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FORORD

Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram resultatene av den første årlige regnskaps-

statistikk for engroshandelsforetak. Publikasjonen gir resultatregnskap og balanse for foretak med

engroshandel som viktigste næringsvirksomhet. Statistikken omfatter bare foretak med 50 eller flere

sysselsatte. Foretakene er i tabellene gruppert etter størrelse og etter næring i samsvar med Norsk

standard for næringsgruppering.

Statistikken er utarbeidd etter de samme retningslinjer som regnskapsstatistikk for bergverks-

drift og industri.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 14. februar 1973

Petter Jakob Bjerve

Tormod Andreassen



PREFACE

In this publication the Central Bureau of Statistics presents the results of a new annual

statistics of accounts. The publication gives the profit and loss account and the balance sheet for

enterprises with wholesale trade as the principal activity. Only enterprises with 50 or more persons

engaged are included. The enterprises have been classified by industry in accordance with the

Norwegian Standard Industrial Classification and by size.

The statistics are elaborated according to the same principles as the statistics of accounts of

mining and manufacturing.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 14 February 1973

Petter Jakob Bjerve

Tormod Andreassen
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PRINSIPPER OG DEFINISJONER

1. Formal

Regnskapsstatistikkens formål er å skaffe tallmateriale til foretaksOkonomiske analyser og til

utbygging og forbedring av det årlige nasjonalregnskap.

Statistikken vil bl.a. gi grunnlag for detaljerte undersøkelser av kostnads- og formuesstruk-

turen og finansieringsforholdene m.v. i ulike næringsgrupper. Etter hvert som en får data for flere

år, vil den også gi grunnlag for analyse av utviklingstendensene, f.eks. lOnnsomhetsutviklingen og

utviklingen av andre sammenhenger mellom kapital-, gjelds-, inntekts- og utgiftsposter.

2. Omfang

Statistisk Sentralbyrå presenterer i år for fOrste gang regnskapsdata for engroshandelsforetak.

Statistikken omfatter alle foretak uansett eierforhold med engroshandel som hovedvirksomhet og

med gjennomsnittlig 50 sysselsatte eljer mer. I alt er 234 foretak med i statistikken. Disse fore-

takene hadde 48,3 prosent av total sysselsetting i engroshandel i 1971. Foretak som var i virksomhet

bare en del av regnskapsåret, er ikke tatt med.

3. Definisjon av foretak

Regnskapsoppgavene er innhentet for det enkelte foretak. I Norsk standard for næringsgrupper-

ing er foretak definert som en institusjonell enhet som omfatter all virksomhet som drives av samme

eier. For foretaket kan det i prinsippet alltid stilles opp fullstendig resultatregnskap og status.

Foretaket vil som regel falle sammen med begrepet "firma" og er den minste enhet som det er naturlig

å legge til grunn ved finansstatistiske undersOkelser, f.eks. undersOkelser over inntekts- og for-

muesforhold. Konsern som består av flere selvstendig organiserte selskaper, har med få unntak gitt

særskilt oppgave for hvert selskap.

4. Utformingen av skjemaet

Skjemaet til regnskapsstatistikken er utarbeidd på grunnlag av aksjeselskapslovens bestemmelser

om årsoppgjOr og Riksskattestyrets oppgjørsskjema.

Man skiller vanligvis mellom forretningsregnskap og driftsregnskap. Foretak som er underlagt

aksjeseiskapsloven, m å stille opp et forretningsregnskap, men står fritt med hensyn til å stille

opp et driftsregnskap. Forretningsregnskapet omfatter resultatregnskap og balanse.

I regnskapsstatistikkskjemaet (se vedlegg 2) ber en om foretakenes resultatregnskap med til-

leggsspesifikasjoner for noen få poster og om balansekonto med tilleggsspørsmål om investeringer og

ayskrivninger på varige driftsmidler (produksjonskapitalen).

Det kreves at resultatregnskapet er aystemt og at endringer i fonds og aysetninger på balansen

vises over resultatregnskapet. Skjemaets resultatregnskap tar ellers sikte på koordinering med

balansen og til en viss grad på å muliggjøre sammenlikninger med produksjonsstatistikk som gis på

bedriftsbasis. I resultatregnskapet ber en derfor om å få spesifisert:

a) verdireguleringene, dvs. opp- og nedskrivninger (inkl. ayskrivninger), på de respektive

typer av finans- og realobjekter,

b) anvendelsen av aysatte midler (fonds etc.),

c) utgiftsarter (event. kostnadsarter) som vedrOrer produksjonen, dvs. vare- og tjeneste-

innsats og lønnsutgifter, slik at det er mulig å beregne kostnadene ved å korrigere

for beholdningsendringer,

d) beholdningen av ferdigvarer og varer i arbeid ved begynnelsen og slutten av året slik at

en ved hjelp av det eksterne salg kan beregne verdien av årets produksjon.
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5. Regnskapsåret

Foretak som ikke følger kalenderåret i sin regnskapsfOring, gav oppgave for det regnskapsår

som ble aysluttet i perioden 1. april 1971 - 31. mars 1972. I statistikken er oppgavene for slike

foretak med avvikende regnskapsår behandlet som om tallene gjaldt perioden 1. januar 1971 til

31. desember 1971.

6. Kjennemerker

Næringsgrupperingen er i overensstemmelse med Norsk standard for næringsgruppering som fra

1970 avlOser den tidligere Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk.

Foretak som driver virksomhet i flere næringsgrupper, er prinsipielt gruppert etter den virk-

somhet som gir stOrst tilskott til foretakets samlede bearbeidingsverdi. En har ikke funnet det hen-

siktsmessig å klassifisere foretakene mer detaljert enn på de 4-sifrede grupper i Standarden.

Sysselsetting. Tallene gjelder gjennomsnittlig sysselsetting i 1971 og omfatter alle som

arbeider i foretakene, unntatt hjemmearbeidere.

Beholdning av varer oppgis til bokfOrt verdi. Varebeholdningen vil være fastsatt ved lager-

opptelling eller lagerregnskap og etter eventuell verdiregulering ved opp- eller nedskrivning. Som

regel vil verdireguleringene allerede være foretatt fr belOpet fOres inn på resultatregnskapet.

Differanse mellom varebeholdning på resultatregnskapet og på balansen kan bare oppstå i de tilfelle

verdiregulering er foretatt på varebeholdningen i balansen, men ikke på resultatregnskapet. Ned- og

oppskrivninger er spesifisert under "Andre utgifter og inntekter" på resultatregnskapet. Nedskrivning

mot prisfallsrisiko er foretatt etter de samme regler som nedskrivning av varekontrakter (se "Vare-

kontrakter").

Innkjøp av varer og arbeidsytelser omfatter innkjOp av handelsvarer, emballasje, hjelpestoffer,

råvarer og halvfabrikata. Her er også tatt med utbetaling for leiearbeid og for reparasjoner utfOrt

av andre foretak, unntatt reparasjon av biler. Når foretakets egne ansatte utfører reparasjonsarbeider

eller investeringsarbeider (som Ures over resultatregnskapet), blir bare materialutgiftene fOrt under

innkj0p, mens lOnnsutgiftene fOres under lOnn.

VareinnkjOp er oppgitt til det belOp som varene har kostet brakt inn til foretakets lager,

bortsett fra utgifter ved bruk av egne transportmidler. Toll m.v. og utgifter til fremmed transport

er med, mens returer og rabatter er trukket fra. Merverdiavgift ved innkjøp av varer og arbeids-

ytelser som fradragsfres ved avgiftsoppgjOrene, er ikke med under de foran nevnte poster på resultat-

regnskapet.

Lønn. Her er tatt med enhver form for lOnnsgodtgjørelse til funksjonærer (inkl. foretakets

ansvarlige leder), arbeidere, hjemmearbeidere, reisende og selgere som foretaket har meldt inn i

trygdekassen, således også overtidsbetaling, gratialer, provisjoner, feriepenger, lOnn under sykdom

og annet fravær, verdi av fri sykekasse o.l. og tantime bokfOrt under disponeringen av overskottet.

Honorarer og andre godtgjørelser utenfor tjenesteforhold som er gjenstand for pliktig skattetrekk, er

inkludert, mens andre honorarer er tatt med under "Andre utgifter". Godtgjørelse til representant-

skapsmedlemmer og styremedlemmer er også tatt med under "Lonn".

Pensjonsutgifter og arbeidsgiverandel av trygdepremier omfatter alle utgifter til pensjonering

av arbeidere og funksjonærer. Som pensjonsutgift regnes løpende pensjonsutbetalinger til avgåtte ar-

beidere og funksjonærer og årlige premiebetalinger, innbetalinger til premiefond og tilskott til pen-

sjonsfond, inklusive aysetninger til pensjonsfond bokført under disponeringen av overskottet.

Provisjonsutgifter omfatter provisjoner og kommisjoner til handelsagenter og andre selvsten-

dig næringsdrivende som er pålagt regnskapsplikt i henhold til lov, også inkassoprovisjoner.

Frakt og spedisjon vedrørende salget. Her er ikke tatt med utgifter ved transport med egne

transportmidler.
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Reise- og diettutgifter, utgifter ved egne biler (båter), representasjon m.v. Avskrivninger

på egne biler er fOrt under "Avskrivninger på varige driftsmidler". Lønninger til egne sjåfOrer og

egne bilreparatOrer er tatt med under "LOnn". For vrig er alle utgifter ved drift av egne biler fOrt

her.

Husleie, elektrisk kraft, brensel. Beregnet husleie er tatt med her dersom det er fOrt sær-

regnskap for eiendommens drift.

Underskott (overskott) ved drift av egen eiendom. Dersom det er fOrt særregnskap for drift av

egen eiendom, er eventuelt underskott (overskott) fOrt opp her. Beregnet egen husleie er forutsatt

godskrevet eiendommens driftskonto fr underskott (overskott) er framkommet.

Dersom det ikke er fOrt særregnskap, er brutto husleieinntekt o.l. tatt med under "Overskott

på drift av egen eiendom", mens driftsutgiftene er tatt med under de respektive poster på resultat-

regnskapet.

Nedskrevet på fordringer. Her er fOrt nedskrivninger som er foretatt i året på fordringer og

veksler, både kundefordringer og andre fordringer.

Avskrevet på varige driftsmidler. De skattemessige ayskrivningsreglene bestemmer hvordan

bedriftene kan fordele utgiftene til varige driftsmidler over driftsmidlets antatte levetid. Internt

kan bedriftene operere med andre ayskrivningsregler og -prinsipper enn de som vises over resultat-

regnskapet.

Det er to hovedtyper av ayskrivninger: (I) ordinære ayskrivninger og (II) ekstraordinære av-

skrivninger som bl.a. omfatter tilleggsavskrivninger og åpningsavskrivninger.

a. Ordinære 	 ayskrivninger. Reglene for de ordinære ayskrivningene tar

sikte på at disse ayskrivningene skal dekke den årlige verdinedgang på grunn av slit og elde. Disse

ayskrivningene er spesifisert under "Tilleggsopplysninger om varige driftsmidler" og er en del av

eller hele utgiften under posten "Avskrivninger på varige driftsmidler" i resultatregnskapet.

Ordinære avskrivninger kan foretas for alle betydelige driftsmidler til varig bruk. Avskrivningene

utgjOr en viss fast årlig prosent av avskrivningsgrunnlaget som er lik driftsmidlets innkjøpsverdi.

Prosentsatsen og dermed antall år driftsmidlet kan ayskrives over, avhenger av driftsmidlets og

produksjonens art.

b. Til leggsavskrivninger kan foretas på alle bygninger og maskiner som

kommer inn under reglene om ordinære ayskrivninger, unntatt biler og forretningseiendommer (kontor-

bygg, butikker, hotell etc.). Unntakene gjelder ikke administrasjonsbygg som inngår som et nOdvendig

ledd i en samlet produksjonsvirksomhet. Tilleggsavskrivningene er spesifisert under  'Tilleggsopplys-

ninger om varige driftsmidler" og inngår i "Avskrivninger på varige driftsmidler" i resultatregnskapet.

C. Apningsavskrivninger kan bare benyttes når en bedrift foretar inves-

teringer i bygninger, anlegg og andre driftsmidler med sikte på produksjon og lagring av varer. Er

åpningsavskrivningene belastet årets regnskap, vil de inngå i avskrivninger på resultatregnskapet og

være spesifisert under "Tilleggsopplysninger om varige driftsmiller".

Det er imidlertid adgang til å fOre åpningsavskrivninger til utgift på resultatregnskapet

allerede fra og med det året byggearbeidet begynner. Anleggets kostpris bestemmer hvor store de til-

latte åpningsavskrivninger er. Inntil anlegget er ferdig, dvs. fOr man kjenner anleggets kostpris,

må åpningsavskrivningene fOres til en passiv konto som i regnskapsstatistikkens balanse inngår i

"Andre aysetninger". På resultatregnskapet er da benyttet en særskilt post under "Andre utgifter".

Dette er ikke tatt med under "Tilleggsopplysninger". FOrst når anleggets kostpris er endelig bestemt

og bokfOrt, fordeles de oppsamlede åpningsavskrivningene på anleggets forskjellige driftsmidler i for-

hold til driftsmidlenes kostpris. Når dette er gjort, er de oppsamlede åpningsavskrivninger tatt med

under "Tilleggsopplysninger".

Fordelingen av de oppsamlede åpningsavskrivningene på de nye driftsmidlene blir av foretakene

som regel ikke fOrt over resultatregnskapet. Imidlertid tar Byrået prinsipielt sikte på å fOre alle

posteringer over resultatregnskapet, og derfor er de oppsamlede åpningsavskrivningene fOrt til inntekt
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under "Andre inntekter" og til utgift under "Avskrivninger på varige driftsmidler".

d. Andre 	 ekstraordinære 	 ayskrivninger. 	 Det er gitt spesiel-

le ayskrivningsregler for foretak som kommer inn under den såkalte "Nord-Norge-loven" eller "Distrikts

utbyggingsloven" av 19/6-69. Disse ayskrivningene benevnes ofte forskottsavskrivninger og overpris-

avskrivninger. Avskrivningene er spesifisert under "Tilleggsopplysninger".

Selges eller erstattes et driftsmiddel, kan under visse vilkår salgs- eller erstatningssummen

ayskrives. Dette er fOrt opp under "Tilleggsopplysninger" og inngår i "Avskrivninger av varige

driftsmidler" med motpost "Gevinst ved salg av varige driftsmidler".

Avskrivninger på boligeiendommer og aktiverte omkostninger er spesifisert på resultatregnskap-

et under "Andre utgifter".

