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I. Innledning 

HOsten 1968 foretok Gruppen for planlegging en undersøkelse av sammen-

hengen mellom regnskapsoppgavene og oppgavene for industristatistikk og annen

produksjonsstatistikk for en del utvalgte foretak. Undersøkelsen bygde dels

på en gjennomgåelse av oppgavematerialet for 1967 og dels på opplysninger

innhentet ved personlige besøk ved foretakene. Formålet med dette notatet er

å legge fram resultatene av denne undersøkelsen.

Produksjonsstatistikken tar blant annet sikte på å vise bedriftenes

bruttoproduksjon og hva denne produksjon krever av ressurser som leid arbeids-

kraft og forbruk av råvarer og materialer m.v. Regnskapsstatistikken belyser

inntekts- og utgiftssiden ved foretakenes produksjonsvirksomhet, andre inn-

tekter og utgifter som foretaket måtte  ha og dessuten resultatet av regnskaps-

periodens drift. Denne statistikk gir også oversikt over foretakenes real-

kapital, fordringer, gjeld og formue. Produksjonsstatistikkens oppgaver vil

altså på en eller annen måte også komme til uttrykk i regnskapsoppgaven, og

det vil avhenge av postenes definisjoner om det skal vare mulig a foreta

direkte jarnføringer mellom de to sett av oppgaver. Tallmessig sammenheng

mellom sammenhørende poster i de to oppgavesett er imidlertid forutsetningen

for bruk av dette primarmateriale for oppstilling av et integrert produksjons-,

inntekts- og kapitalregnskap etter de prinsipper som er fastsatt i det nye

SNA. Produksjonskontiene og vare- og tjenestekrysslopet i dette regnskaps-

system må i det vesentlige baseres på produksjonsstatistikk, mens inntekts- og

kapitalkontiene må baseres på regnskapsstatistikk.

Integrasjonskravet gjør det ønskelig å få iindersøkt om definisjonene

av de statistiske begreper i regnskapsstatistikken og i produksjonsstatistikken

har fått en hensiktsmessig utforming for dette formal. Det er ikke nødvendig

at definisjonene av postene i de to statistikker faller sammen, men defini-

sjonene bør være utformet slik at en ved hjelp av korreksjoner kan komme fram

til jamførhare tall. I denne forbindelse vil det også være av interesse å få

klarlagt sammenhengen mellom de definisjoner som er nyttet i primærstatistikken

og de tilsvarende nasjonalregnskapsdefinisjoner. Avsnitt II behandler denne

del av undersøkelsen.

Mangel på sammenheng mellom poster i regnskapsstatistikken og poster i

produksjonsstatistikken kan også skyldes andre forhold enn definisjonsmessige

ulikheter, f.eks. ufullstendig statistikk eller direkte feil i oppgavene.

Feil i oppgavene kan igjen skyldes lite hensiktsmessige definisjoner og

uheldig utformede spørreskjema som gjør det vanskelig eller ugjørlig for fore-

takene å gi de ønskede opplysninger. For a kunne vurdere statistikkens
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kvalitet er det ønskelig å foreta en tallmessig jamføring av sammenhørende
poster fra de to statistikker etter at postene er korrigert slik at de defi-
nisjonsmessige ulikheter så vidt mulig er eliminert. I denne forbindelse vil

det også være av interesse å få en oversikt over det primarmateriale foretaket

nytter ved oppgavegivingen, hvorledes definisjonene tilpasses primærmaterialet

og hvilke problemer oppgavegiverne ellers møter. Denne del av undersøkelsen

er behandlet i avsnitt III.

Opplegget for den praktiske del av undersøkelsen er nærmere behandlet

i vedlegg 1.

II. Jamføring av de statistiske begreper 

1)Følgende poster i oppgaven til industristatistikken jamføres i det

følgende med tilsvarende poster i regnskapsoppgaven (jfr. oppgaveskjemaene i

vedleggene 2 og 3):

2.a. Beholdning av råvarer m.v.
2.b og c. Beholdning av varer i arbeid og egne ferdigvarer
4. limn
5. Produksjon m.v.
6.	 Råstoff m.v.
8. Avgift til staten
9. Tilskott fra staten

10. Investering (ekskl. reparasjoner og vedlikehold)

Sammenhengen mellom disse poster og tilsvarende poster i nasjonal-

regnskapet drøftes samtidig.

1. Beholdning av råvarer m.v.

a. Industristatistikk. Lagerets fysiske omfang defineres som beholdning

av råstoffer, brensel, hjelpestoffer, emballasje, varer til egne byggearbeider

og handelsvarer, dvs. innkjøpte varer for produksjons-, salgs- og investe-

ringsformål. Lageret skal vurderes til gjenanskaffelsespriser, dvs. kjøper-

priser ved utgangen av regnskapsperioden.

b. Regnskapsstatistikk. Lagerets fysiske omfang defineres som beholdning

av råvarer, innkjøpte halvfabrikata, emballasje og hjelpestoffer. Beholdning-

ene skal vurderes til bokført verdi, dvs. den verdi de er satt til i fore-

takets balanse.

Når det gjelder lagerets fysiske omfang, er ordlyden i de to defini-

sjoner forskjellig. Handelsvarer f.eks. er ikke nevnt i regnskapsstatistikkens

1) Denne delen av undersøkelsen gjelder bare industri- og regnskapsstatistikken.
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definisjoner. Dette kan fore til at råvarelageret i de to statistikker kan

få et noe forskjellig omfang. De ulike verdsettingsprinsipper kan fore til

betydelige verdiavvik. Bokført verdi framkommer i alminnelighet ved at

varene ved opptelling gis en forsiktig vurdering under kostpris og ved at

ukurante varer avskrives. Dessuten gjøres det ofte fradrag i varebeholdning-

en for prisrisikoavsetninger, avsetninger for å dekke garantiansvar ete.

Slike avsetninger kan ofte tjene som skjulte reserver som økes eller oppløses

som et ledd i resultatberegningen. Formålet med slike posteringer kan feeks.

vare å oppnå en gunstig beskatning, eller å vise et passende regnskapsmessig

overskott i perioder med ellers svakt driftsresultat. Av disse grunner må

en vente at tallene for råvarelageret i de to statistikker kan vise betyde-

lige avvik.

2. Beholdning av varer i arbeid og ferdige varer

a.	 Industristatistikk. Beholdningene er splittet opp i to poster:

(i) Varer under arbeid. Postens omfang er ikke narmere definert.

Da slike varer ofte ikke kan telles opp og verdsettes på samme måte som

ferdige varer, vil dette ofte vare en regnskapsmessig definert post, f.eks.

saldo på en konto. Beholdningen skal verdsettes til gjenanskaffelsespris,

ekskl. forventet fortjeneste. Etter vanlig regnskapsterminologi vil dette si

selvkost.

(ii) Ferdige varer. Posten er definert som beholdning av egne pro-

dukter, og verdsettes på samme måte som varer under arbeid, dvs. til selvkost.

b.	 Regnskapsstatistikk. Beholdningen gis som en post definert som

beholdning av ferdigvarer og varer i arbeid. Posten vurderes til bokført verdi.

Ordlyden i de to definisjoner er forskjellige. Det vil f.eks. ware

naturlig etter definisjonene at innkjøpte salgsvarer i regnskapsstatistikken

tas med i beholdningen av ferdigvarer. Videre er det uklart hvor lager av

halvfabrikata av egen produksjon skal plasseres. Av disse grunner kan det

oppstå avvik mellom lagrenes fysiske omfang. Når det gjelder verdsettingen,

kan verdiavviket på de to lagerbegreper ware mer markert enn for råvare-

lageret. Dette skyldes at i alminnelighet vil en overveiende del av de avset-

ninger og lagerreserver som føres til fradrag i varebeholdningene falle på

beholdningen av varer i arbeid og ferdigvarer. Av disse grunner kan det opp-

stå meget betydelige differanser mellom lagertallene i de to statistikker.

Dette gjelder også tall for lagerendring, da de reserver som ligger i lagrenes

bokførte beløp kan endres betydelig fra år til år.
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c.	 Nasjonalregnskapet. Industristatistikens lagertall nyttes ikke

nasjonalregnskapets beregninger. Lagerendringstallene bestemmes her som

saldo på de enkelte varekonti og henføres til leverandørsektorene. Behold-

ningsendringene verdsettes til selgerpris inkl. direkte skatter og fratrukket

eventuelle subsidier.

3. Lorin

a. Industristatistikk. Lønn defineres som kontantlønn til de ansatte,

inkl. provisjoner, verdi av naturalytelser og fri sykekasse, feriepenger,

lønn under sykdom og militmrtjeneste, tantieme og gratiale. Som ansatte

regnes alle som er pliktig syketrygdet gjennom bedriften. Det sies ikke noe

om en skal fore opp utbetalt eller opptjent lønn.

b. Regnskapsstatistikk. Post 4 i regnskapsoppgaven har teksten:

Lønninger, gratialer, feriepenger, lønn under sykdom og militærtjeneste etc.,

fri trygdekasse, naturalier, tantiemer, honorarer o.l. I rettledningen

heter det at posten omfatter lønn til ansatte som foretaket har meldt inn i

trygdekassen. Lønn til egne arbeidere som har wart beskjeftiget med investe-

ringsarbeid som ikke føres over vinnings- og tapskonto skal oppgis særskilt.

Et unntak er gjort for honorarer som skal tas med under post 4 selv om de

betales til ikke-ansatte, forutsatt at godtgjørelsene er gjenstand for pliktig

skattetrekk. Post 5 i oppgaven har teksten: Godtgjørelse til representant-

skapsmedlemmer, styremedlemmer og forretningsfører. Forretningsfører kan

vanskelig oppfattes som annet enn selskapets direktør eller disponent, som

følgelig vil få sin lønn fort under denne post.

For å få regnskapsstatistikkens lønnsbegrep til å svare til industri-

statistikkens må en gjøre følgende korreksjoner i regnskapsoppgavens tall:

(i) Lønn til egne arbeidere beskjeftiget med investeringsarbeid som
ikke føres over vinnings- og tapskonto må tas med. Posten gis som tilleggs-

spesifikasjon i oppgaven.

(a) Honorarer utenom arbeidsforhold må trekkes ut. Posten er ikke

gitt.
(iii) Lønn til direktøren (forretningsfører) må legges til. Posten

er ikke spesifisert.

c.	 Nasjonalregnskapet. Her nyttes et videre lønnsbegrep enn i industri-

statistikken, idet lønningene også omfatter arbeidsgiverandel av trygde-

premier, pensjonsutgifter og andre sosiale utgifter, dvs. frivillige ytelser

til fordel for de ansatte (kantine, bedriftslegeordning, feriehjem, idretts-

lag etc.). I praksis beregnes lønnsbeløpet som kontantlønn etter industri-

statistikken tillagt en beregnet andel av de samlede arbeidsgivertilskott
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til trygdepremiene som betales inn til trygdesektoren og et beregnet beløp

av sosiale utgifter. I regnskapsoppgavene er det tatt med en del av de

komponenter som går inn i nasjonalregnskapets lønnsbegrep. Dette gjelder

følgende poster:

Post 5. Godtgjørelse til representantskapsmedlemmer, styremedlemmer
og forretningsfører.

Post 6. Pensjonsutgifter og arbeidsgiverandel av trygdepremier.

Post 23. Andre utgifter - spesifiserte poster som representerer
frivillige ytelser til fordel for de ansatte.

4. Produksjon m.v.

a.	 Industristatistikk. Produksjonsoppgavene er splittet opp på følgende

poster:
(i) Salgsverdi av varer produsert for egen regning inkl. varer leie

produsert ved andre bedrifter. Varene skal spesifiseres etter en detaljert

varegruppering med oppgaver over kvantum og salgsverdi. Posten er definert

slik at den skal omfatte alle varer produsert for salg eller for videre be-

arbeiding ved andre bedrifter innen foretaket (interne leveranser). Med

produserte varer må en da forstå det kvantum av varer som er tatt inn på

ferdigvarelageret i løpet av regnskapsperioden 1) . Salgsbeløpet skal gis

ab fabrikk, dvs. fob. inkl. indirekte skatter og fratrukket eventuelle til-

skott fra staten (subsidier). For interne leveranser skal de interne avreg-

ningspriser nyttes hvis slik avregning foretas i foretakets regnskap. Hvis

ikke, nyttes markedspriser.

(ii) Verdien av reparasjonsarbeid for kunder medregnet deler og

materialer som bedriften holder og inklusive produksjons- og omsetningsavgift

som betales av bedriften. Garantiarbeider tas ikke med.

(iii) Godtgjørelse for leiearbeid utført av bedriften (dvs. be-

arbeiding av råstoffer som kunden holder, f.eks. leiespinning, leieskur, leie-

maling etc.) inkl. avgifter som betales av bedriften.

(iv) Salg av handelsvarer, dvs. varer som ikke er bearbeidd av

bedriften.

Postene (i) til (iv) gir ikke uttrykk for periodens egentlige produk-

sjon. For å få tall for denne må en foreta følgende korreksjoner:

I) For skipsbyggeriene er produksjonen definert som verdien av det arbeid
som er utført i året.
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(i) Periodens øking i beholdning av varer i arbeid ma legges til

post (i) ovenfor (eller nedgang trekkes fra). For enkelte bransjer, f.eks.

bedrifter innen verkstedindustrien hvor produksjonstiden ofte er meget lang,

kan denne korreksjon påvirke produksjonstallene betydelig. For A få korrekte

produksjonstall bør lagerendringen vurderes til beregnet salgsverdi inkl.

avanse og indirekte skatter. Som beskrevet foran er varer i arbeid vurdert

til selvkost i oppgaven. Korreksjon for endring i beholdning av varer i

arbeid er ikke foretatt i den publiserte industristatistikk.

(a) For å få bedre sammenheng med nasjonalregnskapets produksjons-

begrep har en valgt a redusere post (iv) Salg av handelsvarer med innkjøps-

verdien av de solgte varer. Denne post er ikke gitt. Derimot er det gitt

tall for de samlede innkjøp av handelsvarer. Hvorvidt denne post kan brukes

som en tilnærmelse ved korrigeringen avhenger av bevegelsen i lager av

handelsvarer. Dette lager er ikke spesifisert. I den publiserte industri-

statistikk er omsetning av handelsvarer ikke tatt med i bruttoproduksjons-

verdien. Dette skyldes muligens at denne produksjon i nasjonalregnskapet

henføres til en annen 'laving (varehandel).

b.	 Regnskapsstatistikk. Tall for bruttoproduksjonen gis ikke i regn-

skapsstatistikken. Posten må derfor beregnes. En må da ta utgangspunkt i

post 31: Omsetning av varer og arbeidsytelser pr. kontant eller på kreditt

(inkl. omsetningsavgift og andre offentlige avgifter, men fratrukket returer,

rabatter o.1.). Folgende korreksjoner må foretas:

(i) I tilfelle varene har vart solgt cif., eller foretaket har hatt

utgifter til leid transport, spedisjon etc., skal salgsbeløpet omregnes til

ab fabrikk verdi. Dette kan gjøres ved å subtrahere post 8: Frakt og spedi-

sjon vedrørende salget.

(a) Omsetningstallet korrigeres for endring i beholdning av varer

under arbeid og ferdigvarer. For å få riktig korrigering bor beholdningen

vurderes til salgsverdi inkl. indirekte skatter og fratrukket eventuelle

subsidier. Regnskapsoppgavens bokførte beholdninger vil oftest gi et dårlig

grunnlag for slik korrigering på grunn av de lite stabile lagerreserver som

påvirker tallene. Industristatistikkens selvkostverdier vil derfor gi en

bedre tilnærmelse.

(iii) Innkjøpsverdien av solgte handelsvarer trekkes ut, jfr. pkt.

(a) ovenfor. Da posten ikke er gitt nyttes posten Innkjøpte handelsvarer

som en tilnærmelse. Posten er gitt i industristatistikken.

Etter disse korreksjoner skulle selve produksjonsbegrepet i de to

oppgavene i prinsippet vare i samsvar. Omfanget av bruttoforing kan imidlertid



være forskjellig. Dette forhold vil gjøre seg gjeldende for foretak som

bestar av flere bedriftsenheter hvor produksjonen har en vertikal integre-

ring. Produksjonen ved dén bedrift overtas da av den neste bedrift til videre

bearbeiding (eksempel: gruve med anrikningsverk, smelteverk og fabrikk for

fendigvarer). Produksjonen ved en bedrift av lavere orden kommer inn som

vareinnsats ved en bedrift av høyere orden, med den folge at både produksjons

og vareinnsatstallene blir oppblåst. I enkelte tilfelle kommer slike interne

leveranser inn i omsetningstallene i regnskapsoppgaven, i andre tilfelle ikke.

Det finnes ingen direkte opplysninger i de to oppgavesett som gjør det mulig

å korrigere regnskapsoppgaven.

c.	 Nasjonalregnskapet. Bruttoproduksjonen for industrien beregnes som

industristatistikkens bruttoproduksjonsverdi omregnet slik at den også dekker

de industribedrifter som ikke er med i industristatistikken. Dessuten foretas

det følgende korreksjoner:

(i) Verdien av egne investeringsarbeider legges til. Beløpet settes

lik lønn til egne arbeidere beskjeftiget med montasje, reparasjoner og ved-

likehold av maskiner og transportmidler. Tallene finnes i industrioppgaven.

(a) Verdien av bortleie av produksjonsfaktorer legges til. Dette

beløp settes lik lønn til egne arbeidere i forbindelse med nybygg og nyanlegg

og reparasjoner og vedlikehold av bygninger og anlegg. Også disse poster er

gitt i industrioppgaven.

(iii) (Ring i beholdning av varer i arbeid legges til.

5. Råstoff m.v.

a.	 Industristatistikk. Vare- og tjenesteinnsatsen defineres på fag-

ende måte:

(i) Forbruk av råstoff og hjelpestoffer som bedriften har holdt

(inkl. halvfabrikata og deler som er medgått til framstilling av de ferdige

produkter). Kvantum og verdi spesifiseres etter en detaljert varegruppering.

Materialer o.l. som nyttes i forbindelse med egne investeringsarbeider(f.eks.

bygge- og anleggsarbeider, reparasjoner og vedlikehold etc.) skal ikke tas

med. Derimot tar en med råstoff og hjelpestoffer som leveres andre bedrifter

i forbindelse med bortsatte arbeider (leiearbeider) eller som overtas fra

andre bedrifter ved samme foretak for videre bearbeiding (interne leveranser).

Råstoff synes å omfatte all vareinnsats som inkorporeres  i produktet, mens

hjelpestoffer er vareinnsats som er nødvendig for produksjonsprosessen, men

som ellers ikke går inn i produktet (f.eks. smøreolje, skjærestål, rekvisita

etc.). Ved interne leveranser skal en nytte samme verdsetting som på



produksjonssiden, primart driftsregnskapets interne avregningspriser. Vare-

innsatsen skal ellers vurderes til kostpris.

(ii) Forbruk av brensel, drivstoffer og elektrisk kraft. Brensel

og elektrisitet nyttet i funksjonærboliger  tas ikke med. Forbruket verdsettes

på samme måte som under (i) foran. Også under denne post kan det forekomme

interne leveranser, f.eks. av elektrisk kraft fra eget verk.

(iii) Forbruk av ferdig emballasje og ristoffer til produksjon av

emballasje for eget bruk. Verdsetting som under pkt. (i) foran.

(iv) Godtgjorelse til andre bedrifter og ikke-ansatte hjemmearbeidere

for bearbeiding av råstoff som oppgavegiveren holder.

