-\l.{l:l8,2110 li2.fiiR.IiiJ'J 2.1l6'i.l()� 91.2,->'i,!HI'l IJ"-!,11/!1 1.1.ii'11,8!1-J. 

:\la:disknn . 211,61-t-.:\42 2,6(;.1,\l:)(i -J.S.8:lO.Il\12 61.'\\111,\li'li :l.lli!I,O-l-11 911. �l il. l Ii 1.4-l-0.4311 J 5 . .-J26,'i8:3 

Hnhtiknn 211.758,741 2,iR:l.l6G 47,ö2:l,71)'J liii./!I.H,-1-IIH 3,468_.-,7\1 87,H-J.:l,Ol0 l,-l-21.518 lli,\lll,OR-1-

Tonkoknn 20,Go:l.GR9 2,13�.1-l-6 50,4011,1ill-l- ():1,407,10:2 :3.GH7.:l'/:l !1�.70:2)\11-l- l ,084.�80 14, \l-l-!1,85:J 

Kesiiknn. 20.GHO.!l'17 2. i'CH.:HI:l 4i.RiiO,Pll W3.22I.O:l:! 3,'\\J'\.5-J.� 'I\J.Iill5.2ö'l :2.013.31.-, 14.666.\11" 

Heiniiknn 20.6\l:l,SO'i 2.GGG.l Iii 54,1";-J-:\2:2 :d. l :2-l-.-l-'i-l- 3.5�\lfi-l- 85,-H'i.-l-'17 2.1 !)] ,82.-, 2n.mJ3.H\I-t-

Eloknn. 21,:\43.5-'lll 2,6-J-:1,7 -t-:) ;J.J,.-,.-,;\,/:J6 51 ,ö:clfl.'il R :l,:l40,7 1:, 85,6H4J;():, l.fiD1,0-l-11 :l2,1 \15.5:\(i 

1-\�·ysknn . 21.310,-l-\13 2.{i-l-:J.6:\'i :16. l:l!'J,Oi'! 51 ,72\l,li.->Ö 3,/:lO.�IHi 88.21iii,H-l-li l ,'J2;),0�1i 30,:l05,3:l0 

Lokaku n. 21.30\1,843 2,i -!G,IJ48 58.:l00.121l 5l,lllili,\l:t� :3.7'J!1,87:J 89.4öii,\Jlo �.088,6:\4 :l0.81J7,0G� 

:\fnrrn,;knn . 2J.;l�8. 16'-l 2,918,12\1 55,()!-;:),li2fl 53.:\0:l, !1:12 :3.ö>-:'i.(ii':! 'I!I.O:cl4 . .->i':l 2. l 0\1,\J32 2'1,18'1.411 

.Jonlnkun �1.-l-111,\1\J\l :uGu,:llo 55.(i\17,011cl :J L 'i 16.:307 �.cl:l/.1:>.-> 81i,!l'i:3, ]-J-j �-�82,:'J01i :\11,9!19,157 

I) Heinilkun�ta aikaen uinoastaan Suomen hopearahaa 2) Ohlig11tsionejc.t, I'Wtl•leitä ja kuponkeja ulkomann rahassn. sekä kontto

kuranttisaarnisia ulkomnalln: IIeinli.k. alknen myöskin ulkomtwn Yek�cleitä salkussa. :J) Setelinanto-oikeus lfeiniiknusta korotcttu :-J:Ilä milj 

III. Pankin rahaliike. 
1. KassatilL 

Kok o raltaliike v. l DO l oli kassatilin llebet ja kreclit puolilla yhteensä Smk l ,i32H,:WB,iH58: 2:1. 

jakautuen eri konttoreja koltti: 
Pietarin konttm·issa Smk 2i3,U:3!1, l ;)-J:: 52. 

Rpl 1 5,2:H,UH l: B-l = -l0,6i'JH,2:14: 20. 

Wiipurin konttor·issa 
Turun 
Porin 
Tampereen 
Nikolainkaupungin konttorissa. 
Oulun 
Kotkan 
Kuopion 
Sortavalan '' 

Mikkelin » 

Joensmm 
J_,·väskylän » 

Hämeenlinnan 
_ja Helsingin pääkonttorissa 

:--\m k H-l /J! l i) ,38H: 

Il ..J- ,5U 7,028: 

8ö,!Ji) l ,606: 

HO, L ..J-R,B58: 

5H,07!l,640: 

.){i,H:JO,B2G: 

4 7 ,;)!l:l,4{i5: 

:14)'>H,H5R: 

27,8L4,259: 

1 9,14R,893: 

18,<179,57 1: 

15,B;l;l. H !l l: 

L l ,480,1)08: 

!J,070,24!l: 

72. 

