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Bokupplägg.

Enligt inventariet har livsmedelsnämndenvid årets början 15,000 mark
i kontanta penningar; detta antecknas, såsom i cirkuläret angivits, å kassa-
kontots debetsida. Vidare har nämnden enligt inventariet varor å lager
till 24,500 marks värde. Detta antecknas å varukontots debetsida och likaså
i varuboken å debetsidan för varje varuslags eget konto, sidorna 1, 3 och 5.
Ytterligare finnes å tillgångssidan från föregående redovisningsperiod över-
förd förlust 500 mk., som antecknas å vinst- och förlustkontots debetsida.
På andra sidan upptagas nämndens skulder till olika personer och inrätt-
ningar. Deras totalbelopp antecknas å personkontots kreditsida och varje
fordringsägares tillgodohavande å hans eget konto i reskontra sidorna 2,
4 och 6. På så sätt hava de belopp inventariet utvisa, blivit införda i
journalen (dagboken) och på motsvarande sätt i reskontra och varuboken
eller såsom man säger, böckerna hava blivit öppnade.

Affärshändelserna.

Den 2 januari upptages ett lån om 200,000 mk. från Föreningsbanken
och det lyftade beloppet placeras i samma bank på löpande räkning. I
journalen antecknas detta å personkontots såväl kredit- som debetsida,
och samma belopp antecknas jämväl i reskontra å sidan 8 å Förenings-
bankens kreditsida. Det å personkontots debetsida varande beloppet
avser löpande räkning, och har samma summa även införts å löpande
räknings debetsida i reskontran sida 9 (samma resultat skulle erhållas,
om det lyftade lånebeloppet först antecknades å kassakontots debetsida
och personkontots kreditsida och sedan infördes i löpande räkningen å
kassakontots kreditsida och personkontots debetsida. Härvid skullekassa-
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kontots debet- ocii kreditsida upptaga samma summa 200,000 mk., ocli
skulle således ej inverka på slutsumman. Ytterligare bör observeras att
härigenom komme att i kassakontot antecknas sådana belopp, vilka
faktiskt ej funnits där. Detta förfaringssätt tillämpas likväl ganska all-
mänt.

Den s:te. Utbetalas åt Br. Johansson och likaså till länets Livsmedels-
kommission deras tillgodohavanden vid årsskiftet. De erlagda beloppen
antecknas å kassakontots kreditsida och personkontots debetsida och sam-
tidigt å reskontra å Johanssons konto och Länskommissionens konto å
debetsidan sidorna 3 och 5.

Den 10:de.: Br. Johansson levererar 8,000 kg råg ål: 00 per kilogram ut-
görande 12,800 mk. och 10,000 kg havre å 1:50 per kg 15,000 mk.
eller inalles 27,800 mk. Den emottagna varumängden antecknas å varu-
kontots debetsida i journalen och likaså å råg- och havrekontots debetsida
i varuboken sidorna 1 och 3. Då likvid genast sker är det ej nödvändigt atl
införa detta i Johanssons konto, enär det i detta fall är alldeles detsamma
om varan köpts av Johanssoneller någon annan. Likviden, som sker medels
löpande räknings check, kan antecknas i böckerna på två sätt: antingen så-
lunda, att summan först tänkes tagen till kassan och sedan utbetalad till
Johansson, således törst å kassakontots debetsida och personkontots •(lö-
pande räknings) kreditsida och sedan å kassakontots kreditsida, eller kort
om gott sålunda, att den utgivna checken antecknas direkt på presonkontots
(löpande räknings) kreditsida. t sistnämnda fall annoteras beloppet således
endast å personkontots (löpande räknings) kreditsida och varukontots debet-
sida och alls icke i kassakontot.

Den 15:de. 13,000 kg råg förmales, varav erhålles 12,800 kg mjöl.
13,000 kg råg å 1 mk 60 p. utgör 20,800 mk och antecknas detta belopp å
varukontots kreditsida och rågkontots kreditsida i varuboken sidan 2. Den
erhållna mängden mjöl antecknas å varukontots debetsida och i varu-
boken å rågmjölkontots debetsida sida 7. Därtill kommer omkostnaderna
för målningen 780 mk, vilket belopp annoteras i kassakontots kredit och
varukontots (rågmjölskonto) debet. Sålunda ha 12,800 kg rågmjöl kommit
att kosta den förmalade rågens pris 20,800 och förmalningsarvodet 780
eller inalles 21,580 mk, varför priset för ett kilogram mjöl blir 1 mk 69 p.



