
Till Folkförsörjningsministeriet.

anhållesHänvisande till nedan och i bilagor anförda motiveringar och uppgifter om följande prisförhöjningar:

Varuslag och -kvalitet
Försäljningspris 31/8-39 Nuvarande

försäljningspris

•

Fabriks- Fabriks- Fabriks- Fabriks-
pris pris

Ansökta försäljningspris

pris pris

Redogörelse för den 31/8 -39 tillämpade varv-, kassa-, års- m. fl. rabatter och förändringarna i dessa efter detta

Fabriks- Minut-
pris pris

datum.

Redogörelse för befraktningsvillkoren (frakt, förpackning) den 31/8 -39 och förändringarna i dessa efter detta datum.

Ovan och nedan anförda uppgifter grunda sig på bokföring och samvetsgrann förhands kalkylation.

, den 194—.

(Underskrift)
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i-orsaijning.

I 938 1939 I 940

Kvantitet Värde Kvantitet Värde Kvantitet Värde

Försäljning

Varuslag och -kvalitet

Nuvarande lager.

Kvantitet Anskaffningsvärde

Färdig fabrikat:

Huvud-råämnen och halvfabrikat:

Brännmaterialier:

Huvud-råämnen och halvfabrikat, beställda och på väg:

Totalproduktion i- 1 )

1938 1939 1940 194I 2)

i-Produktionsinrättningens totala pro
duktions förmåga 3)

Faktisk årsproduktion

Produktion i % av total produktions
förmåga

*) Angives i produktenheter eller i mark beroende på produktionens art.
-) Enligt produktionsplan och uppskattning.
3) Största, tekniskt möjliga produktion.



Arbetarnas antal och löner.

Arbetarnas antal i augusti 1939 eller vid utgången av den senaste före denna tidpunkt avslutade produktionsperic

» » vid tidpunkten för ansökan.

Löneförhöjningar efter den 31/8 1939:

I vilka olika avdelningar kan produktionen uppdelas och enligt vilka grunder ha kostnaderna fördelats mellan c
jch mellan huvudfabrikaten?

Vilka övriga fabriker i landet tillverka förenämnda produkter?

Den egna produktionens biprodukter och deras andel i de förenämnda produkternas tillverkningskostnader:
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Anmärkningar *):

I fall prislistan över de varor, vilka äro föremål för denna ansökan även omfattar produkter, vilka under den när-

maste produktionsperioden eller de närmaste 3 mån. icke komma att framställas, bör därom anmärkas. I fall produk-
ternas kvalitet icke bibehålles oförändrad bör kvalitetsändringen klargöras.

i) Finnas sådana produktions- och försäljningsantal mellan inhemska och utländska producenter, vilka inverka på de förenämnda
produkternas prisbildning i hemlandet?

Bilagor: Förmögenhetsbalans och resultaträkning och redogörelse för vinst med medlens användning samt

uppgift över totalförsäljning åren 1938—40; tillämpade prislistor den 31/8 -39 och senare; i nu gällande
prislista bör anteckning göras om de föreslagna prisförhöjningarna; kostnadsberäkningar; varvprov.

Folkförsörjningsministeriets beslut:



BILAGA Nr. I

Produktionens totalkostnader.

1938 1939 1940

Produktmängd

I. Råämnen:

2. Drifts- och hjälpmaterial:

3. Arbetslöner

4. Kraft

5. Övriga tillverkningskostnader

6. Allmänna omkostnader:

Administration

Social vård och naturaförmåner

Underhåll

Avskrivningar, specificerade

Skatter, specificerade

7. Lagrings- och förpackningskostnader

8. Egna försäljningskostnader

Summa självkostnader

(Ort och tid)

J) I produktenheter eller mark beroende på produktionens art.

(Underskrift)





Självkostnadsberäkning. BILAGA Nr. 2

Produktens eller produktionsgruppens benämning

Före 1.9.-39 Nu Skillnad

Tidsperiod

Produktmängd

I. Råämnen:

2. Drifts- och hjälpmaterial:

3. Arbetslöner

4. Kraft

5. Övriga tillverkningskostnader

6. Allmänna omkostnader:

Administration

Social vård och naturaförmåner

Underhåll

Avskrivningar, specificerade

Skatter, specificerade

7. Lagrings- och förpackningskostnader

8. Egna försäljningskostnader

Självkostnadspris

Vinst

Fabrikens försäljningspris

Sammanlagda försäljningsrabatter

Minuthandelspris

(Ort och tid) (Underskrift)



■