01. 

!J-l. 
3(), 

;){i. 

iHJ. 

..J-2. 

74. 

:'i8. 

21. 

7 ..J-. 

..J-7. 

:1s. 

;)() . Smk !i2..J-,i)(jl), 14 7: 08. 
70:1,7 ..J-:1,22 L: L i'J 

Smk l ,:328,:30ii,:Hi8: 2:1. 



Liike pilivään tekee sus 
josta pääkonttorissa Helsingissä 
sel<ii haarakonttoreissa y hteensii 

Pankin kassassa oli: 
Suomen kultarahaa 
\' enäjiin Ja ulkornaan knltarahaa 
rahaksi l \'i)lltäti>ntii kultaa 

ltopeata 
Snoliteli hopearahaa 

Yaskirahaa 
pankkisetelei t ä .Ja kuponkeja nlkolllaan 
Pankin om1a seteleitii 

. J"nlnk. , ... lllll. p:nii UlOII. 
:-lm k l ;),0-J. l,fi(i(): - -

)) 5. l !l-J..� l 0: -J.(i. 

)) -to 1 ,:l!iH: 51. 

;);),HHH: ]:l. 

2,:'>/li,Hi'H: 2:i. 

l ;)-±,!1:2!1: fi--1-. 

rahassa \l/9,-±;)2: •)' �·L 

ll ;"i,H l ;),H 12: 

Smk 140,2:20.-J.OO: :m 

2. Tili Pankin suomen-kultaraha-varastosta. 

�Il markan 
kappall'ita. 

Smk. 

,) 

:-llltk -J.,-t21,öi'i': HD. 

:Z,Mi'i,SIO: 1-J.. 

:Z.OHl ,Hiil: 15. 

.Jonlnk . \'Jllll. p:nii !!III!. 
Smk 1-J.,\J:Zl ,;}-W: 

li,O:\-J.,H!lfl: -J. l. 

-!21 ,O:\ l: HU. 

-ltl,fil ;); s;). 

:l,UHi,:IJ ;): 25. 

Hl-!,1:1:2: :l-±. 

5,336,!1!16: !):2 . 

l f i l ,l i3H.H31: 

Smk l !l l ,:2()0,-J. l !l: ;) l. 

10 markan 
kappall'ita. 

�t nk 

Snmma. 

Smk 

Hahapajasta Jonlukuun 31 p:aan l tl!ll saatn määrii oli tnmtttu
matta .iälellä JonJulmun vmn. p:nä 1901 

joi;;ta oli liikkeessä 
ja Pankissa 

1-1-,310,000 9,400,000 :2:1.110,000 

;),-!12,:2-J.O a,i3i'!i,2:20 H,IHH,-J.fiO 

H.S!li.IIW li.o:2:uso l-J.,D:21.:l-J.o 

3. Obligatsioni-tili. 

Siiiistöä J onluk. vu m. p:nä l!) l lO 

Vuonna l!lO l ostettu 

Yuonna 1!101 myyty ja lunastettavaksi arvottn 

Siiiistöii J ouluk. viim. p:nä l DO l 
Ylliimainittu säästö on sijoitettu: 

Saksan :1 °/o valtaknntalainaan 
» :11/2 °/11 

Prunssin i3 °10 kons. valtiolainaan 
31/2 °;o Central Boden (�re<1it lainaan 

Saehsen 'in :1 ° o valtiokorlwon 
Ha111purin :1 °/o valtiolainaan v:lta LSH() 

Bremen 'in :l 01 o l S\)(i 

Tukholman :\ 11:.! 0'o lain. v: !ta l HSI 

(iötehorg'in :11 2 ° o 1H8fi & lH\111 

Xorjan Hypoteekkipank :1 1.':! 0/o l. v:lta l Hl:ll & lS!l l 
\Vla<lika\vka�'in -J. 0;o rantatielainaall >> l S!ll 

l?mk /OO,lHlO: 

ll l ,000: 

(}( 10,000: 

IHO,OOO: 

l f)!l,OOO: 

1.211,500: 

.-)f Il l,OOO: 

,-):\, l 00: 

l Hfi,:�OO: 

fi.i l' 150: 

:\:l(i,OOO: 

:-lm k :2!,10 1.10 l: fiiJ. 