Varekontrakter. Formålet med nedskrivning på varekontrakter er å skaffe dekning for risiko

for pristap. Foretakene fOrer varekontrakter litt forskjellig, men under kontrollen av regnskaps-

oppgavene har en forsOkt å få fram fOlgende enhetlige fOringsmåte:

Ved regnskapsavslutning er verdien av alle bindende varekontrakter summert, og belOpet er

debitert en aktiv balansekonto for varekontrakter og kreditert en passiv konto for forpliktelser i

forbindelse med varekontrakter. Deretter er beregnet et normalt prisrisikobelop som er tatt til ut-

gift på resultatregnskapet under "Nedskrevet på varekontrakter" og fOrt til ayskrivning på den aktive

konto "Varekontrakter". Samtidig er avskrivningsbelOpet fra foregående år tatt til inntekt på

resultatregnskapet under "Tilbakeført forrige års nedskrivning på varekontrakter" mot debitering av

kontoen "Forpliktelser vedrørende varekontrakter".

Er balanseposten "Varekontrakter" ikke fOrt av foretaket, er avskrivningsbelOpet fOrt som en

fondsavsetning.

Tap (gevinst) ved salg av varige driftsmidler. Som tap er fOrt differansen mellom gjen-

stående uavskrevet verdi på salgstidspunktet og salgssummen av de solgte, Odelagte eller utrangerte

driftsmidler.

Gevinst har vi når salgssummen er hOyere enn gjenstående uavskrevet på salgstidspunktet.

Denne gevinsten blir ofte benyttet til ekstraordinære ayskrivninger på andre driftsmidler.

Skatter til stat og kommune på formue og inntekt. (Bare for ikke-personlige foretak.)

Denne posten på resultatregnskapet dekker pålOpne (beregnede) skatter, som er de skatter foretaket

regner med er forbundet med årets virksomhet. Skattene for ikke-personlige skattytere forfaller til

betaling i terminer etterskottsvis med halvparten året etter inntektsåret og siste halvpart året der-

etter igjen. "Iliknede, ikke betalte skatter" pr. 31/12 et år viser hvor mye skatt foretaket skal

betale i terminen det fOlgende år. Dette belOp vil jo være nOyaktig halvparten av iliknet skatt for

det foregående år.

Skatt for personlig eide foretak fordeles på de enkelte eiere og betales forskottsvis. I

tabellene vil slike skatter være inkludert i "Privatkonto", og i tabellene gruppert under disponering

av overskottet.

Spesielle omsetnings - og produksjonsavgifter og andre avgifter til staten. Her er tatt med

alle omsetnings- og produksjonsavgifter og andre avgifter direkte til statskassen eller statsfond.

Andre utgifter er gruppert i fOlgende ni poster:

1. Andre utgifter - varer og tjenester.

Denne posten er i prinsippet en del av vare- og tjenesteinnsatsen. Investeringsavgift som

ikke er utgiftsfOrt under andre poster, er også tatt med her.

2. Andre utgifter - overfOringer til ansatte eller andre.

Denne posten er i prinsippet en overskottsanvendelse.

3. Agiotap.

Posten omfatter realiserte tap i forbindelse med transaksjoner i finansobjekter.



11

4. Nedskrivning på finanskapital m.v.

Posten omfatter ikke realisert tap på finanskapital og ayskrivning på immaterielle aktiva.

5. Oppskrivning av aksjekapital.

6. Nedskrivning (ayskrivning) på realaktiva utenom varige driftsmidler.

Posten omfatter avskrivninger bl.a. på boligeiendommer og ayskrivning på varebeholdning

mot prisfallrisiko.

7. Avsetning antesiperte utgifter.

Her er tatt med bl.a. aysetninger til garantifond og serviceansvar.

8. Avsetning åpningsavskrivning.

(Se under "Avskrevet på varige driftsmidler".)

9. Regulering av fonds.

Denne post er benyttet som motpost når posteringer direkte mellom balanseposter er tatt

inn på resultatregnskapet.

Privatkonto. Under denne posten er fOrt det samlede privatuttak i personlige foretak, også

uttak av egne varer og verdi av egen leilighet, privat bruk av bil eller båt når bilen (båten) er

brukt både i næringsvirksomhet og privat og egne trygde- og pensjonspremier.

Fond og fondsavsetninger. Posteringer direkte mellom fonds er tatt inn på resultatregnskapet,

slik at alle bevegelser i balansepostene er forklart. Fondene er delt i tre: "Skattefritt aysatte

fond", "Reservefond, disposisjonsfond og andre frie fond" og "Andre aysetninger". I resultatregn-

skapet er aysetning til delkrederefond fOrt som egen post. På balansesiden har en søkt å få med del-

krederefond under "Andre aysetninger", men i noen tilfelle har foretakene fOrt delkrederefond som

minuspost under balanseposten "Kundefordringer". Avsetning til (påløpne, beregnede) skatter, ofte

betegnet skattefond, er med under "Skatter til stat og kommune" på resultatregnskapet og under

"Pilopne, ikke iliknede skatter" i balansen. I enkelte tilfelle inngår imidlertid skattefond i

posten "Reservefond o.Z." Dette gjelder fond av en slik størrelsesorden at det har representert en

aysetning utover beregnede skatter, dvs. en form for egenkapital.

Hovedformålet med de fond som i statistikken betegnes "Skattefrie fond" er å gi foretakene

anledning til å aysette en del av overskottet skattefritt til fonds som skal benyttes til nærmere

bestemte formål. Ordningen virker slik at foretakene får en utsettelse i skattleggingen. Foretakene

kan etter lov av 14. desember 1962 foreta skattefrie aysetninger til tre forskjellige formal:

(a) investeringsformål, (b) fond til forsknings- eller markedsbearbeiding i utlandet og (c) drifts-

fond i bergverk.

(a) Investeringsfond (lov av 14. desember 1962 og 7. juli 1967) etc. Loven fastsetter at

skattepliktige som driver næringsvirksomhet kan kreve fradrag i inntekten for aysetning til fond som

senere skal nyttes til kjøp av driftsmidler. Midlene settes inn på særskilt konto i Norges Bank til

3 prosent rente p.a. og skal, for å oppnå de skattemessige fordeler, stå inne i 4 år og disponeres på

forutsatt mate.

Når aysatte midler blir brukt til anskaffelse av nytt driftsmiddel, skal en viss prosent av

det anvendte beløp bli tillagt inntekten. Etter hovedregelen får skattyteren i stedet fradrag for et

tilsvarende be10p som skal nyttes til ekstraordinære ayskrivninger av det nyanskaffede driftsmiddel.

Reglene medfører at den resterende andel av det aysatte beløp i det hele tatt ikke blir skattlagt.

Denne andel blir da fOrt over fra investeringsfond til disposisjonsfond i balansen.

En har imidlertid prinsipielt tatt sikte på a få inn på resultatregnskapet slike posteringer
mellom balanseposter for a kunne forklare bevegelsene i balansepostene. Derfor føres også den endelig

skattefrie del til inntekt, slik at hele beløpet (100 prosent) inntektsføres der. Under "Fondsreguler-

inger" under "Andre utgifter" er så den skattefrie andel fOrt som motpost, slik at overskottet ikke er

påvirket.

Midlene kan trekkes ut før 4-årsfristens utløp, men etterlikning vil da finne sted for det år

aysetning ble foretatt.
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Tilsvarende regler er gitt for fondsavsetning for markedsbearbeiding i utlandet, forskning og

driftsfond for bergverk.

For (b) og (c) gjelder stort sett det samme som for (a).

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, gjør myndighetene bruk av skattefrie fond som virke-

middel i lokaliseringspolitikken (d), og endelig har vi bestemmelser i forbindelse med salg og erstat-

ningsoppgjOr (e):

(d) "Lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging" (19/6-69) bestemmer at

skattepliktige kan kreve fradrag i inntekten for aysetning til fond under forutsetning av at midlene

skal nyttes til anskaffelse av betydelige driftsmidler i Nord-Norge eller i distrikt med særlige

sysselsettingsvansker. Behandlingsmåten i statistikken er tilsvarende som for investeringsfond.

(e) Byskattelovens § 39 og Landsskattelovens § 45 bestemmer at gevinst i forbindelse med

salg eller erstatningsoppgjOr for tapte driftsmidler kan kreves fritatt for inntektsbeskatning, forut-

satt at midlene nyttes til kjøp av nye driftsmidler.

Det er bare de fond og aysetninger som er nevnt under pkt. a-e ovenfor, som i statistikken er

tatt med under "Skattefrie fond".

Omsetningen er oppgitt eksklusive merverdiavgift, mens andre avgifter til det offentlige er

inkludert. Returer, rabatter o.l. på omsatte varer og tjenester er trukket fra.

I mange foretak fres en driftskonto som blir belastet med innkjøp av råvarer og med

arbeidslønn og andre driftsutgifter. Kontoen blir kreditert for årets salg, og resultatet (saldoen)

blir ofte overfOrt i bare en sum til resultatregnskapet. Foretakene plikter ikke ifOlge aksjeloven å

oppgi driftskonto sammen med det offisielle regnskap, men i regnskapsstatistikken er det driftskontoens

(varekontoens) bruttotall som er oppgitt.

Andre inntekter er gruppert i fOlgende poster:

1. Andre inntekter - varer og tjenester.

Her er tatt med inntekter av ytelser som ikke er regnet med i foretakenes ordinære

virksomhet.

2. Andre inntekter - overfOringer.

Posten omfatter inntekter som ikke direkte er forbundet med en motytelse.

3. Agiofortjeneste.

Posten omfatter realisert gevinst i forbindelse med finanstransaksjoner.

4. Oppskrivning av finanskapital.

Her er ikke realisert gevinst på finanskapital tatt med.

5. Nedskrivning av aksjekapital.

6. Oppskrivning av realkapital.

Her er også fOrt tilbakefOrte ayskrivninger på realkapital.

7. Aktiverte utgifter. (Driftstap m.v.)

8. TilbakefOrt aysetning antesiperte utgifter.

Posten omfatter tilbakeført folketrygdavsetning, tilbakefOrt serviceavsetning etc.

9. TilbakefOrte skatter.

10. OverfOrt aysatt åpningsavskrivning.

11. Regulering av fonds.

Denne post er bare benyttet når posteringer direkte mellom balanseposter er tatt inn på

resultatregnskapet.
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7. Tabellene

Tabellene 1 og 2 gir en oppsummering av postene slik de forekommer på skjemaet. Tallene er

fordelt på personlige og ikke-personlige foretak. Kommandittselskap i) er i år av spesielle grunner

gruppert sammen med Kommandittaksjeselskap under ikke-personlige foretak. En tar sikte på å rette opp

dette avviket for senere år.

I tabellene 3 og 4 har en stilt sammen postene etter art og gruppert dem i driftsutgifter,

driftsinntekter, kortsiktig og langsiktig gjeld etc. Det vil ikke alltid være klare skillelinjer

mellom slike grupper av poster, for eksempel kan det være vanskelig i praksis å skille mellom fremmed-

kapital og egenkapital. De to fOrste gruppene på passivasiden er klart fremmedkapital og den siste

like klart egenkapital. Betinget skattefrie aysetninger kommer i en mellomstilling. Hvis disse av-

setningene ikke brukes til sitt opprinnelige formål, vil de bli beskattet, og da vil bare restbelOpet

etter skattefratrekket være egenkapital. Det viser seg imidlertid at disse aysetningene oftest brukes

til sitt opprinnelige formal. En har derfor valgt å regne dem med i egenkapitalen. Det vil altså

være summen av punktene 11 og 12 i tabellene 3 og 4 som i denne publikasjonen er regnet som egen-

kapital.

1) I resultatregnskapet betyr dette at post 26. Privatkonto fOres sammen med post 27. Arets utbytte til
aksjonærene, post 30. Overskott, overfOrt kapitalkonto fOres sammen med post 29. Avsatt til andre
fond og overfOrt til neste år, og post 45.b. Underskott fOres sammen med post 45.a. OverfOrt fra
forrige år og fra fond. I balansen fres post 30. Egenkapital sammen med post 33.a. Reservefond,
disposisjonsfond etc. Denne fOringsmåten gjelder bare ett foretak.
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PRINCIPLES AND DEFINITIONS

The statistics on financial accounts for 1971 cover all enterprises classified into wholesale

trade with 50 persons or more engaged. The 234 enterprises included in the statistics covered approxi-

mately 48 per cent of the total number of persons engaged in all wholesale trade enterprises in 1971.

The enterprise, i.e. the smallest legal entity, is used as statistical unit. Thus separate

reports are given for each legal entity with 50 persons or more engaged, owned or controlled by the

same interests.

The majority of the enterprises have furnished reports for the calendar year, while enter-

prises with deviating accounting periods have furnished reports for a 12 months' period ending between

1 April 1971 and 31 March 1972.

The classification of the enterprises by activity is in accordance with the Norwegian Standard

Industrial Classification which conforms closely to the International Standard Industrial Classifica-

tion of All Economic Activities (ISIC).

The accounting items in English are presented in appendix 1.
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Tabell 1. Resultatregnskap etter eiergruppe Expenditures and receipts by owner groups

Utgifter
Expenditures

Aksjeselskap
Personlige	 og andre ikke-

I alt	 foretak	 personlige
Total	 Unincorporated foretak

enterprises	 Incorporated
enterprises 

Mill.kr. Pst. Mill.kr. Pst. Mill.kr. Pst.