(v) Innkjøp av handelsvarer.

Det egentlige vare- og tjenesteforbruk omfatter postene (i) til (iv).

Disse poster uttrykker det direkte forbruk i forbindelse med periodens

bruttoproduksjon slik den ble beregnet under pkt. 4.a foran.

b.	 Regnskapsstatistikk. I regnskapsoppgaven gis det ikke direkte opp-

lysning om forbruket av varer og arbeidsytelser. Posten må derfor beregnes.

En må ta utgangspunkt i post 3 i oppgaven: Innkjøp av varer og arbeidsytel-

ser. Posten er definert som innkjøp inkl. toll og frakt og fratrukket

rabatter o.1., og skal foruten varer omfatte elektrisk kraft, brensel, betal-

ing for bortsatt arbeid og for reparasjoner bortsatt til andre. For å komme

fram til forbrukstall jamførbare med industristatistikken må følgende korrek-

sjoner gjøres:

(i) Innkjøp av handelsvarer trekkes ut. Posten må tas fra industri-

oppgaven.
(ii) Innkjøp for investering (anskaffelser, reparasjoner og vedlike-

hold) må trekkes ut. I det tilfelle at foretaket ikke fører aktiverte in-

vesteringer over vinnings- og tapskonto, vil korreksjonen svare til anskaf-

felser fort direkte på driften (altså ikke aktiverte), varer medgått til

reparasjons- og vedlikeholdsarbeid utført av egne arbeidere og bortsatte

reparasjons- og vedlikeholdsarbeider. Regnskapsoppgaven skal gi opplysninger

om ikke-aktiverte anskaffelser. Resten av korreksjonen bør kunne beregnes

tilnærmet ut fra industristatistikkens tall for utgifter til reparasjoner og

vedlikehold. Hvis foretaket fører aktiverte investeringer over vinnings- og

tapskonto, må verdien av materialdelen (inkl. bortsatte arbeider) trekkes ut

av innkjøpene. I prinsippet bør tilnarmete tall kunne beregnes ved å redu-

sere aktiverte investeringer med industristatistikkens tall for lønninger i

forbindelse med investeringer.

(iii) Øking av råvarelageret må trekkes ut. Industristatistikkens

lagertall boor nyttes ved denne korreksjon.
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Etter disse korreks'oLer gjenstår det to forhold som kan ødelegge

sammenhengen mellom de to oppgaver:

(i) Graden av bruV,:oføring kan were forskjellig i regnskapsoppgaven

og industristatistikken (jfr. merknadene om interne leveranser under pkt.4.b

foran). Heller ikke her finnes det direkte opplysninger i oppgavene som kan

nyttes for korreksjonen.

(ii) Innholdet av regnskap,.post 3. Innkjøp av varer og arbeids-

ytelser vil ofte ware videre enn L-aholdet av post 6 Råstoffer m.v. i indu-

stristatistikken også ett.eo at en har tatt hensyn til korreksjonene ovenfor.

En kan her peke på poste sn innkjop av arl)eidsklar, vannavgift, rekvisita

for bedriften, konsIalenthcnoe-r, o diverse andre arbeidsytelser som ikke

kommer med i industriens råstoffoppgave. Denne differanse lar seg ikke tall-

feste ut fra opplysninger oprzn-ielle.

c.	 Nasjo,Tialregnskapet Ve - og tjenesteinnsatsen er her noe videre

definert enn i industristatistikke-a, idit den omfatter bedriftens samlede

utgifter til varev cg freramedyteiser , inntatt ugifter i forbindelse med

investeringer. Sam ektm7):: kln nevnes provisjoner til andre enn foretakets

ansatte, reise- og dietuftar, representasjonsutgifter, reklame, forskning

og produktutvikling, kontovisita etc. I r2aksis beregnes posten som

vare- og tjenesteinnsats etter industristatistikken oppjustert slik at den

omfatter alle industribedrifter og tillagt et passende beløp for uspesifi-

sert vare- og tjenesteinnsats, Tillegget beregnes for de enkelte grupper av

vare- og tjenesteinnsrlts, slik at en får balanse mellom tilgang og anvendelse

av hver enkelt e	 .. 	 er det gitt en del poster som

gir inn i dat beregnede ta1agg:

Post 7.	 Rrovisf

Post G. Reise- cg dietutgifter, utgifter ved egne biler, represen-
tasjen, reklame, kontorrekvisita, porto, telefon, aviser etc.

Post 10. Husleie

Post 12. Patent- og lisensutgifter

Post 22. Forsikr:Lngspremie (tjenestedelen)

Post 23. Andre utgifter - poster som representerer betaling for
reelle ytelser unntatt poster som regnes som lønn

•6. Indirekte skat,er .

a.	 Industristatistikk. Po , ten har ordlyden: Påløpne avgifter til

staten. Denne tekst gir posten et upresist innhold etter som det ikke sies

noe om det menes avgifter påløpet produksjonen eller avgifter påløpet salget.

Det skilles mellom følgende avgifter:



(i) Omsetningsavgift på egne produkter, inkl. reparasjonsarbeider

(ii) Omsetningsavgift på handelsvarer

(iii) Andre avgifter

Det er ikke gitt noen rettledning om hvilke typer avgifter som skal

tas med under Andre avgifter. Det sies heller ikke noe om hvorvidt omset-

ningsavgift på egne investerings- og reparasjonsarbeider skal holdes utenfor.

b. Regnskapsstatistikk. Det gis her to avgiftsposter:

Post 20. Alminnelig omsetningsavgift

Post 21. Spesielle omsetnings- og produksjonsavgifter og andre
avgifter til staten (konsesjons-, autorisasjons- m.v.)

Avgifter på egne investerings- og reparasjonsarbeider vil bare komme

med i det tilfelle at investeringene føres over vinnings- og tapskonto. De

bokførte beløp vil were avgifter påløpet salget eller investeringene uansctt

om de er innbetalt eller ikke.

c. Nasjonalregnskapet. Indirekte skatter omfatter alle avgifter på
produksjon, omsetning og driftsmidler som bedriften selv betaler. Dette

i alminnelighet ware skatter som kalkuleres inn i produktprisen. Ved bereg-

ningen i nasjonalregnskapet tar en utgangspunkt i innbetalte avgifter til det

offentlige og fordeler disse på produksjonssektorene. Oppgavene over av-

gifter i industristatistikken nyttes bare som fordelingsnøkkel. Dette er en

praktisk losning som avviker fra vanlig nasjonalregnskapspraksis hvor opp-

tjeningsprinsippet legges til grunn.

7. Subsidier

a. Industristatistikk. Det sporres her om tilskott fra staten med plass

for bedriftenes egne spesifikasjoner. Det er også her uklart om en skal gi

opp inntektsførte tilskott, tilskott påløpet produksjonen eller tilskott

påløpet salget.

b. Regnskapsstatistikk. Opplysningene gis i post 42: Tilskott fra

staten og tollrefusjoner. Det gis her tall for tilskott påløpet salget.

c.	 Nasjonalregnskap. Subsidier omfatter alle løpende overforinger fra

det offentlige til produsenter. Ved beregningen tar en utgangspunkt i sam1P4-

beløp av tilskott utbetalt over de offentlige budsjetter, og beløpet fordeles

på produksjonssektorene. Industristatistikkens tall for tilskott nyttes

ikke.
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8. Investering

a.	 Industristatistikk. Investeringer defineres som verdien av anskaf-

felser av fast kapital (ny og brukt) som ikke slites ut i løpet av ett år

og reparasjons- og vedlikeholdsutgifter, unntatt daglig stell og pass. En

skal ta med maskiner og utstyr mottatt i året og bygge-, anleggs- og repara-

sjons- og vedlikeholdsarbeid utført i året uansett om betaling har funnet

sted eller om den nye realkapital er tatt i bruk eller ikke. Posten spesifi-

seres på anskaffelser og reparasjoner og vedlikehold fordelt på følgende

grupper:

(i) Maskiner (inkl. industriovner), apparater og deler samt redskap
og verktøy som nyttes i flere år

(ii) Baer

(iii) Bedriftsjernbaner, taubaner, transportkraner og andre
transportmidler

(iv) Inventar, kontormaskiner

(v) Boliger for funksjonerer og arbeidere

(v:_) Sosiale velferdsanlegg innenfor og utenfor bedriftsområdet

(vii) Fabrikk-, lager- og kontorbygg

(viii) Andre industrielle anlegg, f.eks. kaianlegg, siloer etc.

(ix) Bebygde og ubebygde tomter og andre naturherligheter. (Tomter
under postene (v) til (viii) skal tas med her.)

Dessuten sporres det om lønnsandelen (egne arbeidere) for gruppene

(i) til (iv) og (v) til (ix). Det er uklart hvordan salg av tomter, byg-

ninger, anlegg etc. kommr inn i denne oppgave.

b. • Regnskapsstatistikk. Investeringene defineres som aktivert real-

kapital og beregnes som nettoøking i bokført realkapital (ekskl. lager),

tillagt av— og nedskrivning og bokført verdi av utrangert, solgt eller tapt

realkapital og fratrukket oppskrivning av realkapital. For å få samsvar med

investeringene s1:7A disse er definert i industristatistikken, må det foretas

følgende korreksjoner:

(i) Verdien av ikke-aktivert nyanskaffelse av realkapital må legges

til. I regnskapsoppgaven skal det gis opplysning om verdien av ikke-

aktiverte maskiner og transportmidler utgiftsført i året.

(ii) Utgifter til reparasjoner og vedlikehold legges til. Opplys-

ningene gis i industristatistikken.

c.	 Nasjonalregnskapet. Investering er i prinsippet definert på samme

måte som i industristatistikken. Tallene brukes på følgende måte:

(i) Lønn til egne arbeidere beskjeftiget med bygge- og anleggs-

arbeid eller med reparasjoner og vedlikehold av bygninger og anlegg (jfr.
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gruppene (v) til (ix) i avsnitt 8.a foran) går inn på produksjonskontos

debetside som lønn og på kreditsiden som levering til bygge- og anleggs-

sektoren (tjenesteinnsats). Posten oppfattes som bortleie av produksjons-

faktorer. Det totale investeringsbeløp debiteres investeringskonto og kre-

diteres bygge- og anleggssektorens produksjonskonto.

(a) Lønn til egne arbeidere i forbindelse med investering i

maskiner, transportmidler etc. (jfr. gruppene (i) til (iv) i avsnitt 8.a

foran) krediteres produksjonskonto og debiteres investeringskonto. Posten

kalles egne investeringsarbeider. Det totale investeringsbeløp fratrukket

lønningene (dvs. maskiner, deler og andre varer og tjenester) debiteres

investeringskonto og krediteres de forskjellige leverandørsektorer.

Etter posteringene under (i) og (ii) foran vil investeringskontos

debetside i prinsippet svare til industristatistikkens1) samlede invester-

inger inkl. reparasjoner og vedlikehold.

III. Tallmessi amførin av de statistiske o Opt aver

I avsnitt II er det gjort greie for i hvilken utstrekning det er

mulig å korrigere postene i industristatistikken og i regnskapsstatistikken

for a oppnå definisjonsmessig jamførbarhet. For å oppnå tallmessig sammen-

heng mellom postene kreves det ikke bare definisjonsmessig jamførbarhet, men

også statistisk fullstendighet. Den statistiske enhet i regnskapsstatistikken

er foretaket, mens den i industristatistikken og annen produksjonsstatistikk

er bedriften. Et vilkår for tallmessig sammenheng (bortsett fra ulikt omfang

i bruttoføring) er at all virksomhet som et foretak driver og som resulterer

i salg, er fordelt på bedrifter og at det foreligger produksjonsstatistikk

for alle disse bedrifter. For de foretak som er med i denne undersøkelsen

har en tatt med oppgaver for industristatistikk, elektrisitetsstatistikk,

bygge- og anleggsstatistikk og varehandelsstatistikk og skulle derved ha

dekket de viktigste virksomhetsområder.

I vedlegg 4 og 5 har en summert opp produksjonsoppgavene for hvert

enkelt foretak og jamført postene med tilsvarende poster i regnskapsoppgavene.

Postene er da på forhånd korrigert så langt det har wart mulig, slik det er

beskrevet i avsnitt II, for å oppnå definisjonsmessig likhet.

■Tammitovressimilrnewe

I) Tallene korrigeres slik at de omfatter alle industribedrifter.
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1. Btholdning av råvarer m.v.

a. Produksjonsstatistikk1) . For de fleste foretak bygger oppgaven på

lagerregnskap. Et slikt regnskap baseres ofte på et lagerkartotek hvor hver

lagervare har et eget kort som registrerer tilgang (innkjøp), avgang (ut-

rekvirerte kvanta) og beholdning. Beholdningen vurderes gjerne til gjennom-

snitts anskaffelsespris. Ved utgangen av hvert år kontrolleres beholdnings-

tallene ved opptelling.

b. Regnskapsstatistikk. Finansregnskapet inneholder konti for ulike

slags lager. Disse konti debiteres for innkjøp og krediteres for utrekvirerte

kvanta. Beholdningen ved utgangen av året fastsettes ved opptelling.

Verdien av beholdningene blir da ofte regulert slik at ukurante varer av-
skrives og andre varer gis en lavere vurdering enn gjennomsnittlig anskaffel-

sespris. Dessuten vil lagerkontiene ofte inneholde skjulte reserver ved at

verdien av beholdningene er fratrukket en eller flere typer reserver eller

avsetninger (lagerreserve, prisrisikoavsetning, garantiavsetning osv.).

Kontoens saldo (verdiregulering) fores enten mot vinnings- og tapskonto eller

tilvirkingskonto.

c.	 Avvik. Regnskapsforing og oppgavegiving varierer sterkt fra foretak

til foretak. Grovt sett synes følgende årsaker til avvik mellom ravarelager-

tall i regnskapsstatistikk og produksjonsstatistikk å were mest alminnelige:

(i) Forskjell i vurdering. Regnskapsstatistikkens tall vil i

alminnelighet ware lavere enn produksjonsstatistikkens tall dels på grunn av

forsiktig vurdering og dels på grunn av reserver som er fort til fradrag.

(a) Forskjell i fysisk omfang. Det forekommer at visse innkjøp av

lagervarer (f.eks. brensel, rekvisita, visse typer hjelpestoffer) utgiftsføres

løpende i finansregnskapet. De aktiverte beholdninger vil da bli mindre enn

de faktiske beholdninger som registreres i produksjonsstatistikken. En annen

årsak til avvik i fysisk omfang skyldes at råvarelageret i finansregnskapet

kan være avgrenset på en annen måte enn i produksjonsstatistikken. Lager av

handelsvarer f.eks. er i produksjonsstatistikken fort som råvarelager, mens

mange foretak fewer slike beholdninger under ferdigvarelager i finansregn-

skapet (f.eks. foretak nr. 6 i vedlegg 4). Det forekommer også at enkelte

foretak i finansstatistikkens lagertall tar med deler av annen realkapital

(f.eks. foretak nr. 10) eller at de får med deler av beholdning av varer i

0110=1/11.1/011•11.,11.0.111

1) Produksjonsstatistikk vil i det folgende bli nyttet som en fellesbeteg-
nelse på industristatistikk, elektrisitetsstatistikk, bygge- og anleggs-
statistikk og varehandelsstatistikk. Da det er industriproduksjon som
er hovedvirksomheten for de foretak som går inn i undersøkelsen, vil de
poster som behandles i dette avsnitt i alminnelighet referere seg til
industristatistikken. Noen av postene forekommer også i de andre
statistikkene.
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arbeid og ferdigvarer i tallene for råvarelageret (f.eks. foretak nr. 10).

Et par av de besøkte foretak tok også med varekontrakter som del av råvare-

beholdningen i finansregnskapet.

(iii) Forskjell i posteringstid. Enkelte foretak fører utgifter på-

løpet innkjøp eller hele innkjøpet på beholdningskonto for varene registreres

i lagerregnskapet (jfr. foretak nr. 6).

(iv) Feil i oppgavegivingen. Eksempel på en ikke uvanlig feil

oppgavene er at lagertall ikke er kommet med i produksjonsstatistikken f.eks.

ved at bedrifter er utelatt eller ved at en har unnlatt (glemt) å fore opp

lagrene i oppgavene.

Av vedlegg 4 framgår det at for 4 av de 22 foretak faller regnskaps-

statistikkens og produksjonsstatistikkens tall for råvarelager sammen. Disse

foretak nytter bokførte verdier i begge oppgaver og avviker således fra

produksjonsstatistikkens definisjoner. For 12 foretak gir produksjonsstati-

stikken de høyeste tall for råvarelageret, noe som i det vesentligste skyldes

ulik verdsetting og skjulte reserver fratrukket regnskapsoppgavens lagertall.

For 5 foretak gir regnskapsstatistikken de høyeste lagertall. Dette skyldes

dels forskjellig avgrensning av råvarelageret i de to grupper, dels forskjell

i posteringstid og dels feil i statistikken.

2. Beholdning av varer i arbeid oa ferdiEvarer

a.	 Produksjonsstatistikk. I produksjonsstatistikken skilles det mellom

to typer av lager:

(i) Beholdning av varer i arbeid. Disse beholdningstall vil i

alminnelighet bygge på opplysninger fra finansregnskapets konti for varer i

arbeid. Kontoen kan illustreres slik:

Debet
	

Konto for varer i arbeid
	

Kredit

Inngående beholdning

Materialkost

Lønnskost

Driftstillegg materialer

Driftstillegg lønn

Ferdigvarer overført lager

Utgående beholdning

Verdsettingen vil avhenge av hvilke tillegg som kalkuleres inn. Etter gene-

ralkontoplanen skal alle tillegg unntatt administrasjons- og salgstilleggen-

tas med. Avgang av ferdigvarer verdsettes på samme måte, og utgående behold-

ning vil da bli vurdert til tilvirkningspris. Regnskapspraksis varierer

imidlertid sterkt fra foretak til foretak. Dette gjelder spesielt de tillegg
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som kalkuleres inn i tilvirkningskost. For å komme fram til gjenanskaffelses-

verdien (selvkost) må alle tilleggene tas med, noe som ofte gjøres ved å øke

driftstilleggene på materier og 10an,

(ii) Beholdning av egne ferdigvarer. Beholdningstallene tas i

alminnelighet fra lagerregnskapet som for hver vare gir opplysning om til-

gang avgang og beholdning. Beholdningen verdsettes til selvkost.

b. Regnskapsstatistikk. I regnskapsstatistikken oppgis summen av behold-

ning av varer i arbeid og ferdigvarer. Tallene tas fra tilsvarende behold-

ningskonti i finansregnskapet. I alminnelighet vil beholdningene her vare

vurdert til tilvirkningskost som gir en noe lavere verdsetting enn gjen

anskaffelsespris (selvkost) etter produksjonsstatistikken. På samme måte som

for råvarebeholdningene vil beholdningene av varer i arbeid og ferdigvarer i

finansregnskapet omfatte skjulte reserver, idet deler av lagerreserven,

garantiavsetninger, prisrisikoavsetninger og andre former for nedskrivning og

avsetninger kommer til fradrag. Derved vil de bokførte lagerverdier i almin-

nelighet ligge lavere enn gjenanskaffelsesverdien.

c. Avvik. Avvikene på beholdninger av varer i arbeid og ferdigvarer i

de to statistikker skyldes de samme hovedtyper årsaker som avviket på råvare-

beholdningen (forskjell i vurdering, fysisk omfang, posteringstid og feil).