)> :2, 1-!:2,!!5!1: :l H. 

Smk :2 3, S-!4, tl Ii O: !l H. 

:U32,-J.:\S: fi!l. 

Smk �0,112,222: 2D. 

:-lm k 1-!0,-.J.fiO: 
1:11.1 Hi H; 
(iil-l-,680: 

8i3!l,-J.I5: 

11-J. . . ')(\2: 
l ,2-!2,!J-J.:J: :w. 

.i0-±,:300: 

:ili,H22: 

l!l/,fl(il: 

fiiO,I(i.-); 8�J. 

:\!)0/)4\J: 60. 

Siirto Smk fi. l H2.H!J-J.: 1!1. 
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H,jäsnn-llmlsk'in -t0.'o rautEltielainaan v:lta J,'-i!ll. 

:-;nomen :1 1/� 0 o valtiolninaan v:lta 1'-iH\l 
Hypoteekkiyhdistyksen ±1/:< 0;u l. \·:lta ISH-t 

-t0o lHHI 

Yhdyspankin :11/� 0 o lainaan v:lta 18\)i""l 

Poh,ioistnaiclen Osakepankin -J. 0 u lain. Y:lta IHD8 

:-;uonwn 1\ :mpnnkicn Hypotcckkikas;;an 4 ° o lainaan 
Helsingin + 0/o lainaan v:lta l!)()() . 

\'cnäjän .J. 0 o kons. 1·autatielainaan v:lta 18SO em. \'l 

188!! 

knltalainaan v :l ta l H\)( l 

:1 1 � 0 o kultalainaan v:lta l'-i\1-t 

Rjäsan- U ra !skin -± 0 o rautatielainaan v: l ta l H\lcl: 

Jtävallau -� 0, o kultakorkoon 
1'nkarin + 0 o 

krnnnttkorkoon 
:1 1. � 0 n Yaltiokorkoon v: l ta 1.<..;!1/ 

:1 1':! 0. o Boden Cre11it lainaan . 

Huotsin :1,1; 0'o valtiolainaan v:lta lHHI . 

Yl. 11.\·poteekkipankin :1�.'�0 u lain. v:lta !Ht-n 

K_jöbenhavnin :1 112 °/o lainaan v: l ta l H8G 

Il elsingi n -t 11:! 0 o lainaan v:lta 18\1� 

Norjan :\ 0;o valtiolainaan v:lta IHHH 

).'-;8/ 

:-;jirto Sm k Ii, l H:2 ,\1\J.f: l \l. 

Rmk ;l 11,;11 III: 

/0,000: 
;)4,G /.): -

-to;); 
l H\J /JOO: 

:?Il ,020: 
. -Jii,:?Hi'J: 

\1,01 ;): 

K:Hpl -l !i H .l ;)0: 

:2\l.:?;)O: 

\1:2 .l 'iii: 
:1:?\l.li:?:'J: 

:?H,I ;)0: -

Fl. Hi) O JJOO: 

li:30,1 If) l 1: 

K. {;J(I,OO(): 

;l l 111.1100: 

l ,;l:?li,SOO: 

Kr. 1,0;);),000: -

liGO.OOO: 

l l li,800: 
l Iii ,000: 

:\s/.1:?0: 

.:e :wu: 

liHI.\11:2: 

/:UH;): 

lili,\11 +: 
-J.(.i:l: 

/H ii,;) 18: ,<..;;l. 

:?!m.s-H5: -t;l. 

tiO,!l:-n 11 . 

III,;J-±11: H;). 

l .s-tli,HI ;): 

l l +.0/.): 
:\li:I,;)SI 1: 

1,1 \1:3 ,:?-±:2: 

l l l 1,±01 1: 

:2,00/,:160: 

1,-t.HI,SOH: 

1:21 ,:\\);J: 

-1-:?:1.-± :?l : 
1,:2;1 I,Siil 1: :?\1. 

J ,:IH,:?Sl: 

Hll-t,40H: 

1-±0,(j:\(j: 

:?0 l ,OS l :  :\Ii. 

;l�li,:?;l:z: :Hi. 
li,J 1:2: liH . 

4. Ulkomaan konttokurantti-saamisten tili. 

1 'lkomaatt konttokurantti-sncunisten 
Tammiktttm lopnssa. 