1. Varebeholdning ved begynnelsen av året 	 2 528,5 9,8 44,1 6,7 2 484,4 9,9

3. Innkjøp av varer og arbeidsytelser 	 18 185,6 70,8 499,8 75,3 17 685,9 70,6

4. Lønninger, godtgjørelse til representantskaps-
og styremedlemmer 	 1 378,7 5,4 45,7 6,9 1 333,0 5,3

6. Arbeidsgiverandel av trygdepremier,
arbeidsgiveravgift til folketrygd og andre
pensjonsutgifter (inkl. aysetninger til
pensjonsfond) 	 227,0 0,9 7,3 1,1 219,7 0,9

7. Provisjonsutgifter 	 99,6 0,4 0,6 0,1 99,0 0,4

8. Frakt og spedisjon vedrørende salg 	 262,6 1,0 4,9 0,7 257,7 1,0

9. a. Reise- og diettutgifter, utgifter ved egne
biler (båter), representasjon, kontorrekvi-
sita, porto,	 telefon, aviser etc. 	 409,1 1,6 15,3 2,3 393,8 1,6

b. Reklame- og annonseutgifter 	 173,0 0,7 1,4 0,2 171,6 0,7

10. Husleie 	 180,4 0,7 1,7 0,3 178,7 0,7

11. Underskott ved drift av egen eiendom 	 27,5 0,1 0,1 0,0 27,3 0,1

13. Gjeldsrenter, brutto 	 264,8 1,0 10,0 1,5 254,8 1,0

14. a. Avsatt til delkrederefond 	 43,3 0,2 1,6 0,2 41,7 0,2
b. Nedskrevet på fordringer 	 60,0 0,2 2,9 0,4 57,2 0,2

15. Nedskrevet på varekontrakter 	 56,2 0,2 0,1 0,0 56,2 0,2

16. Avskrevet på varige driftsmidler 	 349,2 1,4 9,9 1,5 339,3 1,4

17. Tap ved salg av (erstatningsoppgjør for)
varige driftsmidler 	 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0

19. Skatter til stat og kommune på formue og
inntekt 2) 	 78,9 0,3 0,2 0,0 78,8 0,3

21. Spesielle omsetnings- og produksjonsavgifter
og andre avgifter til staten (konsesjons-,
autorisasjons- m.v.) 	 486,6 1,9 - _ 486,6 2,0

22. Forsikringspremier 	 24,7 0,1 0,9 0,1 23,8 0,1

23. Andre utgifter:
231 Andre utgifter - varer og tjenester 	 420,2 1,6 1,7 0,3 418,5 1,7

232 Andre utgifter - overfOringer 	 121,7 0,5 1,3 0,2 120,3 0,5

233 Agiotap 	 5,2 0,0 0,2 0,0 5,0 0,0

234 Nedskrivning på finanskapital m.v 	 0,7 0,0 - - 0,7 0,0

235 Oppskrivning av aksjekapital2) 	 8,9 0,0 - - 8,9 0,0

236 Nedskrivning (ayskrivning) på realaktiva
utenom varige driftsmidler 	 2,3 0,0 - - 2,3 0,0

237 Avsetning antesiperte utgifter 	 51,6 0,2 2,6 0,4 49,0 0,2

238 Avsetning åpningsavskrivning 	 0,5 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0

239 Regulering av fonds 	 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0

26. Privatkonto (inkl.	 skatter)
1) 4,3 0,0 4,3 0,7 -

27. Arets utbytte til aksjonærene 2) 	 46,0 0,2 - - 46,0 0,2

28. Skattefrie fondsavsetninger (ikke pensjonsfond)
og aysatt betinget skattefri salgsgevinst m.v. 35,6 0,2 6,3 1,0 29,4 0,1

29. Avsatt til andre fond (ikke pensjonsfond) og
overfOrt til neste år 2 ) 	 163,5 0,6 - - 163,5 0,7

30. Overskott, overfOrt kapitalkontol) 	 0,8 0,0 0,8 0,1

91. S u m 	 25 703,9 100,0 663,7 100,0 25 040,3 100,0

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises.
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Tabell 1 (forts.). Resultatregnskap etter eiergruppe Expenditures and receipts by owner groups

Personlige
foretak
Unincorporated
enterprises

Aksjeselskap
og andre ikke-
personlige
foretak
Incorporated
enter rises
Mill.kr. Pst.

Inntekter
	

I alt
Receipts	 Total

Mill.kr. Pst.	 Mill.kr. Pst.

31. Omsetning av varer og arbeidsytelser pr.
kontant og på kreditt (fratrukket merverdi-
avgift, returer, rabatter o.1., men inkl.
andre offentlige avgifter) 	

32. Varebeholdning ved slutten av året 	

34. Aktiverte egne investeringsarbeider (fort på
resultatregnskapet) 	

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. overskott ved drift av
egen eiendom 	

40. Tilbakeført forrige års nedskrivning på vare-
kontrakter 	

42. Tilskott fra staten og tollrefusjoner 	

43. Andre inntekter:
431 Andre inntekter - varer og tjenester

432 Andre inntekter - overføringer 	

433 Agiofortjeneste 	

434 Oppskrivning av finanskapital 	

435 Nedskrivning av aksjekapital2) 	

436 Oppskrivning av realkapital 	

437 Aktiverte utgifter 	

438 Tilbakeført aysetning antesiperte utgifter

439 TilbakefOrte skatter 	

461 OverfOrt aysatt åpningsavskrivning 	

462 Regulering av fonds 	

44. OverfOrt fra skattefritt aysatte fond 	

45. a. OverfOrt fra forrige år og fra fond 2)
b. Underskott, overfOrt kapitalkonto-) 	

92. S u m

21 259,1 82,7 597,5 90,0 20 661,7 82,5

2 737,5 10,7 45,3 6,8 2 692,2 10,8

- - - -

126,7 0,5 2,5 0,4 124,2 0,5

5,5 0,0 0,2 0,0 5,3 0,0

12,0 0,0 2,0 0,3 10,1 0,0

27,8 0,1 8,4 1,3 19,4 0,1

49,3 0,2 1,5 0,2 47,8 0,2

43,5 0,2 43,4 0,2

559,0 2,2 559,0 2,2

461,8 1,8 0,5 0,1 461,3 1,8

203,3 0,8 0,4 0,1 202,8 0,8

46,9 0,2 0,4 0,1 46,5 0,2

0,1 0,0 - 0,1 0,0

- - - -

2,1 0,0 - - 2,1 0,0

11,0 0,0 - - 11,0 0,1

68,6 0,3 1,5 0,2 67,1 0,3

0,1 0,0 - - 0,1 0,0

3,5 0,0 2,1 0,3 1,4 0,0

8,4 0,0 - - 8,4 0,0

32,5 0,1 0,6 0,1 32,0 0,1

44,3 0,2 - - 44,3 0,2
0,9 0,0 0,9 0,1

25 703,9 100) 0 663,7 100,0 25 040,3 100,0

Tallet på foretak Number of enterprises  
	

234	 13
	

221

Sysselsetting Persons engaged  
	

36 340	 1 298
	

35 042

Dekningsprosent av total sysselsetting
Percentage of total number of persons engaged  

	
48,3	 11,8

	
54,6

1) Se note 1, side 18. 2) Se note 2, side 18.
1) See note 1, page 18. 2) See note 2, page 18.
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Tabell 2. Balanse (formuesstilling) pr. 31/12 1971 etter eiergruppe Total assets and liabilities at
31/12 1971 by owner groups

Aksjeselskap
Personlige	 og andre ikke-

Eiendeler	 I alt	 foretak	 personlige
Assets	 Total	 Unincorporated foretak

enterprises	 Incorporated
enterprises

31/12 1971 31/12 1971 31/12 1971

4. Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger) 	

5. Inventar, maskiner 	

6. Transportmidler 	

Mill.kr.

1 768,2

232,5

158,5

Pst.

16,0

2,1

1,4

Mill.kr.

50,4

4,5

4,9

Pst.

18,0

1,6

1,8

Mill.kr.

1 717,8

228,0

153,5

Pst.

16,0

2,1

1,4

7. Andre varige driftsmidler 	 328,4 3,0 0,8 0,3 327,6 3,1

9. Varebeholdning 	 2 737,5 24,9 45,3 16,2 2 692,2 25,1

10. Varekontrakter (jfr. post 48) 	 47,3 0,4 - - 47,3 0,4

12. Pantobligasjoner	 og andre gjeldsbrev 	 286,2 2,6 1,1 0,4 285,1 2,7

13. Ihendehaverobligasjoner 	 15,5 0,1 0,0 0,0 15,4 0,1

14. Aksjer og parter 	 189,7 1,7 5,7 2,0 184,0 1,7

15. Kundefordringer (inkl. veksler) og
forskott til leverandorer 	 3 882,4 35,3 142,1 50,8 3 740,3 34,8

16. Andre fordringer 	 476,9 4,3 18,3 6,6 458,6 4,3

17. Bankinnskott, på tid 	 141,9 1,3 1,4 0,5 140,6 1,3

18. Bankinnskott, på anfordring, postgiro og
kontanter 	 416,6 3,8 2,6 0,9 414,0 3,9

21. Aktiverte omkostninger 	 17,3 0,2 0,1 0,0 17,2 0,2

22. Opptjente, ikke forfalne renter 	 0,8 0,0 0,2 0,1 0,5 0,0

23. Annen formue:

231 Boligeiendommer 	 28,9 0,3 0,7 0,3 28,2 0,3

233 Fordringer på konsernselskaper 2) 	 121,0 1,1 - - 121,0 1,1

29. Underbalanse 	 163,0 125 1,4 0,5 161,6 1,5

93. S u m 	 11 012,3 100,0 279,6 100,0 10 732,8 100,0

Tilleggsopplysninger om varige driftsmidler. Mill.kr.
Supplementary figures on fixed assets. Million kroner

61. BokfOrt verdi 1/1 1971 	

63. + Nyanskaffelser og påkostninger i 1971

64. + Oppskrivninger i 1971 	

65. - BokfOrt verdi av driftsmidler solgt,
tilintetgjort eller utrangert i 1971

66. - Ordinære ayskrivninger i 1971 	

67. - Tilleggsavskrivninger i 1971 	

68. - Åpningsavskrivninger i 1971 	

69. - Apningsavskrivninger aysatt tidligere

70. - Ekstraordinære ayskrivninger i 1971 	

2 290,6 54,7 2 235,9

591,5 17,3 574,2

1,9 - 1,9

47,3 1,5 45,8

258,7 6,6 252,1

15,7 0,1 15,6

11,9 - 11,9

3,5 2,1 1,4

59,5 1,3 58,3

2 487,4 60 6 2 426,995. BokfOrt verdi 31/12 1971

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises.
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Balanse (formuesstilling) pr. 31/12 1971 etter eiergruppe
liabilities at 31/12 1971 by owner groups

Total assets and

Gjeld og egenkapital
Liabilities

I alt
Total

Personlige
foretak
Unincorporated
enterprises

Aksjeselskap
og andre ikke-
personlige
foretak
Incorporated
enterprises

31/12 1971 31/12 1971 31/12 1971 
Mili.kr. Pst.	 Mill.kr. Pst. Mill.kr. Pst.

30. Egenkapital (kapitalkonto) 1) 	

31. Aksjekapital (andelskapital) 2)

32. Skattefritt aysatte fond og aysatt betinget
skattefri salgsgevinst 	

33. a. Reservefond, disposisjonsfond og andre
frie fond (ikke pensjonsfond) og overfOrt
til neste år2) 	

b. Andre aysetninger (delkredere, prisfalls-
risiko, folketrygdavsetn. osv.) 	

34. Påløpne A ikke iliknede skatter pa formue og
inntekt' ) 	

35. Uhevet utbytte 2)

36. PålOpne, ikke forfalne lOnninger, feriepenger,
renter etc 	

41. Langsiktig gjeld (pantegjeld, gjeldsbrev,
ihendehaverobl.) 	

43. Kassakreditt, byggelån 	

44. Varegjeld, aksepter og forskott fra kunder 	  •
45. Iliknede, ikke betalte skatter 2)

47. Skyldig skatte- og trygdetrekk,  merverdi-
avgift, investeringsavgift og andre avgifter
til staten 	 ! 	

48. Forpliktelser vedrørende varekontrakter 	

50. Annen gjeld:
501 Stille kapital og ansvarlig lånekapital 	

502 Annen gjeld 	

503 Gjeld til konsernselskaper 2)

504 Skyldige, forfalne premier og tilskott
til egne pensjonskasser, pensjonsfond

	1 663,5	 15,1	 56,4

	

577,3	 5,2	 30,1

	

3 564,8	 32,4	 156,1

	

37,5	 0,3

	

1 394,5	 12,7

	

411,6	 3,7	 14,8	 5,3

	

63,6	 0,6

	

880,0	 8,0	 1,3	 0,5

	

587,6	 5,3

	

6,4	 0,1	 0,0	 0,0

	

587,6	 5,3	 5,1	 1,8

	

62,7	 0,6

	

5,0	 0,1	 5,0	 1,8

	

754,3	 6,9

	

132,4	 1,2	 7,6	 2,7

	

81,2	 0,7

	

45,5	 0,4

	

156,8	 1,4	 3,2	 1,1

20,2

10,8

55,8

	

754,3	 7,0

	

124,8	 1,2

	

1 394,5	 13,0

	

396,8	 3,7

	

81,2	 0,7

	

45,5	 0,4

	

153,6	 1,4

	

1 607,0	 15,0

	

547,2	 5,1

	

3 408,8	 31,8

	

37,5	 0,3

	

582,5	 5,4

	

62,7	 0,6

	

63,6	 0,6

	

878,8	 8,2

	

587,6	 5,5

	

6,4	 0,1 

94. S u m 11 012,3 100,0	 279,6	 102,0 10 732,8 100,0  

Tallet på foretak Number of enterprises • •

Sysselsetting Persons engaged 	

Dekningsprosent av total sysselsetting
Percentage of total number of persons engaged 

234

36 340

13

1 298

221

35 042   

8,3  11,8  54,6         

Mill.kr. Mill.kr. Mill.kr.

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 1/1 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 1/1 1971 	

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 31/12 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 31/12 1971 	

Full brannforsikringsverdi pr. 31/12 1971 av:
Complete fire insurance value at 31/12 1971 of:

a. varige driftsmidler fixed assets

b. varebeholdning stocks 	

1) Se note 1, side 20. 2) Se note 2, side 20.
1) See note 1, page 20. 2) See note 2, page 20.

816,2 30,2 786,0

807,2 32,0 775,2

4 915,6 125,8 4 789,8

3 484,0 76,0 3 408,0
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Tabell 3. Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss account and
balance sheet by industry groups. Million kroner

A. Resultatregnskap
Pro -Fit and loss account

Posthenv. tabell 1
Item numbers in
table 1

I alt
Total

Engroshandel med
nærings- og
nytelsesmidler
Wholesaling of
grocery goods

1. Driftsinntekter 	
Omsetning  	 31
Diverse driftsinntekter  	 34, 431

2. Driftsutgifter 	
Nedgang i beholdning av varer  	 1-32
Innkjøp  	 3
Lønninger etc  	 4
Pensjonsutgifter  	 6
Adm.- og salgsutgifter  	 7, 8, 9a, 9b
Forsikringspremier  	 22
Avskrevet på varige driftsmidler  	 16. 
Diverse driftsutgifter  	 10, 21, 231

3. Driftsresultat (1-2) 	

4. Finansielle inntekter 	
Renteinntekter, brutto  	 35
Utbytte av aksjer og parter  	 36
Agio og andre finansielle inntekter 	 433

5. Finansielle utgifter 	
Gjeldsrenter, brutto  	 13
Agio og andre finansielle utgifter  	 233

6. Andre inntekter
Husleie, eiendomsdrift  	 39-11
Diverse inntekter - overfOringer
etc  	 432, 437
Gevinst ved salg av varige drifts-
midler  	 38-17
Tilbakeførte aysetninger til kort-
siktige forpliktelser  	 37, 40, 438, 439,
Tilskott fra staten og tollrefu-
sjoner  	 42

7. Andre utgifter
Diverse utgifter - overfOringer etc. 	 232
Avsetning til kortsiktige for-
pliktelser  	 14a, 14b, 15, 237

8. Overskott før skatter (3+4-5+6-7) ... 	
2)

9. Skatter til stat og kommune 	 19

10. Nettooverskott (8-9) 	

11. Overføringer og tilbakefOringer 	
Overført fra skattefrie fond  	 44,
OverfOrt fra andre år og forrige år 	 45a21, 45b 1 ), 462
Oppskrivning av finans- og real-
kapital  	 434, 435 2 ), 436
-Nedskrivning på finans- og real-
kapital  	 234, 236

12. Til disposisjon (10+11) 	
Disponering:
Utbytte 2), privatkonto (inkl.
skatter)-)  	 272), 26 1)
Skattefrie fondsavsetnOger  	 28
Avsatt til andre fond 2) , overskott,
overfOrt kapitalkontol )  	292), 239, 30 1)
Oppskrivning av aksjekapital 2)  	235
Avsetning til åpningsavskrivning ..  	 238

Tallet på foretak Number of enterprises 	

Sysselsetting Persons engaged 	

Dekningsprosent av total sysselsetting
Percenticqe of total number of persons engaged .

