
FF-blankett N:r E 191.
Redovisningen bör avfattas i tre exemplar. Ett exemplar stannar hos mejeriet
och de två andra exemplaren böra tillsammans med bifogade eventuella redo-
visningar från uppköparaffärer samt verifikat över anskaffning och överlåtelse
av produkter översändas till den lokala folkförsörjningsnämnden. Det ena
exemplaret av mejeriets och uppköparaffärernas redovisningar samt alla veri-
fikat utom försvarsväsendets uttagningsbevis, kvarstanna hos folkförsörjnings-
nämnden. Det andra exemplaret av mejeriets och uppköparaffärernas redo-
visningar returnerar folkförsörjningsnämnden försett med sina kontrollanteck-
ningar jämte försvarsväsendets uttagningsbevis till mejeriet, som översänder
dem till centralaffär för mjölkhushällningsprodukter.

Mejeriets namn och

noggrann postadress.

Redovisning över de mjölkhushållningsprodukter, som mejeri och uppköparaffär, vilken till mejeriet avgiver
reglementeringsbestämmelserna föreskriven redovisning, under månad 194 anskaffat,

tillverkat, överlåtit och har i lager,
A. Mjölkhushållningsprodukter, som mejeriet självt anskaffat, tillverkat, överlåtit och har i lager.

Anskaffning av mjölk:
Folkförsörjningsnämndens anteckningar:

1. Den första i månaden fanns i lager (återstod från föregående
månad) :

helmjölk liter 1)

Anskaffning av mjölk:
2. B-exemplar av mottagningsbevis

grädde (8 —10 %) 1 eller som mjölk
(Omräknats till mjölk genom multiplikation med talet 2.)

grädde ( %) kg eller som mjölk ....

Annan än ovan angiven, till försäljning för konsumtion
tillåten grädde, vars fetthalt utgör B—lo8— 10 %, omräknas här
och i det följande till mjölk sålunda, att antalet fettkilo-
gram multipliceras med talet 27.)

a

ii

för mjölk och grädde (grädden
omräknad till mjölk) :

2. Mottagits under månaden direkt från boskapsinnehavare,
andra mejerier eller handelsaffärer:

st. motsvarande kg eller == liter

Överlåtelse av mjölk:

helmjölk

3. Mt köpkortets beställningskup st. motsvarande
M 2 „ „ „

99

M 3 „ „ „

grädde (8—10%) 1 eller som mjölk (2 X
gräddmängden )

M 4 „ „ „

Si ~ ~ „ ~

grädde ( %) kg eller som mjölk ....

(Avskrifter av till mjölkleverantörerna överlämnade mot-
tagningsbevis medfölja.)

Ökning (eller minskning) på
grund av månadens tredje
distributionsperiods växlande
längd 11

99 Inköpstillstånd (FF-blankett
N:r J 7) j;

99

Mjölkens medelfetthalt %.
4. Uttagningsbevis med försvars-

ministeriets stämpel 99

99 99

99

Sammanlagt

99

1.

99

ii

liter
Förbrukning av mjölk:

a) mjölk, som berättigar till stabiliseringspremie för kon
sumtionsmjölk:

3. Överlåtits för konsumtion
helmjölk som sådan liter

~ „ homogeniserad »I

grädde (8—10%) 1 eller som mjölk (2 X
gräddmängden)

(Köpkortskupongerna och inköpstillstånden medfölja.)

Sammanlagt st. motsvarande = 1.
8. A-exemplar av mottagnings-

bevis för mjölk (FF-blankett
N:r J 89) 7J

4. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel
(Uttagningsbevisen medfölja.)
b) mjölk, för vilken stabiliseringspremie för konsumtions-