Av vedlegg 4 framgår det at for 3 foretak falt de to sett av lagertall sammen,

noe som skyldtes at foretakene nyttet bokførte beløp for beholdningene i

begge oppgaver. For 4 foretak gav produksjonsstatistikken lavere beholdnings-

tall enn regnskapsstatistikken. Dette skyldtes dels ulike beholdningsdefini-

sjoner i de to oppgaver (føring av handelsvarer) og dels forskjell i poste-

ringstid. Det siste gjaldt Sulitjelma Gruber hvor det avsluttede ledd i

produksjonsprosessen foregår i utlandet. Produktet går ut av produksjons-

statistikkens lagerbeholdning ved skipningen, men blir stående på finansregn-

skapets lagerkonti inntil produktet er solgt1)
 . For 12 foretak gav produk-

sjonsstatistikken de høyeste lagertall, noe som i første rekke kan føres til-

bake på ulik verdsetting og skjulte reserver.

3. Brutto2rodukslon

a.	 Produksjonsstatistikk. For å komme fram til et bruttoproduksjons-

begrep som noenlunde svarer til nasjonalregnskapets, har en nyttet følgende

beregningsmetode:

1) I varehandelsstatistikken er det skipningstidspunktet som er avgjørende
for når produktet registreres som eksportert.
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Produksjon m.v. (sum av post 5)

- Kjøp av handelsvarer (post 6.e)

• Ming av beholdning av varer i arbeid (post 2.b)

+ Egne investeringsarbeider (lønn til egne arbeidere for arbeid som
gjelder bedriftens investeringer i maskiner, transportmidler etc.
- post 10, nest siste linje)

+ Bortleie av produksjonsfaktorer (lønn til egne arbeidere for
arbeid som gjelder bedriftens investeringer i bygninger m.v.
- post 10, siste linje)

Følgende kilder nyttes ved oppgavegivingen:

(i) Produksjon m.v. Foretakene nytter forskjellig grunnlag for opp-

gave over produksjonen. Som eksempel kan nevnes kilder som salgsstatistikk,

fabrikasjonskonto med fordeling på ordrenummer, lagerstatistikk, salgskonti,

driftsregnskap, fakturamappe etc. Post 5.a framkommer ved oppsummering av

spesifikasjonene under pkt. 11 i oppgaven. Tall for de andre poster som

kommer med under pkt. 5 i oppgaven (reparasjonsarbeid for kunder, godtgjor-

else for leiearbeid og salg av handelsvarer) tas i alminnelighet fra finans-

regnskapet. Da kontiene ikke alltid er avgrenset på samme måte som i skjemaet,

vil ofte skjønn og anslag komme inn.

(ii) Egne investeringsarbeider og Bortleie av produksjonsfaktorer.

Disse lønnsbeløp vil ikke alltid framgå av regnskapet. Tallene bygger derfor

ofte på beregninger og anslag.

b.	 Regnskapsstatistikk. Bruttoproduksjonen er beregnet på følgende måte:

Salg (vinnings- og tapskonto post 31)

- Frakt og spedisjon vedrørende salget (V & T-konto post 8)

- Kjøp av handelsvarer (industristatistikkens post 6.e)

+ øking i beholdning av varer i arbeid og ferdige varer (industri-
statistikkens post 2.b og c)

+ Egne investeringsarbeider (industristatistikkens post 10, nest
siste linje)

+ Bortleie av produksjonsfaktorer (industristatistikkens post 10,
siste linje)

Følgende kilder nyttes ved oppgavegivingen:

(i) Salg. Posten tas fra salgskonto.

(ii) Frakt og spedisjon. Posten er en salgsinntektsreduksjon som i
alminnelighet framgår av finansregnskapet.

Resten av postene tas fra produksjonsoppgavene. Regnskapsstatistik-

kens tall for lagerendring kan ikke nyttes ved denne beregning.
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C. 	Avvik. En kan stort sett skille mellom folgende hovedtyper av

årsaker til avvik:

(i) Forskjell i omfang. Bruttoproduksjonen beregnet etter de to

sett av oppgaver kan ha forskjellig omfang, blant annet av folgende grunner:

(a) Interne leveranser. For foretak som består av flere bedrif-

ter hvor produktet ved en bedrift går inn som vareinnsats i

en annen bedrift, vil bruttoproduksjonen etter produksjons-

statistikken bli blåst opp jamført med tilsvarende tall

etter regnskapsoppgaven. Det kan imidlertid forekomme at

slike interne leveranser også avregnes i finansregnskapet.

(b) Forskjell i a -,grensning av foretaket. Jamforingen bygger

på den forutsetning at summen av produksjonsoppgavene for

et foretak skal lekke folietakets samlede virksomhet. Denne

forutsetning er ikke alit id tilfredsstilt. Dette kan

skyldes at bedrifter er utelatt i produksjonsstatistikken

eller at foretaket driver virksomhet som ikke dekkes av

produksjonsstatistikk.

(ii) Forskjell i verdsetting. Salgsverdien av den del av produksjonen

som ikke er solgt må beregnes i produksjonsstatistikken. Dette gjøres ved at

selvkost cokes med beregnet fortjeneste og indirekte skatter som foretaket må

betale. Ved beregning av bruttoproduksjonen etter regnskapsstatistikken nytter

en endringstall for ferdigvarelageret. Dette vil ofte vare vurdert til til-

virkningskost eller selvkost. Dette innebærer at produksjonen etter regnskaps-

statistikken i en periode med lageropplegg vil bli undervurdert (overvurdert

i en periode med lagernedgang). Feilen blir særlig markert for produkter som

er belagt med høye indirekte skatter som ikke er belastet lageret. I flere

tilfelle ble det også påvist at produksjonsstatistikkens produksjonstall gis

inklusive frakt og spedisjonsutgifter. Denne post trekkes ut av regnskaps-

statistikkens omsetningstall.

(iii) Feil i oppgavene. Feil i produksjonsoppgaven kan oppstå ved

at deler av produksjonen ikke kommer med (f eks biprodukter, godtgjøring for

leiearbeid, salg av handelsvarer etc.) eller ved at visse poster kommer med

dobbelt.

De tallmessige avvik på bruttoproduksjonen for det utvalg av foretak

som ble besøkt framgår av vedlegg 4. For 15 av foretakene gir produksjons-

statistikken de høyeste tall for bruttoproduksjonen, noe som i forste rekke

henger sammen med interne leveranser som ikke avregnes i finansregnskapet.

For 4 foretak gir regnskapsstatistikken langt høyere taU ennproduksjonsstati-

stikken. Dette skyldes dels at de interne avregninger i finansregnskapet er
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mer omfattende enn i produksjonsoppgavene (foretak nr. 7 og 9), dels at be-

drifter er utelatt i produksjonsoppgaven (foretak nr. 22) og dels at visse

handelsvarer er utelatt (foretak nr. 21).

4. Vare- og tenesteinnsats

a.	 Produksjonsstatistikk. Vare- og tjenesteinnsatsen etter produksjons-

statistikken er beregnet på følgende måte:

Råstoff m.v. (post 6)

- Innkjøp av handelsvarer (post 6.e)

Det grunnmaterialet foretakene nytter for råstoffoppgaven varierer

meget fra foretak til foretak. Når det gjelder selve materialforbruket, er

det vanlig å nytte materialregnskapet som også legges til grunn for etter-

kalkylen. Lagerregnskapet gir opplysning om utrekvirerte varer fra lageret,

og innkjøpskonti gir opplysninger om materialkjøp som belastes produktene

direkte. Andre kilder er driftsstatistikk, innkjøpskonti korrigert for lager-

endringer etc. Forbruket av de enkelte varearter spesifiseres under post 14

i skjemaet, og disse poster oppsummert gir hovedpost 6.a. Oppgavens kvalitet

er sterkt avhengig av hvor godt driftsregnskap foretaket har. De andre

poster under pkt. 6 i oppgaven (forbruk av brensel, emballasje, godtgjørelse

til andre bedrifter for leiearbeid og innkjøp av handelsvarer) må i alminne-

lighet tas fra finansregnskapet. Det vil da avhenge av regnskapsopplegget

om kontiene har fått en hensiktsmessig avgrensning. Ikke alle foretak som

ble besøkt forte egne konti for underleverandører, emballasje etc. Tallene

kunne derfor bli noe usikre.

b.	 Regnskapsstatistikk. Vare- og tjenesteinnsatsen etter regnskaps-

oppgaven er beregnet slik:

Innkjøp av varer og arbeidsytelser (V & T-konto, post 3)

- Innkjøp av handelsvarer (industristatistikkens post 6.e)

- Ring av råvarebeholdning (industristatistikkens post 2.a)

- Ikke-aktiverte maskiner og transportmidler (regnskapsoppgaven,
diverse spesifikasjoner)

- Reparasjoner og vedlikehold (industristatistikkens post 10,
siste kolonne)

+ Lønn til egne arbeidere beskjeftiget med investeringer inkl.
reparasjoner og vedlikehold (industristatistikkens post 10, de
to siste linjer)

- Investeringer fort over vinnings- og tapskonto (V & T-konto
post 34)
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Følgende kilder blir nyttet ved oppgavegivingen:

(i) Innkjøp av varer og arbeidsytelser. Etter generalkontoplanen

skal innkjøpene fores på konti for utgiftsarter og fordeles videre til behold-

ningskonti (materialer etc.) eller konti for kostnadsarter (elektrisk kraft,

godtgjørelse for leiearbeid etc.). Regnskapspraksis er imidlertid forskjellig.

En rekke foretak fører ikke egne konti for innkjøp, idet materialkjøp f.eks.

kan belastes kostnadsarters konti direkte. Etter generalkontoplanen føres

investeringene over driftskontiene, noe som innebærer at en under utgifts-

artene ikke skiller mellom innkjøp for drift og innkjøp for investering.

Mange foretak har løst problemet ved å fylle ut de spesifiserte poster på

vinnings- og tapskonto og deretter beregnet innkjøpene residualt. Hvor vel-

lykket resultatet er blitt, vil avhenge av i hvor høy grad det har lykkes a
få spesifisert alle regnskapsposter som ikke har karakter av innkjøp. Andre

foretak har beregnet posten ved å summere opp fakturaene for periodens inn-

kjøp. Da postens innhold på enkelte punkter kan vare gjenstand for tvil, må

en regne med at innholdet vil variere en del fra foretak til foretak.

(ii) Innkjøp av handelsvarer. Posten er ikke spesifisert i regn-

skapsstatistikken og må derfor tas fra produksjonsoppgaven.

(iii) Ring i råvarebeholdningen. Regnskapsstatist ikkens tall kan

ikke nyttes.

(iv) Ikke-aktiverte maskiner og transportmidler. Det er neppe noe

foretak som fører egen konto for slike innkjøp. Det er derfor også svært få

oppgavegivere som har oppgitt noe beløp. Posten burde svare til differansen

mellom produksjonsstatistikkens og regnskapsstatistikkens tall for anskaf-

felser.

(v) Reparasjoner og vedlikehold. Det er ingen oppgave i regnskaps-

statistikken som gir opplysning om hvor stor del av innkjøpene som har vart

disponert for reparasjoner og vedlikehold. Posten tas derfor fra produk-

sjonsstatistikken. Opplysningene synes å være vanskelig tilgjengelig da

foretakene som regel ikke fører egen konto for disse utgifter i sine regn-

skaper. Enkelte foretak som fører reparasjoner på egne ordrenummer eller

som har egne avdelinger som tar seg av reparasjons- og vedlikeholdsarbeidet,

vil kunne gi korrekte oppgaver. Stort sett er oppgavene over reparasjoner og

vedlikehold meget usikre, og det forekommer at de mangler helt.

(vi) Lønn til egne arbeidere i forbindelse med investeringer. For

foretak som fører egne ordrenummer for investerings-, reparasjons- og ved-

likeholdsarbeid vil lønnsbeløpet kunne trekkes ut. Oppgaven for de fleste

foretak vil imidlertid bygge på anslag, og tallene er usikre.

(vii) Investeringer fort over vinnings- og tapskonto. Posten tas

fra en egen konto i regnskapet.
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C. 	 Avvik. Årsakene til avvik mellam de to oppgaver er stort sett av

to hovedtyper:

(i) Forskjell i omfang. Vare- og tjenesteinnsatsen beregnet etter

de to sett av oppgaver kan ha ulikt omfang av følgende grunner:

(a) Forskjellig avgrensning av foretaket i de to oppgaver,

f.eks. ved at det mangler produksjonsoppgave for en av

foretakets bedrifter.

(b) Interne leveranser. Vareinnsatsen etter produksjonsstati-

stikken blir blåst opp i den utstrekning produkter fra en

bedrift går inn som vareinnsats i en annen bedrift. Slike

interne leveranser blir som regel (men ikke alltid) ikke

avregnet over finansregnskapet.

(e) Posten Innkjøp i regnskapsstatistikken kan, hvis den bereg-

nes residualt, bli for omfattende slik at den også får med

poster som ikke har karakter av innkjøp.

(d) Post 6 Råstoff m.v. i produksjonsstatistikken kan vare for

snevert avgrenset i oppgaven slik at en bare får med en

del av forbruket. Under besøkene ble det påvist at dette

svart ofte er tilfelle. Råstoffer kommer som regel bra med,

mens hjelpestoffer, rekvisita og forskjellige andre drifts-

materialer bare kommer med i begrenset utstrekning. Det

samme gjelder visse typer av tjenesteyting bortsett fra

godtgjørelse for bortsatte arbeider.

(a) Feil i oppgaven. Slik vare- og tjenesteinnsatsen er beregnet

er det rike muligheter for feil i en eller flere poster. En kan her nevne

mangler som at godtgjørelse for bortsatt arbeid ikke er kommet med, at anslag-

ene for reparasjoner og vedlikehold og lønnsdelen av investeringene er svake

eller mangler, at beløp for innkjopte, ikke-aktiverte maskiner m.v. mangler

osv.

De tallmessige avvik på vare- og tjenesteinnsatsen framgår av vedlegg

4. For foretak med sterkt vertikalt integrerte bedrifter (store interne

leveranser) vil avviket vare negativt (dvs. størst tall for produksjonsstati-

stikken). Dette gjelder spesielt foretak nr. 1, 8, 12, 15 og 16. For disse

foretak har de interne leveranser mer enn oppveid det forhold at produksjons-

statistikken får med for lite av forbruket og at regnskapsstatistikkens tall

ofte kan ligge i overkant. Disse to siste forhold har derimot fort til

positivt avvik (størst beløp for regnskapsstatistikken) for foretak med

ubetydelige interne leveranser. Positive avvik skyldes også at interne leve-

ranser avregnes i finansregnskapet (f.eks. foretak nr. 7 og 9) eller at

bedrifter er utelatt (f.eks. foretak nr. 22).
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5. Bearbeidingsverdi

Jamføring av bruttoproduksjon og vare- og tjenesteinnsats i de to

statistikker vanskeliggjøres ved at de interne leveranser kommer inn og
blåser opp tallene. Slike leveranser som i prinsippet skal gå inn med samme

tall på produksjonssiden og på forbrukssiden, kan elimineres ved å nytte

bearbeidingsverdien ved jamføringen (dvs. bruttoproduksjon fratrukket vare

og tjenesteinnsats). Disse tall er også gitt i vedlegg 4. En vil her se at

bearbeidingsverdien for 18 av de 22 besøkte foretak gir de høyeste tall for

produksjonsstatistikken. For de andre foretak er avviket på bearbeidings-

verdien ubetydelig.

Da bearbeidingsverdien slik den er beregnet her er et relativt

sammensatt tall jamført med de enkelte poster i primarmaterialet, er det

vanskelig å trekke noen sikker konklusjon. En bør kanskje kunne gå ut fra

at bruttoproduksjonen i begge statistikker gir noenlunde sikre tall. Størst

usikkerhet er heftet ved tallene for vare- og tjenesteinnsatsen. Overvekten

av de sterkt negative avvik må i det vesentlige skyldes at den vare- og

tjenesteinnsats som registreres i produksjonsstatistikken er langt mindre enn

de tilsvarende tall etter regnskapsstatistikken. Dette bør kunne tas som en

hovedkonklusjon, men en rekke andre forhold kommer selvsagt også inn og på-

virker tallene. Et par eksempler kan nevnes:

Foretak nr. 7. I regnskapsstatistikken verdsettes produksjonen

selvkost mot salgspris etter produksjonsstatistikken. Dette vil øke bear-

beidingsverdien etter produksjonsstatistikken jamført med regnskapsstati-

stikken.

Foretak nr. 10. Tall for reparasjoner, vedlikehold og investeringenes

lønnsdel er ikke oppgitt. Det antas at de tall revisjonen har fort på er

for lave, noe som fører til for stor vareinnsats og dermed for lav bearbeid-

ingsverdi for regnskapsstatistikken.

Foretak nr. 20. Dette foretak gir oppgave over periodens produksjon

(ikke ferdigproduserte varer) og må derfor beregne en stor del av salgs-

beløpet. Det ble antydet at ved denne beregning ble fortjenesten altfor

høyt ansatt, noe som førte til for høy produksjonsverdi etter produksjons-

statistikken. Samtidig økte beholdningen av varer i arbeid. Da denne lager-

øking vurderes til tilvirkingskost, vil bruttoproduksjonen etter regnskaps-

statistikken bli for lav. Begge disse forhold fører til økt negativt .1r1741-

På bearbeidingsverdien.
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6. Lønn

a. Produksjonsstatistikk. Foretak som består av flere bedrifter nytter

stort sett lønningsregnskapet som primærmateriale. Består foretaket av bare

en bedrift, nyttes finansregnskapets tall.

b. Regnskapsstatistikk. Lønnsbeløpet vil framgå av konti for lønninger

og honorarer.

c.	 Avvik. Avvikene mellom de to statistikker skyldes stort sett ulikhet

i omfang.

(i) I produksjonsstatistikken kan lønn til funksjonærer som ikke kan

fordeles på bedrifter, bli utelatt (f.eks. funksjonærer som arbeider med

forskning og utviklingsarbeid, jfr. foretak nr. 9 og 10).

(ii) I produksjonsstatistikken regnes ikke honorarer utenom tjeneste-

forhold som lønn.

(iii) Utelatte bedrifter fewer til for lave lønnstall i produksjons-

statistikken.

(iv) Ved å nytte lønningsregnskapet som underlag for produksjons-

oppgaven vil en få utbetalt lønn, mot opptjent lønn i regnskapsstatistikken.

Dette forhold antas i alminnelighet ikke å fore til vesentlige differanser.

Av vedlegg 4 framgår det at i alt 14 foretak hadde positivt avvik på

lønn (dvs. størst lønnstall for regnskapsstatistikken). Dette må i det

vesentlige skyldes de forhold som er påpekt ovenfor. De små negative avvik

som forekommer for 7 foretak skyldes i det vesentlige at lønn til forret-

ningsfører er holdt utenom lønnsbeløpet i regnskapsstatistikken. Det store

negative avvik for foretak nr. 7 skyldes at en i produksjonsstatistikken har

tatt med lønninger som vedrører et konsernforetak. Stort sett viser imidler-

tid oversikten at det er relativt godt samsvar mellom lønnstallene i de to

oppgaver.

7. Indirekte skatt

I produksjonsstatistikken tas tallene for indirekte skatt dels fra

skatteregnskapet og dels fra finansregnskapert. I regnskapsoppgaven er det

finansregnskapets tall som kommer inn.