21 720,9 6 643,2
21 259,1 6 314,9

461,8 328,3

21 987,9 7 204,0
-209,0 -4,4

18 185,6 6 074,9
1 378,7 224,2

227,0 38,8
944,3 255,1
24,7 4,8

349,2 56,5
1 087,2 554,1

-267,0 -560,8

179,1 42,0
126,7 39,9

5,5 1,3
46,9 0,8

270,0 59,1
264,8 58,7

5,2 0,3

949,2 686,8
21,8 8,3

214,3 118,3

26,4 4,7

461 127,7 17,7

559,0 537,8

332,8 57,0
121,7 32,1

i 	 ) ,1	 211,1 24,9
',A1

258,5 52,0

78,9 10,8

179,6 41,2

85,4 11,7
32,5 3,6
53,6 7,6

2,2 • 0,5

3,0 0,0

265,0 52,9

50,2 3,0
35,6 4,4

169,7 44,7
8,9 0,8
0,5 -

234 34

36 340 6 261

48,3

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke -personlige foretak.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises.
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Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by industry groups. Million kroner

B. Balanse
Balance sheet

Engroshandel med

I alt	
nærings- og
nytelsesmidler

Posthenv. tabell 2 Total Wholesaling of
Item numbers in   vroceril goods e

table 2 Endring Endring
31/12 1971	 31/12	 1971
1971	 Changes	 1971	 Changes

1971 1971

EIENDELER

1. Betalingsmidler (kontanter, bankinn-
skott på anfordring, postgiro)  	 18 416,6 50,1 174,7 4,7

2. Kortsiktige fordringer	 .... ,, 	 4 480,3 257,3 1 035,7 69,6
Kundefordringer, forskott til leveran-
drer  	15 3 882,4 222,5 837,4 92,9
Andre fordringer  	 16, 233 2) 597,9 34,7 198,3 -23,3

3. Andre omløpsmidler 	 2 880,2 212,0 638,1 -7,9
Bankinnskott på tid og opptjente, ikke
forfalne renter  	 17, 22 142,7 3,0 17,9 -12,3
Varebeholdning  	 9 2 737,5 209,0 620,3 4,5

4. OmlOpsmidler, omsetningsformue (1+2+3) 	 7 777,1 519,3 1 848,6 66,5

5. Pengeplasseringer 	 491,4 -23,7 176,3 13,9
Pantobligasjoner	 og andre gjeldsbrev .	 12 286,2 -0,7 108,0 3,1
Ihendehaverobligasjoner  	 13 15,5 -0,1 5,4 5,3
Aksjer og parter	 ,  	 14 189,7 -22,9 62,8 5,4

6. Varige driftsmidler 	 2 487,4 196,8 387,4 41,4
Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger)  	 4 1 768,2 130,9 314,2 25,9
Transportmidler  	 6 158,5 24,2 30,3 5,5
Inventar, maskiner etc  	 5 232,5 -3,5 28,7 5,8
Andre varige driftsmidler 	  ,  	 7 328,4 45,3 14,3 4,4

7. Andre aktiva 	 46,2 14,2 2,4 -0,6
Patenter o.1., aktiverte omkostninger	 .	 11, 21 17,3 11,0 0,1 -

Boligeiendommer  	 231 28,9 3,3 2,3 -0,6

8. Totalkapital	 (4+5+6+7)  	 93-29-10 10 802,1 706,6 2 414,6 121,1

GJELD OG EGENKAPITAL

9. Kortsiktig gjeld 	 5 780,5 282,3 1 306,0 78,9
Varegjeld, aksepter, forskott fra
kunder  	 44 3 564,8 178,4 794,4 63,3
Skyldige skatter etc   ,	 45

2)
, 47 625,1 28,3 56,9 12,5

Avsetninger til kortsiktige forplik-
telser  	 33b 	

, 352)
48-10

Annen kortsiktig gjeld  	 )	 , 36, 502 1
427,0
163,5

36,0
39,5

45,1
409,5

1,8
1,2

10. Langsiktig gjeld 	 2 898,4 232,8 599,9 -6,7
Kassakreditt, byggelån  	 43 577,3 20,8 119,1 -66,8
Pantegjeld, gjeldsbrev, ihendehaver-
obligasjoner  	 41 1 663,5 172,1 411,5 46,8
Annen langsiktig gjeld  	 501, 503

2)
, 504 657,6 39,9 69,3 13,3

11. Betinget skattefrie aysetninger (inve-
steringsfond, markedsbearb.fond etc.)  	 32 132,4 3,1 13,6 0,8

12. Egenkapital (ekskl. bet. 	 skattefrie
avsetn.) 	 1 990,8 188,4 495,1 48,1

Aksjekapital 2 )  	 31 754,3 72,3 98,0 11,0
Reservefond, disposisjonsfond, andre
frie fokid 2 ), egenkapital (kapital-
konto) 1 )  	 33a2),	 30 1) 1 399,5 88,4 400,6 38,1
-Underbalanse  	 29 163,0 -27,7 3,4 0,9

13. Totalkapital (9+10+11+12)  	 93-29-10 10 802,1 706,6 2 414,6 121,1

Bevilget'kassakreditt og byggelån pr. 1/1 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 1/1 1971 	 816,2 245,8

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 31/12 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 31/12 1971 	 807,2 164,6

Full brannforsikringsverdi pr. 31/12 1971 av:
Complete fire insurance value at 31/12 1971 of:

a. varige driftsmidler	 fixed assets 	 4 915,6 710,1
b. varebeholdning	 stocks 	 3 484,0 705,5

1) Se note 1, side 22. 2) Se note 2, side 22.
1) See note 1, page 22. 2) See note 2, page 22.
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Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by industry groups. Million kroner

A. Resultatregnskap
Profit and loss account

Engroshandel
med beklednings-
og tekstilvarer
Wholesaling of
textile goods and
wearing apparel

Engroshandel
med mObler og
innbo
Wholesaling of
furniture and
furnishings

Engroshandel med
konsumvarer ellers
Wholesaling of
other consumer
goods

1. Driftsinntekter 	 469,5 576,3 731,3
Omsetning 	 460,4 572,3 722,9
Diverse driftsinntekter 	 9,2 4,0 8,4

2. Driftsutgifter 	 463,7 553,2 714,5
Nedgang i beholdning av varer 	 -2,5 -15,2 -12,7
Innkjøp 	 392,0 444,0 590,4
Lønninger etc. 	 38,0 55,2 63,0
Pensjonsutgifter 	 5,4 8,5 10,4
Adm.- og salgsutgifter 	 19,5 41,9 43,7
Forsikringspremier 	 0,6 0,9 0,7
Avskrevet på varige driftsmidler 3,1 3,6 6,2
Diverse driftsutgifter 	 7,7 14,4 12,8

3. Driftsresultat 	 5,8 23,1 16,8

4. Finansielle inntekter 	 5,1 3,3 1,8
Renteinntekter, brutto 	 3,9 2,7 1,6
Utbytte av aksjer og parter 	 0,2 0,5 0,0
Agio og andre finansielle inntekter. 1,0 0,0 0,2

5. Finansielle utgifter 	 6,8 9,9 5,2
Gjeldsrenter, brutto 	 6,7 8,4 5,2
Agio og andre finansielle utgifter 0,1 1,4

6. Andre inntekter 	 6,9 5,3 6,7
Husleie, eiendomsdrift 	 1,7 1,8 0,1
Diverse inntekter - overføringer
etc. 	 1,0 1,4 2,9
Gevinst ved salg av varige drifts-
midler 	 0,4 0,9 0,3
TilbakefOrte aysetninger til
kortsiktige forpliktelser 	 3,8 1,2 3,4
Tilskott fra staten og toll-
refusjoner 	

7. Andre utgifter 	 8,6 10,2 5,9
Diverse utgifter - overforinger etc. 2,5 5,4 1,2
Avsetning til kortsiktige for-
pliktelser 	 6,1 4,8 4,7

8. Overskott fr skatter 	 2,4 11,5 14,1

9. Skatter til stat og kommune 2) 	 0,8 5,5 1,7

10. Nettooverskott 	 1,7 6,0 12,5

11. OverfOringer og tilbakeføringer 	 0,9 3,0 1,4

OverfOrt fra skattefrie fond 	 0,1 0,0 0,4
OverfOrt fra andre år og forrige år. 0,7 2,7 1,0

Oppskrivning av finans- og
realkapital 	 0,3
-Nedskrivning på finans- og
realkapital 	 0,0

12. Til disposisjon 	 2,5 9,0 13,9

Dispon90g:
Utbytte ', privatkonto (inkl.
skatter)l) 	 0,3 4,1 1,4

Skattefrie fondsavsetninger 	 0,2 0,4 0,3

Avsatt til andre fond 2) , 	 overskott,
overfOrt kapitalkonto l) 	 2,0 4,4 11,1

Oppskrivning av aksjekapita1 23 	 1,0

Avsetning til åpningsavskrivning

Tallet på foretak Number of enterprises 	 11 	 9
	

14

Sysselsetting Persons engaged  	 1 145 	 1 481
	

1 740

Dekningsprosent av total sysselsetting
Percentage of total number of persons engaged	 ..

	

• •

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises.
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Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by industry groups. Million kroner

Engroshandel
med beklednings-
og tekstilvarer
Wholesaling of
textile goods and
wearing apparel 

Endring
31/12 1971
1971 Changes

Engroshandel
med mObler og
innbo
Wholesaling of
furniture and
furnishings 

Endring
31/12 1971
1971 Changes

Engroshandel med
konsumvarer ellers
Wholesaling of
other consumer
goods

Endring
31/12 1971
1971 Changes

B. Balanse
Balance sheet

1971 1971 1971

EIENDELER

1. Betalingsmidler (kontanter, bankinn-
skott på anfordring, postgiro) 	 3,9 -1,8 14,0 8,6 20,5 -5,9

2. Kortsiktige fordringer 	 100,4 9,1 168,4 23,4 145,7 21,7
Kundefordringer, forskott til leve-
randOrer 	 86,1 6,2 152,7 18,0 133,8 20,4
Andre fordringer 	 14,3 2,9 15,8 5,5 11,9 1,3

3. Andre omlOpsmidler 	 85,9 11,3 87,2 19,7 109,9 12,2
Bankinnskott på tid og opptjente,
ikke forfalne renter 	 51,0 8,7 9,4 4,5 5,0 -0,5
Varebeholdning 	 34,8 2,5 77,8 15,2 104,9 12,7

4. OmlOpsmidler, omsetningsformue 	 190,2 18,6 269,6 51,7 276,1 28,0

5, Pengeplasseringer 	 7,1 -1,2 17,5 -1,6 9,5 0,0
Pantobligasjoner og andre gjeldsbrev 3,0 -1,3 4,1 -0,2 5 ' 3 0,0
Ihendehaverobligasjoner 	 0,6 -0,2 0,9 0,1 2,4 -0,3
Aksjer og parter 	 3,4 0,3 12,5 -1,5 1,8 0,2

6. Varige driftsmidler 	 17,5 0,5 32,0 -2,4 33,5 5,2
Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger) 	 11,6 1,2 22,6 -3,0 10,7 2,8
Transportmidler 	 1,6 0,0 2,4 6,7 0,9
Inventar, maskiner etc 	 3,4 -0,2 5,9 0,5 5,0 0,1
Andre varige driftsmidler 	 0,9 -0,4 1,2 0,1 11,2 1,6

7. Andre aktiva    1,0 0,2 0,9 -0,1
Patenter o.1., aktiverte omkostninger -0,1
Boligeiendommer 	 1,0 0,2 0,9 0,0

8. Totalkapital 	 214,8 17,9 320,0 48,0 320,1 33,2

GJELD OG EGENKAPITAL

9. Kortsiktig gjeld 	 139,4 7,5 130,4 21,5 165,8 13,6
Varegjeld, aksepter, forskott fra
kunder 	 79,2 5,2 82,7 14,3 136,0 11,0
Skyldige skatter etc. 	 4,6 0,2 9,4 0,3 8,1 0,9
Avsetninger til kortsiktige for-
pliktelser 	 43,7 2,0 15,7 1,5 10,6 0,7
Annen kortsiktig gjeld 	 11,9 0,1 22,6 5,5 11,2 1,1

10. Langsiktig gjeld 	 41,7 9,1 124,4 24,3 51,4 8,5
Kassakreditt, byggelån 	 20,0 11,8 15,9 -5,5 14,3 3,8
Pantegjeld, gjeldsbrev, ihendehaver-
obligasjoner 	 21,1 -2,5 87,5 36,6 24,3 2,4
Annen langsiktig gjeld 	 0,6 -0,2 21,1 -6,6 12,8 2,3

11. Betinget skattefrie aysetninger (inve-
steringsfond, markedsbearb.fond etc.) 	 . 3,4 0,0 5,0 0,5 3,1 -0,1

12. Egenkapital (ekskl. bet. 	 skattefrie
avsetn.) 	 30,3 1,3 60,4 1,7 99,7 11,1
Aksjekapital 2) 	 14,1 - 27,5 43,2 1,0
Reservefond, disposisjonsfond, andre
frie fond 2) , egenkapital (kapital-
konto)-) 	 16,1 1,3 34,2 1,7 58,8 7,5
-Underbalanse 	 - - 1,3 0,0 2,2 -2,7

13. Totalkapital 	 214,8 17,9 320,2 48,0 320,1 33,2

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 1/1 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 1/1 1971 	 23,1 35,8 12,7

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 31/12 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 31/12 1971 	 22,8 33,8 14,2

Full brannforsikringsverdi pr. 31/12 1971 av:
Complete fire insurance value at 31/12 1971 of:
a. varige driftsmidler 	 fixed assets 	 32,0 54,0 50,1
b. varebeholdning 	 stocks 	 257,7 112,0 124,6

1) Se note 1, side 24. 2) Se note 2, side 24.
1) See note 1 , page 24. 2) See note 2, page 24.