Den 20: de. Till grynberedning sändes 15,000 kg havre, vars värde åI mk
50 p. per kilogram utgör 22,500 mk. Härav erhålles 7,500 kg gryn och 7,000
kg affall och då affallets pris beräknas till 70 p. kg, vilket för 7,000 kg gör
4,900 mk, kommer av havrens pris 17,000 mk på grynens andel. Å varu-
kontots kreditsida bokföres 22,500 mk och å varukontots debetsida 17,600
mk och 4,900 mk; samtidigt antecknas dessa belopp i varuboken å havre-
kontots kreditsida 22,500 mk sida 4, havregrynskontots debetsida 17,600
mk sidan 9, samt å affallskontots sida 11 4,900 mk å debetsidan. Utgif-
terna för grynberedningen, 1,800 mk, antecknas å kassakontots kreditsida
och varukontots debetsida ävensom samtidigt å grynkontots debetsida
sida 9. 7,500 kg gryn komma sålunda att kosta 17,600 mk jämte 1,800 mk
eller sammanlagt 19,400 mk, vilket per kilogram utgör 2 mk 59 p.

Den 25:te. Från löpande räkning uttages och betalas kommunens till-
godohavande. Huru detta skall bokföras framgår av sig självt ur dagboken
och reskontra. Samma dag utlämnas åt Andelshandeln och handlanden
Petas mjöl och gryn till försäljning; detta antecknas å personkontots debet-
sida och varukontots kreditsida och på motsvarande sätt å debetsidan i
Andelshandelns och handlanden Petas konti i reskontran sidor 11 och 23
samt i de båda varornas konton å kreditsidan sidor 8, 10 och 6.

Den 31:sta. Utbetalas i avlöningar 1,500 mk och övriga utgifter 150
mk; införes i kassakontot åkreditsidan och i omkostnadskontot å debetsidan.

Här slutar januari. Nu sammanräknas varje konto och verkställes
kontroll genom att addera alla debetsidornas slutsummor och kreditsi-
dornas slutsummor, och böra då slutsummorna överensstämma.

I) e bot Kredit
kassakonto 55,000 44,230
personkonto ■. 279,930 307,800
varukonto 98,180 83,230
omkostnadskonto 1,650
vinst- och förlustkonto 500

435,260 435,260

Sådan kalkyl benämnes råbalans.



konti.

Likadan kontroll göres även beträffande reskontra och varuboken, var-
vid de konti, vilka äro utjämnande (debet och kredit lika stora) bortlämnas.

Reskontran.
Debet Kredit

Föreningsbariken 200,000
Löpande räkning 200,000 67,800
Andelshandeln 15,390
Petas 24,540

239,930 267,800

Nu överensstämma ickereskontras och personkontots slutsummor, enäi
i personkontot ingå även härifrån bortlämnade utjämnade konti. Dessa
konti stämma likväl, om skillnaden mellan debet- och kreditslutsummorna
i reskontra är lika med motsvarande skillnad i dagbokens personkonto.
Skillnaden mellan reskontras slutsummor 267,800 och 239,930 utgör
27,870 och personkontots i dagboken densamma; alltså överensstämma
konti.

Ur varuboken göres likadan råbalans, varvid erhålles:

Debet Kredit
Havrekonto 30,000 22,500
Säck-konto 1,500 930
Rågmjölskonto 21,580 18,000
Havregrynskonto 19,400 21,000
Grynaffalls-konto 4,900

77,380 62,430

Skillnaden mellan debet och kredit är 14,950, eller samma som skill-
naden mellan slutsummorna i dagbokens varukonto.

Huru övergången från januaritill februari skall försiggå, har i cirkuläret
förklarats.

Den 5 februari. Från länets Livsmedelskommission anlända särskilda
livsmedelskort och räkningen för dessa antecknas i varukontots debet
(varuboken 17) och personkontots (Livsmedelskommissionens konto) kre-
dit (personboken 6).



Den lö:de. Andelshandein betalar 15,390 mk ocb handlanden Petas
15,000; huru annoteringen skall tillgå framgår utan vidare ur dagboken och

reskontra, liksom ock följande dags insättning på löpande räkning.
Den 25:te. Handels- och Industrikommissionen sänder räkning å

tvålkort. Antecknas på samma sätt som föregående kortaffär (varu-
boken 19).