HelmiktiU!l 
:\laalisktttm 

H nittiktum 
'l'imkoluwn 

K esäku u n 

Heinäkuun 
l·:lolnllln 
:-;,-,·skttttn 

LokaLm m 

::\Ian-askuun 
Jouluku11n 

sää,tiii\: Y. H!OO. 
Smk :21,:1\11 ,\JGU: 

�G.�Ii l ,G 11: 

�;l,:\:1.-J, III: 

n.o 1 -t :1;)-t: 

:? 1,:\:11,:?/11: 

l H,;lf'J:?.\HO: 

l !1,:1-tO, l i"'1.f: 
:2:2.� ;) l . l  >1-t: 

:? l  ,l\1;),11-t: 

:?i3,\1:2-t,l54: 

:?:\,:10:3, \1:2 H: 
�-!,(i:HJ,-±91: 

\ J !III l. 

o;). :-;m k :?� ,.-1:1-t, l ;J ii: H\1. 

l o. 2:2,:1-tO,l :?:1: i\ H. 

·l l. :2:2,tlil,�lli: Ii:\. 
-·) l-- :?:1.:1-tH,Ii:\;J: IS. 

H·J -· 21i,IHI;l,;l Il: G8. 
- •) ,)_, :2:2, H-t:l, GH :2: l :3. 

:211. 21 ,\1:\li,GII: ;)�l. 

o.-). :?ö,li!l!l, /O-t: 1-:1-. 

l .-). :?1.-t:Hun.-l: :\{. 

:2 l i. :?l ,!1\l-t,81\l: ±l. 

f.;'' . •), :2 (j'\)( j (j' l )(j l: :Il. 

-t Ii. :21,-1.-JU,:lbO: 

Tiitii nykyi\ on �llOJtten Pankilla l..:irjecnYaihtajia nlk01naalla seuraavissa kaupungeissa. 
nimittiiin: Tttkholmas,.,a. K_ji.,lJenhaYnissa. Kristiaaniassa, Lontoossa, Pmiisissa, Anb\·erpenissii. Brys

se lissii, A mstcnlamis�>n. Ha m pnrissa, Ly y pekissi\, Berhin i ss ii. l•'ran k f' tut am J\I:issa, \Vienissä, 
1/iiassn. :\ladJ·idissa _ja ( 'hika�·os�>a. 



5. Diskontattujen kotimaisten vekselien tili. 

Joulukuun Vlllll. p:nä l!HlO oli salkussa 
Y. l !lO l 1liskontattuja . 

Y. l\ lO l maksettuja 
protestattuja 
epäYannoihin saam1snn siirrettyjä 

Smk 147>,ö 7 9 ,.-)()8: 55. 

] ,083,221: 78. 

)) l 0:3,706: 40. 

�mk :�t), 6:28,:2 (j\): l-:1-. 
143, l 08, l Ofi: 08. 

Smk 181,737)�7;>: 2:�. 

l-l-G,H66,-t:�li: 7 :J. 

�alkussa J ou! nk. viim. p:nä 1901 Nmk a4,870,DBH: 50. 

l )j:-;]wnttikorko on vekselien laallun ja kulku-ajan jälkecn laskcttu Syyslmun 18 p:äiin ;, ö 

Ja 61:<0o ja sen jälkeen ;, 51:2. 6 ja U1:<0,o. 

6. Lainatili. 

"J Hypoteekkilainoja. 

Joulukutm viim. p :nii l \H lO ulkona olevia 
Y. l \lfl1 annettuja . 

V. l!lfll lllaksettuja Smk ;)O,Ifll.Ol:2: 87. 

Nmk 

�m k 

1ö,a94.tm 1: 

4 7,892,0:2:1: 01. 

6i�, 7fl6,71-t: 01. 

50,161 ,8�)8: 08. epävarmoiltin saamisiin siirrett.Yjä li0,88i">: :21. 
----�------============�----����� 

Ulkona olevia .J onluk. viim. p:nä 1901 Smk 1 a,624,H 1 7>: 9B. 

Hypoteekkilainojen korkomäärät oyat. riippuen vakuuksien eri laaclusta, olleet G .ia Ii 1 :2 ° o 

Syyskuun 18 p:ään ja sen jälkeen ;) 1/:2, 6 ja G 1 "0, o. 

rikona olevien lainojen Yakuutena oli: 
Ohligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia 
Osakkcita . 
Kiinnitettyjä velkakir.ioja 
Knltaa ja hopean 
Tavaroita y. m. 

l1) Alkuperäislainoja. 