99

mjölk icke erlägges:
5. Överlåtits till personalen som naturaprestation

(Enligt närslutna förteckning.)
99

6. Använts för beredning av smör (grädde omräknad till mjölk) „

7. Använts för beredning av ost „

8. Mot mottagningsbevis till annat mejeri (mottagningsbevisens
A-exemplar medfölja, FF-blankett N:r J 89)

„

9. I lager vid månadens utgång
~

10. Berednings-, lagrings- och distributionsunderskott ' „

Punkterna 3—lo sammanlagt liter
Beredning av mejerismör:
11. Mejeriets eget smör i lager eller under transport till central-

affär, men icke antecknat i dennas förteckningar över an-
lända försändelser den första i månaden (återstod från före-
gående månad) kg

12. Av den i punkt 6 nämnda mjölkmängden erhållits smör „

13. Av den i punkt 7 nämnda mjölkmängden erhållits vasslesmör „

I punkterna 11—13 göres anteckning enligt tillverkningsvikten. __________________________________

Sammanlagt kg

Mjölkåtgången per smörkilogram utgjorde kg
Den erhållna smörmängden per fettkilogram
utgjorde kg

Överlåtelse av mejeriets eget smör:
a) smör, som berättigar till stabiliseringspremie för mejeri-

smör:
14. Till centralaffär för mjölkhushållningsprodukter mot inköps-

kvitto eller på order av centralaffär till lokala minutaffärer
(såsom överlåtet får antecknas endast sådant smör, som an-
mälts såsom till centralaffären under månaden anlänt smör) kg
(Motsvarande inköpskvitto medföljer.)

15. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel
(Uttagningsbevisen medfölja.) "

16. Mot köpkortskuponger och inköpstillstånd
„

I punkterna 14—16 göres anteckning enligt försäljningsvikten.

Sammanlagt st. motsvarande
Antecknats hos folkför-
sörjningsnämnden av: ..

liter å 1/11 (1/21) =mk
(Stabiliseringspremie för konsumtionsmjölk)

I

1.

■-«—ii^—— . •—■—■——•—

Folkförsörjningsnämndens anteckningar:
Överlåtelse av mejeriets eget smör:

14- Inköpskvitton för mejerismör:
Andelssmörexportaffären Va-
lio m b t st motsvarande - kg
Centrallaget Enigheten m.b.t „ „

-—

== n
Ålands Centralandelslag m.b.t ~ ~

=

:—-

"
—

"

Sammanlagt st. motsvarande kg
15. uttagningsbevis med försvars-

ministeriets stämpel st motsvarande =kg
16 F och Q köpkortets kuponger —

. = "

=

"~

"

» " —= n

Inköpstillstånd (FF-blankett
N^r J 7)

„ „ n

Sammanlagt st. motsvarande =- =kg

Antecknats hos folkför-
söriningsnämnden av

kg å 20/— (22/—) =mk
(Stabiliseringspremie för mejerismör)

Transport kg

1) Kilomängderna omräknas till liter genom multiplikation med talet 0.97.



Transport kg

b) smör, för vilket stabiliseringspremie icke erlägges:
17. Utan kort (försäljningsvikt):

Till mjölkleverantör enligt närslutna förteckning ;>

Till personalen enligt närslutna förteckning 9t

18. Smör i lager eller under transport till centralaffär, men icke
antecknat i dennas förteckningar över anlända försändelser
den sista i månaden (tillverkningsvikt)den sista i månaden (tillverkningsvikt) „

19. Berednings-, lagrings- och distributionsunderskott »

Punkterna 14—19 sammanlagt kg
-

Beredning av ost:

20. Ost i lager den första i månaden (återstod från föregående

månadV

£. st kg*

~
*

??

„ ~
*

21. Ost, beredd av den i punkt 7 nämnda mjölkmängden:

sort . st kg *

» »*

„ »
*

a ___________________________-—«..————————

~...,,=. +i i„„^„wMjolkatgangen per ostkilogram

utgjorde kg Sammanlagt st. kg
"~" III

i

Folkförsörjningsnämndens anteckningar:

överlåtelse av ost:

23 Inköpskvitton för ost (FF-blankett N:r J 251):

Valio st. motsvarande ost av st. kg

Enigheten st. motsvarande ost av st. | i„
Maamiesten

Kauppa st. motsvarande ost av st. | s„
Reinhold Smeds

& Co st. motsvarande ost av st. =

„

Sammanlagt st. motsvarande ost av st. kg

Antecknats hos folkför-
sörjningsnämnden av:

■!!■——11111 lI —■! ■I I WIIPIIII— l„_lll" _
—ll„lW_il_—

22. Viktförlust under lagringstiden % eller sammanlagt kg

Punkterna 20—22 sammanlagt kg

Överlåtelse av ost:
a) Ost, som berättigar till stabiliseringspremie för ost:

23. Till centralaffär för mjölkhushållningspro-
dukter eller partiaffär för ost mot inköps-
kv itto st kg kg å 10/— (11/—) =mk
(Inköpskvittona medfölja.)

b) Ost, för vilken stabiliseringspremie icke erlägges:

st.

(Stabiliseringspremie för ost)

24 st kg *

25.

26. Ost i lager den sista i månaden:

it

sort: st "
*st ii

*
!> "

11

Centralaffärens anteckningar:

Punkterna 23—26 sammanlagt ■■■■ kg

*

Mejeriets anskaffning av bondsmör:
27. Bondsmör i mejeriets lager den första i månaden (återstod

från föregående månad): cg

28. Mejeriet anskaffat från boskapsinnehavare, som levererat
mjölk till detsamma, mot mottagningsbevis bondsmör under \

månaden ; " '

(Avskrifter av mottagningsbevisen medfölja.)

29. Mejeriet anskaffat av minutaffärer för

Anskaffats bondsmör = ~k»

Underskott (32) kg

räkning
(namnet på centralaffären för mjölkhushållningsprodukter eller bondsmör)

mot inköpskvitto (FF-blankett N:r J 250) m

(B-exemplaren av inköpskvittona böra särskilt för sig till-
ställas den centralaffär för mjölkhushållningsprodukter, från
vilken inköpskvittona erhållits. Verifikat över denna an-
skaffning företes icke folkförsörjningsnämnden.)

Punkterna 27—29 sammanlagt kg

Överlåtelse av bondsmör, som mejeriet anskaffat:

30. överförts till ovan i punkt 29 nämnda centralaffärs lager kg

(Avskrifter av leveransanmälningarna FF-blankett N:r J 55
medfölja.)
Överlåtits för ovannämnda centralaffärs räkning:

Mot köpkortskuponger »

Mot inköpstillstånd »

Med stöd av leveransanmälan till affärer, som bedriva
minuthandel "

Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel ~

(Köpkortskupongerna, inköpstillstånden. avskrifterna, av
leveransanmälningarna och uttagningsbevisen medfölja.)

*

.. Bondsmör i lager den sista i månaden »

32. Lagrings- och distributionsunderskott »

Sammanlagt kg

Tillåtet underskott kg »i

Stabiliseringspremie erlägges för kg

Antecknats i centralaffären av:

å 19/— (21/—)=____

(Stabiliseringspremie för bondsmör)

Folkförsörjningsnömndens anteckningar:

Mejeriets anskaffning av bondsmör:
28. Avskrifter av de av mejeriet

utfärdade mottagningsbevisen
(FF-blankett N:r J 89) st. motsvarande=

__

~
: lrg

Överlåtelse av bondsmör, som mejeriet anskaffat:

30. F och G köpkortets kuponger st. motsvarande —

=

>> » s> >> E_E »

?> >> >> >> =
„

Inköpstillstånd (FF-blankett

Uttagningsbevis med försvars-
ministeriets stämpel ~ „

=

„

Avskrifter av leveransanmäl-
ningarna (FF-blankett N:r
J DOj .. . j —

~~ ■ ____: }f

Sammanlagt st. motsvarande = =kg

Antecknats hos folkför-
sörjningsnämnden av:

* Vid platsen för de med stjärna betecknade kilomängderna kan det uppskattningsvis beräknade medel-
antalet kilogram antecknas.



B. Sammandrag av de mängder mjölk och bondsmör, som handelsaffärer, vilka till mejeriet inlämnat i reglementeringsbestämmelserna före-
skrivna redovisningar, från boskapsinnehavare anskaffat, tillverkat, överlåtit och ha i lager.