Den 28:de. Utbetalning av löner o. a. utgifter antecknas pa samma
sätt som i januari. Nu äro februari månads poster införda och februari
skall avslutas. Såsom i cirkuläret angivits, hopsummeras de olika konti
och från slutsumman å kassakontots debet subtraheras det vid månadens
början förefintliga saldot och under resten och övriga kolumners slut-
summor inskrivas januari månads summor och adderas, då summorna
för januari—februari erhållas. Saldot för februari fås sålunda, att från
totalsumman för februari månads kassakonto, 41,160, subtraheras kassa-
kontots kredit för februari 21,660, varvid återstå 19,510 mk. Samma re-
sultat erhålles genom subtraktionav kassakontots kredit 65,880 från kassa-
kontots debetsumma 85,390 för januari—februari.

Den 10:de. Av Johanssonköpes potatis och hö. Köpets bokföring sker
på samma sätt som ovan anförda spannmålsköp med den skillnad, att
betalning nu sker från kassan och ej från löpande räkning.

Den 15:de. På order av länets Livsmedelskommission sändes potatis
och hö till N. livsmedelsnämnd, varvid Livsmedelskommissionen debite-
ras för anskaffning 3,500 och lastningskostnader 50 mk samt 2 % provision å
anskaffningspriset 3,500 eller 70 mk, vilka summors sammanlagda belopp
införes i personkontots (Livsm. Kommissionens) debet, på samma sätt
som potatisens pris 3,500 jämte lastningskostnader. antecknas i varu-
kontots (potatiskontots) kredit och provisionsbeloppet 70 mk i omkost-
nadskontots kredit. På motsvarande sätt behandlas höförsäljningen.

Den 28 erhålles statens anslag för avlönande av livsmedelsnämndens
ordförande under januari—mars, utgörande 2,000 mk. Detta antecknas
i kassakontots debet och emedan avlöningarna, vari ingår jämväl ordfö-
randens arvode, äro antecknade i omkostnadskontots debet, antecknas det
nu erhållna beloppet å samma kontos motsatta sida eller således å om-
kostnadskontots kredit.



Den 31:sta. Utbetalar löner o. a. utgifter 2,150 samt kostnaderna för
potatisens lastning 50 mk. Sistnämnda belopp antecknas ej i om,kostnads-
kontot, utan i varukontot ('potatiskontot) och detta åter fås då länets
Livsm. kommission betalar potatisräkningen, vari ingå jämväl lastnings-
kostnaderna och vilken räkning redan införts å Livsmedelskommissionens
konto ävensom å potatiskontot.

Mars avslutas på samma sätt som februri och till summorna för mars
månad adderas slutsummorna för januari—februari, varvid slutsummorna
för januari mars erhållas.

Vid varje månads slut bör göras råbalans på samma sätt som gjordes
i slutet av januari, ehuru här ej ansetts nödigt att göra sådan för februari. 1
slutet av mars erhålles följande råbalans:

Dagboken.
Dobet Kredit

kassakonto 87,390: 75,600:
personkonto 307,610: 20 338,252;
varukonto 105,812: 90,800:
omkostnadskonto 5,450; 2,110; 20
vinst- och förlustkonsto . 500:

506.762; 20 506,762; 20

Beskontran.
Debet Kredit

Föreningsbanken 200,000:
Länets Livsm. Kommission 11,680: 20 4,047:
Löpande räkning 220,000; 67,800:
O. Petas 24,540: - 15,000:
Handels- och Industrikom. 16:

256,220: 20 286,862;

Skillnaden mellan kredit- och debetsidornas slutsummor är densamma
i dagbokens personkonto som reskontra uppvisar och äro konti således
överensstämmande.



Varuboken.
Debet Kredit

Havrekonto 30,000: 22,500;
Säck-konto 1,500: 930:
Rågmjölskonto 21,580: 18,000:
Havregrynskonto 19,400: 21,000:
Grynavfall skonto 4,900:
Livsm. K:ns kort 47:
Handels- och Industrikom.

kort 15:

77,442: 62,430:

Skillnaden är även i detta fall överensstämmande mellan de olika
sidornas slutsummor i dagbokens varukonto och varuboken.