26

Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by industry groups. Million kroner

A. Resultatregnskap
Profit and loss account

Engroshandel
Engroshandel	 med jernvarer og
med råvarer	 bygningsartikler
Wholesaling of	 Wholesaling of
raw materials	 hardware and con-

struction materials

Engroshandel
med maskiner
og utstyr
Wholesaling of
machinery and
equipment

1. Driftsinntekter 	 2 714,3 1 706,7 2 791,9
Omsetning 	 2 702,9 1 691,6 2 733,7
Diverse driftsinntekter 	 11,4 15,1 58,1

2. Driftsutgifter 	 2 649,3 1 675,1 2 727,5
Nedgang i beholdning av varer 	 -18,5 4,5 -75,9
InnkjOp 	 2 285,6 1 383,4 2 072,8
Lønninger etc. 	 180,0 154,0 374,5
Pensjonsutgifter 	 31,3 24,1 60,3
Adm.- og salgsutgifter 	 86,9 58,4 192,7
Forsikringspremier 	 3,1 2,5 4,0
Avskrevet på varige driftsmidler . 51,0 27,6 46,4
Diverse driftsutgifter 	 30,0 20,5 52,8

3. Driftsresultat 	 64,9 31,7 64,4

4. Finansielle inntekter 	 12,1 7,4 25,5
Renteinntekte14, brutto 	 11,0 6,0 22,2
Utbytte av aksjer og parter 	 0,9 1,1 0,5
Agio og andre finansielle inntekter . 0,2 0,3 2,8

5. Finansielle utgifter 	 43,2 22,7 53,7
Gjeldsrenter, brutto 	 42,7 22,5 53,1
Agio og andre finansielle utgifter . 0,5 0,2 0,6

6. Andre inntekter 	 35,3 34,0 68,8
Husleie, eiendomsdrift 	 -3,3 2,7 -0,9
Diverse inntekter - overfOringer etc 	 11,2 3,1 13,0
Gevinst ved salg av varige
driftsmidler 	 9,6 2,4 6,7
TilbakefOrte aysetninger til
kortsiktige forpliktelser 	 17,8 25,8 28,8
Tilskott fra staten og
tollrefusjoner 	 21,2

7. Andre utgifter 	 31,0 45,5 63,0
Diverse utgifter - overfOringer etc. 5,8 4,5 20,7
Avsetning til kortsiktige for-
pliktelser 	 25,2 41,0 42,3

8. Overskott fr skatter 	 38,1 4,9 41,9

9. Skatter til stat og kommune 2) 	 12,3 5,2 20,9

10. Nettooverskott 	 25,8 -0,3 21,0

11. OverfOringer og tilbakefOringer 	 5,9 12,5 16,5
OverfOrt fra skattefrie fond 	 3,9 7,1 2,9
OverfOrt fra andre år og forrige år . 2,2 5,5 15,5
Oppskrivning av finans- og
realkapital 	 0,3 0,0 0,2
-Nedskrivning på finans- og
realkapital 	 0,5 0, 1 2,2

12. Til disposisjon 	 31,7 12,2 37,5
Disponering:
Utbytte 2 ), privatkonto (inkl.
skåtter)l) 	 7,0 2,4 10,2
Skattefrie fondsavsetninger 	 8,2 1,7 2,2
Avsatt til andre fond 2 ), overskott,
overfOrt kapitalkontol ) 	 16,2 4,4 22,0
Oppskrivning av aksjekapital 2 ) 	 0,3 3,4 2,8
Avsetning til åpningsavskrivning 0,3 0,2

Tallet på foretak Number of enterprises  	 32	 42
	

65

Sysselsetting Persons engaged  	 4 899	 4 403
	

9 794

Dekningsprosent av total sysselsetting
Percentage of total number of persons engaged. 	 .. 	 ..

	 • •

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises.
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Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter  næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by industry groups. Million kroner

Engroshandel
med råvarer
Wholesaling of
raw materials

Endring
31/12
	

1971
1971
	

Changes

Eniioshandel
med jernvarer og
bygningsartikler
Wholesaling of
hardware and con-
struction materials

Endring
31/12	 1971
1971	 Changes

Engroshandel
med maskiner
og utstyr
Wholesaling of
machinery and
equipment 

Endring
31/12	 1971
1971	 Changes

B. Balanse
Balance sheet

1971 1971 1971

EIENDELER

1. Betalingsmidler (kontanter, bankinn-
skott på anfordring, postgiro) 	 27,4 1,3 14,4 -1,2 31,6 -2,7

2. Kortsiktige fordringer 	 608,3 27,1 472,0 18,1 844,0 24,0
Kundefordringer, forskott til leve-
randører 	 538,1 4,1 440,2 14,6 786,9 33,9
Andre fordringer 	 70,2 23,0 31,9 3,6 57,1 -10,0

3. Andre omlOpsmidler 	 353,2 18,5 160,8 -2,8 553,2 71,6
Bankinnskott på tid og opptjente,
ikke forfalne renter 	 12,8 0,0 9,2 1,8 10,7 -4,4
Varebeholdning 	 340,4 18,5 151,6 -4,5 542,4 75,9

4. Omløpsmidler, omsetningsformue 	 988,9 47,0 647,3 14,3 1 428,8 92,9

5. Pengeplasseringer 	 47,3 2,4 25,2 -4,6 46,4 2,6
Pantobligasjoner og andre gjeldsbrev. 19,9 -0,7 3,8 0,1 17,7 0,4
Ihendehaverobligasjoner 	 1,1 -0,3 0,9 -6,1 3,3 1,3
Aksjer og parter 	 26,3 3,4 20,5 1,4 25,4 0,9

6. Varige driftsmidler    277,4 31,1 163,3 19,0 222,2 18,4
Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger) 	 220,5 28,8 117,9 10,5 133,9 10,5
Transportmidler 	 21,2 3,1 13,6 1,4 18,6 3,0
Inventar, maskiner etc    30,6 -0,5 14,2 2,3 52,6 7,1
Andre varige driftsmidler 	 5,2 -0,2 17,6 4,8 17,2 -2,1

7. Andre aktiva 	 6,3 2,6 11,2 0,3 4,9 0,6
Patenter o.1., aktiverte omkostninger - - 0,1 - 0,0 0,0
Boligeiendommer 	 6,3 2,6 11,1 0,3 4,9 0,6

8. Totalkapital  	 1 319,9 83,1 847,0 28,9 1	 702,3 114,4

GJELD OG EGENKAPITAL

9. Kortsiktig gjeld 	 671,1 -1,1 516,7 -0,1 1 029,9 28,7
Varegjeld, aksepter, forskott fra
kunder 	 515,2 3,0 370,5 -14,3 733,2 6,3
Skyldige skatter etc 	 26,3 -4,8 31,6 6,0 67,0 4,2
Avsetninger til kortsiktige for-
pliktelser 	 47,7 1,0 73,2 6,8 94,3 5,5
Annen kortsiktig gjeld 	 81,8 -0,4 41,5 1,4 135,3 12,6

10. Langsiktig gjeld 	 441,6 64,0 236,0 32,2 421,2 50,6
Kassakreditt, byggelån    127,2 36,3 80,7 1,9 108,8 24,9
Pantegjeld, gjeldsbrev, ihendehaver-
obligasjoner 	 294,6 27,5 153,2 30,7 294,0 29,6
Annen langsiktig gjeld 	 19,8 0,1 2,0 -0,5 18,4 -3,9

11. Betinget skattefrie aysetninger (inve-
steringsfond, markedsbearb.fond etc.) 	 . 22,3 4,3 13,0 -5,4 12,3 -0,7

12. Egenkapital (ekskl. bet. skattefrie
avsetn.) 	 184,8 15,8 81,2 2,2 238,9 35,9

Aksjekapital 2 ) 	 28,3 1,8 23,2 3,4 123,5 29,4
Reservefond, disposisjonsfond, andre
frie fond 2 ), egenkapital (kapital-
konto) 1) 	 157,9 14,7 58,5 -1,0 131,5 12,2
-Underbalanse 	 1,4 0,7 0,5 0,2 16,1 5,7

13. Totalkapital  	 1 319,9 83,1 847,0 28,9 1 702,3 114,4

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 1/1 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 1/1 1971 	 84,8 85,9 138,7

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 31/12 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 31/12 1971 	 103,6 98,7 152,9

Full brannforsikringsverdi pr. 31/12 1971 av:
Complete fire insurance value at 31/12 1971 of:

a. varige driftsmidler	 fixed assets 	 695,9 302,7 447,9
b. varebeholdning	 stocks 	 485,6 219,1 638,1

1) Se note 1, side 26. 2) Se note 2, side 26.
1) See note 1, page 26. 2) See note 2, page 26.
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Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by industry groups. Million kroner

A. Resultatregnskap
Profit and loss account

Engroshandel med	 Engroshandel med
motorkjøretøyer	 brensel og drivstoff
Wholesaling of	 Wholesaling of
motor vehicles	 gasoline and fuel

1. Driftsinntekter  	 2 041,6	 4 046,2
Omsetning  	 2 035,4	 4 025,0
Diverse driftsinntekter  	 6,1	 21,2

2. Driftsutgifter  	 2 000,9	 3 999,7
Nedgang i beholdning av varer  	 -76,8	 -7,5
Innkjøp  	 1 835,5	 3 107,0
Lønninger etc  	 90,9	 199,0
Pensjonsutgifter  	 15,6	 32,8
Adm.- og salgsutgifter  	 63,5	 182,7
Forsikringspremier  	 1,5	 6,5
Avskrevet på varige driftsmidler	 27,0	 128,0
Diverse driftsutgifter  	 43,7	 351,3

3. Driftsresultat  	 40,7	 46,5

4. Finansielle inntekter  	 19,1	 62,8
Renteinntekter, brutto  	 17,7	 21,6
Utbytte av aksjer og parter  	 0,2	 0,7
Agio og andre finansielle inntekter 	 1,1	 40,5

5. Finansielle utgifter  	 19,4	 50,2
Gjeldsrenter, brutto  	 17,2	 50,1
Agio og andre finansielle utgifter	 2,2	 0,0

6. Andre inntekter  	 36,4	 69,2
Husleie, eiendomsdrift  	 2,9	 8,5
Diverse inntekter - overfOringer
etc.  	 8,3	 55,2
Gevinst ved salg av varige
driftsmidler  	 -0,2	 1,7
TilbakefOrte aysetninger til
kortsiktige forpliktelser  	 25,4	 3,8
Tilskott fra staten og
tollrefusjoner 	

7. Andre utgifter  	 59,1	 52,4
Diverse utgifter - overfOringer etc 	 7,4	 42,0
Avsetning til kortsiktige for-
pliktelser  	 51,8	 10,5

8. Overskott før skatter  	 17,6	 75,9

9. Skatter til stat og kommune2)  	13,6	 8,2

10. Nettooverskott  	 4,0	 67,7

11. OverfOringer og tilbakefOringer  	 26,2	 7,4
OverfOrt fra skattefrie fond  	 13,1	 1,3
OverfOrt fra andre år og forrige år 	 13,2	 5,1
Oppskrivning av finans- og
realkapital  	 1,0
-Nedskrivning på finans- og

realkapital  	 0,1

12. Til disposisjon  	 30,2	 75,2
Disponering:
Utbytte 2) , privatkonto (inkl.
skatter)l)  	 15,5	 6,3
Skattefrie fondsavsetninger  	 5,3	 12,8
Avsatt til andre fond 2 ), overskott,
overfOrt kapitalkonto l)  	8,7	 56,0
Oppskrivning av aksjekapital 2 )  	 0,6
Avsetning til åpningsavskrivning

Tallet på foretak Number of enterprises . 	 18	 9

Sysselsetting Persons engaged  	 2 228	 4 389

Dekningsprosent av total sysselsetting
Percentage of total number of persons engaged	 .. 	 ..

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises.
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Tabell 3 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter næringsgruppe. Mill.kr.  Profit and loss
account and balance sheet by industry groUps. Million kroner

B. Balanse
Balance sheet

Engroshandel med 	 Engroshandel med
motorkjøretøyer 	 brensel og drivstoff
Wholesaling of	 Wholesaling of
motor vehicles 	 gasoline and fuel 

31/12 1971
	Endring 1971

31/12 1971
	Endring 1971

Changes 2971	 Chaves 1971 

EIENDELER

1. Betalingsmidler (kontanter, bankinn-
102,0skott på anfordring, postgiro)  	 28,0 	 -14,8 	 61,8

2. Kortsiktige fordringer  	 366,6 	 35,5 	 739,1 	 28,7
Kundefordringer, forskott til leve-
randOrer  	 342,5 	 27,54,9564,7
Andre fordringer  	 24,1 	 8,0 	 174,4 	 23,9

3. Andre oml 	 342,5Opsmidler  	 81,97,3549,4
Bankinnskott på tid og opptjente,
ikke forfalne renter 	 a 	 18,1 	 5,1 	 8,5 	 -0,1
Varebeholdning  	 324,4 	 76,97,5540,9

4. OmlOpsmidler, omsetningsformue  	 737,1 	 102,6 	 1 390,5 	 97,9

,05. Pengeplasseringer  	 20,0 	 -34,9 	 142 	 -0,5
Pantobligasjoner og andre gjeldsbrev  	 8,8 	 0,9 	 115,6 	 -3,1
Ihendehaverobligasjoner  	 0,7 	 0,0 	 - 	 -
Aksjer og parter  	 10,5 	 -35,8 	 26,4 	 2,6

6. Varige driftsmidler  	 115,2 	 -4,6 	 1 239,0 	 88,3
Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger)  	 92,3 	 1,5 	 844,6 	 53,0
Transportmidler  	 6,9 	 1,3 	 57,3 	 9,1
Inventar, maskiner etc 	 10,2 	 -3,7 	 82,0 	 -14,8
Andre varige driftsmidler  	 5,8 	 -3,841,1255,1

7. Andre aktiva 	 a 	 2,0 	 0,3 	 17,3 	 10,6
Patenter o.1., aktiverte omkostninger. 	 - 	 - 	 17,2 	 11,1
Boligeiendommer 	 a 	 2,0 	 0,3 	 0,2 	 -0,3

8. Totalkapital  	 874,4 	 63,5 	 2 788,9 	 196,4

GJELD OG EGENKAPITAL

9. Kortsiktig gjeld  	 563,2 	 46,2 	 1 258,0 	 87,0
Varegjeld, aksepter, forskott fra
kunder  	 327,1 	 72,4 	 526,6 	 17,2
Skyldige skatter etc.  	 54,7 	 -19,3 	 366,6 	 28,3
Avsetninger til kortsiktige for-
pliktelser . 	  a  	 92,7 	 19,2 	 3,9 -2,7

360,9Annen kortsiktig gjeld  	 88,7 	 -26,1 	 44,1

10. Langsiktig gjeld  	 144,4 	 17,7 	 837,7 	 33,0
Kassakreditt, byggelån  	 68,4 	 30,5 	 22,7 	 -16,1
Pantegjeld, gjeldsbrev, ihendehaver-
obligasjoner  	 59,1 	 -9,1 	 318,3 	 10,2
Annen langsiktig gjeld . ,  	 16,9 	 -3,7

	

 496,6 	 38,9

11. Betinget skattefrie aysetninger (inve-
steringsfond, markedsbearb.fond etc.) . . 	 24,2 	 -7,8 	 35,4 	 11,5

12. Egenkapital (ekskl. bet. skattefrie
avsetn.)  	 142,6 	 7,3 	 657,8 	 64,9
Aksjekapital 2 )  	 64,7 	 11,7 	 331,7 	 13,9
Reservefond, disposisjonsfond, andre
frie fond2 ), egenkapital (kapital-
konto) 1 )  	 93,1 	 1,7 	 448,9 12,3

122,9-Underbalanse  	 15,2 	 6,1	 -38,6

13. Totalkapital 	 874,4, 	 63,5196,42 788 r9 

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 1/11971
Current drawing accounts and building loans
granted at 1/1 1971  	 70,6 	 118,9

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 31/12 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 31/12 1.971  	82,8	 133,9

Full brannforpikringsverdi pr. 31/12 1971 av:
Complete fire insurance value at 31/12 1971 of:
a. varige driftsmidler fixed assets  	 225,3	 2 397,8
b. varebeholdning stocks  	 368,1 	 573,3

1) Se note l side 28. 2) Se note 2, side 28.
1) See note 1, page 28. 2) See note 2, page 28.



