
Försäljning av kött och köttförädlings-
produkter samt instruktioner

för redovisning.
Instruktioner för redovisning.

Affärer och personer, som idka parti- eller minuthandel med kött, kött-
förädlingsinrättningar och handelskök samt förplägningsrörelser böraregel-
bundet månatligen upprätta en redovisning, som bör överlämnas till den
lokala folkförsörjningsnämnden inom två veckor efter månadens utgång.

Partiaffärer använda blankett n:o J 100. Av blanketten bör framgå
huru stor mängd affären haft till förfogande kött av olika slag och organ
(begynnelseförrådet jämte under redovisningsperioden erhållna mängder)
samt huru mycket kött av olika slag och organ beräknat i kilogram och
mark affären under redovisningsperioden levererat kött till egna köttför-
säljare eller till sina filialer, vilka använda det som råämne, eller till främ-
mande köpare. Till varje köpare levererade mängder böra antecknas skilt
för sig. Slutlagret bör även antecknas i blanketten.

Minuthandels- och förplägningsaffärer använda blankett n:o J 101.
I blanketten bör beräknat i kilogram och mark antecknas den mängd av
olika slag av kött, organ och köttförädlingsprodukter, som affären innehaft
vid ingången av redovisningsperioden ävensom den mängd, som under
redovisningsperioden erhållits. Deras sammanlagda summa ådagalägger
den varumängd, som stått till förfogande, och genom att härifrån avdraga
slutlagret erhålles den försålda mängden. För kött antecknas enligt parti-
pris beräknat penningvärde, för köttförädlingsprodukter (korv, handels-
köksprodukter och köttkonserver) beräknat enligt minutpris. Den kolumn,
vars rubrik är »Redovisningsvärde» ifylles hos folkförsörjningsnämnden.
Kuponger och inköpstillstånd, vilka influtit under utdelningsperioden, skola
färdigt sammanräknade inlämnas till folkförsörjningsnämnden samtidigt
med redovisningen. Förvandlandet av enligt partipris beräknat penning-
värde i minutaffärernas redovisningar till redovisningsvärde sker så, att
mk-värdet för nötkött, får-, häst- och renkött samt organ i Helsingfors,
Tammerfors och Kotka samt i de av dessa städers grannkommuner, i vilka
samma pris gälla, multipliceras med talet 100/80 ; i Helsingfors, Tammer-
fors och Kotka multipliceras mk-värdet för kalvkött med talet 100/79 och
i andra orter med talet 100/82 ; mk-värdet för spädkalv multipliceras på
motsvarande sätt med talen 100/ 78 eller 100/ 81 .
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1 blanketten avser beteckningen »Köttförädlingsprodukter 1/ 1» sådana
förädlingsprodukter, för vilka vid försäljning avskiljas ett sådant antal
kuponger, som motsvarar minutförsäljningspriset, »Köttförädlingsproduk-
ter 1/ 2» sådana, för vilka vid försäljning avskiljas kuponger för 1; 3 av för-
säljningsvärdet och »Köttförädlingsprodukter I

/ 3» sådana, för vilka vid
försäljning avskiljas kuponger för 1

/ 3 av minutförsäljningsvärdet. Han-
delsköksprodukternas gruppering är hkadan. Förvandlandet av minutför-
säljningsvärden sker naturligtvis genom att på motsvarande sätt multi-
plicera med talen 1/ 1,

1/2 eller 1/ 3 . Ur förplägningsrörelsernas redovisnin-
gar erhållas redovisningsvärdena genom att multiplicera köttets, köttför-
ädlingsprodukternas ocn köttkonservernas mängder beräknade i kilogram
med det markvärde, för närvarande med 8, som restaurangerna böra redo-
visa för per kilogram. Redovisningsvärdet för handelsköksprodukter, för
såvitt förplägningsrörelserna använda sådana, beräknas på samma sätt
som i mintunandelsaffärernas redovisningar.

Köttförädlingsinrättningar och handelskök använda blankett N:o
J 104. På blankettens framsida göres anteckning om användningen av
råvaror under redovisningstiden och på frånsidan anteckningar om för-
ädlingsprodukternas försäljning. Såväl begynnelse- som slutlagret bör
även antecknas ävensom de mängder, som inkommit under redovisnings-
perioden. Av övriga råvaror förutom kött och organ uppgivas endast de
mängder, vilka använts under redovisningsperioden. Av blanketten bör
framgå de mängder, vilka under redovisningsperioden sålts till varje kö-
pare, sammanlagt i kilogram och mark av a) 1/ 1 kup. förädlingsprodukter,
b) "7a kup. förädlingsprodukter, c) 1/ 3 kup. förädlingsprodukter och fria
förädlingsprodukter. 1 handelskökens redovisningar erfordras likväl icke
kg-mängder. Penningvärdena böra beräknas enligt minutförsäljnings-
prisen.