Smk 

Smk 

J ouluk. vii m. p:nä l \H 111 ulkona 1 de vin . Nmk 
V. l \lO l maksettu.ia 

Ulkona olevia J ouluk. vm! L p:nä 1901 Smk 

7. Kassakreditiivi tili. 

Myiinnettyjä kassakreclitiivejä Jnuluk. vnm. p:nä 1900 

)) l\)( 11 

KäYtetb· kreditiiYimäiirii .Jouluk. viim. p:nä l \11111. 

Otto. i a vu on n a l \lO l 

Panoja vuonna J \Hl! 

Nmk 

Nmk 

Smk 
)) 

4, 1 11,:\fi!J: 9:3. 

7 )W2 ,GRO: -

l )W:'J.O lli: 

l ,77>0: 

84-t, 100: 

110,!171: 

20,71:3: 

90,2;)fl: 

7>,44 7 ,HGO: 

.),512,HOO: 

4,158,873: 

:H,691 ,-l-2\l: 

B7>,850, -±02: 
:�2,ti20, l 08: 

38. 

:25. 

13. 

5H. 

29. 

Hl. 

l l. 
-------------------------------------------------------------------

rlkona o leva krec1itii \'imäärii .loulnk. vii n t. p:nä 190 l Nmk :1,230,2\l.f: l O. 
Kassakreditiivien lwrkomäiiriit o v at vu o< len kulucssa o l l e et sam at kuin bypoteekkilainojenkin. 

Päiisymabu on ollut 1,"� 0/n vuodclta. 



Krmlitiivilainojen vakutHleksi o Ii annettu : 
Obligatsianeja ja pankkien talletustodistnksia . 
Osakkeita 
Kiinnitett_,·jä velkakirjo,ja . 

8. Diskontattujen ulkamaisten vekselien tili. 

J ouluk. vlll!J. p:nä l \JOO nli salkussa 
V. l no I (liskontattuja 

Y. l \101 lähetettyjä ja tnyyty_jä. 
protestattnja 

Smk 25,�-t�J,fi L H: l�. 

J.�;);),:Hil: U. 

:-;mk 1.�:-J\l.-l:OO: 

:-;m k 

Smk 

7 .-1 .-J. GOO: 

:�.-t\17 .HOO: 

H,:-Jt l l .:1-+-+: 

�-t .�).'-\;))'l50: 

�H, OH/ ,:�9-!: 

�:�. 
fi-L 

H7. 

Salknssa J oulnk viilll. p:nii l \lO l 8111k l ,0Hfi,41 :1: !i H. 

9. Protestattujen kotimaisten vekselien tili. 

Jnuluk. vmrL p:nä l \JOO ulkona olevia 
V. 1901 lisää tnlleita 

E p ä vannoihin saamisiin siirrettii väksi on v: nna U l OU varalle j ätet y ist ä voi tto-
raliOista kii_,·tetty Snt k -!t)( 1,000: 

V. ! HOI maksettuja . -t�:l.�HI: �>li. 

ep ä nmnoihin saam1sun siirrett_,·jä Il l ,tHia: :17. 

Smk 

:-;m k 

�(1/.(i�l: (j -t. 

l,OHH,2:21: 7H. 

l ,�\IO,S4:3: -l�. 

H:�-t.:wo: \) :� . 

.Jonluk vrtrn. p:nä l \Hl l nlkona olevia Sntk :\:)fi.-!8�: -l!). 

10. Protestattujen ulkamaisten vekselien tili. 

.Jouluk vum. p: nä l !lOO nlkona ole\·ia . 
\'. l!lOI lisäii tulleita 

�:pävarllloihin saamisiin siirrettäväksi on v:nna l \:JOO varalle jiltetyistä voitto-
rahoista käytetty Smk :l;)O,OOO: 

V. lHOI maksettnja . :\7\l,(i:ll: \17. 

epävnnnoihin saanmmn siinettyjä 123,-!70: 10. 

],-),'-\,()()�: 

1.�:-).-),:H) l: l�-

1 ,-+ 1 :�,:Hm: 1�. 

Joulnk vnm. p:nä 1\lOl ulkona olevia Sntk 

11. Seteli-emäksien ja setelien tili. 

0fiO,�li 1: u.-). 

u) Seteli-emäksiä markka-lukua. 

