
Kansanhuoltoministeriölle.

oleviin anotaanViitaten jäljempänä mainittuihin sekä liitteissä tietoihin hinnankorotustaperusteluihin ja seuraavaa

Myyntihinnat 31/8-1939 Nykyiset myyntihinnat Anotut myyntihinnat
Tavaran nimi tys

Tehtaan- Vähittäis- Tehtaan- Vähittäis- Tehtaan- Vähittäis-
hinta hinta

Selostus 31/8 -39 noudatetuista tavara-, kassa-, vuosi- ym. alennuksista ja niissä sen jälkeen tapahtuneista
muutoksista.

hinta hinta hinta hinta

Selostus toimitusehdoista (rahti, pakkaus) 31/8 -39, ja niissä sen jälkeen tapahtuneista muutoksista.

Edellä esitetyt ja jäljempänä olevat tiedot perustuvat kirjanpitoon sekä tunnolliseen ennakkohinnoitteluun.

kuun pnä 1940.»

(Allekirjoitus)
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Myynti.

1938 1939 1940

Paljous Arvo Paljous Arvo Paljous Arvo
Tavaran nimitys

Valmiita tuotteita:

Nykyiset varastot.

Paljous Hankinta-arvo

1938 1939 1940 194I2)

Pääraaka-aineita ja puolivalmisteita:

Polttoaineita:

Pääraaka-aineita ja puolivalmisteita tulossa:

Tehdaslaitoksen koko tuotantokyky 3 )

Todellinen tuotanto

Tuotanto %:ssa koko tuotantokyvystä

*) Ilmoitetaan tuotantoyksiköissä tai markoissa riippuen tuotannon laadusta.
2) Tuotantosuunnitelman ja arvion mukaan.
3) Suurin teknillisesti mahdollinen tuotanto.



Työläisten lukumäärä ja palkat.

Työläisten lukumäärä v. 1939 elokuussa tai sitä ennen päättyneenä valmistuskautena.

» » nyt:

Työpalkkojen korotukset jälkeen elok. 1939:

Mitkä ovat tuotannon eri alat ja minkä perusteen mukaan kustannukset jakaantuvat niiden sekä pää-
valmisteiden kesken ?

Mitkä muut tehtaat valmistavat maassamme samoja tuotteita, joille nyt anotaan korotusta.

Tuotannon sivutuotteet ja niiden osuus edellä mainittujen tuotteiden valmistuskustannuksista:
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Muito selvityksiä 1):

Jos hinnasto, jolle korotusta esitetään, käsittää tuotteita, joita lähimmän valmistuskauden tai seuraavan 3 kk
aikana ei valmisteta, on niistä tehtävä huomautus. Ellei tuotteiden laatua pysytetä ennallaan, on muutos selostettava

r

x) Onko voimassa sellaisia valmistus- ja myyntisopimuksia koti- ja ulkomaisten tuottajien kanssa, jotka vaikuttavat edellä mainittujen
tuotteiden hintojen muodostukseen kotimaassa.

Liitteinä: omaisuus- ja tulostaseet ja selostus voiton käytöstä sekä ilmoitus kokonaismyynnistä markoissa vv.
1938—40; hinnastot 31/8-39 lähtien; nykyiseen hinnastoon on tehtävä merkinnät ehdotetuista koro-
tuksista; kustannuslaskelmia; tavaranäytteitä.

Kansanhuoltoministeriön päätös:



LIITE N:o I

Tuotannon kokonaiskustannukset

I 938 I 939 I 940

Tuotantomäärä x )

I. Raaka-aineet:

2. Käyttö- ja tarveaineet:

3. Työpal kat

4. Käyttövoima.

5. Muut valmistuskustannukset

6. Yleiskustannukset:

Hallinto

Sosiaalinen huolto- ja luontaisedut

Kunnossapito

Poistot eriteltynä.

Verot eriteltynä

7. Varastoimis- ja pakkauskustannukset..

8. Omat myy ntikustannukset

Omat kustannukset yhteensä

(Paikka ja aika)

(Allekirjoitus)

*) Yksiköissä tai markoissa riippuen tuotannon laadusta.
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Omakustann uslaskelma. LIITE N:o 2

Tuotteen tai tuotantoryhmän nimi

Ennen 1.9.-40 Nykyään Erotus

Ajanjakso

Tuotantomäärä

I. Raaka-ai n eet:

2. Käyttö- ja tarveaineet:

3. Työpalkat

4. Käyttövoima

5. Muut valmistuskustannukset

6. Yleiskustannukset:

Hallinto

Sosiaalinen huolto ja luontaisedut

Kunnossapito

Poistot eriteltynä

Verot eriteltynä

7. Varastoimis- ja pakkauskustannukset

8. Omat myyntikustannukset

Omakustannushinta

Voitto

Tehtaanmyynti hinta

Alennukset yhteensä

Vähittäishinta

(Paikka ja aika) (Allekirjoitus)
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