Som exempel göres ytterligare bokslut för dessa tre månader (i verk-
ligheten göres bokslut endast en gång om året). För detta ändamål upp-
göres först inventariet, till vilket direkt erhålles;

saido från kassakontot 11,790;

från reskontra:
tillgodohavande från löpande räkning

(skillnaden mellan debet- och kredit-
sidorna) 152,200:

fordran hos O. Petas 9,540:
d;o hos länets Livsm. kom 7,633: 20
ävensom skuld till Föreningsbanken .... 200,000;
och Handels- och Industrikom 15:

Varulagret fås däremot ej från böckerna utan bör det tagas sådant
det i verkligheten är i lagret. Sålunda befinnes det, att å lagret finnes
19 kg mera havre än vad havrekontot i varuboken utvisar, medan råg-
mjöl finnes 15 kg mindre än vad motsvarande konto anger, varförutom en
tomsäck försvunnit. Prisen å varorna angivas i inventariet till de belopp.



som desamma vid anskaffningen kommit att kosta. Sålunda blir råg-
mjölets pris 1 mk 69 p. per kilogram; havregrynens pris 2 mk. 59 p. per
kilogram. Å säckarna sättes det pris till vilket de noterades i inventariet
för den 1 januari. Det sålunda uppgjorda och prissatta inventariet utvisar
en vinst av 188 mk 35 p. Då även föregående års förlust, 500 mk härigenom
blivit betäckt, utgör den faktiska vinsten för dessa 5 månader 688: 35 mk.
Det sålunda erhållna resultatet bör ytterligare kontrolleras och detta
sker med tillhjälp av vinst- och förlustkontot. Då rörelsen givit vinst, har
densamma självfallet i detta fall uppkommit av varuhandeln. Beräk-
nandet av denna vinst, den s. k. försäljningsvin sten, har i cirkuläret be-
skrivits, varför här göres endast själva uträkningen. Från slutsumman ä
varukontots debetsida 105,812 mk subtraheras det återstående lagrets
värde 19,040: 15 mk, då som rest erhålles 86,771: 85, som utgör den för-
sålda mängdens anskaffningsvärde eller självkostnadspris; varukontots
kredit utvisar 90,800, som med 4,028: 15 mk överskjuter självkostnads-
priset; försäljningsvinsten år såleder 4,028: 15 mk. Denna vinst införes
i vinst- och förlustkontots kredit och samtidigt i varukontots debet. Pör-
säljningsvinsten är resultatet av de vid de olika varornas försäljning
erhållna vinsterna och förlusterna. Ur varuboken erhålles vinsten eller för-
lusten å de olika varorna genom att använda samma uträkningssätt som
för varukontot i dess helhet. Sålunda erhålles:

vinst å havrekontot (föranledd av mervikt) 28: 50
vinst å rågmjölskontot 1,126: 65

» » havregrynskontot 2,895:

Summa vinst 4,050; 15

Däremot utvisar säckkontotförlust (förkommen säck) 3:
och kortkontot 19:

Summa 22:
Skillnaden 4,050: 15—22 - 4,028: 15.

Den sålunda erhållna vinsten antecknas i motsvarande varukontos
debetsida liksom ock eventuell förlust å motsvarande kontis kredit, såsom
här i kort- och säckkontot är fallet.



Då förlusterna subtraheras från vinsterna, erhålles försäljningsvinsten
4,028: 15 mk eller samma belopp som enligt dagboken. Förutom försälj-
ningsvinsten antecknas i vinst- och förlustkontot jämväl omkostnaderna,
å vinst- och förlustkontots debetsida; samtidigt införes det överförda
beloppet jämväl å omkostnadskontots kreditsida. Då vinst- och förlust-
beloppen sålunda hopsamlats å vinst- och förlustkontot, räknar man ut
vilkendera sidan är större. Är kredit- eller- vinstsidan större, har rörelsen
givit ren vinst såsom i detta fall, varvid den rena vinsten för januari—-
mars utgör 688 mk 35 p., eller då föregående redovisningsperiods förlust
medtages erhålles såsom slutlig ren vinst 188 mk 35 p.

Slutligen införas de i inventariet angivna tillgångarna å resp. kontis
kredit samt skulderna och det rena vinstsaldot å personkontots samt vinst-
ooh förlustkontots debet, samt hopsummeras, då samtliga kontis debet och
kredit böra vara lika stora. På samma sätt antecknas i varuboken åde
särskilda varukontona i kreditsidan återstående saldi och i reskontra till-
godohavandena å motsvarande personkontos kreditsida samt skulderna å
personkontots debetsida, då samtliga varu- och personkontona utjämnas
(debet- och kreditsidornas slutsummor bliva lika stora).