30

Tabell 4. Resultatregnskap og balanse etter sysselsettingsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by size of enterprise according to persons engaged.
Million kroner

A. Resultatregnskap 3 )
Profit and loss account3) I alt

Total

Sysselsettingsgruppe
Size of enterprise

according to persons engaged 

50-99
	

100 - 199	 200 og over

1. Driftsinntekter 	 21 720,9 4 740,4 3 565,8 13
Omsetning 	 21 259,1 4 713,3 3 524,0 13
Diverse driftsinntekter 	 461,8 27,1 41,8

2. Driftsutgifter 	 21 987,9 4 737,5 3 523,4 13
Nedgang i beholdning av varer 	 -209,0 -86,3 -59,5
Innkjøp 	 18 185,6 4 101,9 2 992,6 11
Lønninger etc 	 1 378,7 321,0 258,6
Pensjonsutgifter 	 227,0 54,1 42,2
Adm.- og salgsutgifter 	 944,3 226,0 167,8
Forsikringspremier 	 24,7 5,4 4,4
Avskrevet på varige driftsmidler . 	 349,2 58,0 50,9
Diverse driftsutgifter 	 1 087,2 57,5 66,5

3. Driftsresultat (1-2) 	 -267,0 2,9 42,3

4. Finansielle inntekter 	 179,1 28,1 26,8
Renteinntekter, brutto 	 126,7 20,2 23,0
Utbytte av aksjer og parter 	 5,5 1,8 1,4
Agio og andre finansielle inntekter. 46,9 6,1 2,3

5. Finansielle utgifter 	 270,0 54,5 46,2
Gjeldsrenter, brutto 	 264,8 53,4 45,6
Agio og andre finansielle utgifter . 5,2 1,1 0,7

6. Andre inntekter 	 949,2 178,5 71,1
Husleie, eiendomsdrift 	 21,8 10,2 -0,3
Diverse inntekter - overfOringer
etc 	 214,3 33,4 34,6
Gevinst ved salg av varige
driftsmidler 	 26,4 14,1 3,4
TilbakefOrte aysetninger til
kortsiktige forpliktelser 	 127,7 37,9 27,9
Tilskott fra staten og

tollrefusjoner	 .. ............. .-. 	 559,0 82,9 5,5

7. Andre utgifter 	 332,8 85,5 65,7
Diverse utgifter - overføringer etc. 121,7 21,7 14,6
Avsetning til kortsiktige for-
pliktelser 	 211,1 63,7 51,1

8. Overskott fr skatter	 (3+4-5+6-7)	 SOO 0 258,5 69,6 28,3

9. Skatter til stat og kommune 2) 	 78,9 23,7 14,9

10. Nettooverskott (8-9) 	 179,6 45,9 13,4

11. OverfOringer og tilbakefOringer 	 85,4 32,6 20,5
OverfOrt fra skattefrie fond 	 32,5 6,3 8,4
OverfOrt fra andre år og forrige år. 53,6 25,9 13,2
Oppskrivning av finans- og
realkapital 	 2,2 0,7 1,1
-Nedskrivning på finans- og
realkapital 	 3,0 0,3 2,2

12. Til disposisjon (10+11) 	 265,0 78,5 33,8
Disponerimg:
Utbytte 2) .? privatkonto (inkl.
skatter)l) 	 50,2 9,4 14,1
Skattefrie fondsavsetninger 	 35,6 12,3 3,7
Avsatt til andre fond 2 ), overskott,
overfOrt kapitalkontol) 	 169,7 48,9 14,6
Oppskrivning av aksjekapital 2 ) 	 8,9 7,6 1,3
Avsetning til åpningsavskrivning .. . 0,5 0,4 0,2

414,7
021,8
392,9

726,9
-63,2
091,2
799,1
130,7
550,5

14,9
240,3
963,3

-312,2

124,1
83,4
2,2

38,5

169,3
165,8

3,4

699,6
11,9

146,3

8,9

61,9

470,6

181,6
85,3

96,3

160,6

40,3

120,3

32,3
17,9
14,5

0,4

0,4

152,6

26,7
19,7

106,3
-

-

Tallet på foretak Number of enterprises  
	

234	 130	 55	 49

Sysselsetting Persons engaged  
	

36 340	 8 630	 7 260	 20 450

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskap og andre ikke-personlige foretak. 3) Se posthenvis-
ning i tabell 3.
1) For unincorporated enterprises. 2) For incorporated enterprises. 3) See item numbers in table 3.
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Tabell 4 (forts.). Resultatregnskap og balanse etter sysselsettingsgruppe. Mill.kr. Profit and loss
account and balance sheet by size of enterprise according to persons engaged.
Million kroner

I

B. Ba1anse 3) Total
alt

Sysselsettingsgruppe
Size of enterprise according to

persons el/laved

50 -99 	 100 - 199 	 200 og over
Balance sheet3)

31/12
1971

Endring
31/12 	 1971
1971 	 Changes

1971

Endring
31/12 	 1971
1971 	 Changes

1971

Endring
31/12 	 1971
1971 	 Changes

1971

EIENDELER

1. Betalingsmidler (kontanter, bankinn-
skott på anfordring, postgiro) 	 416,6 90,2 	 11,9 27,7 	 -18,6 298,7 	 56,8

2. Kortsiktige fordringer  	 4 480,3 	 1 032,3 	 43,3 867,6 	 45,1 	 2 580,4 	 168,9
Kundefordringer, forskott til leve-
randOrer  	 3 882,4 918,0 	 42,3 783,4 	 41,4 	 2 181,0 	 138,9
Andre fordringer 	 597,9 114,3 	 1,0 84,2 	 3,7 399,4 	 30,0

3. Andre omlOpsmidler  	 2 880,2 574,1 	 83,2 505,3 	 68,0 	 1 800,8 	 60,7
Bankinnskott på tid og opptjente,
ikke forfalne renter 	 142,7 55,1 	 -3,1 52,4 	 8,5 35,1 	 -2,5
Varebeholdning  	 2 737,5 519,0 	 86,3 452,8 	 59,4 	 1 765,7 	 63,2

4. Omlopsmidler, omsetningsformue (1+2+3). 	 7 777,1 	 1 696,6 	 138,4 	 1 400,6 	 94,5 	 4 679,9 	 286,4

5. Pengeplasseringer 	 491,4 100,6 	 13,7 56,6 	 -3,2 334,2 	 -34,2
Pantobligasjoner og andre gjeldsbrev. 286,2 46,7 	 8,3 18,5 	 -0,5 221,1 	 -8,4
Ihendehaverobligasjoner 	 15,5 3,0 	 1,8 3,0 	 -6,7 9,5 	 4,9
Aksjer og parter 	 189,7 50,9 	 3,7 35,2 	 4,0 103,7 	 -30,5

6. Varige driftsmidler  	 2 487,4 358,4 	 31,7 298,3 	 46,0 	 1 830,7 	 119,1
Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger)  	 1 768,2 217,8 	 21,1 198,1 	 30,4 	 1 352,3 	 79,4
Transportmidler 	 158,5 38,2 	 7,3 33,6 	 2,7 86,7 	 14,3
Inventar, maskiner etc 	 232,5 48,5 	 1,6 50,6 	 6,7 133,4 	 -11,8
Andre varige driftsmidler 	 328,4 53,9 	 1,8 16,1 	 6,3 258,3 	 37,2

7. Andre aktiva 	 46,2 7,2 	 0,0 27,8 	 12,3 11,2 	 1,9
Patenter o.1., aktiverte omkostninger 17,3 1,1 	 0,0 16,2 	 10,9
Boligeiendommer 	 28,9 6,1 	 0,0 11,6 	 1,4 11,2 	 1,9

8. Totalkapital (4+5+6+7)  	 10 802,1 	 2 162,7 	 183,8 	 1 783,3 	 149,6 	 6 856,0 	 373,1

GJELD OG EGENKAPITAL

9. Kortsiktig gjeld  	 5 780,5 	 1 201,8 	 85,8 	 1 114,8 	 60,4 	 3 463,9 	 136,2
Varegjeld, aksepter, forskott fra
kunder  	 3 564,8 840,0 	 40,9 770,9 	 52,2 	 1 953,9 	 85,3
Skyldige skatter etc 	 625,1 72,3 	 8,7 60,1 	 -6,0 492,7 	 25,6
Avsetninger til kortsiktige for-
pliktelser 	 427,0 106,0 	 8,6 140,1 	 10,9 180,9 	 16,5
Annen kortsiktig gjeld  	 1 163,5 183,3 	 27,5 143,8 	 3,3 836,4 	 8,8

10. Langsiktig gjeld  	 2 898,4 564,4 	 39,8 427,0 	 72,6 	 1 907,0 	 120,4
Kassakreditt, byggelån 	 577,3 171,5 	 33,5 150,6 	 26,5 255,1 	 -39,3
Pantegjeld, gjeldsbrev, ihendehaver-
obligasjoner  	 1 663,5 304,4 	 26,1 256,4 	 46,0 	 1 102,7 	 99,9
Annen langsiktig gjeld 	 657,6 88,5 	 -19,8 20,0 	 0,0 549,1 	 59,7

11. Betinget skattefrie aysetninger (inve-
steringsfond, markedsbearb.fond etc.) 	 . 132,4 40,8 	 5,9 15,0 	 -4,6 76,7 	 1,9

12. Egenkapital (ekskl. bet. 	 skattefrie
avsetn.)  	 1 990,8 355,8 	 52,3 226,5 	 21,3 	 1 408,4 	 114,6
Aksjekapital 2) 	 754,3 107,6 	 29,3 130,1 	 20,0 516,6 	 23,0
Reservefond, disposisjonsfond, andre
frie fond 2 ), egenkapital (kapital-
konto) 1 )  	 1 399,5 280,5 	 28,1 116,0 	 3,7 	 1 002,9 	 56,6
-Underbalanse 	 163,0 32,3 	 5,1 19,6 	 2,4 111,1 	 -35,1

13. Totalkapital (9+10+11+12)  	 10 802,1 	 2 162,7 	 183,8 	 1 783,3 	 149,6 	 6 856 0 	373,1

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 1/1 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 1/1 1971 	 816,2 184,5 158,4 473,2

Bevilget kassakreditt og byggelån pr. 31/12 1971
Current drawing accounts and building loans
granted at 31/12 1971 	 807,2 193,9 189,6 423,7

Full brannforsikringsverdi pr. 31/12 1971 av:
Complete fire insurance value at 31/12 1971 of:
a. varige driftsmidler 	 fixed assets  	4 915,6 658,9 568,8 3 688,0
b. varebeholdning 	 stocks  	 3 484,0 679,7 766,8 2 037,4

1) Se note 1, side 30. 2) Se note 2, side 30. 3) Se note 3, side 30.
1) See note 1, page 30. 2) See note 2, page 30. 3) See note 3, page 30.
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Tabell 5. Diverse spesifikasjoner og tilleggsopplysninger om varige driftsmidler etter næringsgruppe.
Mill.kr.

Engroshandel	 Engroshandel Engroshandel
Engroshandel

med beklednings- med møbler 	 med konsumvarermed nærings- ogI alt	 og tekstilvarer	 og innbo	 ellers
nytelsesmidlerTotal	 Wholesaling of	 Wholesaling of Wholesaling ofWholesaling of textile goods and furniture and other consumergrocery goods wearing apparel furnishings	 goods 

17 824,8 6 037,8 387,0 429,3 579,3

29,2 5,6 0,0 0,6 0,1

3,2 -

48,0 9,2 0,9 2,3 0,5

73,7 7,9 1,4 3,6 1,0
47,3 3,2 1,0 2,8 0,7
26,4 4,7 0,4 0,9 0,3

7,6 3,3 0,1 0,2 0,2

2 290,6 346,0 17,0 34,4 28,3

591,5 100,6 4,6 4,0 12,1
1,9 0,5 - -

47,3 3,2 1,0 2,8 0,7

258,7 44,8 2,3 3,4 5,5

15,7 0,4 0,2 0,1

11,9 0,1 0,1 0,0

3,5

59,5 11,2 0,6 0,1 0,6

2 487,4 387,4 17,5 32,0 33,5

Diverse spesifikasjoner 

Innkjøp av varer for
videresalg ekskl.
merverdiavgift 	

Innkjøp av varige drifts-
midler som er utgiftsfOrt
ved anskaffelsen  

LOnninger m.v. til egne ar-
beidere for egne invester-
ingsarbeider som ikke er
tatt med på resultatregn-
skapet, post 4 	

Konstaterte tap på
fordringer i
regnskapsåret 	

Gevinst/tap ved
utrangering/salg
av varige
driftsmidler

Salgssum (erstatnings-
sum) 	

- Gjenstående uavskrevet
= Gevinst/tap 	

Gaver, kontingenter og
andre utgifter fOrt på
resultatregnskapet som
ikke er fradrags-
berettiget ved
skattelikningen 	

Tilleggsopplysninser om 
varige driftsmidler 

Bokført verdi 1/1 1971 .. . 	
+ Nyanskaffelser og

påkostninger i
1971 	

+ Oppskrivninger i 1971 .. 	
- BokfOrt verdi

av driftsmidler solgt,
tilintetgjort eller ut-
rangert i 1971  

- Ordinære av-
skrivninger i 1971 	

- Tilleggsavskrivninger
i 1971 	

- Apningsavskrivninger
i 1971 	

- Åpningsavskrivninger, av-
satt tidligere år 	

- Ekstraordinære avskriv-
ninger i 1971 	

BokfOrt verdi 31/12 1971 	
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Various specifications and supplementary figures on fixed assets by industry groups.
Million kroner

Engroshandel
Engroshandel med jernvarer og
med råvarer	bygningsartikler
Wholesaling of Wholesaling of
raw materials hardware and con-

struction materials
r

Engroshandel
med maskiner
og utstyr
Wholesaling of
machinery and
equipment

Engroshandel
med motor-
kjøretøyer
Wholesaling of
motor vehicles

Engroshandel
med brensel
og drivstoff
Wholesaling of
gasoline
and fuel 

2 258,1

5,9

1 364,5

1,5

3,1

Various specifications 

Purchase of commodities
for resale, excl. value

	2 003,7	 1 800,4	 2 964,7	 added tax

Purchase of fixed
assets booked to expen-

	5,5 	 0,8	 9,3 diture by the purchase

Wages etc. to own wor-
kers carrying out work
on own fixed assets not
included in the profit  

0,1	

- 

and loss account, item 4

Actual losses on book
debts in the financial

	7,7	 8,6	 8,2	 4,5	 6,1	 year

Profit/loss on scrap-
ping or sale of (in-
demnification for)
fixed assets

Sales (indemnifica-
	13,3	 4,6	 16,2	 20,3	 5,4	 tion)
	3,8	 2,2	 9,4	 20,5	 3,7	 - Remaining book value
	9,6	 2,4	 6,7	 -0,2	 1,7	 = Profit/loss

0,5	 1,1 1,2 0,2 0,8

203,8 119,8 1 150,7

74,0 42,9 218,9
0,1 1,0

9,4 20,5 3,7

32,3 10,6 113,6

0,9 0,1 13,0

2,8 2,6

2,3 0,3

8,0 13,4 1,4

222,2 115,2 1 239,0

	

246,3
	

144,3

	

85,6
	

48,8
0,3

	

3,8
	

2,2

	

29,4
	

16,7

	

0,3
	

0,8

	

4,4
	

1,9

	

0,6
	

0,3

	

16,3
	

7,9

	

277,4
	

163,3

Donations, subscrib-
tions and other expen-
diture booked to the
profit and loss account
and not deductible for
income tax purposes

Supplementary figures 
on fixed assets 

Book value 1/1 1971
+ New purchases and

expenditures in
1971

+ Writings up in 1971
- Book value of fixed

assets sold, des-
troyed, or scrapped
in 1971

- Ordinary deprecia-
tion in 1971

- Additional deprecia-
tion in 1971
Initial depreciation
in 1971

- Initial depreciation
from previous years

- Extraordinary depre-
ciation in 1971

Book value 31/12 1972
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Vedlegg -1

Appendix /

The accounting items in English

Table 1. Expenditures and receipts by owner groups

Debet

Item
no.

