
FOLKFÖRSÖRJNINOSMINISTERIET
Helsingfors,

den 17 september 1945.

Ff-blankett N:o J 317.

Inventering den 30. 9. 1945 av förråden av konsumtionsförnödenheter.

Inventering av rajedanaiärrundia kansiumtioinsförnö-
denheiter bör verkställas i hela; landet den 30 sep-
tember.

De förnödenheter, som skola inventeras.

Inventeringen gäller:
a) partiaffärer,
b) minutaffärer,
c) kemikalieaffärer,
d) järnaffärer,
e) förpiägriingsrörelser samilt
f) bagerier

och omfattar följande förnödaiihetier:
1) spannmål och spannmålsprodukter,
2) socker och sockiersirap,
3) salt,
4) närings- och maitfieitit,
5) ikaffecrsättning,
6) sackarin,
7) tobaks!abrifcait,
8) tväitt- och rianigöringsimiedel (även Infarten),
9) rakpr-eparait samt

Partiaffärer.

10) potatismjöl.

Inventeringsblanketten.

För uppgörande av invenitieringiaanimäilan begag-
nas iinivieniteriingsblainkieitit J 316. I fråga, om socker
Sch. sockersdrap bör dessutom blanfeertit J 319 (par-
tiaffärer) eller J 318 (miniuitaffärer) ifyllas.

Denna inventerinigisblanköbt bör i två exemplar
senast den 6 oktober tillställas den folkförsörjinmigs-
nämnd, där affärens kointrollikonitoin beiträffande
ovannämmda förnödenheter föras, samt ovan-
nämnda övriga bkinketter senaisit den 14.10. 1945.

Verkställandet av inventeringen.

Partiaffärer, som inlämna månadsredovisning för
spannmålsprodukter till Statens Spannmålsförråd,
behöva i inveniterjingsblanketten icke ifylla den
punkt, som berör spannmål och spannmålsproduk-
ter. Dock böra paaftdaiffärema uppgöra den redo-
visning för september, som skall inlämnas till
Statens Spannmålsförråd, i överensstämmelse med
inventeringen!, så att lagmmgs- och distributions-
uinderskottet därav framgår.

Pantiaffärema uppgiva icke tilläten, gmndlager-
mängd i fråga om kaffeersättning, närdmgs- och
matfett, sackairin och tobaksfabrikat, emedan så-
dana, icke fastställts för pantiaffärerna.

l>e uppgifter som lämnas böra basera sig på
faktiskt verkställd inventering av förråden, så att
eventuella, lagrings- och distribuitionsunderskoitt i
fråga om alla de förnödenheter, som skola, inven-
teras, kamma, till symes. I det fall, att invente-
ring av en eller annan, orsak icke kan verkställas,
bör på invenitieringsblankieltten; uttryckligen namnaLS,
ätit förråden icke inventerate, samt orsaken därtill.

Minutaffärer.

Förutom, de i lager befintliga mängderna förniö-
denheitier, böra minutaffärerna på
blanikeitten uppgiva även de förnödenheter de ä.nnu
icke anskaffat eller erhållit mot av dem innehavda
eller till andra, it. ex. till partiaffärer eller fabri-
ker, översända ainskaffningsbevis. Dylika anskaff-
ningsheviis äro de inköpstillsitånd affären erhållit-
av folkförsörjningsmymdigheterna samt, beträf-
fande varor, för vilka nedovismiiaigskiointsyslbemet itdtll-
lämpas, de kuponger och inköpstillstånd (ävensom
försvarsväsendets uittagningsbevis), mot vila mi-
nuitaffärer överlåtit förnödenheter och mot vilka
den sedan anskaffar nya förnödenheter. Likaså
böra de kuponger, inköpstdllsitånd ni. ni. uppgivas,
vilka icke redovisats inför foilkförsörjniinigsnämndeu.