Då på detta sätt förfarits och alla konti såväl i dagboken som varu-
boken och reskontra överensstämma, sägas böckerna vara avslutade.



Dag-

Janua-
'■ |

■

Kassakonto. Person-
I ico :
ö j 5.' ; Bevis

!« !,, Na Debet. Kredit. Debet. j
'

» |
|p. &ntf jp. 9rhf. |p j
;| i .

Enligt inventariet;

Tillgångar:
kontanter | 16,000
varulager i
förlust |

I Skulder:
Till T. kommunen

2 j * Br. Johansson j
i i> Länets Livsmedelskommission .

6 | Upptages 200,000mk:s lån från Förenings-
-2 8 | bank. och insättes på löpande räkning 1 200,000 —!
» i 0 j Utbetalas åt Br. Johansson 6,000 (>,OOO
j6j 3 j » till länets Livsmedelskomm. . | 4,000 4.000

» 1 6 I Br. Johansson levererar:
10 8,000 kg råg å 1/60
* 1 10,000 » havra å 1/50
» 3 Betalats mod löpande räknings check....
» \lO Förmales 13,000 kg råg, varav erhålles
15 2 12,800 kg mjöl
» 7 Förmalningsarvode för föregående 780
» 7 Sänder 15,000 kg havre

20 4 till grynberedning, varav erhålles
» 9 7,500 kg gryn
* 11 och grynavfall 7,000 kg
» 9 Arvode | 1,800

Transport I 16,000 —) 12,580 210,000 i



bok.

ri 1919.

konto. Vnrukonto. Omkostnadskonto. Vinst- och förlustkonto.

Kredit. Debet. Kredit. Debet, Kredit. Debet. Kredit.

9ihf jp. | yu. 9mf. yii. j yu. Smf. |;W |p. 3mf. | fii. \
, | ! | i !

- ■

I
24,500 i

500 |i
30,000
0,000
4,000

200,000

-

12,800
15,000

37,800
j 20,800 I

20,800 |
780 '

22,600
, ! !

■

17,600
4,900 | }I ~\ I j I i267,8001 98,180 | 43,3001 | i ] 500 j 1



Janua-
. I 1

' Ii a h 8 a k o n t o. Person-co ;
O Sl 1 Bevis - ~

~~

l(S a, i Nfi Debet. Kredit. Debet.
i' ,o;- T t

Smf. j yil 9mf | Ju. 3mf. JU.

Transport 15,000 12,5801 - 210,000
120 10 j Uttages irån löpande räkning | 40,000

i » 11 Betalas T. kommunens lån 30,000; 30,000 —-

t Sändes till fördelningsställena:ili i |
■

11 \ Till Andelshandeln :

■ » 8 5,000 kg rågmjöl 1/80 0,000 —•

»10 1 2,000 » havregryn 3/ 6,000
i » 6 i 130 st. tomsåckar 3/— ; 390

13 Till handi. O, Petas:
| » 8 6,000 kg rågmjöl 1/80 9,000

1 * 10' 5,000 * havregryn 3/ 15,000
| » 6' 180 st. tomsäckar 3/ 540
]3l ! Betalas löner 1,500

! i » diverse utgifter 150
%: 55,000 44,230 279,930 -



ri 1919.

konto. Varukonto. Omkostnads konto. Vinst- och förlustkonto, j

Kredit. Debet. Kredit. Debet. Kredit. Debet. Kredit.

9mf fi!-. 3mf. \ fU. 9inf. fU. 3mf. -jii. ■ | fii. 3mf. j fti. yu.
: i i j

267,800 98,180 1 43,300 ' 5001
40,000

''

. )

A . |i : | r |J ’

|i '
9.000
6.000

390
j

’

9,000 | ■
15,000

540
1,500

; iso j-
307,8001 98,180 j 83,230 | 1,660 |

~

500 |



Februa-
j I 1 Kassakonto. Person-

oo
ö Sl| Bevis

* '\ Nfi Debet. Kredit. Debet.
IO j j [ j

&mf. ]pl 9inf. ~jii. 9mf |pi

1 Saldo från januari 10,770
5 6 i Rftkning från länets LivmedJcomm. 81/»:

17 1,000 st. mjölkkort 20/—........
17 2,000 * kaffekort 9/ | •

,

17 1,000 * tubakskort 9/
15 12 i Andelshandeln m. b. t. betalade 15,390 ;
» 141 Handlanden O. Petas » 15,000
16 91 Insattes på löpande räkning 20,000 30,000 j
25 16 j Handels- och Induetrikomm. rakning ä

