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FF-blankett N:r E 192.
Medelst denna blankett avgiver uppköparaffär för helmjölk och handels-

affär, som uppköper bondsmör från boskapsinnehavare, i reglementerings-
bestämmelserna föreskriven redovisning, om den är verksam i sådan kommun,
i vilken mejeri finnes. Redovisningen bör avfattas i fyra exemplar, av vilka
ett stannar hos affären och tre jämte verifikat senast den 14 varje kalender-
månad böra inlämnas till sådant i samma kommun beläget mejeri, som av
folkförsörjningsnämnden godkänts såsom mottagare av redovisningarna.

»v

Utan folkförsörjningsministeriets tillstånd får affären icke redovisa inför
annat än av densamma redan utsett mejeri. noggrann postadress.

Redovisning över de mängder mjölk och bondsmör, som under
_

månad 194 anskaffats från
boskapsinnehavare, tillverkats, överlåtits och finnas i lager.

Anskaffning av mjölk:

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

helmjölk liter 1)

grädde ( %) 1, eller omräknad till hel-

mjölk (omräknas till helmjölk sålunda, att det i grädden

ingående antalet fettkilogram multipliceras med talet 27)

2. Anskaffats mot inköpskvitton n:ris —

~

från boskapsinnehavare helmjölk ~

(Inköpskvittonas B-exemplar medfölja.)

Mjölkens medelfetthalt %.

v
Sammanlagt liter

Förbrukning av mjölk:
a) mjölk, för vilken ansökes om stabiliseringspremie för

konsumtionsmjölk:

3. Överlåtits för förbrukning:

Mot köpkortskuponger liter

Mot inköpstillstånd

(Köpkortskupongerna och inköpstillstånden medfölja.)

4. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel '.
„

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

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

mjölk) liter
(De av mejeriet utfärdade mottagningsbevisen medfölja.)

6. Använts för beredning av bondsmör
7. I lager vid månadens utgång (eventuellt i lager befintlig

grädde omräknad till mjölk)
8. Lagrings- och distributionsunderskott

Punkterna 3—B sammanlagt liter
Anskaffning av bondsmör:

9. Den första i månaden fanns från boskapsinnehavaren an-
skaffat och av affären berett bondsmör i lager (återstod från
föregående månad):

kvalitetsklass I kg
11 » kg

10. Av den i punkt 6 uppgivna mjölkmängden erhållits smör

11. Anskaffats mot inköpskvitton n:ris -—

bondsmör från boskapsinnehavare:

kvalitetsklass I kg

II „
.-..' ■ ...../ „

(Inköpskvittonas B-exemplar medfölja.)

Sammanlagt kg

Överlåtelse av i punkterna 9—ll uppgivet bondsmör:

12. Sålts mot köpkortskuponger kg

13. Sålts mot inköpstillstånd
„

14. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel
~

15. Sålts till centralaffär för bondsmör eller (genom mejeriets
förmedling) till centralaffär för mjölkhushållningsprodukter
mot inköpskvitto

„

(Köpkortskupongerna, inköpstillstånden, uttagningsbevisen
och inköpskvittona medfölja.)

16. I lager den sista i månaden „

17. Lagrings- och distributionsunderskott ■ >»

Sammanlagt kg

Det mejeris stämpel och underskrift,
som mottagit redovisningen:

)) Kilomängderna omräknas till liter genom multiplikation med talet 0.97.
2) Om affären icke tillämpat av folkförsörjrJhgsministeriet fastställt kvalitetsbetalningsförfarande, bör

till redovisningen fogas en bestyrkt avskrift av folkförsörjningsdistriktsbyråns skrivelse, varmed
distriktsbyrån befriat affären frän fullgörandet av dessa åligganden.

kommun den

(Uppköparaffärens stämpel och underskrift)

Uppköparaftärs för helmjölk och uppköparaffärs för bondsmör namn och

Mejeriets anteckningar:
Anskaffning av mjölk:
2. Inköpskvitton för helmjölk

(FF-blankett N:r J 235) st. motsvarande = liter
Förbrukning av mjölk:
3. M, köpkortets beställningskup st. motsvarande = = liter

M 2 „ „ „ >(

=

1 " " " "
»

Ökning (eller minskning) på
grund av månadens tredje
distributionsperiods växlande
länS d •

„

Inköpstillstånd (FF-blankett

4. Uttagningsbevis med försvars-
ministeriets stämpel

~ „ „

Sammanlagt st. motsvarande :=; = liter
5. Mottagningsbevis för mjölk

(FF-blankett N:r J 89)
„

Sammanlagt st. motsvarande ~L = liter

Antecknats i mejeriet av:

liter å 1/01 (1/11) =mk
(Stabiliseringspremie för konsumtionsmjölk)

OBS.! Uppköparafför för helmjölk bör i alla sina redovisningar ifylla nedan-
stående text. Det obehövliga strykes.

Folkförsörjningsdistriktsbyrån har godkänt undertecknad affär säsom upp-

köparaffär för helmjölk medelst sin skrivelse n:r av den

194
Affären har vid prissättningen av den från boskapsinnehavaren anskaffade

mjölken iakttagit den av folkförsörjningsniinisteriet fastställda kvalitetsklassi-
ficeringen, som verkställts på basen av mjölkens hållbarhet och fetthalt. a)

Reduktasprov av mjölk har utförts gånger under månaden

(personens namn) :

Mjölkens fetthalt har fastställts gånger under månaden

(på mejeriets vägnar) :

För till boskapsinnehavarna återsänd skummjölk har debiterats mk
per liter.

kg å 18/50 (20/50) =mk
(Stabiliseringspremie för bondsmör)

Mejeriets anteckningar:
Anskaffning av bondsmör:
11. B-exemplar av inköpskvitton

för bondsmör (FF-blankett
N:r J 54) st. motsvarande ~^=kg

Överlåtelse av bondsmör:
12. F och G köpkortets kuponger st. motsvarande kg

)> >» jt >> En
13. Inköpstillstånd (FF-blankett

N:r J7) „

14. Uttagningsbevis med försvars-
ministeriets stämpel

~ ~

15. Centralaffärernas A-exemplar
av inköpskvittona för bond-
smör (FF-blankett N:r J 250):

centralaffärens namn:

Antecknats i mejeriet av:
Sammanlagt kg

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygar på heder och samvete.

194.
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