De viktigste årsaker til avvik er:

(i) Forskjellig avgrensning av indirekte skatt. I produksjons-

statistikken tar en med omsetningsavgift på salget og elektrisitetsavgiften

(for foretak som produserer elektrisk kraft), i visse tilfelle også omset-

ningsavgift på egne investeringsarbeider. I regnskapsstatistikken tar en

med omsetningsavgift på salget (salgsinntektsreduksjoner). Omsetningsavgift
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på egne investeringsarbeider kommer bare med i den utstrekning avgiftspliktige

egne investeringsarbeider føres over vinnings- og tapskonto. Derimot tar en

med andre indirekte skatter som konsesjonsavgifter etc.

(ii) Forskjell i posteringstid. Det kan forekomme at produksjons-

statistikken fører betalt avgift, mens regnskapet alltid fører påløpet avgift

(jfr foretak nr. 20).

(iii) Feil. Omsetningsavgiften gjøres opp sentralt av hovedkontoret,

og det forekommer at en unnlater å fordele beløpet på bedriftene (jfr. foretak

nr. 9)

Av vedlegg l framgår det at halvparten av foretakene har om lag samme

beløp for indirekte skatt i de to oppgaver.

Subsidier forekom ikke i nevneverdig utstrekning for de behandlede

foretak.

8. Investering

a.	 Produksjonsstatistikk. Posten beregnes på følgende mate:

Anskaffelser (industristatistikkens post 10, annen kolonne)

+ Reparasjoner og vedlikehold (post l0 første kolonne)

Opplysningene om anskaffelser tar foretakene stort sett fra finans-

regnskapets beholdningskonti for realaktiva. Enkelte foretak kompletterer

oppgaven ved å plukke ut visse poster fra innkjopskonti. Dette vil da ware

kjøp av driftsmidler (f.eks. skrivemaskiner) med brukstid over ett år.

Opplysninger om utgifter til reparasjoner og vedlikehold er ofte vanskelig

tilgjengelig da foretakene vanligvis ikke fører egne konti for slike

utgifter. Enkelte foretak har imidlertid driftsregnskap som kan gi underlag

for oppgaven.

b.	 Regnskapsstatistikk. Investeringene er beregnet på følgende mate:

Aktiverte investeringer (regnskapsoppgaven	 Tilleggsopplys
ninger om varige driftsmidler, 3. og 4. linje)

+ Verdien av ikke-aktiverte maskiner og transportmidler (regnskaps-
oppgaven - Diverse spesifikasjoner, første lin)e)

+ Reparasjoner og vedlikehold (industristatistikkens post 10,
annen kolonne).

Opplysningene om aktiverte investeringer tas fra finansregnskapets

konti for beholdning av realaktiva. Tall for ikke-aktiverte maskiner etc.

må plukkes ut av innkjøpskontiene.
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C. 	Avvik. Avvik på investeringene slik de er beregnet her skyldes

stort sett mangel på samordning og direkte feil i oppgavene. Når det gjelder

regnskapsoppgaven, er feilen begrenset til posten Ikke-aktiverte maskiner

etc. som i alminnelighet er utelatt. Dessuten vil foretak som er medeiere

i partsrederier få med en andel av skipsinvesteringer i sitt investerings-

tall (jfr. foretak nr. 20). Når det gjelder produksjonsstatistikken, viser

det seg at egne anlegg under utførelse ofte ikke tas med (jfr. foretak nr.10).

Kjøp av tomter og andre former for realkapital som ikke naturlig kan for-

deles på bedrifter utelates, salg av realkapital fratrekkes etc. Alt i -lt

virker produksjonsstatistikkens oppgaver over investeringene temmelig usikre.

En viser til vedlegg 4 som gir en nærmere oversikt over de tallmessige avvik.
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VEDLEGG 1

Oversikt over oigg op gj ennomførìp av gnskapsundersøkeise og bts-

besøk 1967 

Undersøkelsen ble foretatt av planlegger Oyvind Sundsb0 og byråsjef

Mikael Selsjord i siste halvdel av 1968 og begynnelsen av 1969. Utvalget

av besøkte foretak ble stort sett begrenset til Oslo-området. Dessuten ble

det gjennomgått en del oppgaver for foretak fra andre deler av landet med

tanke på bes0k. Besøkene falt imidlertid bort, da undersøkelsen tok langt

mer tid enn hva en regnet med. I alt ble det gjennomgått oppgaver for 25

foretak som resulterte i bedriftsbesøk og for vel 40 foretak som ikke ble

besøkt. Noen få av foretakene i begge grupper er ikke tatt med i de over-

sikter som er gitt i vedleggene 4 og 5, blant annet fordi en fant at oppgav-

ene var for usikre. Utvalget kan ikke betraktes som representativt for den

gruppe av foretak som er med i regnskapsstatistikken. Dette skyldes dels

at en tok sikte på å velge ut de største foretak innen ulike bransjer, og

dels at en la særlig vekt på å få med foretak hvor det var tvil om produk-

sjonsstatistikkens kvalitet.

Arbeidet begynte med en revisjon av regnskapsoppgavene. En fant

her etter hvert fram til et fast revisjonsskjema som lettet kontrollen

(jfr. vedlegg 1.a). Revisjonen tok blant annet sikte på å få full sammen-

heng mellom nettobetalingene etter vinnings- og tapskonto på den ene side

og (Acing i realkapital og netto fordringsøking etter balansen på den annen

side. Under arbeidet var det ofte nødvendig å kontakte oppgavegiveren over

telefon for å rette feil eller for å få tilleggsopplysninger. De største

problemer var som regel å få bevegelsene i fondsmassen til å stemme med

vinnings- og tapskonto og bevegelsene i beholdning av realkapital til å

stemme med balansen.

Neste skritt i arbeidet var å sette opp visse poster fra regnskaps-

oppgaven på en slik mate at de kunne jamføres med tilsvarende poster i pre-

duksjonsstatistikken. En nyttet her et skjema som vist • i vedlegg 1.b. Denne

oppstillingsform avviker på enkelte punkter fra den bearbeiding som ligger

til grunn for vedleggene 4 og 5 hvor en har søkt å få fram postene etter

nasjonalregnskapets definisjoner. Det kan også nevnes at en i vedlegg 1.b

nyttet beholdningsendringer etter regnskapsstatistikken ved korrigering av

innkjøp og salg, noe som en senere fant var lite hensiktsmessig.
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En samlet så alle oppgaver for industristatistikk, elektrisitets-

statistikk, bygge- og anleggsstatistikk og vurehandelsstatistikk som var

registrert på de utvalgte foretak for 1966 og 1967. Oppgavene for de enkelte

bedrifter under hvert foretak ble summert og bearbeidd som vist i vedlegg 1.c.

Også denne oppstillingsform avviker på enkelte punkter fra den bearbeiding

som ligger til grunn for vedleggene 4 og 5.

Til slutt ble det foretatt en jamføring av tallene for hovedpostene

i vedleggene 1.b og 1.c. Til dette nyttet en det skjema som er vist i vedlegg

1.d. Her ble også avviket mellom postene beregnet.

Beslutning om en skulle besøke foretaket eller ikke ble tatt etter

en vurdering av tallene i vedlegg 1.d. Hvis en fant urimelige avvik på vik-

tige poster, ble et tallmateriale som belyste den manglende sammenheng over-

sendt foretaket sammen med et følgeskriv som delvis hadde den form som er

vist i vedlegg 1.e.

,

	 Umiddelbart for besøket ble oppgavene gjennomgått på ny og nødven-

dige notater gjort på et rapportskjema som delvis hadde den form som er vist

i vedlegg 1.f.

Byråets representanter ble over alt meget velvillig mottatt av fore-

takene som ofte var representert med en hel stab av funksjonærer, dels fra

finansregnskapsavdelingen og dels fra de tekniske avdelinger som hadde ansvaret

for produksjonsoppgavene. Besøkene varte fra et par timer opptil besøk over

3 dager. Notater ble gjort på rapportskjemaet, og etter hvert besøk ble det

utarbeidd en fyldig rapport om resultatet. Gjenpart av rapportene ble ofte

sendt foretaket til orientering og for eventuelt a få korrigert misforståelser.

Samtidig ble det sendt et følgebrev hvor en takket for utvist velvillighet.

Et komplett sett av rapporter er arkivert i Byrået.
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REGNSKAPSSTATISTIKK 1967

Kontrollskjema I: Interne regnskapssammenhenger

etakets navn

• • • • • • • • • 0 0C.1 til C.8 Varige driftsmidler

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Nedskrivning (+ oppskrivning)

Invester-
mg over
V&T konto

A.34 Aktiverte egne investeringsarbeider ............

D.2 N anskaffelser o: gkostninter fort over V&T  konto

B.4.e Gevinst (tap ;)	 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

kvskriv-
ling på

D.6 til D.9 Diverse avskrivninger på realkapital ........

A.16 Avskrevet på varige driftsmidler

Avskrevet a vani •

edposter Poster i regnskapsskjemaet Beholdning
•r.1/1

1 000 kr.
Beholdning

r.31/12

D.1 og D.10 •••••••••.•...•••—••••.•—•••.•

C • 9 Varebeholdning • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • .

A.1 + A.2 og A.32 + A 0 33 ••.••••••••••••••••

Beholdning
av real-
kapital

Varebeholdnin. i alt •••••••.••••••••••••••••••
1 1 til 31/12

jtranger-
ingar etc.

3evinst
) ved ut-
arin:er etc.

D.5 Bokført verdi av driftsmidler solgt etc. ............

B.4.b Gjenstående uavskrevet 	 ..................

A.384.A.17 Gevinst (tap) ved salg av driftsmidler .........

driftsmidler utenom V&T  konto
Beholdning	 Beholdning

pr.1/1	 pr.31/12

C.10 Varekontrakter •.•••.••..••••.•.••••..

+A.40 Tilbakeført f.års nedskr./A.15ketsnedskr.

C.48 Forpliktelser vedrørende varekontr. • • •
Beholdning Beholdning	 Ring 1/1

pr.1/1	 pr.31/12	 til 31/12

Tarekon-
:rakter

C.32 + C.33 - C.29 Fonds etc.

A.28 + A.29 - A.44 Overført til (fra) fonds ..............

Avskrevet på varige driftsmidler utenom V&T konto

+ D.4 Oppskrivning1) av realkapital (mot fonds) ..........
1)+ Oppskrivning av immaterielle aktiva (D.11) (mot fonds)

+ Oppskrivning1) av finanskapital (mot fonds) ............

+ A.15-7.4.40 Nedskrevet på varekontrakter (hvis C.10 0)..

+ A.14;13.3 Nedskrevet på fordringer (hvis delkrederefond)

rknade r:

'onds

111111111111111



1000 kr.

4poster ,BeholdningPoster i regnskapsskjemaet ar.1/1
Beholdnin•

r.31/12
øking 1/1
til 31/12

retto
;jeld

,

Sum passiva fratrukket C.32, 33, 34, 45,
48 og poster under D.50 som ikke er gjeld

1:- Sum aktiva fratrukket C.1 til C.11,
eventuelle poster under C.23 som ikke
er fordringer	 og C.29	 ................

Netto	 eld (netto - eldsøkin.)

etto
linger

Sum utgifter fratrukket A.1, 2, 14, 15, 16, 19, eventuelle
poster under A.23 som ikke er utgifter, A.28 og 29 ............

+ C.34 + C.45 pr. 1/1	 Skatteavsetninger	 sow.-

-(C 	 + C.45) pr. 31/12	 Skatteavsetninger ........

+ A.19 Utgiftsførte skatter	 ........................

+ D.3	 Nyanskaffelser og påkostninger utenom V&T konto

+ C.11 pr.	 31/12	 Patenter etc.	 ....................

ir Cal pr.	 1/1	 Patenter etc.	 ......................

+ Avskrivning (i. oppskrivning)	 .....................

+ A.14 Nedskrevet på fordringer (hvis direkte avskrevet)

+ B.3 	 Konstatert tap på fordringer (hvis delkrederefond)......

+ Annen nedskrivning på fordringer (oppskrivning 4-)

+ Oppskrivning av aksjekapital (nedskrivning TO ...............

11. Sum inntekter fratrukket A.32, 33,34, 40, eventuelle
under A.43 som ikke er inntekter 	 og A.44 ...................

t D.5 	 Bokført verdi av utrangerte driftsmidler ...............

Netto utbetalin- 	 (innbetalin 	 4.) 	 *se 	 •oog000eoo••••••

11/1 til 31/12

.

......

wow..

poster

•
...4,...........................

Avvik	 tKontrollpost 8 .:- kontroll ost 9	 .00.•000000000000.00 	 SO.0.0.00

rknade r:



30 Vedlegg 1.b

Enkelte hovedposter etter regnskapsstatistikken 1967. 1 000 kr.

Poster pg.
vinnings-o
ta 'skonto

Postenes art Beløp

Beholdninger

a. Råstoffer etc.

Beholdning pr. 1/1-67 ... eeos.....................

Beholdning pr. 31/12-67 .5••••••••••••••••••••••••41

b. Varer i arbeid og ferdigvarer

Beholdning pr. 1/1-67 ............................

33	 Beholdning pr. 31/12-67	 ....... ............

c. Beholdningsøking I 1967 (nedgang -)

Råstoffer etc.	 ......................

Varer i arbeid og ferdigvarer	 ...............

2. Produksjon

32

1

2

31 	1 Omsetting av varer og arbeidsytelser ................

+ Beholdningsøking .• . • • • • • • •••••••••••••••••••••••••

- Frakt og spedisjon vedrørende salget • ..........

Brutto produksjon i alt	 ...........................

•IE2.11121LIJETE211ElIa
Innkj øp av varer og arbeidsytelser	 • •

- Beholdningsoking, råstoffer etc. ...

- Ikke-aktiverte maskiner etc.

- Råstofforbruk ved reparasjoner etc. ...............

Vare- og tjenesteinnsats i alt ......................

4. _Ljnainger:
5. Indirekte skatt

Alminnelig omsetningsavgift ....................

+ Spesielle omsetnings- og produksjonsavgifter

3 • • • 0 •

20

21

• •• • • • • . • • •• •

•• • • • • • • • • ••

• •• • ••• •■• • ••• 	• • • •40. • ••....

e.••••••••••••••••••••	• .......•• • •

e. 	 •••••••••••••

Omsetningsavgifter i alt

Investerin:g 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

34	 ktiverte egne investeringsarbeider fort over vinnings-
gtapskonto ......... •0•0$0.00000000•••••000.00•0 0 00•00 	 0000000000000

Verdien av ikke-aktiverte maskiner og transportmidler
utgiftsført under post 3 på vinnings- og tapskonto	 .............

+ Nyanskaffelser og påkostninger utenom vinnings- og
tapskonto • • • 0.. • 	 • • • • 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Investering i alt (ekskl. reparasjoner og
edlikehold •	 • • • •—•. e..••*•.••••••••••••••••••••.•...
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Vedlegg 1.c

Enkelte hovedposter etter industristatistikken 1967. 1 000 kr.

Poster i
industri-
statistikker

Be-	 '
I 	Postenes art	 drift

nr.1
1 alt

•
2a

2a

2c

2b

2c

5

6

4

8

10

10

•

1. Beholdninger 1111111
Ill

a. Råstoffer etc.

Beholdning pr. 1/1-67	 ...............

2b Varer

Beholdning pr.	 31/12-67	 ...........

b. Varer i arbeid og ferdigvarer

i arbeid pr. 1/1-67	 ..........

Ferdigvarer pr. 1/1-67	 ..............

	....... 	 .I alt pr. 1/1-67	 ..........	 .

Varer i arbeid pr. 31/12-67 wow:.
Ferdigvarer pr. 31/12-67 ............

4.... ........

111111jilli
2.

I alt pr.	 31/12-67	 ..................

C. Beholdningsøking i 1967 (nedgang -)

Råstoffer etc.	 ......................

Varer i arbeid	 ......................

Varer i arbeid og ferdigvarer .......

Produksjon

11111111j11111
1111111

1111111

--m.o..
MEN=

.............

3 *

4.

Produksjon m.v.	 ................	 ......

+ Beholdningsøking, varer i arbeid .....

Bruttoproduksjon i alt	 .................III:12.2_21..:tiEfl.tatlatE.
Råstoffer	 etc.	 ..... 	 ...................
Lønninger	 ..............................

11111111111111
5. Indirekte skatt.......,_ 11
6.

7*

Alminnelig omsetningsavgift ............

Andre avgifter til staten	 ..............

Omsetningsavgifter i alt	 ...............

Investering•(ekskl. reparasjoner etc.)

Anskaffelser	 ...........................

---Pt----LIReam's)v tLlag_2T1Lll
I alt	 ..................................

- Av dette lønn	 0.00.*...***0.0000000000

Råstofforbruk	 ........................... 11111111111111 .s...........
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Vedlegg 1.d

Jamforing av enkelte hovedposter etter regnskapsstatistikken og industri-
statistikken 1967. 1 000 kr.

Postenes art (1)	 • 	(2)	 (3 )

Regnskaps-.Industr
tati-	 stati-
tikk	 stikk

Avvik
1)-(2)

1. Beholdninger

a. Råstoffer

Beholdning pr. 1/1-67 ........ ••••••••••••••

Beholdning pr. 31/12-67 ......

b. Varer i arbeid og ferdigvarer

Beholdning pr, 1/1-67 ........ ............

•••• 0••••••••••••• 	 ••••••

• •• • • •• • • •• ••••	 •••• ••• •11,111 •••• •• • • • •• •• ••••

• ••• •• ••• ••• •• ••• •• . 0 4. 411, 41 0 41 411

Beholdning pr. 31/12-67 . • • • ••■■ •••• ••••• •• •• 	 • •• •• •• •••••••••• • • • • • •• •• •

C. Beholdningsøking i 1967 (nedgang -)

	Rastoffer i alt ............... .............	 ...........................

Varer i arbeid og ferdigvarer 	 .......... 	 ....................

2. Bruttoproduksjon

3. Vare- og tjenesteinnsats	 ............. .........r.............

4. Bearbeidingsverdi ............................. 	 ........	 .................

5. Lønninger ........ • 	 0.04,0411,410110.011.0000,0041.0410,0 	 .0000.00 	 41414,..16.040000.00040

6. Indirekte skatter	 .................. 	 .. . . .......................

........ 	 .................7. Investering (ekskl. reparasjoner etc.) 000.410041
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Vedlegg i.e

Standardbrev til foretakene

REGNSKAPSSTATISTIKK INDUSTRISTATISTIKK 1967

Statistisk Sentralbyrå har gjennom en årrekke hentet inn statistiske

oppgaver over industriproduksjonen, og fra 1967 innhentes det også oppgaver

for en årlig regnskapsstatistikk. Industristatistikken utgjør en viktig del

av grunnmaterialet for nasjonalregnskapet, og ved den forestående utbygging

av nasjonalregnskapet vil regnskapsstatistikken gi et nødvendig grunnmateriale

for de deler av nasjonalregnskapet som beskriver næringslivets inntekter og

kapital.

De innhentede regnskapsoppgaver gir Byrået grunnlag for en viss kon-

troll av oppgavematerialet. En slik kontroll er ønskelig blant annet for å

skape bedre regnskapsmessig sammenheng og for a høyne nasjonalregnskapstall-

enes kvalitet. Den måten nasjonalregnskapstallene brukes på i dag av de

offentlige myndigheter og av private gjør at Byrået ma legge meget sterk vekt

på at tallene som publiseres blir så sikre som mulig.