19 i 1,000 st. tvålkort
1 28 Utbetalas löner 1,500

» » hyra m. m ; 150 j
41,160

Avdrages saldot för januari . [ 10,770
30,390 21,650 20,000 j— ;

Transport från januari [ 55,000 44,230 279,9801
Januari—februari j 85,390 65,880 299,930



ri 1919.

konto. Varukonto. Omkostnads konto. Vinst- och förlustkonto,

j Kredit. Debet. Kredit. Debet. Kredit. Debet. Kredit.

p 3mf jp. 9mf. p. Smf. p 9mf [ p Smf j p gjfy, p
| |

20 20
18 18
9 9

15,890
16,000 i i

i

15 - IB - j
*j 1,500

150 -

'

.

30,452 62 1,650
~

307,800 98,180 83,230 1,650 500
338,252 98,242 -1 83,230 | 3.300 600

«m - is



Mars
!

Kassakonto Person-
QO

Ö S • Bovis
95 !

Nfi Debet. Kredit. Debet.
.80

Smf. fU. 3mf. j 'fd. &ihf. fli
1 11 11 i' '

1 | Saldo från februari | 19,510

10 | Betalas Br. Johanssons räkning Vs:115 100 hl potatis 85/ 3.600
113 6,000 kg. hö —/67 4,020

151 5 På order av Länett Livsmedélshomm..
sänts till Kommunens Livsmedels-
nämnd:

il 6 100 hl. potatis 35/ i 3,500 —)
lastningskostnader i 50
2 % arvode 70

14 6,000 kg. hö —/67 4,020
1% arvode j | 40 20

|2B Erhållits från Länets Livsmedels kom... i
Statens arvode åt oroföranden för janua-

ri—mars 2,000*

i3l Utbetalas löner 2,000
» hyra m. m. utgifter....- 160

3 * lastningskostnader ; 50 i
21,510 -

I Avdrages saldo för februari 19,510
{ 2,000 9,720 7,680 20
i Transport januari—februari 86,390 66,880 299,930

87,390 76,600 307,610 20
| Enligt inventariet:

Tillgångar 11,790
Skulder 200,015
Vinst
Förlust i

87390 —' 87,390 607,625 20~



1919.

konto. V arukonto. Omkostnadskonto. Vinst- ooh förlustkonto.

Kredit. Debet. Kredit. Debet. Kredit. Debet. Kredit.

9mf jp. Smf |p. jp. 9m£ j p Smf. | p 9mf. 'p. |p.
! r-T I

■

3,500
4,020

3,500 -

50
70

4,020
40 20

2,000
2,000

150
50

7,570 — 2,150 - 2,110 20
~~

338.252 98,242 83,230 8,300 500
338.252 105,812 j 90,800 6,450

”

2,110 20 500
~

~

169,373 20 19,040 16
188 35

4,028 15 4,028 15
3,339 80 3,339 80

607,625 20 109,840 16 109.840 16 6,460
~

6,450 4,028 16 4,028 15



Inventariet den 1 januari 1919.

T., den 2 januari 1919.

A livsmedelsnämndens vägnar:

G. P:nen

1
3wf. -ju. snif. fit

Tillgångar;
Penningar:

kassa 16,000
Varulager:

5,000 kg. råg 1/60 8,000
10,000 » havre 1/50 I 16,000

600 st. tomsäckar 3/ 1,500 24,500
Förlust i 500

9mf. j 40,000

|
~~

Skulder:
| Skulder & konto:

Till T. kommun 30,000
» Br. Johansson 6,000
* Länets Livsmedelskommission 4,000 40,000

3mf 40,000



Inventariet den 31 mars 1919.

