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Ff-blankett N:r J 400.

Inventering av förråden av konsumtionsförnödenheter den 31. 12. 1948.
Inventering av nedannämnda konsumtionsförnö-

denheter bör verkställas i hela landet den 31
december.

De förnödenheter, som skola inventeras.

inventeringsblanketten, som berör spannmål och
spannmålsprodukter. Partiaffärerna böra likväl
uppgöra den redovisning, som skall inlämnas till
Statens Spannmålsförråd för december månad, i
överensstämmelse med inventeringen, varför even-
tuellt lagrings- och distributionsunderskott bör
framgå av densamma.Inventeringen berör:

a) partiaffärer,
b) minutaffärer,
c) kemikalieaffärer,
d) järnaffärer,
e) förplägningsrörelser samt
f) bagerier

och omfattar följande förnödenheter:
1) spannmål och spannmålsprodukter,
2) hårt socker och utländskt kristallsocker,
3) mejerismör,
4) närings- och matfett,
5) tobaksfabrikat,
6) tvätt- och rengöringsmedel,
7) toalettvål,

Partiaffärerna uppgiva icke de tillåtna grund-
lagren i fråga om socker, mejerismör, närings-
och matfett samt tobaksfabrikat, enär sådana
icke fastställts för partiaffärerna.

8) rakpreparat,
9) kortkaffe,

10) skattekaffe,
11) russin och aprikoser,
12) chokladkakor.

För uppgörande av inventeringsanmälan använ-
des inventeringsblankett N:r J 399.

Denna inventeringsblankett bör i två exemplar
senast den 8 januari tillställas den folkförsörj-
ningsnämnd, där kontrollkontona för affären i
fråga om ovannämnda förnödenheter föras.

Inventeringens utförande.

De givna uppgifterna böra basera sig på fak-
tiskt utförd inventering av lagren, så att even-
tuella lagrings- och distributionsunderskott i frå-
ga om alla de förnödenheter, som inventeringen
berör, komma till synes. För den händelse inven-
teringen av någon orsak icke kan verkställas, bör
på inventeringsblanketten uttryckligen nämnas,
att lagren icke inventerats, ävensom orsaken
därtill.

Minutaffärer.

Minutaffärerna böra på inventeringsblanketten
uppgiva, förutom de i lager befintliga mäng-
derna av förnödenheter, även de grundlagersys-
tem underkastade mängder, som affären ännu
icke anskaffat eller erhållit mot av densamma
innehavda eller till annan, t. ex. partiaffär eller
fabrik, översända anskaffningsbevis. Sådana an-
skaffningsbevis äro de inköpstillstånd affären er-
hållit av folkförsörjningsmyndighet samt kupon-
ger ävensom försvarsmaktens anskaffningsbevis,
mot vilka minutaffären överlåtit förnödenheter
och mot vilka den anskaffar nya sådana.

Partiaffärer.

De partiaffärer, som inlämna månadsredovis-
ningar över spannmålsprodukter till Statens
Spannmålsförråd, behöva icke ifylla den punkt på

Alla de mängder förnödenheter, som skola in-
venteras och som äro underkastade grundlager-
systemet, jämföras hos folkförsörjningsnämnden
med affärernas grundlagerkort, PP-blankett N:r
J 287.

Kemikalie- och järnaffärer.

Kemikalie- och järnaffärerna böra ifylla inven-
teringsblanketten i fråga om tvätt- och rengö-
ringsmedel, toalettvål samt rakpreparat med beak-
tande av vad ovan sagts beträffande minutaffär.

Förplägningsrörelser.

Förplägningsrörelserna böra ifylla inventerings-
blanketten i fråga om spannmålsprodukter och
tobaksfabrikat.

Bagerier.
Bagerierna böra lämna uppgifter i fråga om

spannm ålsprodukter.
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Spannmål och spannmålsprodukter.

Färskt bröd bör uppges i torrvikt, varvid från
vikten på färskt bröd avdrages en fjärdedel.

Statens Spannmålsförråds ombudsaffärer böra
uppge de i lager befintliga mängderna av Statens
Spannmålsförråd tillhörig spannmål endast för
Statens Spannmålsförråd med begagnande av dess
redovisningsblanketter.

Mejerismör.

Kortkaffe.
På inventeringsblariketten bör endast det i

lager befintliga antalet paket uppgivas.

Skattekaffe.

På inventeringsblanketten bör endast det i
lager befintliga antalet paket uppgivas.

Russin och aprikoser.

Affärens lager av russin och aprikoser bör upp-
givas enligt vikt.Lagret av mejerismör bör såsom tidigare uppges

i den härför reserverade punkten (C) på inven-
teringsblanketten.

Närings- och matfett.
1 fråga om närings- och matfett har invente-

ringsblanketten bibehållits oförändrad sålunda,
att för anmälan om bondsmör reserverats en egen
rad (D 5) på blanketten samt för anmälan om
edamer- och hushållsost en rad (D 3).

Chokladkakor.
Lagret av chokladkakor bör uppgivas enligt

stycketalet.

Redovisningar samt avdrag i fråga om lagrings-
och distributionsunderskott.

Tobaksfabrikat.

Tobaksfabrikaten böra uppges, omräknade i
poäng, i enlighet med den gällande poängtabellen.

Tvätt- och rengöringsmedel.

Byktyål, såpa och flytande tvål böra uppgivas
enligt vikt.

Toalettvål.

I lagret befintlig 80 % toalettvål bör uppgivas
enligt stycketalet.

Rakpreparat.
Bakpreparaten, med undantag av rakpulver i

lösa förpackningar, böra likaledes uppgivas en-
ligt stycketalet och icke enligt vikt.

I enlighet med reglementeringsbestämmelserna
få partiaffärerna vid den inventering, som skall
verkställas den 30 december, på basen av särskild
utredning avdraga det lagrings- och distributions-
underskott, som uppkommit under tiden juli—
december. Enligt det ovan sagda få minutaffä-
rerna för samma tid avdraga det uppkomna
lagrings- och distributionsunderskottet i fråga om.
spannmålsprodukter. Sådant underskott i fråga
om grund! agersystemet underkastade förnöden-
heter får vid inventeringen icke avdragas. För
tvål och såpa, toalettvål samt rakpreparat till-
låtes ej heller något lagrings- och distributions-
underskott. De lagrings- och distributionsunder-
skott, som skola avdragas, böra överensstämma
med fakta och få icke överstiga tillåtna lagrings-
och distributionsunderskott.

Undertecknandet av inventeringsanmälningen.

Inventeringsanmälningen bör förses med affä-
rens officiella underskrift. Dessutom böra två
personer, som varit närvarande vid inventerings-
tillfället och av vilka ingendera är affärens ägare
eller ansvariga föreståndare, genom sin under-
skrift bekräfta anmälningens riktighet.

Helsingfors 1948. Statsrådets tryckeri.