Anskaffning av mjölk:

Ib. Den första i månaden hade de handelsaffärer, vilka till
mejeriet inlämnat redovisningar, i lager sammanlagt (åter-
stod från föregående månad) :

helmjölk liter *)

grädde ( %) 1, eller omräknad till
helmjölk (omräknas till helmjölk sålunda, att det i gräd-
den ingående antalet fettkilogram multipliceras med
talet 27)

2b. Anskaffats från boskapsinnehavare mot inköpskvitto hel-

mjölk sammanlagt »

Sammanlagt liter

Förbrukning av mjölk:
a) Mjölk, för vilken anhålles om stabiliseringspremie för

konsumtionsmjölk:

3b. Överlåtits för konsumtion sammanlagt:
Mot köpkortskuponger liter

Mot inköpstillstånd ~

(Köpkortskupongerna och inköpstillstånden medfölja.)
4b. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel „

(Uttagningsbevisen medfölja.)
b) Mjölk, för vilken stabiliseringspremie för konsumtions-

mjölk icke särskilt erlägges:
sb. Till mejeri mot mottagningsbevis (grädde omräknad till

mjök) ~

(De av mejeriet utfärdade mottagningsbevisen medfölja.)
6b. Använts för beredning av bondsmör „

7b. I lager vid månadens utgång (i lager eventuellt befintlig
grädde omräknad till mjölk) ~

Bb. Lagrings- och distributionsunderskott

Punkterna 3b—8b sammanlagt liter

Anskaffning av bondsmör:
9b. Den första i månaden innehade uppköparaffärerna från bo-

skapsinnehavare anskaffat och av affärerna själva berett
bondsmör i lager sammanlagt (återstod från föregående
månad):

kvalitetsklass I kg»
II ~/

10b. Av den i punkt 6b uppgivna mjölkmängden erhållits smör „

11b. Anskaffats från boskapsinnehavare mot inköpskvitton bond-
smör sammanlagt:

kvalitetsklass I kg»

II „
/ "

.
(Inköpskvittonas B-exemplar medfölja.)

Sammanlagt kg

Överlåtelse av i punkterna 9b—llb uppgivet bondsmör:
12b. Sålts mot köpkortskuponger kg

13b. Sålts mot inköpstillstånd
„

14b. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel
„

15b. Sålts till centralaffär för bondsmör eller (genom mejeriets
förmedling) till centralaffär för mjölkhushållningsproduk-
ter mot inköpskvitto

~

(Köpkortskupongerna, inköpstillstånden, uttagningsbevisen
och inköpskvittona medfölja.)

16b. Uppköparaffärerna hade den sista i månaden i lager sam-
manlagt

„

17b. Lagrings- och distributionsunderskott ~

Sammanlagt kg

l) Kilomängderna omräknas till liter genom multiplikation med talet 0.97.

Folkförsörjningsnömndens anteckningar:
Anskaffning av mjölk:
2b. Inköpskvitton för helmjölk (FF-

blankett N:r J 235) st. motsvarande E E 1.
Förbrukning av mjölk:

3b. Mx köpkortets beställningskuponger st. motsvarande E E 1.
M 2köpkortets beställningskuponger

„ „

=
_

M3köpkortets beställningskuponger
„ „

= _

M 4köpkortets beställningskuponger
„ „

= „

Sj köpkortets beställningskuponger „ „ |
ökning (eller minskning) på grund
av månadens tredje distributions-
periods växlande längd „

„

-

Inköpstillstånd(FF-blankett N:r J 7)
„ „

_____

4b. Uttagningsbevis med försvarsminis-
teriets stämpel

„ „

Sammanlagt st. motsvarande "____ 1.
5b Mottagningsbevis för mjölk (FF-

blankett N:r J 89)
„ „ _

EE

Sammanlagt st. motsvarande _

—= ].