[— | i-r- —“

t 7»i. 3mf. I>i-

Tillgångar;
Penningar;

kassa 11,790
I Varulager:

6.000 kg. havre 1/60 7,628 60
2,785 » rågmjöl 1/69 4,706 66

1.000 » havergryn 2/59 1,295
7.000 » grynavfall —/70 4,900

189 St, tomsäckar 3/ , 567
I Kort;

, i Livsmedelskommissionens 28
Handels- och Industrikom 15 43 19040 ■ 16

Tillgodohavanden:
Saldo å löpande räkning 162,200
Av O. Petas « 9,640

» Länets Livsmedelskommission 7,633 20 169,373 20

200,203 35
... ■■■■■

Skulder:
Skuld:

Till Föreningsbanken 200,000
» Handels- och Industrikom 15 200,015

Vinst:
för verksamhetsperioden Vi—“Va 1919 688 35
förlust från föregående år 500 188 86

SBjc 200,203 35

T., den 6 april 1919.

A Livmädclsnämndens vägnar:

G. P:nen



1 TDebet. 1 •

il ii
| JU. 3ihf -ju

1918 j ~

Januari 25 1 Betalata 80 000
! ’ i

j 30,000 j
,

3 Hemmansägaren
1919 I I ; j

Januari i 6 1 Betalata j 6,000
j 6,000 |

■■ * '

*

6 Länets Livsmedels-
-1919

* j
Januari 5 1 Betalats 4,000 4 000 !

Mars lo 2 Potatis enl. räkning 3,620
» » | Hö * ♦ I 4,060 j2O 7,680 (20

! 3mf 11,680 ! 20
- 1

7 Förenings-
-1919 1 r
Mars 31 1 Saldo | 200,000 | |

%■_ | 200,000 ]' !

9 Löpande räk-
-1919 ! | ' | |

ji Januari 2 1 Inbetalats å kontot 1 200,000

| Februari jl6 2 * * » j 20,000 j - 220,000 i -

■ ■

j %:[ | 220,000



kommun. 3Kredit.
i " '

‘ ™r~

9rhf. JU. 3mf. j jw.

1918 j
Januari 1 1 Saldo från år 1918 80,000

30,000

Br. Johansson. 4
1919 II

Januari 1j 1 j Saldo från år 1918 j 6,000 :

i 9mf 6,000 j

kommission. 6
1919 *

Januari 1 1 Saldo från år 1918 4,000
Februari 5 2 Kort enligt räkning 47 47 _

Mars. 31 Saldo 7,633 20
%: 11,680 2Ö~

bankens Lånekonto. 8

I 1919 |||
Januari j 2 1; Upptagits lån 200,000

j I 200,000
~

ning. 10
j 1919 ;

Januari 10 1 Uppgivits check å Br. Johansson i 27,800
25 1 Uttagits å kontot 40,000 67,800

( Mar*. 31 Saldo 152,200
9m£ | 220,000



"

Debet. Andels-

3rhf. p. Smf. ] p,

1919
Januari 25 1 5,000 kg. rågmjöl 1/80 9,000 j■ * » 12,000 » havregryn 3/ 6,000

jo » i 130 st. tomsäckar 3/ j 390 | 16,890

—2— | | 15,390

13 Handlanden
1919

Januari 26 , 1 5,000 kg. rågmjöl 1/80 ■ 9,000
o » 6,000 o havregryn 3/ 15,000
o| » 180 st. tomsäckar 3/ 540 24,540

I 24,640
1 1 1

; |

15 Handels- och Industri-
-1919 j j |
Mars. 31 1 Saldo | ! 16 j

fl» [ j 15 |



handeln m. b. t. „ ...

12
Kredit.

iu. 9nif yu.

1919
Februari 16 21 Betalats 15,390 15,390

i i
j 15,390 |

O. Petas. 14
1919

Februari |l5 2 Betalats 15,000 ' 15,000
Mars ■l6 Saldo 9,640

%: 24,540
~ ' - ■ ■

<ommissionen, Helsingfors. 16
i 1919 i! Februari 26 ’ 2 1,000 st, tvålkort 15 15

j Smy: 15



Debet. Råg '

Kg. k jw.