Formålet med kontrollen er i første rekke a finne fram til feil som

blir gjort av oppgavegiverne ved utfylling av oppgavene, feil som oppstår ved

Byråets revisjon og bearbeiding av oppgavene og feil som skyldes mangler ved

oppgaveskjemaet. For å få belyst de forskjellige feilkilder slik at stati-

stikkens kvalitet kan forbedres, vil Byrået i tiden framover besøke en del

større industriforetak hvor det er påvist betydelige uoverensstemmelser i

oppgavene for a drøfte problemer i forbindelse med oppgavegivingen.
Byrået har gjennomgått Deres oppgaver for 1967 og funnet betydelige

uoverensstemmelser for enkelte poster, slik det vil framgå av vedlegg 3.

denne forbindelse vil vi be om en konferanse for å drøfte forskjellige pro-

blemer i forbindelse med dette oppgavematerialet. Til Deres orientering kan

vi nevne at Byrået bl.a. ønsker å gå nærmere inn på følgende spørsmål:

1. Gjennomgåing av regnskapsoppgaven og industristatistikkoppgaven,

herunder drøfting av postenes innhold, beskrivelse av framgangsmåten ved

utfylling av skjemaene og drøfting av problemer knyttet til oppgavegivingen.

2. Drøfting av de differanser som er beskrevet i vedlegg 3. Hvor-

ledes postene i de to oppgaver er korrigert for at de skal få et mer ensartet

innhold, framgår av vedleggene l og 2. Det ville være en fordel om De på

forhånd ville gå igjennom tallmaterialet med sikte på å få klarhet over år-

saken til avvikene.

3. Hva kan gjøres for å forbedre oppgavene? Drøft ing av hva



3 14

foretaket kan gjøre for a få en mer integrert oppgavegiving og hva Byrået kan
gjøre for å forbedre oppgaveskjema og rettledning.

En nærmere kontakt mellom Byrået og oppgavegiverne bør gjøre det

mulig å fjerne mange uklarheter, noe som vil gjøre oppgavegivingen sikrere

og statistikkens kvalitet bedre. Idet vi håper at De stiller Dem velvillig

til Byråets opplegg vil vår representant en av de nærmeste dager kontakte Dem

over telefon for å avtale tid for et besøk.

Med hilsen

Vedlegg
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MS/EL, 10/1-69
	

Vedlegg 1.f

Rapport

fra bedriftsbesøk
	

1969

Foretakets navn:

Adresse: tlf.     

Til stede:

L.:ÂLJELEr/PlisEtJmalYlainEt:

(Organisasjon, samarbeid med andre foretak etc.)



36

II . Merknader til regnskapsoppgaven

1. Kontoplan:

2. Riksskattestyrets oppgjørsskjema:

3. Spesielle problemer:

4. Merknader til spesielle poster:

5. Mangler ved oppgaven:

III. Merknader til industrioppgaven 

1. Inndeling i bedrifter:

2. Spesielle problemer:

3. Mangler ved oppgaven :
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IV. Definisjonene 

1. Ravarelapr

. Industristatistikk: 

a. Fysisk omfang

b. Beskrivelse av hvordan oppgavene gis og hvilket materiale den

baseres pa:

C. Verdsetting:

B. Regnskapsoppgaven:

a. Fysisk omfang jamført med I:

b. Omfatter beholdningskontiene annet enn råstoff (f.eks. varekontrakter,

garantiavsetninger etc.)

c. Verdsetting (avskrivning, prisfallsrisikoavsetn. etc.)

C. Avvik
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2.  Lager av varer i arbeid og fercliEvarer_!

A. Industristatistikk:

a. Varer i arbeid

(i) Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og hvilket materiale

den baseres på:

(ii) Verdsetting:

b. Ferdigvarer

(i) Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og hvilket materiale

den baseres på:

(a) Verdsetting:

B. Regnskapsstatistikk: 

a. Fysisk omfang jamført med A.a. -I- A.b.:

b. Omfatter oppgaven noe annet enn lager (avsetninger etc.):

c. Verdsetting (varer i arbeid/ferdigvarer)

C. Avvik
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A. Industristatistikk

a. Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og hvilket materiale den

baseres på:

b. Verdsetting:

C. Spesielle opplysninger (interne leveranser etc.)

B. Regnskapsstatistikk

a. Omfang jamført med I:

b. Verdsetting jamført med 1:

C. Spesielle opplysninger:

C. Avvik
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LL Vare-os tlenesteinnsats

Industristatistikk

a. Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og hvilket materiale den er

basert på:

b. Omfang, komponenter som er utelatt

C. Verdsetting

d. Spesielle opplysninger (interne leveranser etc.):

Ree!hg:PLIk_Ikh

a. Omfang jamført med I. Er innkjøp beregnet som saldo? Er det

tatt med andre poster enn varer og tjenester?

b. Spesielle opplysninger:

C. Avvik 
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5. Lønninger

A. Industristatistikk

a. Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og hvilket materiale

oppgaven er basert på:

b. Omfang

kLRenskak

a. Omfang jamført med I.

C. Avvik

6. Avgifter

A. Industristatistikk 

a. Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og det materiale den

er basert pa:

b. Omfang

a. Omfang jamført med I.

C. Avvik 
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. Investeringer

A. Industristatistikk 

a. Beskrivelse av hvordan oppgaven gis og det materiale oppgaven

baseres pa:

b. Omfang:

C. Spesielle opplysninger (ikke aktiverte anskaffelser,

reparasjoner og vedlikehold etc.).

B. ReEnsk4ysstatistikk 

a. Omfang jamført med I:

b. Oppgaver over ikke-akt. anskaffelser

c. Spesielle opplysninger

C. Avvik

12_21.74_fanjans115±It.2aLrattiaE

9. Merknader om koordinering av oppgavene 

i_o, Andre opplysninger



Foretakets navn og adresse

Forespørsler fra Byrået kan rettes til: Navn og tittel Telefon

Statistisk Sentralbyrå
	

Konfidensielt
Dronningensgt. 16, 	 Frist for innsending
Oslo - Dep., Oslo 1. 	 30. april 1968
Tlf. * 41 38 20

Regnskapsstatistikk 1967

Foretaket kan beholde som sin kopi det eksemplar av skjemaet som ikke har Walt navneslipp.

Rettledning

Hvem som skal gi oppgaver
oppgavene til regnskapsstatistikken innhentes i henhold
tortingets vedtak av 29. november 1966 og kgl. res. av
anuar 1967 gitt med hjemmel i lov av 25. april 1907.
llle foretak som får tilsendt skjema, har plikt til
e inn oppgaver. Oppgavene vil bli behandlet strengt
idensielt og vil bare bli brukt til statistiske formdl.
enkelte oppgaver vil ikke bli tilgjengelige for utenfor
ide, heller ikke for andre offentlige institusjoner.
oppgaven skal gis for det enkelte foretak, dvs. den
te juridiske enhet (aksjeselskap). Et konsern som
ater flere selvstendig organiserte aksjeselskaper, skal
Les gi særskilt oppgave for hvert enkelt selskap.
kjemaet til regnskapsstatistikken er utarbeidd
nlag av aksjelovens bestemmelser om årsoppgjør og
skattestyrets «Alminnelig oppgjørsskjema for aksje-
:aper og andre upersonlige skattepliktige». For A

tvil om innholdet av de enkelte poster, har Byrået
rat mulig utstrekning brukt de samme formuleringer
Riksskattestyret både i skjemaet og rettledningen. I
dningen er dessuten oppgjørsskjemaets postnummer

tt i parentes.
lersom et foretak ønsker å spesifisere andre poster enn
som er gitt på skjemaet, ber en om at postene gis en
som klart angir hva de inneholder (unngå «andre ut-

r» osv.).

Utfyllingen av skjemaet
Vinnings- og tapskonto
Post 1 og 2. (1) Beholdning av varer ved begynnelsen av
året

Varebeholdningene oppgis til bokført verdi.

Post 3. (2, 11, del av 8) Innkjøp av varer og arbeidsytelser
Under denne post føres opp det beløp som de innkjøpte

råvarer, halvfabrikata, emballasje og hjelpestoffer har
kostet brakt inn til lageret, bortsett fra utgifter ved bruk
av egne transportmidler. Likeledes føres her opp verdien
av mottatte arbeidsytelser utført av andre næringsdrivende
på varer som bedriften selv holder. Godtgjørelse til hjem-
mearbeidere føres opp under post 3.

Alle utgifter til reparasjoner utført av fremmede tas
med under denne post, unntatt reparasjon av biler som
føres under post 9. Når reparasjoner er utfort av egne
ansatte arbeidere, blir bare materialutgiftene A ta med
her, mens lønnsutgiftene føres under post 4. Tilsvarende
føres de investeringsutgifter som føres over vinnings- og
tapskonto. Merk: Verdien av utgiftsførte, ikke aktiverte
maskiner og transportmidler skal oppgis under Diverse
spesifikasjoner.

Posten omfatter også utgifter til elektrisk kraft og
brensel. Husleie føres under post 10.

(Forts. side 4)

05. 003. 3. 68. 2000. Follestrykk A.s.
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27. Årets utbytte til aksjonærene

28. Skattefrie fondsavsetninger (ikke pensjonsfond) og
avsatt  betinget skattefri salgsgevinst m.v.

29. Avsatt til andre fond (ikke pensjonsfond) og over-
ført til neste år

Diverse spesifikasjoner

Verdien av ikke aktiverte maskiner og trans-
portmidler utgiftsført under post 3 

Lønninger m.v. til egne arbeidere for egne in-
vesteringsarbeider som ikke er tatt med på
vinnings- og tapskonto, post 4-

Konstaterte tap på fordringer i regnskapsåret
(jfr. post 14)

Gevinst/tap
Post 17, 38

Salgssum (erstatningssum)

- Gjenstående uavskrevet

Gevinst/tap

Kroner

Debet
	

Vinnings- og tapskonto for året 1967 	 Kredit

4. Lønninger, gratialer, feriepenger, lønn under syk-
dom og militærtjeneste etc., fri trygdekasse, natu-
ralier, tantièmer, honorarer o I.

5. Godtgjørelse til representantskapsmedlemmer,
styremedlemmer og forretningsfører

7. Provisjonsutgifter

8. Frakt og spedisjon vedrørende salget

9. Reise- og dietutgifter, utgifter ved egne biler
(båter), representasjon, reklame, kontorrekvisita,
porto, telefon, aviser etc.

Kroner

31. Omsetning av varer og arbeidsytelser pr.
kontant og på kreditt (inkl. omsetningsavgift
og andre offentlige avgifter, men fratrukket
returer, rabatter o.l.)

32. Beholdning ved slutten av året av råvarer,
innkjøpte halvfabrikata, emballasje og hjelpe-
stoffer 

33. Beholdning ved slutten av året av ferdigvarer
og varer i arbeid 

34. Aktiverte egne investeringsarbeider (ført over
vinnings- og tapskonto)

35. Renteinntekter (brutto)

36. Utbytte av aksjer og parter

37. Inngått på tidligere nedskrevne fordringer 
38. Gevinst ved salg av (erstatningsoppgjør for)

varige driftsmidler
39. Husleieinntekter/evt. overskudd ved drift av

egen eiendom
40. Tilbakeført forrige års nedskrivning på vare-

kontrakter

41. Patent- og lisensinntekter

42. Tilskott fra staten og tollrefusjoner
43. - Andre inntekter, spesifiseres:

a. 

C .

44. Overført fra forrige år og fra fond

1. Beholdning ved begynnelsen av året av råvarer,
innkjøpte halvfabrikata, emballasje og hjelpestoffer 

2. Beholdning ved begynnelsen av året av ferdigvarer
og varer i arbeid

3. Innkjøp av varer og arbeidsytelser 1 )

Kroner

6. Pensjonsutgifter (inkl. avsetninger til pensjons-
fond) og arbeidsgiverandel av trygdepremier

Sum

10. Husleie

11. Underskudd ved drift av egen eiendom

12. Patent- og lisensutgifter 

13. Gjeldsrenter, brutto 
14. Nedskrevet på fordringer/avsatt til delkredere-

fond

15. Nedskrevet på varekontrakter

16. Avskrevet på varige driftsmidler
17. Tap ved salg av (erstatningsoppgjør  for) -

varige driftsmidler

18. Gaver og kontingenter

19. Skatter til stat og kommune på formue og inntekt.
Sett kryss om beløpet gjelder:

E] lliknede skatter 	 E] Betalte skatter

20 Alminnelig omsetningsavgift

21. Spesielle omsetnings- og produksjonsavgifter og
andre avgifter til staten (konsesjons-,
autorisasjons- m.v.) 	 _

22. Forsikringspremier

1) Innkjøp inkl. toll, frakt m.v. Returer, rabat-
ter o.l. skal vare fratrukket. Posten omfatter
også elektrisk kraft, brensel, betaling for leie-
arbeid bortsatt til andre, reparasjoner utført
av fremmede

23. Andre utgifter, spesifiseres:

a.

b.

Sum



46. Skyldige omsetnings- og
andre avgifter til staten 

47. Skyldig skatte- og trygde-
trekk

. 48. -Forpliktelser vedrørende
varekontrakter

49. Ihendehaverobliin
SO. Annen gjeld (spes.):

a.

b.

nger i 1967— Ordinære avskrivninger_ 	 .

— Tilleggsavskrivninger ,i_1967

- Apningsavskrivninger i 1967

— Ekstraordinære avskrivninger I 1967_
.

Bokført verdi 31/12 1967 

ktiva

1/1 1967
Kroner

Balanse (formuesstilling) pr. 1 1 1 og 31/12 1967

31/12 1967
Kroner

Passiva

31/12 1967
Kroner

1/1 1967
Kroner

'

igne anlegg under utførelse

kndre varige driftsmidler

leholdning av varer

farekontrakter (jfr. post 48) i
'atenter og liknende
'enigheter 
'antobligasjoner og andre
:jeldsbrev

hendehaverobligasjoner

kksjer og parter

. Aksjekapital

32. Skattefritt avsatte fond
og avsatt betinget skatte-
fri salgsgevinst

33. Andre fond og avset-
ninger (ikke pensjonsfond)
	 og overført til neste år 
34. Påløpne, ikke iliknede

skatter

35. Utbytte for siste ir
36. Tantièmer og styre-

honorarer for siste år 
37. Påløpne, ikke forfalne løn-

ninger og feriepenger 
38. Påløpne, ikke forfalne

gjeldsrenter
39. Avsatt siste år til

pensjonsformål
40. Andre påløpne, ikke for-

falne utgifter

41. Pantegjeld_ _

42. Gjeldsbrev, egenveksler
og aksepter unntatt for
varegjeld

43. Kassakreditt 
44. Varegjeld (inkl. aksepter)

og forskudd fra kunder 
45. !likn—eire, ikke betalte

skatter

ordbruks- og skogeien-
lommer 	 _

;ruver
omter, andre grunnarealer

og vannfall

lygninger

laskiner

"ransportmidler ..

(u ndeford ri nger
:inkl. veksler) og forskudd
:il leverandører

kndre fordringer 

Bankinnskudd, på tid

Bankinnskudd, på anfordring

nnestående  på postgiro

(assebeholdning

kktiverte omkostninger
ikke forfalne --

.enter --
knnen formue (spes.):

jnderbalanse

Sum Sum

Tilleggsopplysninger om varige driftsmidler

Kroner Kroner

— Bokført verdi av driftsmidler solgt, tilintetgjort
eller utrangert i 1967Bokført verdi 1 Il 1967

+ Nyanskaffelser og påkostninger i 1967
ført over V & T

-I- Nyanskaffelser og påkostninger i 1967
utenom V & T

• Oppskrivninger  i 1967	



Post 4. (3) Lønninger, gratialer, feriepenger m. v.
Under denne post føres opp enhver form for lønnsgodt-

gjørelse til funksjonærer, arbeidere, hjemmearbeidere, rei-
sende og selgere som foretaket har meldt inn i trygdekas-
sen, således også overtidsbetaling, gratialer, provisjoner,
feriepenger, lønn under sykdom og annet fravier, verdi av
fri sykekasse o. 1. Her tas også med tantième bokfort under
disponeringen av overskuddet.

Under post 4 føres også opp honorarer og andre godt-
gjørelser utenfor tjenesteforhold når de er gjenstand for
pliktig skattetrekk. Andre honorarer må føres opp under
post 23.

Merk: Lønninger m. v. til egne arbeidere for egne inve-
steringsarbeider som ikke er ført over Vinnings- og taps-
konto, skal oppgis under Diverse spesifikasjoner.

Post 6. (5, 6) Pensjonsutgifter og arbeidsgiverandel av
trygdepremie

Samtlige utgifter til pensjonering av arbeidere og
funksjonærer blir å ta med under denne post. Som pen-
sjonsutgift regnes løpende pensjonsutbetalinger til avgåtte
arbeidere og funksjonærer og årlige premiebetalinger, inn-
betalinger til premiefond og tilskudd til pensjonsfond. Her
tas også med avsetninger til pensjonsfond bokført under
disponeringen av overskuddet.

Post 7. (7) Provisjonsutgifter
Her skal føres opp provisjoner og kommisjoner til han-

delsagenter og andre selvstendig næringsdrivende som er
pålagt regnskapsplikt i henhold til lov - også inkassopro-
visjoner.

Post 8. (12) Frakt og spedisjon vedrørende salget
Her skal ikke tas med utgifter ved transport med

egne transportmidler.

Post 9. (10, 13, 14, 15, 17) Reise- og dietutgifter, utgifter
ved egne biler (båter), representasjon, reklame m. v.

Avskrivninger på egne biler føres under post 16. Løn-
finger til egne sjåfører og egne bilreparatører tas med un-
der post 4. For øvrig skal alle utgifter ved drift av egne
biler føres her.

Post 10. (del av 8) Husleie
Beregnet husleie tas med her dersom det føres særregn-

skap for eiendommens drift, jfr. merknader til post 11.

Post 11. (9) Underskudd ved drift av egen eiendom
Dersom det føres særregnskap for drift av egen eien-

dom, blir eventuelt underskudd å fore opp her. Beregnet
egen husleie forutsettes godskrevet eiendommens drifts-
konto (jfr. post 10) før underskudd (eventuelt overskudd,
jfr. post 39) fremkommer.

Dersom det ikke føres særregnskap, skal brutto husleie-
inntekt o. 1. tas med under post 39, mens driftsutgiftene tas
med under de respektive poster på vinnings- og tapskonto.

Post 14. (20, 21) Nedskrevet på fordringer
Under denne post føres opp de nedskrivninger som er

foretatt i året på fordringer og veksler, både kundeford-
ringer og andre fordringer. De konstaterte tap på fordrin-
ger i regnskapsåret skal oppgis under Diverse spesifika-
sjoner.

Post 17. (25) Tap ved salg av (erstatningsoppgjør for)
varige driftsmidler

Merk: Hvordan tapet er kommet fram som differanse
mellom salgssum og bokført verdi, skal angis under Diverse
spesifikasjoner.

Post 23. (18, 26) Andre utgifter
Under denne posten vil det vesentlig bli A føre utgifts-

arter som ikke vedrører den egentlige virksomhet, som.
f. eks. kurstap ved salg av verdipapirer, drift av arbeider-
og funksjonærboliger m. v. Her tas også med bokførte
kurstap på utenlandsk valuta.

Post 32, 33. (34) Beholdning av varer ved slutten av Aret
Se merknad til post 1, 2.

Post 34. (35) Aktiverte egne investeringsarbeider
Her føres opp den aktiverte verdi av arbeider av varig

art på egne driftsbygninger, maskiner m. v. som er utført
av egne ansatte og/eller med egne materialer (i den ut-
strekning disse beløp er ført på debetsiden av vinnings-
og tapskonto).