1. Stock of raw materials, purchased semi-finished products, packing materials, subsidiary
materials, finished goods from own production and goods in process of manufacture at the
beginning of the year

3. Purchases of goods and services

4. Wages and salaries, holiday allowances, sick pay and pay during military service etc., health
insurance, payment in kind, bonuses, royalties, etc. Remuneration to members of shareholders'
committee and directors' fees

6. Pension payments (incl. transfers to pension fund) and employers' contribution to social security
schemes

7. Commissions paid

8. Outgoing freight and forwarding costs

9. a. Travelling and subsistence allowances, expenditures on own vehicles and ships, entertainment
allowances, office accessories, postage, telephone, newspapers, etc. Donations and sub-
scriptions

b. Advertising

10. Rent, electrical energy, fuel

11. Deficit on the running of the company's own real estate

13. Interest on debts, gross

14. a. Additional transfers to bad debts reserve
b. Doubtful trade debtors written off

15. Trade contracts written down

16. Depreciation on fixed assets

17. Loss on scrapping or sale of (indemnification for) fixed assets

19. Capital tax and income tax

21. Special purchase and production taxes and other taxes payable to the central government
(licences, authorization, etc.)

22. Insurance premiums

23. Other expenditures:

231 Other expenditures - goods and services

232 Other expenditures - transfers

233 Loss of agio

234 Financial assets written down

235 Writing up of share capital

236 Depreciation on assets other than fixed and financial

237 Anticipated expenditure

238 Initial depreciation carried forward

239 Regulations of funds

26. Private account incl. taxes

27. Dividends paid to shareholders

28. Tax-free transfers to funds (not pension funds) and transferred contingent tax-free profit on
sales

29. Transferred to other funds (not pension funds) and carried forward to next year

30. Profit, transferred to capital account

91. Total
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Credit

Item
no.

31. Cash and credit sales of goods and services (less value added tax, returns, discount, etc.
but incl. other government taxes)

32. Stock of raw materials, purchased semi-finished products, packing materials, subsidiary
materials, finished goods from own production and goods in process of manufacture at the end of
the year

34. Capitalized work performed on own account (booked to profit and loss account)

35. Interest received (gross)

36. Dividends received

37. Recovered from bad debts previously written of

38. Profit on sales of (indemnification for) fixed assets

39. Income from rent and surplus, if any, on operation of own property

40. Rebooked trade contracts written down in previous year

42. Subsidies from the central government and customs drawbacks

43. Other income:

431 Other income - goods and services

432 Other income - transfers

433 Profit of agio

434 Writings up of financial assets

435 Share capital written down

436 Writings up of fixed assets

437 Capitalized expenditure

438 Rebooked anticipated expenditure

439 Rebooked taxes due but not assessed

461 Transferred from initial depreciation carried forward

462 Regulations of funds

44. Transferred from tax-free funds and reserved, contingent tax-free profit on sales

45. a. Transferred from other funds and from the previous year
b. Deficit

92. Total

Table 2. Total assets and liabilities at 31/12 1971 by owner groups

Assets

Item
no.

4. Buildings, building sites

5. Machines

6. Transport equipment

7. Other fixed assets

9. Stocks

10. Trade contracts (cf. item 48)

12. Mortgages and other bonds

13. Bearer bonds

14. Shares

15. Claims on customers (incl. bills of exchange) and advances to suppliers

16. Other claims

17. Bank deposits, term

18. Bank deposits, on demand, deposits with postal giro and cash in hand

21. Capitalized expenditure
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Item
no.

22. Interest receivable, unpaid

23. Other capital:

231 Dwellings

233 Claims on group enterprises

29. Deficit

93. Total

Supplementary information on fixed assets

61. Book value 1/1 1971

63. + New purchases and expenditures in 1971

64. + Writings up in 1971

65. - Book value of fixed assets sold, destroyed, or scrapped in 1971

66. - Ordinary depreciation in 1971

67. - Additional depreciation in 1971

68. - Initial depreciation in 1971

69. - Initial depreciation from previous years

70. - Extraordinary depreciation in 1971

95. Book value 31/12 1971

Liabilities

30. Equity (capital account)

31. Share capital

32. Tax-free transfers to funds and transferred contingent tax-free profit on sales

33. a. Reserve fund, contingency fund etc. and carried forward to next year
b. Bad debts reserve etc.

34. Taxes due, not yet assessed

35. Unclaimed dividends

36. Accrued salaries and holiday money, interest etc.

41. Mortgages, bonds, promissory notes

43. Current drawing accounts, building loans

44. Trade debts (incl. bills of acceptance) and advances from customers

45. Assessed taxes, unpaid

47. Unpaid taxes, contributions to the National Pension
Fund, value added tax, investment tax and other taxes
payable to the central government

48. Commitments relating to trade contracts

50, Other debts:

501 Sleeping capital and responsible loan-capital

502 Other debts

503 Debts to group enterprises

504 Unpaid premiums and contribution to pension funds and offices

94. Total
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Table 3 and 4. Profit and loss account and balance sheet

A. Profit and loss account

LIST OF TERMS

Driftsinntekter
Omsetning
Diverse driftsinntekter

Driftsutgifter
Nedgang i beholdning av varer
Innkjøp
Lønninger etc.
Pensjonsutgifter
Adm.- og salgsutgifter
Forsikringspremier
Avskrevet på varige driftsmidler
Diverse driftsutgifter

Driftsresultat

Finansielle inntekter
Renteinntekter, brutto
Utbytte av aksjer og parter
Agio og andre finansielle inntekter

Finansielle utgifter
Gjeldsrenter, brutto
Agio og andre finansielle utgifter

Andre inntekter
Husleie, eiendomsdrift

Diverse inntekter - overfOringer etc.
Gevinst ved salg av varige driftsmidler
TilbakefOrte aysetninger til kortsiktige
forpliktelser
Tilskott fra staten og tollrefusjoner

Andre utgifter
Diverse utgifter - overfOringer etc.
Avsetning til kortsiktige forpliktelser

Overskott fOr skatter

Skatter til stat og kommune

Nettooverskott

OverfOringer og tilbakefOringer
OverfOrt fra skattefrie fond
OverfOrt fra andre år og forrige år

Oppskrivning av finans- og realkapital
Nedskrivning på finans- og realkapital

Til disposisjon

Disponering:
Utbytte, privatkonto (inkl. skatter)
Skattefrie fondsavsetninger
Avsatt til andre fond, overskott,
overfOrt kapitalkonto
Oppskrivning av aksjekapital
Avsetning til åpningsavskrivning

Operating income
Cash and credit sales of goods and services
Other operating income

Operating expenditures
Decreased stock
Purchase of goods and services
Nages and salaries, etc.
Pension payments
Administration and sale expenditures
Insurance premiums
Depreciation on fixed assets
Other operating expenditures

Operating profit

Financial income
.	 Interest received, gross

Dividends received
Profit of agio

Financial expenditures
Interest on debts, gross
Loss of agio

Other income
Profit on the running of the company's own
real estate
Other income - transfers, etc.
Profit on scrapping or sale of fixed assets
Rebooked anticipated expenditures

Subsidies from the central government and customs
drawbacks

Other expenditures
Other expenditures - transfers etc.
Anticipated expenditures

Net profit before taxes

Property/capital tax and income tax

Net profit after taxes

Transfers
Transferred from tax-free funds
Transferred from other funds and from the
previous year
Writings up of financial and fixed assets
Financial and fixed assets written down

At disposal

Disposed:
Dividends paid, private account (incl. taxes)
Tax-free transfers to funds
Transferred to other funds, net profit
transferred to capital account
Writings up of share capital
Initial depreciation carried forward



39

B, Balance sheet

LIST OF TERMS

EIENDELER

Betalingsmidler
Kontanter, bankinnskott på anfordring,
postgiro

Kortsiktige fordringer
Kundefordringer, forskott til leverandorer
Andre fordringer

Andre omlOpsmidler
Bankinnskott på tid og opptjente, ikke
forfalne renter
Varebeholdning

QmlOpsmidler, omsetningsformue

Pengeplasseringer
Pantobligasjoner og andre gjeldsbrev
Ihendehaverobligasjoner
Aksjer og parter

Varige driftsmidler
Bygninger og bygningsmessige anlegg
(ekskl. boliger)
Transportmidler
Inventar, maskiner etc.
Andre varige driftsmidler

Andre aktiva
Patenter o.l., aktiverte omkostninger

Boligeiendommer

To

GJELD OG EGENKAPITAL

Kortsiktig gjeld
Varegjeld, aksepter, forskott fra kunder
Skyldige skatter etc.
Avsetninger til kortsiktige forpliktelser
Annen kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld
Kassakreditt, byggelån
Pantegjeld, gjeldsbrev, ihendehaverobl.
4knnen langsiktig gjeld

Betinget skattefrie aysetninger
Investeringsfond, markedsbearb.fond etc.

Egenkapital (ekskl. bet. skattefrie avsetn.)
Aksjekapital
geservefond, disposisjonsfond, andre frie
fond, egenkapital (kapitalkonto)
Underbalanse

Totalkapital

ASSETS

Means of payment
Cash in hand, bank deposits on demand, deposits
with postal giro

Short-term claims
Claims on customers and advance to suppliers
Other claims

Other current assets
Bank deposits, term and interest receivable,
unpaid
Stocks

Current assets

Financial fixed assets
Mortgages and other bonds
Bearer bonds
Shares

Fixed tangible assets
Buildings (excl. dwellings)

Transport equipment
Machines and other fixed tangible assets
Other fixed assets

Other assets
Patent and similar rights, capitalized
expenditures
Dwellings

Total

DEBT AND EQUITY

Short-term liabilities
Trade debts and advances from customers
Unpaid taxes, etc.
Transferred to short-term liabilities
Other short-term liabilities

Long-term liabilities
Current drawing accounts, building loans
Mortgages, bonds, bearer bond loans
Other long-term liabilities

Tax-free transfers to funds
Investment fund, etc.

Equity (excl. tax-free transfers to funds)
Share capital
Transferred to other funds, equity (capital
account)
Deficit

Total
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Vedlegg	 2
Appendix 2

Konfidensielt
Frist for innsending

28. april 1972

Regnskapsstatistikk 1971

Varehandel
fl

Foretakets navn og adresse

Forespørsler fra Byrået kan rettes til (navn og telefonnr. 	 Dato og underskrift:

Dersom foretaket har trykt årsberetning, vil Byrået vatre takknemlig for å få tilsendt et eksemplar
sammen med det utfylte skjemaet.

Rettledning

Hvem som skal gi oppgaver
Alle foretak som får tilsendt skjema, må sende inn

oppgaver. Oppgavene vil bli behandlet strengt konfiden-
sielt og vil bare bli brukt til statistiske formal. De enkelte
oppgaver vil ikke bli tilgjengelige for utenforstående, hel-
ler ikke for andre offentlige institusjoner.

Oppgaven skal gis for det enkelte foretak, dvs. den
minste juridiske enhet. Et konsern som får tilsendt skjema
for flere selvstendig organiserte enheter, skal således gi
særskilt oppgave for hvert enkelt foretak.

Skjemaet til regnskapsstatistikk for varehandel er ut-
arbeidd på grunnlag av lovgivningens bestemmelser om
årsoppgjør og Riksskattestyrets «Oppgjersskjema for han-
delsbedrifter». For å unngå tvil om innholdet av de en-
kelte poster, har Byrået i størst mulig utstrekning brukt
de samme formuleringer som Riksskattestyret både i skje-
maet og rettledningen.

Utfyllingen av skjemaet
Av bearbeidingsmessige grunner er postnummerne ikke

fortløpende.
Skjemaet må fylles ut så fullstendig og nøyaktig som

mulig, også postene under Diverse spesifikasjoner og
Tilleggsopplysninger om varige driftsmidler.

Av hensyn til den statistiske bearbeiding er det viktig
at materialet blir så homogent som råd er, og vi ber der-
for om at foretakene følger det oppstilte skjema og de ret-
ningslinjer som er gitt nedenfor. Det er særlig viktig at
alle overføringer til og fra fonds, oppskrivninger og av-
skrivninger på realkapital og opp- eller nedskrivninger av
finanskapital blir vist i resultatregnskapet selv om dette
ikke er gjort i foretakets ordinære regnskapsavslutning.

Dersom et foretak ønsker å spesifisere andre poster enn
dem som er gitt på skjemaet, må postene gis en tekst som
klart angir hva de inneholder (unngå «andre utgifter» osv.).

Foretak som ikke følger kalenderåret, skal gi oppgave
for det regnskapsåret som er avsluttet i perioden L april
1971-31. mars 1972. Betegnelsen 1/1 i skjemaet refererer
seg til regnskapsårets begynnelse, og 31/12 til regnskaps-
årets slutt.

Resultatregnskap
Post 1. Beholdning av varer ved begynnelsen av året.

Her tas med beholdninger av handelsvarer som er inn-
kjøpt med sikte på videre salg, emballasje og hjelpestoffer,
råvarer, innkjøpte halvfabrikata og ferdigvarer, egenpro-
duserte ferdigvarer og varer i arbeid.

Varebeholdningene oppgis til bokført verdi. Merverdi-
avgift ved kjøp av varene skal ikke tas med i beholdnin-
gene.
Post 3. Innkjøp av varer og arbeidsytelser pr. kontant og
på kreditt.