Antecknats hos folkför-
sörjningsnämnden av:

liter å 1/11 (1/21) =mk

(Stabiliseringspremie för konsumtionsmjölk)

OBS.! I sammandraget få medtagas endast sådana av uppköparaffärer in-
lämnade redovisningar, vilka hänföra sig till redovisningsmånaden.

Sammandraget bör för varje månad omfatta samma uppköparaffärers redo-
visningar, som ingått i sammandraget för föregående månad. Om någon upp-
köparaffärs redovisning utelämnats från sammandraget eller tillfogats, bör
mejeri vid redovisning till centralaffär noggrant i särskild skrivelse redogöra
för orsaken till utelämnandet eller införandet.

kg å 19/— (21/— )=_mk

(Stabiliseringspremie för bondsmör)
"■ "

' _..WII«-1I I --------_-M_-_--_-_-_M_M-__-_-_-_n_M

Folkförsörjningsnömndens anteckningar:
Anskaffning av bondsmör:
1Ib. B-exemplaren av inköpskvit-

tona för bondsmör (FF-blan-
kett N:r J 54) st. motsvarande _==__-= fr g

Överlåtelse av bondsmör :

12b. F och G köpkortets kuponger st. motsvarande ______e__ée=.

_________: »

13b. Inköpstillstånd (FF-blankett
N:rJ7)

„ „
—_

14b. Uttagningsbevis med för-
svarsministeriets stämpel

~ „
____'

15b. A-exemplaren av central-
affärernas för bondsmör in-
köpskvitton (FF-blankett N:r
J 250):

centralaffärens namn:

Sammanlagt st. motsvarande _E=fcg
Antecknats hos folkför-
sörjningsnämnden av:

STATISTISKA UPPGIFTER.

Mejeriets namn
Nedanstående uppgifter beröra föregående månad under redovisningsperioden eller

Av mjölkmejeri för mjölk av I klass med medelfetthalt eller av gräddmejeri per
fettkilogram erlagt avräkningspris jämte stabiliseringspremie

mk/kg
mk/1
mk/fkg

Beloppet av de stabiliseringspremier, som mjöjkmejeri mottager för den under må-
naden försålda mjölken antingen direkt av centralaffär eller i form av högre pris
av annat mejeri, och de premier, vilka mejeriet erhåller för mejerismör och ost,
som under månaden tillverkats, dividerat med den mottagna mängden mjölk.

mk/kg
mk/1

Reg. n:r

månad 194

Folkförsörjningsministeriets anteckningar,

Mottagen mjölkmängd .

Beloppet av de stabiliseringspremier, som gräddmejeri mottager för den under må-
naden försålda mjölken (grädden) antingen direkt av centralaffär eller i form av
högre pris av annat mejeri, och de premier, vilka mejeriet erhåller för mejerismör,
som under månaden tillverkats, beräknat per mottaget fettkilogram.

mk/fkg

Mängden anskaffat bond-
smör

Priset på 4 % mjölk

Mejeriet erlagt i mjölklik vid utan stabiliseringspremie, sammanlagt mk

Mejeriet åsamkats transportkostnader vid anskaffningen av mjölk, sammanlagt mk kg

Sålts såsom konsumtions-
mjölk

Smör beretts

1

mk/1

1

Till producenterna överlåtits skummjölk Ost beretts kg

Priset på till mjölkproducent överlåten skummjölk mk/1



samvete.

16b. I punkterna Ib—l7b av ovanstående sammandrag ingå följande uppköparaffärers redovisningar:

a) Uppköparaffärer för helmjölk:

b) Uppköparaffärer, som anskaffa enbart bondsmör:

eller sammanlagt uppköparaffärer, av vilka antalet uppköparaffärer för helmjölk utgör st.

C. Tilläggsuppgifter för erläggande av stabiliseringspremier.
Har mejeriet erforderliga apparater för vägning och mätning av mjölk? Svar

fastställande av mjölkens kvalitet och fetthalt?
avkylning av mjölk?

ångpanna och övriga nödiga apparater för pastörisering av mjölk?

erforderliga apparater för upphettning av vatten?
separator?

erforderliga apparater för beredning av smör eller ost? . . .

med skötseln av ovan avsedda apparater förtrogen personal?

särskild lokalitet för mottagning av mjölk?