Säästiiä Jonluk. vum. p: nä l \JO() uutta kaavwt 
V. l 90 l lisää tulleita 

\'. HJO! setcleiksi Yalmistettuja . 
:-;ilästi'•ii .f onluk vum. p: nä l \l t l l untt:t kaaYaa 

:-;unnna 

:-;umma 

;)�l 111 :k n 11 
t'llliik...;iii 

:l-!1,000 

:;-+l,()()() 

:l Il ,l 100 

:H),O()O 

:\-t l _()()() 

1011 111:kan ;JIIII m:kan 

einiik-..;iä. t·tnilksiii. 

5'-\:'J,( 100 

.)H;>,OOO 

l \1�.000 

il\):1,0()( l 

'-\-l/HJ(I 

H-t,OOO 

'-\-i,fH)() 



l1) Seteleitä markka-lukua. 

t nLktm 1 m:kan 
sete- 1 Hete
leitfi. leitä. 

5 1n:knn 
scteleitii. 

10 n1:knn 12m: kan 20 m: kan lO m:kan .lO m:kan toOm:kan 500m:kan 
seteleitii. seteleitä. seteleitä. seteleitä •eteleitii o;eteleitä. · seteleitä. 

�n m ma 

Hm k. 

\'astnnsumma .Jonlnknnn 
vii m. p. 1\)110: 
nnhempia kaavoja. . 79,98fi ;J2,790 534,0:'>2 618,841 8,480 :�:'>0, 14:'> 233 153,722 146,127 !'J2,fi(i2 M,8-W,806 

arm. knnlutnsten 261!o 97 
ja B/a 98 kautta vahvis-
tettna nutta kaavaa 5,\!62,2\J(i 3,8cl5,194 1,040,998 9!18 Tl,i'J98 14,!J77 121,HR1.580 

\'. l 90 l lisiUi tnlleita: 
vanhempia kaavoja . 
n utta ka:waa 51.000 49,000 c3ll ,000 192.000 84.000 77.40\000 ----------------------------�--------------------------------------�--

Summa 70,986 f'J2.700 (i/J47,3484,503,0;l5 8,480 2,201,14:) 2:33 4(ii'J,720 411,725 151,H30 264,217,38(i 

\'. IDO l poltettuja: 
vanhempia kaavoja. 
untta kaavaa . . 

Vastunsumma J oulnknnn 1 

l s :310,000 323.000 
l ,252,000 468,000 

182,000 
271,500 

41).500 70.000 11.080 22.!lSG, 122 
14.400 2fl0 17,!l-W,OOO 

viim. p. HJO! '70.08(i :l2,772 4,\185,348 3,712,03i'J 8,301 1.837,643 233 42\220 327,;\25 140.2\l9 223,2!!1.2()4 

233 4G5,720 411,725 151,fi:l9 264.217,38(i Summa 7\l,98G i'J2,790 fi,547,34S 4,503,0:\5 8,480 2,291,143 

Vastamainitnsta vastun
summasta oli J ou Ink. 
vii m. p. l! JO l : 

Pankissa: van h. kaavoja 
nntta kaavi1a . 

deisessä liikkeessä: 
v vanhempia kaavoja. 

nutta kaavaa . 

41 43 52,5U l ö:3,ölfi 
3,319,724 2,663,415 

79,94'l f'J2,729 171.5;")1 
1,441,'J72 

232,22i'J 
752,779 

:\3 37,U!J4 
1,274,884 

S.cl58 131,051 
394,614 

232 

:l:\. 52;) 22.1/ö 23,472 17,271.001 
:1()3, 784 l i'J l.224 S9,G51 143,H07,550 

7\l,örll ;):3, 951 l'UlO 24,:).�3.683 
8,21+ !!9,974 9,066 37.51i!J,030, 

<) Seteleitä rupla-lukua. 

\' astnnsnmma J ou! nk. Ylllll. p:nä HJOU 
Y. HJO l poltettnja 

a ruplan 5 ruplan 10 ruplan �5 ruplnn 

:-;eteleitä. �eteleitä. st-teleiHi. seteleitii. 

R,fl60 2,37!:) 7():3 :·lO O 

�nmma 
:--;m k. 