Minuitaffärerna böra. på invenferimgsblanketten
anteokna även de tillåtna grundlagermängderna be-
träffande kaffeersättning, närings- och matfett,
sackarin och tobaksfabrikat, för- att man i sam-
band med inventeringen skall kumnia. klargöra
eventmella, lagringsl- och distribuitionsuiiderskott.
Härvid böra de tillåtna gruindlagermängderna, upp-
givais sådana de äro enligt folikförisörjningisnämn-
dens anmäla;n med alla av folkförsiörjningsimyn-
dighieiterna godkända, ökningar och minskningar.

Kemikalieaffärer.

Kemikalieaffärerna böra ifylla imvienfcringsblain-
kötten i fråga om isackarin, tvätt- och
medel (även lutsteni) aamit nakpreparait, med beak-
tande av vad ovan nämnts beträffande mifltiurtaf-
färer.
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Järnaffärer.

Järnaffärerna skola ifylla mvenitemngsblaaikeititen
i fråga om tvätt- och rengöringsmedel (även lut-
sten.) siamih rakpreparat, med beaktande av vad
ovan nämnts beträffande minaitaffärer.

Förplägningsrörelser.

Förplägningsrörelserna! böra ifylla inventierings-
bi ainkeittein i fråga om spannmålsprodukter och to-
balksfabrilkait samt uppgiva den i lager befintliga
mängden 'kaffeieraäittining.

Närings- och matfett.

Enligt inventeriingsrapportblainkettien N:r J 316,
punkt C, Närings- och matfett, bör dessutom blan-
ketten J 323 dier J 324 ifyllas. Dessa blanketter
bomma likväl ■ icke att utdelas, utan inventerimg.s-
rapporitan. inlämnas till ff-nämmderna utan, dem.

Affären bör likväl komplettera sina uppgifter i
punkt C om närings- och matfett genom att därstä-
des anteckna, förutom lagermängden, 6) antalet
annorstädes sända och icke ytnyttjade inköpstill-
stånd, mot vilka icke anskaffats eller erhållits fett,
samt 7) den tillåtna grundlagermängden.

Bagerier.

Bagerierna böra lämna, uppgifter beträffande
spaninmåiliSiprodukitier.

Spannmål och spannmålsprodukter.

Tobaksfabrikat.
Tobaksifahrikaiten böra, omräknade i poäng, upp-

givas enligt gällande poäingtabell.

Färskt bröd bör uppgivas i torrvikt, varvid från
det färska brödets vikt en fjärdedel avdrages.

Statens Spannmålsförråds ombudsaffärer böra
särsikilt för sig och på särskild blankett (VV-blain-
katit 32) uppgiva den i taffarens lager befintliga
mängden a,v spannmål, tillhörande, Statens
målsförråd, Denna anmälan tillställes Statens
Spaiimmålsförråd.

I deitta samimanhamg påpekas, att fr. o. m. den
1. 10. 1945 får 300 g käx, makaroner och mamnia,-

gryn överlåtas per ikort mot oiunderatreekade, bröd-
kortskuponger genom att samtidigt specialkupong
N:r 100 avskiiljes. Hela vetegryn få lutan begräinsi-
miing övierlåtas mot, ounderstreckade' kuponger. Till
följd härav sko]a, mängderna av käx, makaroner,
mannagryn och hela vetegryn fr. o. m. den 1. 10.
1945 överföras på kontot för ounderstreckade ku-
ponger.

Tvätt- och rengöringsmedel.

Tvål bör uppgivas enligt vikltsmämgdieii och icke
per styck. Emedan två olika sLag av fintvål finnas
i handeln, nämligen 40 % och 80 %, böra dessa
antecknas särskilt sålunda, att 40 % fintvål anteck-
nas såsom sådan direkt i additionskoilumnien (F 2),
medan däremot 80 % tvål antecknas såsom sådan
i förkol uinnen, och multiplicerad med två i mot-
svarande additionsfcoilumn (F3).

Redovisningar samt avdrag av lagrings-
och distributionsunderskotten.

1 redovisningarna för den distributionisperiod för
spannmål, spannmålsprodukter, tvätt- och rengö-
ringsmedel samt rakpreparat, som begynner den 1
oktober, böra såsom grundlager antecknas de mäng-
der, som överensstämma med inventeringen.
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