För kontroll av minuthandels- och förplägningsaffärers köttredovisningar
böra partiaffärer, köttförädlingsinrättningar och handelskök månatligen åt
alla sina köpare utskriva en leveransanmälan (blankett N:o J 82), av vil-
ken A-blanketten bör insändas till den folkförsörjningsnämnd, inom vil-
kens område köparen idkar sin näring; B är onödig; C sändes till köparen
och D stannar i ryggen. Av leveransanmälan bör varje köttkvalitet (av
nöt, kalv, svin, får, spädkalv och häst) framgå skilt för sig; ävensom den
sammanlagda mängden av sådana köttförädlingsprodukter, av vilka över-
låtas en tredubbel mängd mot kuponger. Ävenså bör vid punkten för
varje varumängd antecknas det motsvarande penningvärdet (för kött
beräknat enligt partipris, och för förädlingsprodukter enligt minutförsälj-
ningspris).

I stället för leveransanmälningar kan affär begagna fakturaavskrifter,
förutsatt att av fakturorna direkt framgå de mängder, som odlare under re-
dovisningsperioden sammanlagt (i kg och mk) erhållit av a) nötkött, b) kalv-
kött, c) svinkött, d) fårkött, e) spädkalvkött, f) hästkött, g) organ, h) kött-
förädlingsprodukter 1/ 1, i) köttförädlingsprodukter x /« samt j) köttför-
ädlingsprodukter 1/ 3 .
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Försäljning av köttförädlingsprodukter.

For handelsköksprodukter, vilkas köttvärde beräknat enligt partipris
är större än hälften av produktens minutförsäljningspris, bör uppbäras
ett sådant antal köttkortskuponger, som motsvarar minutförsäljnings-
värdet.

För handelsköksprodukter, vilkas köttvärde beräknat enligt partipris
är större än 1/ 3,

men likväl ej över hälften av produktens minutförsälj-
ningspris, uppbäres köttkortskuponger till hälften av minutförsäljnings-
värdet.

För handelsköksprodukter, vilkas köttvärde är högst x/8 av produktens
minutförsäljningsvärde, uppbäras köttkortskuponger till ett köpvärde
motsvarande 1i 3 av minutförsäljningsvärdet.

Om summan, för vilken köttkortskuponger bör uppbäras, icke är jämnt
delbar med en halv kupongs köpvärde, avskiljes kuponger motsvarande
närmast föregående summa, som är jämnt delbar med en halv kupongs
köpvärde, dock sålunda, att för alla tillverkningar, som innehålla kött
eller reglementerade organ, minst en halv kupong uppbäres.

För sådana handelsköksprodukter, som innehålla endast reglemente-
ringsfria organ eller blod, uppbäres icke köttkortskuponger.

Av korvtillverkningar få utan köttkortskuponger försäljas endast gryn-,
potatis-, lak- och blodkorv samt kalvaladåb. Vid tillverkning av dessa
kvaliteter med undantag av kalvaladåb får icke användas vare sig regle-
mentering underkastat kött eller organ. Till kalvaladåb få användas
reglementering underkastat kött eller reglementerade organ (d. v. s. lever,
tunga, njurar) högst 10 % av produktens vikt.

Rökta ben få försäljas mot köttkortskuponger till ett köpvärde mot-
svarande 1/3 av minutförsäljningspriset.

Suomikorv, tekorv, knackkorv, berlinerkorv, billigkorv, kokt grisfilé,
kokt skinka, (utan ben) samt kokta och rökta grisfötter få försäljas mot
köttkortskuponger till ett köpvärde motsvarande hälften av minutförsälj-
ningsvärdet.

Köttförädlingsinrättningar och handelskök böra åt sina återförsäljare
utdela en prislista över sina produkter, i vilken invid varje produkt inne-
hållande kött bör finnas anteckning, varav framgår för huru stor del av
försäljningsvärdet köttkortskuponger skola avskiljas. Lämpligast är att
härvid begagna sig av talen 1 j 1,

1/ 2 och 1/3 .

Användning av svinkött i förädlingsinrättningar.

Svinkött får användas i köttförädlingsinrättningar endast för tillverk-
ning av följande kvaliteter: kokt grisfilé, kokt skinka, kokta och rökta
grisfötter och -ben, grov, kallrökt medwurst, berlinerkorv, tungkorv, lever-
korv, knackkorv, tekorv. Denna bestämmelse berör även handelskök, men
däremot icke härbärgerings- och förplägningsrörelser. Ovan redogjorda
användning av svinkött berör dock icke organ, ister och blod.
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Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.

Köttförädlingsinrättning får tillverka produkter innehållande svinkött
endast till en mängd motsvarande % av sin totalproduktion räknat enligt
vikt. För kontroll bör köttförädlingsinrättning månatligen inom tre vec-
kor efter månadens utgång meddela folkförsörjningsnämnden på hemorten
mängden av förädlingsprodukter innehållande svinkött samt sin total-
produktion, vardera uttryckta i kilogram. Anmälan kan lämpligast ske
i samband med köttförädlingsinrättningens redovisning (FF-blankett N:o
J 104) genom att på frånsidan av blanketten, i nedre kanten, antecknas:
»Förädlingsprodukternas av svinkött andel av totalproduktionen kg
eller, %».
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