210,340 

Yastuusumma ,J ouluk. vii m. p:nä H lOJ s.:lno 2,3i'J5 71i3 300 210.340 

\T astamainitusta vastunsumrnasta oli: 

Pankissa ;) •) 280 
ja yleisessä liikkeessii 8,5:J:J 2,3:l4 71i3 2\!8 2JO.OllU 

markka- ja rupla-luvun seteleistä, oli Koko summa, jolla Pankki vastaa 
siis J ouluk viim. p:nä l 90 l . 

josta pankissa. 
Smk :2:20,;)01,604: --

ja yleisessä liikkeessä . 
Smk 161,138,8Bl: 

)) 6:2,:�6:2,7/a: 

12. Postivekselien tili. 

Jouluk Vlllll. p:nä 1\JOO oli liikkeessä Smk 

:z:za,:lo 1 ,öo.J.: 

Hl31,60ti: 89. 

513. V. l 9tH asetettnja » 
------�--�------19,tHl6,8B7: 

Smk :20,;)78,4-!4: 47. 

V. l HOl lunastettnja 20,434,8Gl: 74. 

J ouluk. vnm. p:nä l 90 l liikkeessä Smk 143,58:2: n. 



JO  

13. Pietarin konttorin maksettavaksi asetettujen osaitusten tili. 

Jouluk. Vlllll. p:nii UJOO o !i liikkcessä Rpl l -t,!"ii3: H f i. �m k :IH,/17: :2;). 
\'. l !lO l asetett uj a :I.-J(i,\ltl3: ·r -1- \l;Jfi,OO\J: ;J\l. 

Rpl :171,-li)/: l :1. Smk D\l-t, 726: R-t. 

V. l\)() j hmastettuj a :Hi/ ,0\!2: -t \J. \J t-n, os 1: D \l. 

l ,iikkeessä J ouln k. Vlllll. p:nä l \Hl l Hpl -t,:lö-!: t i-!. Smk l l ,liH: tlfl. 

14. Pano- ja ottotilL 

") Valtiovaraston pano- ja ottotili. 

V. 1\JOI on Pankkiin pantn 
)) Pankista otettn 

�m k Il ,2.)S,s:w: :3:2. 

51,:17G,4:1:2: Di). 

Panki:-;sa J onluk. v !lm. p:nä l \lO l Smk l H ,HH:2,40:I: :11. 

'•! Erityisten pano- ja ottotilL 

Jouluk. viim. p:nii UlOO oli Panki:-;sa Smk 
\'. l no l on Pankkiin pantu 

\'. l \JO l on Pankista otettu . 
Smk 

Pankissa .J ouluk. vmn. p: nä l \JO l Smk 

15. Perittäviksi jätettyjen vekselien tili. 

.Jonlul.;:. VJJIIL p:nii HlOO oli Pankissa 
V. l \lO l porittyjä 

\'. l HOI tallettajille suoritettuja 

Smk 

Smk 

Pankissa J oulnk. Vlllll. p:nä l \JO l Smk 

16. Laina Suomen valtiovarastolta. 

"J 1859 v. 4°,, laina 50 vuoden kuoletusajalla. 

Jouluk. VIJIIJ. p:nii. l \JOO oli jälellii Smk 
V. HW l on tästii lllaksettu . 

Jälellä J ouluk. V !lm. p:nä l \lO l Smk 

l•) V. 1900 otettu määräaikainen 4 1/,010 laina . 

. Jouluk. Vllllt. p:nä 1\HJO oli .iillellä Smk 
V. l !lOJ on tästii 1naksettu 

Jälcllä J ou l nk. Vllffi. p: nä l \)l) l Smk 

1-!,111 ,i3-!H: :20. 

D0,5H-t,SG-t: 87. 

l Oil,:2\Hi,21 :1: 07. 

102,(i!l5,R 18: :2 (i. 

2,!iOO,:I\l!l: H l . 

Hl ,:1;-J;l: :3(i. 

7 ,\l;);-J,:27:2: :36. 

8.0-t:2J i27: 72. 

8,000,ii2:J: 8fi. 

-t2,il01: 87. 

!)(JO' 000: 

SO,OOO: 

720,00<1: 

(j,(i:ll ,20/: :J+. 
:2,001),0()(): o l. 



IV. Tulos Pankin liikkeestä. 

Voitto- ia tappiotili. 

K r e d i t. 

K ork oj a kotimaisesta uloslninauksesta 
konttokman teista u! komaalla 
o bligatsioneista 

Agio 
To i mi tus palkkioi ta 
Maksettnja epävanno.ia saamisia. 