Post 38. (40) Gevinst ved salg av (erstatningsoppgjør for)
varige driftsmidler

Merk: Hvordan gevinsten er kommet fram som diffe-
ranse mellom salgssum og bokført verdi, skal angis under
Diverse spesifikasjoner.

Post 39. (41) Husleieinntekter/evt. overskudd ved drift av
egen eiendom

Se merknad til postene 10 og 11.

Post 40. (42) Tilbakeført forrige års nedskrivning på
varekontrakter

Hele forrige års nedskrivningsbeløp skal tas til inn-
tekt under post 40, idet ny nedskrivning foretas etter for-
holdene pr. 31/12 i inntektsaret, jfr. post 15.

Post 43. (36, 43) Andre inntekter
Under denne posten vil det vesentlig bli Et fore inntek-

ter som ikke vedrører den egentlige virksomheten i regn-
skapsåret, som f. eks. kursgevinst ved salg av verdipapirer,
bokført kursgevinst på utenlandsk valuta o. 1. Her føres
også endelig skattefri del av investeringsfond o. 1.

Dersom også nedskrivning av varige driftsmidler med
skattefritt avsatt gevinst i tidligere år blir tatt med under
post 16 på V & T-konto, skal den avsatte gevinst tas til
inntekt under post 43.

Balanse pr. 111 og 31112

Post 3. (3) Tomter, andre grunnarealer og vannfall
Under denne post skal også bebygde tomter føres opp.

Hvis det ikke lar seg gjøre å skille fra hverandre tomt og
bygning, ber man om at det spesielt anføres under postene
4 og 7 i balansen at tomteverdien er innbefattet.

Post 39. (39) Avsatt siste år til pensjonsformål
Under denne post blir å føre opp ikke forfalne pre-

mier til pensjonsforsikring og ikke forfalne tilskudd til
andre pensjonsinnretninger. Skyldige, forfalne pensjonspre-
mier og tilskudd tas med under post 49 «Armen gjeld».

Post 47. (50) Skyldig skatte- og trygdetrekk
Dersom det føres fullstendig særregnskap for skatte-

trekk og oppgjør med kommunekassereren, vil man ikke få
noe ansvarsbeløp for skattetrekk under post 47 og heller
ingen tilsvarende midler i bank, kasse m. v.

Post 48. (51) Forpliktelser vedrørende varekontrakter
Er varekontrakter bokført under post 10 blir tilsva-

rende forpliktelse å føre opp under post 48.



b. Gjennomsnittlig antall funksjonærer i året. (Tas ikke med 3 c)under punk
feb, 	 ma rs mai juni

e-
ng

For Byrået

110v. 	des.sept. 	okt.aug.

Timeverk

Kroner

I d. Timeverk i året utført av arbeidere tatt med under punkt 3 c

a. Råstoffer, brensel, hjelpestoffer, emballasje, varer til egne byggearbeider og handelsvarer (varer som
er kjøpt for å selges uten bearbeiding i bedriften) vurdert etter varens gjenanskaffelsespris

b. Varer under arbeid vurdert etter gjenanskaffelsespris  ekskl, forventet fortjeneste

c. Egne produkter vurdert etter gjenanskaffelsespris ekskl, forventet fortjeneste

e-
ining
ved
gen
ret

a. Eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap og familiemedlemmer uten fast lønn som daglig
arbeider i bedriften. (Tas ikke med under punkt 3 b eller punkt 3 c)

Antall

jan. april

c. Antall arbeidere (ikke hjemmearbeidere)
ved utgangen av hver måned.
Menn og kvinner

juli

Beliggenhet av fa-
brikk, verksted o. L

kommune 	 ' fylke

Ine-
e
ys-
ør

kontoradressenavn

Eierens- - 	

Kroner

tisk Sentralbyrå
gensgt. 16, Oslo-Dep.

38 20 Industristatistikk 1968
Konfidensielt

Frist for innsending
7. mars 1969

Bedriften kan beholde som sin kopi det eksemplar av skjemaet som ikke har pålimt navneslipp.
Voer vennlig å lese nøye gjennom utfyllingsreglene.

37

navn 	 kontoradresse

Bedriftens

a. Samlet lønn til funksjonærer tatt med under punkt 3

n b. Samlet lønn til arbeidere tatt med under punkt 3 c

c. Samlet godtgjørelse til 	 hjemmearbeidere 	 ansatt i bedriften

;sjon
v.

a. Salgsverdi av varer produsert for egen regning, inkl , varer leieprodusert ved andre bedrifter. De en-
kelte produkter spesifiseres under punkt 11

Kroner

b. Verdi av reparasjonsarbeid for kunder, medregnet deler og materialer som bedriften (ikke
kunden) holder. Produksjons- og omsetningsavgift som betales av bedriften, skal inkluderes

I 	Nr.

60000000
-

c. Godtgjørelse 	 for 	 leiearbeid 	 utført 	 av 	 bedriften (bearbeiding av råstoffer som kunden hol-
der, f.eks. leiespinning, leieskur, leiemaling osv.). 	 Inkl, avgifter som betales av bedriften 910000001

d. Salg av handelsvarer (varer som ikke er bearbeidd i bedriften). Salg fra eget utsalg eller  engrosavd.
som det er fylt ut særskilt skjema for til Statistikk over varehandel, tas ikke med her

)ff
r.

a. Forbruk av 	 råstoffer og 	 hjelpestoffer som 	 bedriften 	har holdt (inkl. 	 halvfabrikata 	 og 	 deler som 	er
medgått til 	 framstilling 	 av de ferdige 	 produkter). De enkelte varer spesifiseres under pkt. 14

Kroner

b. Forbruk av brensel, drivstoffer og elektrisk kraft. 	 (De enkelte_ poster spesifiseres under punkt 7)
Nr.

70000000c. Forbruk av ferdig emballasje og råstoffer til produksjon av emballasje til eget bruk
.

d. Godtgjørelse til andre bedrifter og ikke ansatte hjemmearbeidere for bearbeiding av rå-
stoffer som oppgavegiveren holder 	1 93000000

e. 	Innkjøp av	 handelsvarer (motpost til 	 punkt 5 d)

i. 010



En-
1 het

Nr. Nr.Mengde
En- , 	 Innkjøl
het I Mengde

Kro

Nr.

Reparasjons
vedlikehc

inkl , deler
materials

Kroner

Anskaffelser
ekskl, deler til

utskifting

Kroner

Andre
brenseloljer 	 4 2710 551tonn
Gass og
annet
brensel 4 2705 005*

4 2717 100

—

1000
kWh

Leid elektrisk
kraft

Elektrisk kraft
levert fra
egne verk

Samlet verdi
elektrisk 	 kraft

200

drivstoffer ogav brensel,

Nr.

9 4110 000

Kroner
Andre
avgifter
(oppgi
hvilke):

Nr.

9 4910 000

Kr(

9 4120 000 9 4910 000
Nr.

9 5800 000

Kroner Nr.

9 5800 000

Kr<

9 5800 000 9 5800 000 1

7.
Spesifika-

sjon av
brensel,

drivstoffer
og elektrisk

kraft
tatt med

under
punkt 6 b

Steinkull og
. briketter 	 4 2701 900*tonn

Ved, brensel-
briketter og
treavf all

Bensin (inkl.
til egne biler)

Solarolje og
autodiesel

Koks, sinders,
koksg rus og
briketter 4 2704 900*

m 3

4 4401 101* 1 1,m.

4 2710 201*  I

511*

8.
Påløpne
avgifter

til staten

9.
Tilskott

fra staten
(oppgi
hvilke)

Alminnelig omsetningsavgift ved
salg av handelsvarer

Alminnelig omsetningsavgift på
egne produkter og på repara-
sjonsarbeid m. v.

a. Maskiner (inkl. industriovner), apparater og deler (inkl , mon-
tasje), samt redskap og verktøy som nyttes gjennom flere år 9  7130 000

Biler 	 9 7140 000

c. Bedriftsjernbaner, taubaner, ransportkraner og andre transport-
midler (inkl. montasje) 	 9 7150 000

d. Inventar, kontormaskiner 	 9 7160 000

e. Boliger  for funksjoncerer og arbeidere (ekskl. tomteverdi)

f. Sosiale velferdsanlegg innenfor og utenfor bedriftsområdet
(ekskl. tomteverdi)

10.

Investering
i året

9 7220 000

9 7230 000

g. Fabrikk-, lager- og kontorbygg (ekskl. tomteverdi og sosiale
velferdsanlegg) 	 9 7240 00C

h. Andre industrielle anlegg, f. eks. kaier, siloer, (ekskl. tomteverdi) 9 7250 000

i. Bebygde og ubebygde tomter og andre naturherligheter som;
vannfall o. I. 	 9 7260 000

I alt investert i året
Nr.

Av dette lønn til egne arbeidere for arbeid
som gjelder bedriftens investeringer i:

Maskiner, transportmidler m. v. 	 (a—d) 9 8100 000

Bygninger m. v. (e—i) 9 8200 000

Innkjøpsverdi
Kroner

) Arbeidslønn for nybygnings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider utført  av arbeiderne i bedriften, skal også vcere med under



Mengde Salgsverdi
Kroner

tonn

Mengde

kg

Salgsverdi
Kroner

Jern- og stålkonstruksjo-
ner, også i deler:
Bruer og bruseksjoner

Bygningskonstruksjoner:
— ferdighus, også

usammensatte

lig jernstøpegods
I bearbeides ytter-
tter rensingen:
g (oppgi hva slag) Master for elektrisk kraft-

overføring 	»  901

IL Spesifikasjon as produkter tatt med under punkt 5 a.
(Produkter som ikke er nevnt pa skjemaet, ma også tas med og sa vidt mulig spesifiseres i samsvar med tolltariffen.)

Vareslag

Støpegods av sink,

ubearbeidd:
—til salg

—til videre bearbeiding
i egen bedrift 2)

Vare-
nr.

0 7419 101

» 102

0 7616 101

» 102

0 7906001*

» 002*

Mastebeslag for elektrisk
kraftoverføring o. I.

Andre jern- og stålkon-
struksjoner

Apparater for sentralopp-
varming og deler dertil:
Sentralvarmekjeler av
støpejern

Andre sentralvarmekjeler

» 902

» 909

kg

0 7337 110

» 190
Radiatorer 	» 200

Andre apparater 	 » 900 I

Andre varer av jern og stål:
(oppgi hva slag):

Overføres

ter rensing. 2) De salgsvarer som fen ved bearbeidingen i egen bedrift, skal tas med under sine respektive vareposter lenger bak i dette

(Forts.)

0 7321 100

» 210

— dører og dørkarmer
vindusrammer og vindus-

karmer 	 » 220

—ellers 	 » 290.

Jere bearbeiding i
bedrift 2)
	

10 7340 202

Vareslag

)DS 1)
. av alle bedrifter
støperier)

:gods, renset, men
re bearbeidd:
varer som ikke
rbeides ytterligere

isingen, til sala
va slag):

Overført

Metallstmpegods, renset,
men ikke videre bearbeidd:
Støpegods av kopper og
kopperlegeringer, ubear-

beidd:

— til salg

—til videre bearbeiding
i egen bedrift 2)

Støpegods av aluminium,
ubearbeicid:
—til salg

—til videre bearbeiding

i egen bedrift 2)

egods, ubearbeidd,

10 7392 000*

Overføres 1

-2; Vare-
nr.



4
	

Produksjon (forts.).

14 IVareslag 	 Vare-
1 :1 1 	 nr.

lMengde 	 Sagsverdi
Kroner Vareslag

G.)
-0 	 ar.Ve
L' 	 nr.

	Mengde
	Sal

K

Overført 	 —

102

— Overført — —
kg 	 I

Avfall 	og skrap:
Støpejernspon 0 7303

tonn
Av aluminium 	0 7601 300

Andre (oppgi hvilket
metall):

I

Annet støpejernsavfall
og -skrap » 109
Stålspon » 901
Fortinnet 	 blikkavfall 	 og
-skrap

Annet avfall og skrap av

jern eller stålplater u/5 mm

»

>,

905*1

903* I
MASKINER, APPARATER,
ELEKTRISK MATERIELL OG
DELER DERTIL

Kjøle- 	 og 	 fryseutstyr:
Kjøleskap 	 med 	 innebygd
kjøleaggregat (herunder

komb. fryse- og kjolemobl.):
— elektr., 	 til 	 hushold-

ningsbruk:
-- med kompressor-

aggregat I 0 8415120*

stk.
Annet avfall og skrap 	 >> 909* I

VARER AV IKKE-JERNHOL-
DIGE UEDLE METALLER
(unnt. 	 råstøpt gods)

Konstruksjoner, ogs6 	 ufer-
dige 	 eller ikke sammen-
satte og deler dertil:
Darer og dorkarmer,
vindusrammer og karmer 0 7419

1

200

kg

I I
I

Av aluminium:
- hus ferdig til montering 0 7608

o

I
100*1

200

stk. -- med absorpsjons-
aggregat 	 >, 	 140*

—dører og 	 dørkarmer,
vindusrammer og karmer

—ikke-elektr., 	 til 	 hushold- 	 I
ningsbruk 	 . 	 180*

—andre 	 » 900 —komb. dypfrysere
og 	 kjøleskap til
husholdningsbruk 	 . 	 190*Andre (oppgi 	 hvilket

metal!):

-

-

kjoleaggregat:

—til 	 andre formal:
--kjøledisker

--- ellers

» 	 201*
. 	 209*

>, 	 300200
Trukken tråd:
Av ulegert kopper 	 0 7403

Fryseskap, frysebokser og
andre frysemøbler med

innebygd
—til husholdningsbruk

PA legert kopper 	 » 600
—til andre formål:
--frysedisker 	 1 	 » 	401Av aluminium 	 0 7602 200

Annen (oppgi hvilket
metall):

--ellers 	 » 	 409
Andre kjøle- 	 og frysean-
legg 	 800 —

Kabler, 	tau, 	liner o. 	I.
varer, 	 uten 	 elektrisk

isolasjon:
Av kopper 10 7410 000

I

I Deler under 	 84.15:
—kornpressoraggregater,

sorer og kondensator

bestående av 	kompres-

med eller uten eva-
porator » 	 910

1absorpsjonsaggregater 	 . 	 991Av stålaluminium 0 7612 000 1 	 I — kabinetter 	. 	 992*1Annen 	(oppgi 	hvilket

metall): —andre deler 	 ,. 	 999*I 	 —

Elektriske 	 kraftmaskiner:
Vekselstrømsmotorer:
—snekke- og tannhjuls-

motorer 0 8501 1104

I

Andre 	 varer 	 av 	ikke-jern-
holdige uedle metaller
(oppgi hva slag og av hvil-

ket 	metal!):

--

—andre vekselstrøms-
motorer:

-- — under kr. 500 pr. stk.:
----enfasemotorer >> 	194*

--trefasemotorer 	 » 	 195*

--- kr. 500-3000 pr. stk. 	»	 196*

Avfall 	 og 	 skrap:
Av kopper 10 7401 600*

kg

I

-- over kr. 3000 pr. stk. 	»	 197*

Likestrømsmotorer I 	 >> 	198*

Overføres I 	 — 1 	 — Overføres I 	 — 	I 	—



0 8511 103*

etallurgisk industri,
-ilsk industri og
fareindustri

akerier » 203*

I 	stk.
ningsapparater,
bygd med elektro-

re 0 8506 100
-

er for bearbeiding
arer 	 » 300

» 400

[usholdn.apparater 	 » 800*

Ider 85.06 	 » 900

e ovner; apparater
frisk sveising, !od-
er skjæring:
og laboratorie-

ndre industrier 	» 205*

er for behandling
rialer ved induktiv
lektrisk oppva rming:

n 	 (forts.).

Vareslag
ro
-ao
le

Vare-
nr. Mengde Salgsverdi

Kroner

Overført I 	 —

stk.

ransformatorer:
r kr. 2000 pr. stk.

)00 eller derover
.k.

ider 85.03

nulatorer:
artbatterier

ta rtbatterier

sta rtbatterier

blyakkumulatorer

kkumulatorer

ider 85.04

» 800

» 119

• 500

» 600

» 900

» 190

900

0 8511 204*

» 209*I

Vareslag
. Mengde Salgsverdi

Kroner

Overført

stk.

Maskiner og apparater for
sveising, hardlodding eller

skjcering » 300 I

Deler under 85.11 900

Andre elektriske varme-
apparater:
Elektr, varmtvannsberedere

og -beholdere 	0 8512101

Varmekolber 102

Jord- og romoppvarmings-
a pparater:

— gjennomstromnings-

ovner 201*

— stråleovner » 202*

— vifteovner » 203*

—panelovner 	» 204*I

—fotliste- og 	 rorovner 	» 205*1

—andre 	 » 209*I

Hårpleieapparater 300

Strykejern 	 » 400

Husholdningsapparater:
— komfyrer » 501

— stekeovner, 	 hertz. 	 ovns-
griller » 502

— kokeplater og bordkom-
fyrer 600

vaskekokere, ikke mek.
drevet » 701

— andre varme- og koke-
apparater for 	 hushold-
ningsbruk, heru. hurtig-
kokere, brødristere, kake-
jern, kontaktgriller og
varmeplater » 709

— hetelegemer 	 » 800

Deler:

— kokeplater til komfyrer » 910

— andre deler under 85.12 990

Varme- og tørkeskap,
koke- og stekeapparater

for 	 storkjøkkener 0 8417 350*

Deler under 84.17 » 900

Elektriske apparater for
linjetelefoni 	 og 	 -telegrafi:
Automatiske telefon-
apparater 	 10 8513 101*1

Andre telefonapparater 	 » 109*I

Telefonvekslere (-sentraler): Nummer
-- automatiske 	 » 201* 1

— manuelle 	 s 203*

— andre 209*
Fjernskrivere 	 (telex- stk.
c ppa rater) )) 300
Bcerefrekvensutstyr for linje-
telefoni 	 og 	 -telegrafi:

Kanaler

— for kabler 401
— for koaksialkabler 	 7) 402

Overføres

orer

oraggregater

0 8501 199

» 200

» 300                         ie omformere                                      
rnatorer for tele-
)teknikk o. I. min-
formatorer med en
i høyst 5 kVA • 401

• 402

r> 403                          
isformatorer            
msformatorer            

omformere, likeret
likeretter° ppa rater

er

nder 85.01

og akkumula-

ke elementer og

» 900

0 8504 111
» 112

kg

0 8503700*

» 408

» 409

etallurgisk industri,
iisk industri og
rareindustri
	 » 109

3 kerier

ndre industrier

Overføres I 	 --- 	 I

(Forts.)



Ov rf es

Salgsverdi
Kroner

Vare-Voreslag 	 40 	 Mengdenr.

Overført

Elektrisk 	 trafikkreguler-
ings- 	 og 	 signalutstyr:
Trafikkreguleringsutstyr 0 8516 500

stk.