Är undertecknat mejeri mjölkförsäljningsandelslag eller annan sådan inrättning, vars verksamhet huvudsakligen omfattar anskaffning av mjölk

från boskapsinnehavare för vidarebefordran till annat mejeri?

Till vilket mejeri sändes mjölken?

Har på mejeriets åtgärd kontrollerats fetthalten i den mjölk, som boskapsinnehavare överlåtit till uppköparaffärer för helmjölk, vilka inlämnat
redovisningar till mejeriet?

Huru många gånger under månaden ha ovan avsedda bestämmelser i fråga om fetthalten verkställts?
Har mejeriet och de uppköparaffärer för helmjölk, vilka till detsamma inlämnat i reglementeringsbestämmelserna föreskrivna redovisningar,

vid prissättningen av den mjölk de mottagit iakttagit av folkförsörjningsministeriet fastställt kvalitetsbetalningsförfarande beträf-
fande mjölkens fetthalt och hållbarhet? Svar för mejeriets inkommande

I enlighet med ovanstående redovisning anhåller mejeriet om stabiliseringspremier som följer:

D. Sammandrag.

Stabiliseringspremie för konsumtionsmjölk sammanlagt

mejerismor

ost

bondsmör

Av detta belopp har i förskott erlagts:
För i punkt 14 nämnt mejerismör .. .

uppköparaffärernas inkommande

23 nämnd ost

Folkförsörjningsnämnden har granskat denna redovisning och intygar, att den jämte den-
samma mottagit ovannämnda antal av i reglementeringsbestämmelserna föreskrivna veri-
fikat samt konstaterat, att de mängder smör och mjölk, som mejeriet enligt egna upp-
gifter har överlåtit till sin personal och mjölkleverantörerna, äro överensstämmande med
gällande reglementeringsbestämmelser.

per liter å 1/11 ( 1/21) =mk

/ 194 den 194! kommun / 194 den 194

(Folkförsörjningsnämndens stämpel och underskrift)

OBS.!

kg „ 20/— (22/—) =

„ 10/— (11/—) =

„ 19/— (21/—) =

per kg å 20/— (22/—)=mk

„ 10/— (11/—) =

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygar på heder och

Redovisningsblanketten får icke ifyllas med blyerts- eller färgpenna. Såväl mejeriets som folkförsörjningsnämndens an-
teckningar böra vara tydliga och omsorgsfullt skrivna med bläck, anilinpenna eller skrivmaskin.

Vid uppgörandet av redovisningen böra alla punkter, vilka beröra mejerier och uppköparaffärer noggrant ifyllas. Punkter,
som icke ifyllas böra utmärkas med ett streck. De mörka ställena i de rutor, som reserverats för folkförsörjningsnämndens
anteckningar, böra, såframt de icke ifyllas, ovillkorligen utmärkas på detta sätt.

Sammanlagt mk

Rest mk

(Mejeriets stämpel och firmans underskrift)

Folkförsörjningsnämnden bör vid kontroll av redovisningen konstatera att
1) anskaffningen, förbrukningen och överlåtelsen av produkterna skett i enlighet med reglementeringsbestämmelserna och
att de uppgivna berednings-, lagrings- och distributionsunderskotten icke överskrida av folkförsörjningsministeriet fastställda
maximimängder samt att
2) anskaffnings- och överlåtelseverifikaten för produkterna äro riktiga och sådana, som förutsättas enligt reglementerings-
bestämmelserna, samt att de fullkomligt överensstämma med de i redovisningen uppgivna anskaffade och överlåtna mäng-
derna. t

-
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Redovisningen får godkännas och undertecknas hos folkförsörjningsnämnden endast under förutnämnda betingelser.
De hos folkförsörjningsnämnden kvarstannande duplikaten av redovisningarna jämte bifogade verifikat böra uppbevaras

hos folkförsörjningsnämnden systematiskt införda i arkiv under minst tio års tid, om icke senare annorlunda bestämmes.