D e b e t. 

Falkkoja ja palkkioita 
]�;Jäkerahoja . 
Pankin Yaltuusmiesten palkkiot ja kulungit 
Setelien valmistus 
Muutosrakennuksia pankkihuoneustossa . 
���rinäisiä kulunkeja . 
���pävarrnojen saamisten luokkaan siirretty 

Pankin puhdas voitto vuonna 1901 

Puhtaasta voitosta on siirretty: 
1/fl osa vararahastoon . 
ll.:l » voittorahojen tiliin . 

\' oittoa obligatsioneista . 

Aglo-tili. 

nlkomaisten konttokmanttien tilistä y. 111. 
kullasta j a hopeasta . 

Voitto- ja tappiotiliin siirretään . 

Nmk 

Smk 

:1, l G2,B7!i: 4R. 

()28,8;) :1: 8\J. 

8{}7' 102: 88. 

fi05,2H!l: 28. 

82,\ll-t: .f2. 

10,2!)7: G2. 

:'i-Ul,:l7 ':!:: !W. 
18,6fi(i: {}7. 

26,487: 74. 
40,!l07: 89. 

33,841: 45. 

128,ilfl:l: 93. 

il99,12!): 08. 

V. Pan k i n kantarahasto. 

Il 

Smk 5 ,il5ö,834: ;) 7. 

Smk 1,1\)0,457: ö!l. 

4, l Gti,3 7 6: HR. 

Smk 5,3!1ti,834: !) 7. 

Smk l ,i3HH,792: 2\J. 

2,77 7,584: G \J. 

Smk l O!l,72.f: ;)( ). 
4!Hl,7 3{}: 92. 

2,827: HG. 

Smk ()0!),289: 28. 

Raha-to oli Jonluk viim. p:nä HlOO . Smk 10,000,000: 

V. l!HH on vararahastosta siirretty 15,000,000: �----------------------------------------�--�------
Rahasto nousi J ouluk vnn1. p:nä l HO l Smk 2fl,OOO,OOO: 



J:! 

V I. Pankin vararahasto. 
V:narahasto oli Jonink viim. p:nä l�lOO 

V. l \lO l vuosivoitosta ,;iirretty . 

V. l DO l on kantarallastoan siirretty 
>' pankkitalojen tilistä poistettn 
" kalnstotilistä 

Smk l ;l,OOO,OOO: 

28,717: 80. 

12,öil0: -10. 

Säästöä J onluk. Vlllll. p:nä l \lO l 

'rässä smnmassa on pankkitalo.ien ja kaluston arvo 
. Iäännös . 

Smk 

Smk 

Smk 

V I I. Sisällä olevia voittorahoja. 
J on! nk. vi im. p:nä l \HJO sisällä olevia 
V. l !lO l tuli lisää 

Smk 

Smk 

28,716,030: :W. 
l ,:188,792: 2D. 

2i'>, l B-!,822: 5;). 

15,041,:3-18: 20. 

l 0,0!!0,47 4: B5. 

1,:27H,G34: 2\1 . 

8,81 +,H-tO: ()(i. 

6,0Hl,77G: l\). 

2,777,584: 59. 

8 , 859 ,360: 78. 

/(i. 8\) 9 ,011 : Y. l\)00 valtiovarastolle maksettuja ------------------------------------------�-------
Sisällä olevia Jonluk. vum. p:nä 1901 Smk 

josta valtiotarkoitnksiin vuocleksi 1902 varattn 
.i a kil,,·ttämättömiä 

V Ill. Pan k i n konttorit. 

7,9()0,349: 02. 

\)00,000: 

7 ,1Hi0,il4\l: 02. 

V. l !lO l on Pankin to inta jatkettu se k ä pääkonttorissa Helsingissä että Turun, Porin, 
Nikolainkaupungin, Onlun, K no pion, J oensuun, Sortavalan, vVi.ipurin, l\Iikkelin, Tampereen, 
Jyväskylän, Kotkan ja Pietarin konttoreissa kuin myöskin Pankin Tammik 2 p:nä avatussa 
Hämeenlinnan konttorissa. 

Helsingil'sä I l  p:nä Helmiknuta l \l02. 

Suomen Pankin Johtokunta: 

TH. WEGELIUS. 

KARL BERGBOM. F. STENIUS. CLAS v. COLLAN. 

A. V. Mannelin 
m:tty. 