Deler under 85.16 	 n 900

Signalutstyr, 	 akustisk 	 eller
optisk 10 8517 100

Deler under 85.17 	 » 900

101="1

Elektriske kondensatoren

Av vekt ikke over 500 g
pr. stk.:
--elektrolyttkondensatoreh '0 8518

—andre, faste 	 » 102*I

—variable 103* 1

Av vekt over 500 g pr. stk. 	 e 109* 1

Dele 	 under 85.18 	 » 900

Elektriske 	 apparater 	 til 	 å

slutte, bryte eller forbinde
strernkretser, motstander,
bryter- og kontrolltavler o.
Apparater til å slutte eller
bryte elektr. strømkretser-

- brytere for ariftsspen-
ninger over 600 V 0 8519

»

10

	motorvernbrytere,	 start-
brytere og kontaktorer 10

	 installasjons- og	 regu-
leringsbrytere » 108*

	andre brytere og om-
koplere 109*

— reléer 10

Apparater til beskyttelse av

elektr, strømkretser:
	 smeltesikringer 	 e 420

—sikringselementer 	 » 430

andre 490

Apparater for kopling, av--
grening 	 eller forbinding
av elektr. strømkretser:
— lampeholdere » 510

 	 —stikkontakter act støpsler
(plugger)

»

520

— koplingsbokser og kop-
lingsmateriell 592*

—andre » 599*1

Motstander 600

Bryter- og kontrolltavler 800

Deler under 85,19 900

Elektriske 	 tamper:
Metalitrådlamper:
—alminnelige 	 glade-

lamper (t.o.m. 200 W) 0 8520 110

—andre 	 » 190*

Lysstofflamper 	 » 200

Andre 	 lamper 	 » 800*

Overføres

6 Produksjon (for

-
Overført

Vareslog Mengde

kanaler
—andre (luftledninger) 8513 409

Tonetelegrafiutstyr
stk.

s 	 803*

Annet 	 telegrafiutstyr » 	 804*

Telex-vekslere, automatiske » 	 805*
Andre apparater for linje-
telefoni 	 og 	 -telegrafi » 	 809*

De ler under 8513:
—til telefonapparater » 	 901* —

til telefonvekslere » 	 902*I ^

-- til lacerefrekvensutstyr 	 » 905* 	 —

-- andre deler » 909*

Mikrofoner og høyttalere:
Mikrofoner 	 og 	 stativer
dertil:
—• kullmikrofoner 0 8514 101
-- andre » 109

Høyttalere:
— komplette » 201

— andre 	 (heru. 	 høyttoler-
systemer) 209

Hørefrekvensforsterkere 300

Deler 	 under 	 85.14 900

Sendere og mottakere for
radio eller televisjon; appa-
rater for radionavigering
m. v.:
Sendere og mottakere for
radiotelegrafi eller -telefoni 0 8515 100

Sendere for kringkasting og
fjernsyn; reléapparater » 300*

Kringkastingsmottakere:
— med innebygde plate -

og/eller båndspillere e 410*

	  reiseradioer - » 491*

— andre » 499*

Fjernsynsmottakere » 500*

Mottakere kombinert for
kringkasting og fjernsyn e 600*

Radionavigasjonsapparater,
radarapparater og radio-
fjernstyringsapparater » 700 I

Deler under 85,15:
til 	 kringkastingsmot-
takere:

— 	 kabinetter, 	 kasser
skap 901*

andre deler 903*
— til 	 fjernsynsmottakere,

også 	 kombinerte:
— 	 kabinetter, 	 kasser og

skap 	I » 904*

— andre deler I 	» 906*

— til 	 andre apparater :» 909*

Sa ls



Vareslag

Overført

0
Y

Vare.
nr.

inder 85.20:
:r til glødelamper 	 0 8520 910

e deler 	 » 990

(heru. koaksial-
stenger, band o.l.

isolasjon:
nntel (kappe) av

MengdeVareslag
e-0 Vare-

nr.
Salgsverdi

Kroner

—annet >> 190
kg

Overført

stk.
Lyskastere 	 0 9013 101*

(forts.). 	 7

(kuhioledning) 	 0 8523 301*

» 302*
antel av annet
le

Mengde

stk.

Salgsverdi
Kroner

Deler under 90.13 	 » 909*

Elektromedisinske instru-
menter og apparater 	 0 9017 100
Elektrisitetsmålere for for-
bruk og produksjon 	0 9026 300

Instrumenter og apparater
for måling eller kontroll av
elektriske størrelser 	 0 9028 100

• 201*

» 202*

• 300*

Automatiske spennings-
regulatorer 	 » 907

Deler under 90.26 og 90.28 0 9029 000

Grammofoner, platespil-
lere og -skiftere:
—for tilknytning til

elektrisk nett
	

0 9211 102*
—andre 	 » 108*I
Apparater for opptak og
gjengivelse av lyd, av
båndtypen 	 » 200

Apparater for magnetisk
opptak og gjengivelse av

bilder og lyd for fjernsyn 	 » 901

Deler under 92.11
	

0 9213 000
Andre varer
(oppgi hva slag):

Salgsverdi i alt 1

ante! (kappe)
	 _ _

• 303*

• 400*

stk.

—

kg

isolasjonsutstyr:
er 	 0 8525 000
:taljer av isolerende
le til elektrisk bruk 10 8526 000
Isrør og forbindel-
r dertil, av uedelt
året med isolerende
le 	 0 8527 000

maskiner, apparater
dertil:

ce gjerdeapparater 0 8522 301*

;oppgi hva slag):

kg

stk. 

PRODUKTER
belysningsutstyr

elt metall:

roner, lampetter,
lamper, stålamper

0 8307 110

Overføres

Elektriske og elektroniske
	  navigasjonsapparater:

— ekkolodd

—asdicapparater

—andre

12. Spesifikasjon av reparasjons- og monteringsarbeid tatt med under 5 b.

"S i 	Vare- 	Verdi i
oi 	nr. 	Kroner

vare- 	Verdi i
°I 	 nr. 	Kroner

Overført

— luftfartøyer 16 8800 001
6 8400 001

— skip, båter o. a. flytende materiell 16 8900 001

—annet reparasjonsarbeid 	16 9900 001

6 8500 001 Monteringsarbeid:
-- hos kjøperen av varer som bedriften har

levert 2) 002
6 8600 001 — på eget verksted av importerte deler

16 8700 001 fortollet som komplette maskiner o.l. » 003

sjonsarbeid på:
tr, maskiner, apparater og mekanisk
kap, ikke elektrisk 1)

triske maskiner og apparater samt
trisk materie111)

motiver, vogner o.a. materiell for
Daner eller sporveier; trafikkregu-
.gsutstyr (ikke el. drevet)

r, traktorer, sykler o. a. kjoretøyer

Overføres 1
	

Samlet verdi av reparasjons- og monteringsarbeid

.asjoner på maskiner, apparater rn. v. til transportmidler skal ikke tas med her, men føres under samme post som reparasjoner på

nsportmidlet. 2) Skal bare nyttes i de tilfelle bedriften ikke kan fordele monteringskostnadene på de enkelte produkter. Må i tilfelle ikke
tas med i verdien av varer oppført foran under egne produkter.



8 	 14. Spesifikasjon av råstoffer og hje pestoffer tatt med under punkt 6 a.

(Råstoffer og hjelpestoffer som ikke er nevnt på skjemaet, må ogsa tas med og så vidt mulig spesifiseres i samsvar med tolltariffer

Vareslag
e-0

Ne°
Vare-

nr. Mengde Innkjøpsverdi
Kroner

e-0Vareslag Ne°
Vare- 	 1 Mengdenr.

Innkj
Kr,

1 tonn Overført 	 — I 	—
Jern 	 og 	 stål, 	 ulegert: 	 1
Reismidde emner 	11 7307 500 Valsetråd:

—ulegert 1 7403 100

kg

Universalstål 	 11 7309 000 I
Valsetråd 	11 7310 110* I

--legert 	 » 	 500

Stangstål 	 I 	 » 900* 	I
Trukken tråd:
— ulegert 	» 	200Profilstål 	 11 	 7311 000
—legert x. 	 600

» 	 300
» 	 700

Båndstål 	 11 7312 000
Stenger 	 og 	 profiler:
--ulegert

Plater: 	 1
—4,76 mm og derover 	 11 7313 110*

—legert—3-4,75 mm 	 I 	 » 130*
Plater og bånd 	 Ii 7404 000—under 3 mm:

--uten overdrag av
metall

I

>> 190*
Ror, røremner og hule
stenger 	 11 7407 000

-- med overdrag av tinn » 600* I
Rørdeler 	 (fittings) 	 11 7408 000

--med overdrag av
annet metall »

i7š
700*
0õ0

Kobler, 	 tau, 	 liner, 	 flettede
bånd o. I. varer av tråd,
uten 	 elektr. 	 isolasjon

1
I
11 7410 000Trukken tråd

Spiker, stifter o. 	 I. 	 11 7414 000 I

Legert (heru. rustfritt) og
kullstoffrikt stål i former
nevnt ovenfor

Jern 	 og stål, 	 ellers, 	 legert
eller ulegert:
Rør (ikke støpejern)

1 7315

1 7318

000

kg

-

Bolter, 	 muttere, skruer o. I.; 	 I
nagler, 	 kiler, 	 underlagsski- 	 1
ver 	 o. 	I.	 11 	 7415 000

900*

Andre (oppgi hva slag):

Rørdeler (fittings) 1 7320 000
I

Kabler, 	 tau, 	 liner, 	 flettede
bånd o.l. varer av ståltråd 1 7325 000 I

I
Nikkel og varer derav 1):
Ubearbeidd

1
1 7501 300*1

Spiker, 	 stifter 	 o. 	 I. 1 7331 000
Bolter, 	 muttere, skruer o. I.;
nogler, 	kiler,	 underlags-
skiver o. 	I. 11 7332 000

Stenger, profiler og tråd 1 7502 000
Plater, bånd og folier 1 7503 000

Andre (oppgi hva slag): 	 1

I
Rør, røremner, hule stenger
cg rørdeler 1 7504 000

Andre (oppgi hva slag):

Aluminium og varer
derav 1):
Ubearbeidd 1 7601 200*

Valsetråd 	 11 7602 100
Trukken tråd 	 » 	 200
Stenger og profiler 	 » 	 300
Plater og bånd 	1 7603 000

Rør, røremner og hule
stenger 	 1 7606 000
Rørdeler (fittings) 	Ii 7607 000

Kopper og varer derav 1):
Ubearbeidd:
— ulegert kopper 	 1 7401 200*

Andre (oppgi hva slag):

—messing 	J 	x. 301
—bronse 	j 	 » 302
--rødgods 	 » 303 I
—andre kopperlegeringer 	 » 309 I

Overføres j 	 — — Overføres 	 --- 	 1 	 — 	 I
1) Omfatter også legeringer. 	 (F



er også legeringer. 	(Forts.)

Overføres 1 -^ Overføres 	---

(forts.).

el-o l Vare-1 -48I hd 	nr.
Mengde Innkjøpsverdi

Kroner
Overført 1

kg
varer derav 1) :
Bidd 	 11 7801 200*

Vareslag

, profiler og tråd 	 11 7802 000

g bånd 	 11 7803 000_
emner, hule stenger 1
eler 	 11 7805 000
oppgi hva slag): 	 1

oppgi hva slag):

varer derav 1):
:idd (heru. lodde-

1 8001 200*
profiler og tråd 1 8002 000
bånd 	 1 8003 000

emner, hule stenger
!ler 	 1 8005 000
oppgi hva slag):

edle metaller og
rav 1):
wolfram

ppgi hva slag og
ket metall):

stk.

3 tilbehør til kjøle-
utstyr:
sorer 	 1 8411 409*
,soraggregater, be-
av kompressor og

ator med eller uten
tor 1 8415 910
onsagg regater 	» 991

torer og kondensa-
kjøleskap og -an-

rit, for kjøleskap til
lingsbruk 1
er 	1

eler

-0Vareslag 	 o Vare-
nr.

Mengde
Innkjøpsverdi

Kroner

Overført 	 —

stk.

Elektriske 	 kraftmaskiner:
Motorer 	 1 8501 100*

Generatorer 	 » 199

Generatoraggregater 	 » 200

Roterende omformere 	 » 300

Transformatorer 	I 	x. 400

Statiske omformere, likeret-
tere og 	 likeretterapparater 500

Induktorer 	 » 600

Deler under 85.01 » 900

Elektriske 	 apparater, elek-
trisk materiell og deler der-
til:
Deler til:
— galvaniske elementer og

batterier 1 8503 900

—akkumulatorer 1 8504 900

—husholdningsapparater
sammenbygd med elek-
tromotor 1 8506 900

--ovner og apparater for
elektrisk 	 sveising, 	 lodd-
ing eller skjæring 	 1 	 8511 900

Hetelegemer 1 8512 800

Kokeplater til komfyrer » 910

Andre deler til varmeappa-
rater 990

Deler til utstyr for linjetele-
foni og -telegrafi 1 8513 900

Mikrofoner, høyttalere og
Horefrekvensforsterkere 	 11 	 8514 300*I

Deler under 85.14 	» 900
Deler til:
— kringkastingsmottakere:

— kabinetter, kasser og
skap 	 1 8515 901*

— andre deler >> 903*

--fjernsynsmottakere, 	 også
kombinerte:
— kabinetter, 	 kasser og

skap s. 904*

--andre deler 906*

—andre deler under 85.15 » 909*

trafikkreguleringsutstyr 1 8516 900

—signalutstyr 1 8517 900

Kondensatorer av vekt ikke
over 500 g pr. stk.:

1 1— elektrolyttkondensatorer 8518 101*

—andre, faste » 102*1

—variable . 103*1

Kondensatorer av vekt over
500 g pr. stk. 	 » 109*

Deler under 85.18 » 900

varer derav 1):
!idd

profiler og tråd 11
bånd og folier 	 11
emner, hule stenger
eler 	 1

1 8101 300

7901 200*
7902 000
7903 000

7904 000

8417 100
8415 992

999*



1) Beregnet 100% H2SO4.

Vareslag Vare-
1) 1 	 nr. Mengde 	 Innkjøpsverdi

Kroner

Apparater til å slutte, brytel
eller forbinde strømkretser,1
motstander og sikringsskap,
apparattavler o. I. 1 8519 800*

Innkjø
Kr(

Vare-
nr.

MengdeVareslag

Kjemikalier, kjemisk-tek-
niske varer m. v.:
Oksygen (surstoff) 1 2804 300

Blyoksyder, blymønje og
oransjemonje:
—bly- og oransjemønje 1 2827 100

Isolerdetaljer av isolerende
materiale til elektrisk bruk 1 8526 000

1 3901 100

» 250

1 3902 101

» 310

Plast:
Ubearbeidd:
—fenoplast

—umettede polyestere

— polyetylener

— polyvinylklorid

Andre (oppgi hva slag):

10 	 Råstoffer (forts.).

Deler under 85.19 	 » 900

Sokler til glødelamper 	 11 8520 910

Andre deler til lamper 	 » 990

Elektronrør, katodestrålerer,
fjernsynskameraror og kvikk-
sølvlikeretterrør; fotoceller;
monterte transistorer o. I.
monterte halvledekompo-
nenter; monterte piezo-
elektriske krystaller 	 1 8521 000

Traci, kabel, stenger, bånd
o. I. med elektr. isolasjon 	 1 8523 000

Kullbørster 	 1 8524 100

Grafittelektroder 	 » 201

Kullelektroder 	 » 202

Buelampekull, batterikull
o. a. varer av kull til elek-
trisk bruk 	 » 900

Overført

m 3

kg

Argon og andre edelgasser 	 » 200

Saltsyre 	 11 2806 200

Svovelsyre 1) 	 11 2808 100

--andre 	 » 900

Smeltbare emaljer og glas-
surer 	 1 3208 900

Maling og lakk 	 I1 3209 999*

Beisemidler; flussmidler
o. a. hjelpepreparater for
lodding eller sveising; pa-
staer og pulvere for lodding
eller sveising 	 1 3813 000

Andre (oppgi hva slag):

Elektriske ledningsrør og
forbindelsesdeler dertil, av
uedelt metall fôret med iso-
lerende materiale 1 8527 000

Andre elektriske apparater
og elektrisk materiell og
doler dertil (oppgi hva
slag):

kg

Bearbeidd:
— i plater og bånd av

skumplast

	 — i plater, bånd, duk og
folier, ellers

	  — i monofilamenter, slan-
ge r, rør, stayer, stenger

og profiler

Rågummi:
Naturlig gummilatex, også

tilsatt syntetisk latex 1 4001 100

Alminnelige deler og tilbe-
hør til maskiner:
Kraner, ventiler o. I., heru.
reduksjonsventiler og ter-
mostatventiler 11 8461 000 1 1

» 400Andre utvekslinger

Svinghjul, remskiver, tau-
skiver, blokker og koplinger I 	a 500

Overføres

» 200Naturgummi (kautsjuk)

» 202*
Syntetisk gummi:
— i fast form

209*
>, 300

— ellersTannhjul, friksjonshjul og
gir

-

Kule- og rullelagre 	 11 8462 100

Deler til kule- og rullelagre l 	 » 900

Kamaksler, veivaksler o. a.
transmisjonsaksler

Lagerbokser og glidelagre

Syntetisk gummilatex, også
forvulkanisert 	1 4002 100

Vulkanisert gummi:
Tråd og snorer, også over-
trukket med tekstilmateriale 1 4007 000

Overføres

1 1 8463 100

» 200

—

kg

3990 001*

» 002*

» 003*

Overført 1

stk.

m 2

kg



Vare-
nr. Mengde Innkjøpsverdi

Kroner

(forts.).

Vareslag

Overført

suk, bånd, stenger
iler

og rør

Pakninger, tetnings-
i. I. varer

oppgi hva slag):

1 4008 000
1 4009 000 I

1 4014 000

-o
o

kg

stdr.

Overført 	 — 	 —

I
	

kg
Tekstilstoff og tekstilvarer
til teknisk bruk
	

1 5917 000

1 1

Vareslag Vare-
nr.nr. Mengde 	Innkjøpsverdi

Kroner

Bearbeidd asbest og varer
av asbest
	

1 6813 000

Glass (også armert) i kvadr. 	 m 2

eller rektangulær form 	1 7090 000*

Sikkerhetsglass, herdet el- 	kg
ler bestående av flere lag 1 7008 000

severer:
ost:
og bjelker 	1 4404 000

•
bartrær 	 1 4405 100

nordiske lauvtrear 	 » 400

andre lauvtrær 	 » 900

rialer, høvlede,
falsede o. L 	 1 4413 900*

oppgi hva slag):

'usse- og polér-

in, smergel, nat.

D. a. nat slipestoffer 1 2513 000

korund 	1 2820 300

karbid (karbo-
1 2856 100

air, smergellerret
1 6806 000

it jern og stål;
, («stå Ise nd ») 	 1 7304 000

kg

oppgi hva slag):

Varmeisolerende murstein,
blokker, fliser o. a. varme-
isolerende varer av kisel-
holdige jordarter 1 6901 000

Ildfast murstein, blokker,
fliser o. I. 	 1 6902 000

Apne glasskolber og rør
uten tilbehør for glødelam-

	 per 0.1. 	 1 7011 000

Belysningsartikler av glass 1 7014 000

Tråd, stenger, rør, plater, 	 stk.
elektroder o. I. også av me-
tallkarbider, med belegg el-
ler ifylt flussmiddel, for svei-
sing, lodding etc.; tråd og
stenger av agglomerert
uedelt metallpulver, til me-
tallsprøyting:
— sveiseelektroder
	

1 8315 101

kg
— ellers 	»  300*

Deler til lyskastere 	 1 9013 909*I 	 —

Automatiske spennings- 	stk.

regulatorer 	1 9028 907

Deler til elektrisitetsmålere
og elektriske navigasjons-

apparater 	 1 9029 000

Deler til grammofoner o. a.
apparater for opptak og
gjengivelse av lyd 	1 9213 000

Smøreoljer og fett 	 1 2710600*

åstoffer og hjelpe-

motor- og bryter-

lær til teknisk 

Tvist (pussegarn)
	

1 5503 100
Andre varer
(oppgi hva slag): 

1 2710 900*

1 4204 000    
kork og varer derav 1 4504 000

am og -tråd
Iva slag fiber):

Overføres 	 Innkjepsverdi i alt

ler fra Byrået kan rettes til:

Navn og telefon
	

Dato 	 Underskrift





TATISTISK SENTRALBYRÅ

INDUSTRISTATISTIKK 1968

Veiledning for utfylling av (grønt» industristatistikkskjema.