1919 ;

Januari 1i l Saldo trän år 1918 c 5,000 1/60 8,000 j
10 I» Av Br. Johansson I 8,000 » 12,800 I— |

,

Summa 13,000 20,800

3 Havre-
-1919

Januari 1 1 Saldo från år 1918 10,000 1/50 16,000
10 » Av Br. Johansson 10,000 » 15,000

Mervikt 19
Vinst 28 60

| Summa 20,019 30,028 50

6 Säck-
-1919 st-

Januari 1 l Saldo från år 1918 600 3/— 1,500

■

1
Summa 500 1,500 i

7 Rågmjöls-
-1919 | kg.

Januari 16 1 Erhållits från kvarnen | 12,800 20,800
Betalats förmalningsarvode 780

Mars 31 » Vinst 1,126 66
! fe

Summa | 12,800 22,706 ■ 66



lager'

, Kredit.
8

j—p-, 1 1 1Kg. ä Smf 7H.

tj ' i
1919

i Januari IB ; 1 Sänts till förmalning 13,000 1/60 20,800
i

Summa 13,000 | 20,800
. j j

lager. 4

1919 I
Januari !20 1 Sänts till kvarn till grynberedning 16,000 1/50 22,500

Mars 31 Saldo enligt inventariet 6,019 1/50 7,628 60

'j i i
Summa 20,019 : 30,028 50
“II "

|

lager. 6

1919 j| Ht. •
Januari j25 j 1 Sänts till Andelshandeln 130 j3/ 390

I*. ■» » »O, Petas 180 \ 3/- 540
Förkommit J |

Mars i3l i Förlust 3
Saldo enligt inrentariet 189 | 3/ 667

Summa 500 1,500 |
. : '

lager. 8
1919 | I i kg-

Januari j25 | l' Sänts till Andelshandeb 5,000 1/80 9,000
* ; * * »O. Petas 6,000 » 9,000

Viktförlust 16 :

Mars 31 Saldo enligt inventariet j 2,786 j 1/69 4,706 65

Summa] 12,800 | 22,706 65



9
Debet. Havregryns-

-1 |' H.lll l| II ■ ml-.—l ■ - [""
." | II I I 111.111 181

Kg. : ä 9mf. yu.
I

1919
| Januari 20 1 Erhållits från kvarnen 7,500 17,000

» » Utbetalats arvode för förgryning 1,800
Mars 31 : ; Vinst 2.895

Summa 7,500 22,295

ji Grynavfalis-

i 1919 i i r
Januari ■2O 1 1 Erhållits från kvarnen I 7,000 —/70 4,900 |

Summa | 7,000 4,900

13 Hö-
-1919 ] j IMars 10 1 I Inköpts av Br. Johansson per kontant j 6,000 ! —/67 4,020

Summa j 6,000 4,020

*

16 Potatis-
-1919 hl -

Mars 10 2 Inköpts av Br. Johansson per kontant 100 36/ 3,500 j
31 » Betalats lastningskostnader för potatis 60 |

Summa 100 3,650 j



lager' Kreau.
10

i i | 1
Kg. k Slmf. fHj! I |

1919
Januari 26 1 Sänts till Andelshundeln 2,000 3/— 6,000

» * » » O. Petas 5,000 3/ 15,000
Mars 31 Saldo enligt inventariet j 500 j 2/69 1,295

Summa | 7,600 22,296
' 'i

lager. 12

1919 ill I
Mars !31 i Saldo enligt inventariet j 7,000 /70 4,900

Summa! 7,000 ! 4,900

: ' .i, ' ■;

lager. 14

1919
Mars ilO 2 I Sänts till Länets Livsmedels kom j 6,000 j —/67 4,020 j

Summa 6,000 j 4,020

lager. ! 16
1919 hl-

Mars 10 2 Sänts till Länets Livsmedels kom | 100 36/80 3,650

Summa 100 3,660



17
_ , ,

Lager av från Länets Livs-Debet.

I I st- f!«|
—

1919
Februari 6 2 Länets Livsmedelskom. mjölkkort 1,000 20/ 20

» » t> * kaffekart 2,000 9/ 18
» » » » tobakskort 1,000 9/ 9

I■J

i ■ I
I

Summa j 4,000 47

19 Lager av från Handels- och
1919 j i

Febmari 25 2 Handels- och Industrikommissionens tvälkort j 1,000 | 15/ 15
Summa | 1,000 16



medelskommission erhållna kort. „
...

18
Kredit

st. sv nl,OOO '

1019
Februari 28 Utdelats åt korthush. mjölkkort 500

» * * » kaUekort 1,000
Mars 31 Förlust 19

* Såldo enligt inventariet: mjölkkort . 600 20/ 10
» » , » kaffe- och tobaks-

kort 2,000 9/ 18

Summa 4,000 47

Industrikommissionen erhållna kort. i /SO

I 1919
Mara 31 j Handels- och Indtstrikom. tvålkort 1,000 18/ 15

' Summa 1,000 16



Helsingfors 1919 Statsrådets tryckeri