Generelle

Oppgavene til industristatistikken hentes inn i hen-
old til Stortingets vedtak av 26. mars 1928 og kgl.
es. av 30. mars 1928 gitt med hjemmel i lov av 25.
pril 1907. Alle bedrifter som får tilsendt skjema, har
likt ti/ å sende inn oppgaver, og disse kan Byrået bare
ytte til utarbeiding av statistikk. De enkelte oppgaver
il ikke bli tilgjengelige for utenforstående, heller ikke
9r andre offentlige institusjoner. Bedrifter som er
pphort i året, må gi oppgave for den del av året de
ar i drift. Bedrifter som bare har hatt utgifter til
westeringer i året, skal fylle ut punkt 10. Bedrifter
om ikke har vært i drift i året og heller ikke har hatt
tgifter til investeringer, mk gi Byrået melding om
ette.
Det skal gis særskilt oppgave for hver enkelt bedrift.

:t foretak (firma, selskap e. 1.) kan bestå av en eller
[ere bedrifter. Ved utsendingen av skjemaene har By-
ttet fulgt følgende retningslinjer : Foretak som driver
irksomhet på flere lokalt atskilte områder, f. eks. i
orskjellige kommuner, er betraktet som bestående av
[ere bedrifter. I alminnelighet er også foretak som
anenfor samme lokalt avgrensede område driver virk-
ornhet i ulike næringsgrupper, betraktet som bestående
v flere bedrifter.

Foretak som ikke har fått skjema for bedrifter det
kal gis særskilt oppgave for ifølge reglene ovenfor,
es henvende seg til Byrået for å få skjema også for
isse bedriftene. Oppgi samtidig hva slags virksomhet
edriften driver.

Foretak med flere bedrifter som ikke kan fordele
otaloppgaver (f. eks. foretakets samlede sysselsetting,
rroduksjon, vareforbruk eller varebeholdning) på de
nkelte bedrifter på grunnlag av regnskaper eller no-
ater, må fordele slike oppgaver etter beste skjønn.
'ass nøye på at ikke de samme funksjonærer og arbei-
[ere, den samme varebeholdning m. v. tas med på mer
mn ett skjema.

Byrået ber ellers om at bedriftene gjor sitt beste for
1 sende oppgave inn i rett tid. Bedrifter som ikke er i
tand til dette, må henvende seg til Byrået for å få
Ltsatt innsendingsfristen. Byrået besvarer også spørs,
nål om utfylling av skjemaene.

De enkelte spørsmål i skjemaet.
' og 4. Sysselsetting og lønn

Ta med alle som arbeider i bedriften, også midler-
idig fraværende på grunn av sykdom, ferie, arbeids-
:onflikt o. 1. Ta ikke med fraværende på grunn av
nilittertjeneste.

3 a. Medeiere i aksje- eller andelsselskaper som
Lrbeider i bedriften skal ikke være med her, men under

pkt. 3 b eller pkt. 3 c. Det samme gjelder familiem
lemmer til eiere av enkeltmattnsfirma eller ansvarlig
selskap når de har fast avtalt hann.

Ta med ansatte bedriftsledere, tekniske
sjonearer, kontorfunksjonærer, salgsfunksjonærer og
arbeidsledere, unntatt arbeidende formenn. Revisorer,
regnskapsførere o. 1. tas bare med dersom de er pliktig
syketrygdet gjennom bedriften.

3 C. Ta med produksjons- og driftsarbeidere, her-
under o arbeidende formenn, visergutter og -piker,
avisbud, vaktmestere og vaskehjelp.

4 a og 4 b. Oppgi samlet lønn for fradrag av skatter,
trygdepremier, pensjonspremier o. 1. Ta også med pro-
visjoner til ansatte selgere og reisende, verdi av natu-
ralytelser og fri trygdekasse, feriepenger, lønn under
sykdom (fratrukket sykepenger som bedriften har
holdt), militærtjeneste og annet fravær, tantième,
tiale o. I. til de ansatte.

Ta ikke med pensjoner, arbeidsgivers bidrag til be-
driftspensjonskasse, arbeidsgivers andel av trygdepre-
mier, erstatninger, godtgjorte kost- og reiseutgifter,
utgifter til arbeidsklær o. 1. Godtgjørelse til eiere av
enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap og til familie-
medlemmer uten fast lønn tas heller ikke med.

5 a. Salgsverdi av varer produsert for egen regning
Ta med alle varer (også biprodukter) som bedriften

har framstilt i året for salg, uten hensyn til om pro-
duktene faktisk er solgt i året eller om de er lagt pd
lager, og uten hensyn til om de er framstilt direkte
i egen bedrift eller leieprOdusert i en annen bedrift.

Salgsverdien oppgis etter prisene på produksjons-
stedet (ab fabrikk), inkl. produksjons-, omsetning -
og prisutjamningsavgifter som bedriften betaler til det
offentlige og verdi av emballasje og ombringelse med
bedriftens eget mannskap og materiell. Andre utgifter
til transport, assuranse o. I. og tilskott som bedriften
mottar, skal ikke være med. Rabatter og retur av
varer og emballasje skal være trukket - fra.

For polsem.akerier, slakterier, forlag, grafisk indu-
stri og bygging av skip over 100 br. t. er det gjort
visse unntak fra reglene ovenfor. For disse bransjer
vises det derfor også til spørsmålsformuleringen pit

•skjemaet.
Leveranser fra en bedrift til en annen i samme fore-

tak (f. eks. mellom trykkeri og forlag og mellom indu-
stribedrift og utsalg) skal være med under produksjon
(eventuelt omsetning) på skjemaet for den leverende
bedrift og under vareforbruk (eventuelt innkjøp) på
skjema for den mottakende bedrift. Dersom foretaket
ikke nytter interne avregningspriser for slike leveran-

"ellestrykk As. 10. 68. 15.000.



ser, må varene vurderes til markedsverdi, eller om
denne ikke er kjent (for varer som ikke selges av fore-
taket) til selvkost. Verdi av leveranser, f. eks. fra pro-
duksjonsbedrift til utsalg tilhørende samme foretak,
kan beregnes som salgsverdi med fradrag for omset-
ningsavgifter og detaljhandelsavanse.

5 b. Reparasjonsarbeid (ikke med på skjemaene for
alle bransjer). Her oppgis opptjent godtgjørelse for
reparasjonsarbeid utført etter oppdrag fra kunder
(inkl. betaling for råstoffer som bedriften har holdt).
Utgifter til reparasjonsarbeid utført på bedriftens egne
bygninger, maskiner o. 1. skal ikke tas med her, men
under pkt. 10.

6 a. Råstoffer og hjelpestoffer
Ta med råstoffer og hjelpestoffer som bedriften hol-

der, også det som i løpet av året er levert til andre
bedrifter for leiebearbeiding eller mottatt fra andre
bedrifter i samme foretak (jamfør veiledning for be-
svarelse av spørsmål 5). Materialer og deler som er
brukt til reparasjon og vedlikehold av egne bygninger,
maskiner o. 1., skal ikke tas med her, men under pkt.
10. Råstoff til produksjon av emballasje til bruk i egen
bedrift, tas med under pkt. 6 c.

Under hjelpestoffer skal en ta med alle de varer
som bedriften har brukt i året, men som vanligvis ikke
regnes som råstoff. En skal også ta med rekvisita og
deler til verktøy, apparater m. v. som er tatt i bruk
i året og som normalt ikke varer mer enn ett dr. De
varene som føres opp her, skal ikke tas med under
pkt. 10.

Forbruk av brensel, drivstoff og elektrisitet skal
ikke tas med her, men under pkt. 6 b og' 7.

Ferdig emballasje og råstoffer til produksjon av em-
ballasje til eget bruk tas bare med under pkt. 6 c.

Med en vares innkjøpsverdi menes verdien av varen
levert fabrikk, uten tillegg for utgifter til transport
med eget mannskap og materiell, men inklusive andre
utgifter til transport, assuranse, ilandbringelse, spe-
disjon, toll o. 1. Eventuelle prisutjamningsavgifter og
andre avgifter som bedriften betaler, skal ikke regnes
med i innkjøpsverdien. Tilsvarende skal tilskott som
bedriften mottar, ikke trekkes fra.

6 b og 7. Brensel, drivstoff og elektrisk kraft
Forbruk av brensel m. v. i året oppgis til innkjøps-

verdi. Ta ikke med brensel og elektrisk kraft til opp-
varming m. v. av arbeider- og funksjonærboliger. Elek-
trisk kraft fra eget verk som det blir sendt inn sær-
skilt skjema for, skal verdsettes etter samme pris på
skjemaet for industristatistikk som på skjemaet for
elektrisitetsstatistikk. For kraft fra eget verk som det
ikke skål fylles ut særskilt skjema for, skal bare
mengdetallet føres opp.

fra) prisutjarnningsfond. Ta ikke med omsetnings
avgift på egne produkter og handelsvarer omsatt gjen
nom eget utsalg som det fylles ut særskilt skjema foi

10. Investering
Som investeringer regnes anskaffelser av fast kapi

tal (både ny og brukt) som normalt ikke slites ut
løpet av ett år, og reparasjons- og vedlikeholdsarbei
unntatt det vedlikehold som må betraktes som daglil
stell og pass. Ta med investeringsarbeider til eget brui
utført av bedriftens egne arbeidere, også av arbeider
som tilhører den ekstraordinære arbeidsstokk.

Oppgi bruttoverdien av de investeringer som faktis,
er utført i året, uansett om de er betalt i året eller ikke
I. verdien skal lønn til egne arbeidere og utgifter ti
frakt og montering være med.

Maskiner, transportmidler o. 1. regnes som anskaffe
i det året utstyret er mottatt, uten hensyn til om de
har vært i bruk eller ikke i året. Som anskaffelse tx
bygninger, anlegg, tomter o. I. oppgis bygninger m. N
innkjøpt i året og bygge- og anleg rbeider utfør
i året. Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid tas med de
år da arbeidet ble utført. Investeringsvarer som lå p
lager ved årets utgang, skal oppgis under pkt. 2 a.

Investeringsutgifter (f. eks. lønninger) som ikke ka:
spesifiseres nøyaktig på de enkelte poster på grunnlal
av regnskaper o. 1., må fordeles etter beste skjønn. Ti]
svarende kan investering som gjelder flere bedrifte
innen samme foretak, fordeles skjønnsmessig på d
enkelte bedrifter.

11 og 14. Spesifikasjon av produkter og råstoffer
Varespesifikasjon for produkter og råstoffer er, s

langt det er hensiktsmessig, i samsvar med tolltariffer
Under pkt. 11 og pkt. 14 er det tatt inn en spesifikasjoi
av henholdsvis produkter og råstoffer som vanligvi
forekommer i vedkommende bransje. Nkr vareposten
på skjemaet ikke faller sammen med spesifikasjorte:
i tolltariffen, er varenummeret merket med en stjern
(*). For varer som bedriften føyer til • skjemaet, ra
oppgis både mengdeenhet, mengde og verdi, og or
mulig også tolltariffnr. Dersom det er tvil om hvor e
produkt skal grupperes etter tolltariffen, kan det vær
nyttig for Byrået om brosjyrer over egne varer ka:
vedlegges. I de tilfelle hvor det ikke er mulig å gi noy
aktige oppgaver over produksjon eller forbruk av d
enkelte vareslag grunnlag av regnskaper o. 1., ra,
det etter beste skjønn gis anslagsvise oppgaver.

Mengde og verdi oppgis i hele tall uten desimale]
Mengdetall etter vekt oppgis netto. Dersom det er nød
vendig A bruke andre mengdeenheter enn dem son
er angitt på skjemaet, må den enhet som nyttes, tyde
lig angis.

8 og 9. Avgifter og tilskott
Ta med produksjonsavgifter som bedriften betaler

på produktene. Ta o	 ing til (utbetaling

Kontroller at summen av verditallene under pkt. 1
er lik verdibeløpet som oppgis under pkt. 5 a og at satn
let verdi under pkt. 14 er lik verdibeløpet ført opp unde
pkt. 6 a.
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161

953

336

945

586

514

240

912

882

597

702

767

054

072
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____14EarmslY1(5.1Pn 	 2121=2L_LitatatairmlIta_ 	Bearbeidingsverdi 
Regn- Prod	 Regn-	 Prod.	 Regn-.
skaps-Avvik 	 skaps- 	 Avvik 	 skaps-
stat, 	

stat.
stat.- stat.

aillmodil•••••■••1111111.1.1111•■••■••■11...111 11110.11......1111....P.P

Prod. Avvik
stat. 	•

11 23 Store Norske Sp!.tsber7en Of 900 0 0 •

20 24 Kavli olpoos.,009oosso,

20 25 Bergenshus Canning ç:!0.

20 26 Mortens, Ditlef

20 27 Bergene • ego.e0.110,Wee

20 28 Ny Dag Mar3arinfabr.

20 29 Bjelland 2, Co. .......

20 30 Stavanger 4?resevvering Co.	 00000

20 31 Moss Aktiemaler 	 000000

21 32 Nora Fabrikker 	 . 	 l'oes.000,04.0

23 33 Arne Fabrikker .

23 34 Dale Fabrikker . Woleee041.9,00400

23 35 Salhus Tricotagefai.m. .0.ypeoftoeo.

23 36 Stephansen A/S .... irs1.00004000000

23 37 Rieber 	 Son Plastic , 41 4r...00000000

23 38 Sandnes Uldvarefabr. . 1141. 0.0e4Oeff.

24 39 Varde Fabrikker ...... 00. 4,.01110.000.41

24 40 Scandia KoL2ekslonsfaix,.., 	 000

24 41 Herkules Confektionsf4im.

4 42 Grende Konfeksjonsfabr.	 001100000

24 43 Romica - Alf Billung • 410. e000410000

27 44 Bamble Cellulpsefabr. se000000000

806 -18 271

786 -613

116 11 009

319 -2 038

423 	 -831

827
	

284

356
	

3 671

574
	

3 820

595
	

1 074

271 	 -970

863 -3 029

467 -6 447

243 	 410

847 -1 151

33 590 -3 234

32 682 	 -564

10 796 	 190

16 831 -3 100

8 621 -1 212

10 794 	 -407

17 104 	 -367

20 957 	 0

	

2 407 	3 1+71

	

13 685 	 536

3 845 15 183

9 424 1 472

	

16 740
	

39

	

964 	 -357

	

48 551
	 -102

	

6 232
	

3 653

35 944 1 564

20 899 -1 551

25 153 6 345

36 604 -3 529

	

7 872
	

195

	

14 860 	 -678

	

16 739 	 -623

18 474 -1 208

	

5 606
	

498

10 458 -2 324

	

3 556 	 -849

	

4 616
	

4

8 436 1 247

16 105 3 780

31 399

6 101

5 271

18 895

39 683

3 863

30 805

7 342

11 651

40 372

26 710

38 863

8 371

14 987

16 851

14 208

5 190

6 373

5 065

6 178

8 668

4 852

-21 742

-1 149

-4 174

-3 510

-870

641

3 809

167

-440

581

-9 374

-2 918

215

-473

-2 611

704

-308

-776

-363

-411

-1 614

-3 730

33

19

28

56

13

79

13

47

61

51

75

16

29

(forts.)
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Vedlegg 5 (forts.).. 1,,,,ILnskapsstatistikk og produksjonsstatistikk for ikke besøkte foretak. Tusen kroner

Brutto produksjon 	Y.2.12:-...2E_IiMEEEELSILL122#22iii-LIEYEEli
-it%egn- 	 • 	 Regn- 	 Regn-

	Prod.	 Prod. 	 Prod.
stat

skaps- 	 Avvik 	 skaps- 	 Avvik 	 skams-

	

. 	 stat. 	 - 	stat.
stat, 	 stat. 	 stat.

Avvik

	

27 45 Granfos Brug ............,.,...... 	 lb 980 	 18 631 	 349 	 10 832 	 10 515 	 -317 	 8 148 	 8 116 	 32

28 46 Cappelen Forlag ........... , .	9 el 0 , 	 23 222 	 25 616 -2 394 	 10 607 11 065 	 -458 	 12 615 	 14 551 -1 936

28 47 Bye og Sr.to:,re GIv.isk 	 ..t..o.... 	 6 097 	 6 102 	 -5 	 1 986 	 2 077 	 -91 	 4 111 	 4 025 	 86

	

23 48 Stavanger Aftenbiad'....... , .0... . 	 17 678 	 21 671 -3 993 	 2 551 	 8 192 -5 641 	 15 127 	 13 479 	 1 648

	

30 49 Vestlandske Gummivarefab.r, ,...... 	 18 460 17 948 	 512 	 8 962 	 8 037 	 925 	 9 498 	 9 911 	 -413

	

30 56 Viking Remfabr. ............ .. 00 0 0 	 9 315 	 9 965 	 -650 	 4 160 	 4 283 	 -123 	 5 155 	 5 682 	 -527

	

31 51 Sildefiskornes Fabr.lag .... ,, .. . . 	 84 974 	 93 429 -8 455 	 81 162 	 69 142 12 020 	 3 812 24 287 -20 475

31 52 Bjercke, Alf .....".....". 000,

	

0 0 6 	
15 963 	 17 323 -1 360 	 5 128 	 4 333 	 795 	 10 835 	 12 990 -2 155

	

31 53 Barnengets Tekniske 09000 00 ,0, , * 	 55 674 	 54 937 	 737 	 30 620 	 29 138 	 1 482 	 25 054 	 25 799 	 -745

31 54 Denofa og Lil1ehorr7 	 ............. 384 624 363 520 21 104 	 269 740 255 607 14 133 	 114 884 107 913 	 G 971

	

34 55 Foss Jernstøperi . ......... ....,* , 	 11 116 	 11 073 	 43 	 3 377 	 3 490 	 -113 	 7 739 	 7 583 	 156

	

34 56 Christiania Spigerverk .". , .... 0 • 242 750 267 506 -24 755 	 79 254 33 037 -3 783 163 496 184 469 -20 973

	

34 57 Sør-Norge Aluminium ... 0. 000 90000, • 199 754 197 127 	 2 627 	 108 835 113 724 -4 889 	 90 919 	 83 403 	 7 515

	

35 58 Trio Fabrikker .9... ote. ot, owe. , 	 17 623 	 17 305 	 318 	 5 905 	 4 361 	 1 544 	 11 718 	 12 944 -1 225

	

36 • 59 Akerselvens Maskimverksted . . 9, 9 0	 li 491 11 932 	 -441 	 2 696 	 2 288 	 408 	 8 795 	 9 644 	 -849

	

37 60 Simonsen Radio .............., • I * c 	 39 277 	 39 401 	 -124 	 30 696 	 25 714 	 4 932 	 8 581 	 13 687 -5 106

38 61 Selco 

	

.. 0000 010,0000000000000 0,, 	 15 867 	 17 171 -1 304 	 IŒ.873 	9 908	 965 	 4 994 	 7 263 -2 269
••••■•■••••41111.1.1.11•.•

I alt 000410 , 11.00000 0 000 00 , 11,0, 1, 	 1838 957 1878 525 -3-9 568 1030 224 981  081 49 143	 808 733 897 444 -88 711 
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