RA-194. Fellestrykk A.s 12. 71. 800

Under denne post føres opp det beløp som de innkjøpte
handelsvarer, emballasje, hjelpestoffer, råvarer og halv-
fabrikata har kostet brakt inn til lageret, bortsett fra ut-
gifter ved bruk av egne transportmidler. Likeledes føres
her opp verdien av mottatte arbeidsytelser utført av andre
næringsdrivende på varer som foretaket selv holder.
Godtgjørelse til hjemmearbeidere føres opp under post A4.

Alle utgifter til reparasjoner utført av fremmede tas
med under denne post, unntatt reparasjoner av biler som
føres opp under post A 9.1. Når reparasjoner er utført av
egne ansatte arbeidere, blir bare materialutgiftene å ta
med her, mens lønnsutgiftene føres under post A 4. Tilsva-
rende føres de investeringsutgifter som føres på resultat-
regnskapet. Merk: Verdien av utgiftsførte, ikke aktiverte
varige driftsmidler skal oppgis under Diverse spesifika-
sjoner.

Merverdiavgift ved innkjøp av varer og arbeidsytelser
som fradragsføres ved avgiftsoppgjørene, skal ikke tas med
under de foran nevnte poster i resultatregnskapet.
Post 4. Lønninger, gratialer, feriepenger m. v.

Under denne post føres opp enhver form for lønnsgodt-
gjørelse til funksjonærer (inkl. disponent og direktør), ar-
beidere, hjemmearbeidere, reisende og selgere som fore-
taket har meldt inn i trygdekassen, således også overtids-
betaling, gratialer, provisjoner, feriepenger, lønn under
sykdom og antipt fravær o. 1. Her tas også med tanti6me
bokført under disponeringen av overskuddet.

Under post A 4 fores også opp honorarer og andre godt-
gjørelser utenfor tjenesteforhold når de er gjenstand for
pliktig skattetrekk. Andre honorarer må føres opp under
post A 23. Under post A 23 føres også sosiale ytelser som
f. eks. utgifter til kantine, drift av arbeider- og funksj o-
nærboliger m. v.

Merk: Lønninger m. v. til egne arbeidere for egne in-
vesteringsarbeider som ikke er ført i resultatregnskapet,
skal oppgis under Diverse spesifikasjoner.
Post 6. Trygdepremier og pensjonsutgifter.

Som pensjonsutgift regnes løpende pensjonsutbetalin-
ger til avgåtte arbeidere og funksjonærer og årlige pre-
miebetalinger, innbetalinger til premiefond og tilskudd til
pensjonsfond. Her tas også med aysetninger til pensjons-
fond bokført under disponering av overskuddet og årets
arbeidsgiveravgift til folketrygden.
Post 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 inkasso-
provisjoner. Provisjoner til egne ansatte tas med under
post A 4.
Post 8. Frakt og spedisjon vedrørende salget.

Her skal ikke tas med utgifter ved transport med
egne transportmidler.

(Fortsettes side 4)
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Oppgaven dekker regnskapsåret: 	 / 	 19 	  til 	 I 	 19 	

Utgifter
	

A. Resultatregnskap for året 1971
	

Inntekter

1. Varebeholdning ved begynnelsen av året ekskl.
merverdiavgift

1000 kroner

31. Omsetning av varer og arbeidsytelser pr.
kontant og på kreditt (fratrukket merverdi-
avgift, returer, rabatter o. I., men inkl. andre
offentlige avgifter)

1000 kroner

3. Innkjøp av varer og arbeidsytelser. 	 Toll, frakt
m.v. skal være inkludert, mens returer, rabatter
o.l. skal være fratrukket. 	 Her føres også beta-
ling 	 for 	 leiearbeid 	 bortsatt 	 til 	 andre, 	 repara.
sjoner utført av fremmede

32. Varebeholdning ved slutten av året ekskl.
merverdiavgift

35. Renteinntekter (brutto)
4. Lønninger, gratialer, feriepenger, lønn under syk-

dom og militærtjeneste etc., naturalier, tantie-
mer, honorarer o. I., godtgjørelse til represen-
tantskaps- og styremedlemmer

36. Utbytte av aksjer og porter

37. Inngått på tidligere nedskrevne fordringer

6. Arbeidsgiverandel av trygdepremier, arbeidsgi-
veravgift til folketrygd og andre pensjonsutgif-
ter (inkl. aysetninger til pensjonsfond)

39. Husleieinntekter/evt. overskudd ved drift av
egen eiendom

43. Andre inntekter, spesifiseres:
a.

7. 	 Provisjonsutgifter b.

C.

d.

-
8. Frakt og spedisjon vedrørende salget

9.1 	 Reise- og diettutgifter, utgifter ved egne biler
(båter), 	 representasjon, 	 kontorrekvisita, 	 porto,
telefon, aviser etc., gaver og kontingenter e.

_ 9.2 Reklame- og annonseutgifter
44. Overført fra skattefritt aysatte fond og

aysatt betinget skattefri salgsgevinst

10. Husleie, elektrisk kraft, brensel
45.1 Overført fra andre fond og fra forrige år

(jfr. C 33.1) 2)

11. Underskudd ved drift av egen eiendom 45.2 Underskudd, overført kapitalkontol)

92. 	 Sum13. Gjeldsrenter, brutto

14.1	 Avsatt til delkrederefond (jfr. C 33.2) B. Diverse spesifikasjoner

47. Innkjøp av varer for videresalg ekskl. mer-
verdiavgift

1000 kroner
14.2 Nedskrevet på fordringer (jfr. C 15)

16. Avskrevet på varige driftsmidler
19. Skatter til stat og kommune på formue og inn-

tekt Full brann-
forsikrings-
verdi pr.
31/12 1971

48.1 Av varige driftsm. (jfr. C 4-7)
22. Forsikringspremier

48.2 Av varebeh. (jfr. C 9)
23. Andre utgifter, spesifiseres:

a.

b.
49. Bevilget kassakreditt pr. 1/1

c.

50. Bevilget kassakreditt pr. 31/12d.
51. Innkjøp av varige driftsmidler som er utgifts-

fort ved anskaffelsene.

f. 52. Lønninger m.v. til egne arbeidere for egne
investeringsarbeider som 	 ikke er tatt med
på resultatregnskapet, post A 4 

53. Konstaterte tap på fordringer i regnskaps-
året (jfr. post A 14)

9.

26. Privatkonto')

27. Arets utbytte til aksjonærene (andelshaverne) 2)

Gevinst/tap

ring/salg av
varige drifts-
midler

54. Salgssum (erstatningssum)
28. Skattefrie fondsavsetninger (ikke pensjonsfond)

og aysatt betinget skattefri salgsgevinst m. v.
29. Avsatt til andre fond (ikke pensjonsfond) og

overført til neste år (jfr. C 33.1)2)

ved utrange -
55. - Gjenstående uavskrevet

30. Overskudd, overført kapitalkonto') 56. = Gevinst/tap

57. Gaver, kontingenter og andre utgifter ført
på resultatregnskapet som ikke er  fradrags.
berettiget ved skattelikningen91.	 Sum

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskaper og andre upersonlige foretak.
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si

Eiendeler
	

C. Balanse (formuesstilling) pr. 1/1 og 31/12 1971
	

Gjeld og egenkapital

1/1 1971
1000 kroner

31/12 1971
1000 kroner

1/1 1971
1000 kroner

31/12 1971
1000 kroner

4. Bygninger og bygningsmes-
sige anlegg (ekskl. boliger)

30. Egenkapital (kapital-
konto)l)

5. Transportmidler
31. Aksjekapital (andels-

kapital)2)

6. Inventar, maskiner 32. Skattefritt aysatte fond
og aysatt betinget skatte-
fri salgsgevinst7. Andre varige driftsmidler

9. Varebeholdning
33.1 	 Reservefond, disposisjons-

fond og andre frie fond
(ikke pensjonsfond) og
overført til neste år2)

12. Pantobligasjoner og andre
gjeldsbrev -

13. Ihendehaverobligasjoner
33.2 Andre aysetninger (delkre-

dere, prisfallsrisiko etc.)

-14. Aksjer og parter
34. 	 Pålopne, ikke iliknede skat-

ter på formue og inntekt2)

15. Kundefordringer (inkl. veks-
ler) og forskudd til leveran-
dører

35. Uhevet utbytte2)

36. Påløpne, ikke forfalne løn-
finger, feriepenger, renter
etc. _.16. Andre fordringer

17. Bankinnskudd, på tid _ 41. Langsiktig gjeld (pante-
gjeld, gjeldsbrev, ihende-
haverobl.)18. Bankinnskudd, på anfor-

dring, postgiro og kontan-
ter 43. Kassakreditt

23. Annen formue, spesifiseres:

.

44. Varegjeld, aksepter og for-
skudd fra kunder

45. lliknede, ikke betalte
skatter2)

b.
47. Skyldig skatte- og trygde-

trekk, merverdiavgift, inve-
steringsavgift og andre
avgifter til statenC,

d.
50. Annen gjeld, spesifiseres:
a.

e. b.

29. Underbalanse C.

9 . 	 Sum

d.

9.4 	 Sum

1) For personlige foretak. 2) For aksjeselskaper og andre upersonlige foretak.

D. Tilleggsopplysninger om varige driftsmidler (balansepostene 4-7) i 1971

61. Bokført verdi 1/1

1000 kroner

65. - Gjenstående bokført verdi av driftsmidler
solgt, tilintetgjort eller utrangert (jfr. B 55)

1000 kroner

63. + Nyanskaffelser og påkostninger

66. - Ordinære ayskrivninger

67. - Tilleggsavskrivninger

68. - Apningsavskrivninger

64 • + Oppskrivninger

69. - Apningsavskrivninger, aysatt i tidligere år

70. - Ekstraordinære avskrivninger

95. Bokført verdi 31/12
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Post 9.1. Reise- og diettutgifter, utgifter ved egne biler
(båter), representasjon m. v.

Avskrivninger på egne biler føres under post A 16.
Lønninger til egne sjåfører og egne bilreparatører tas med
under post A 4. For øvrig skal alle utgifter ved drift av
egne biler føres her. Reklame- og annonseutgifter føres
under post A 9.2.
Post 10. Husleie, elektrisk kraft, brensel.

Her tas det med husleieutgifter. Beregnet husleie i egen
gård tas med her dersom det føres særregnskap for eien-
dommens drift, jfr. merknader til post A 11.
Post 11. Underskudd ved drift av egen eiendom.

Dersom det føres særregnskap for drift av egen eien-
dom blir eventuelt underskudd A føre opp her. Beregnet
egen husleie forutsettes godskrevet eiendommens drifts -
konto (jfr. post A 10) før underskudd (eventuelt overskudd,
jfr. post A 39) framkommer.

Dersom det ikke føres særregnskap, skal brutto hus-
leieinntekt o. 1. tas med under post A 39, mens driftsut-
giftene tas med under de respektive poster i resultatregn-
skapet.
Post 14.1. Avsatt til delkrederefond.

Her føres aysetninger til delkrederefond og en bloc-
avsetninger som i balansen tas med under C 33.2. Foretak
som benytter denne posten, skal oppgi konstaterte tap på
fordringer i regnskapsåret under Diverse spesifikasjoner.
Post 14.2. Nedskrevet på fordringer.

Her føres nedskrivninger som er foretatt i Aret på for-
dringer og veksler, både kundefordringer og andre fordrin-
ger.
Post 16. Avskrevet på varige driftsmidler.

Denne posten skal omfatte de samlede ayskrivninger
som er foretatt i balansen, også ayskrivninger mot fonds-
midler (sum postene D66-D70 under Tilleggsopplysninger
om varige driftsmidler). Åpningsavskrivninger som er be-
lastet årets regnskap med sikte på senere ayskrivning på
anlegg under utførelse, spesifiseres under post A 23 og fø-
res i balansen til post C 33.2. Avskrivning på boligeiendom-
mer tas ikke med under post A 16, men  spesifiseres under
post A23.
Post 19. Skatter til stat og kommune på formue og inn-
tekt.

Eiendomsskatt tas ikke med her, men skal spesifiseres
under post A 23.
Post 23. Andre utgifter.

Under denne posten spesifiseres konsernoverføringer,
rasjonaliserings- og forskningsutgifter som ikke kan for-
deles etter kostnadsart, honorarer (uten skattetrekk), pa-
tent- og lisensutgifter og driftsfremmede utgifter som
agiotap, underskudd ved drift av kantine og tjenesteboli-
ger og andre sosiale ytelser. Her føres eiendomsskatt,
investeringsavgift som ikke er utgiftsført under andre
poster, spesielle omsetnings- og produksjonsavgifter og
andre avgifter til staten (konsesjons-, autorisasjonsavgif-
ter m. v.). Her føres også oppskrivning av aksjekapital,
nedskrivning på varekontrakter og andre aktivaposter enn
varige driftsmidler (post A 16) og fordringer (post A 14).
Likeledes skal aysetninger til antesiperte utgifter som ga-
rantiansvar og åpningsavskrivninger spesifiseres her. Un-
der denne posten fores videre fondsreguleringer som har
en motpost under post A 43 eller A 44, f. eks. endelig
skattefri del av investeringsfond.

Tap ved utrangering eller salg av (erstatningsoppgjør
for) varige driftsmidler skal også spesifiseres her. Merk:
Hvordan tapet er framkommet som differanse mellom
salgssum og bokført verdi, skal angis under Diverse spe-
sifikasjoner.
Post 26. Privatkonto.

Under denne posten føres opp det samlede privatuttak,
også uttak av egne varer og verdi av egen leilighet (med
fradrag av evt. kost og losji til ansatte), privat bruk av bil
eller båt når bilen (båten) er brukt både i næringsvirk-
somhet og privat, egne trygde- og pensjonspremier.
Post 27. Arets utbytte til aksjonærene (andelshaverne).

Hvis ikke generalforsamling holdes før innsendelses-
fristen av skjemaet er utløpt, skal styrets forslag til ut-
bytte føres her.
Post 28. Skattefrie fondsavsetninger og avsatt betinget
skattefri salgsgevinst m. v.

Under denne pos ten skal bare føres avsetninger som er
foretatt med hjemmel i lov av 14/12 1962 med endringer
av 7/7 1967 om skattefrie fondsavsetninger, lov av 19/6 1969
om særlige skattercgler til fremme av distriktsutbygging
samt aysatt betinget skattefri salgs- eller erstatnings-
gevinst.
Post 32. Beholdning av varer ved slutten av firet.

Se merknad til post Al.

Post 39. Husleieinntekteiievt. overskudd .ed drift av egen
eiendom.

Se merknad til postene A 10 og A il.
Post 43. Andre inntekter.

Under denne posten spesifiseres nedsatt eller frafalt
merverdiavgift/investeringsavgift, konsernoverføringer, ge-
vinst ved salg av (erstatningsoppgjør for) varige drifts-
midler. Merk: Hvordan gevinsten er framkommet som
differanse mellom salgssum og bokført verdi, skal angis
under Diverse spesifikasjoner, postene B54-B56.

Her spesifiseres også andre erstatninger, patent- og li-
sensinntekter, tilskudd fra staten og tollrefusjoner samt
driftsfremmede inntekter som agiogevinst, overskudd ved
drift av kantine, tjenesteboliger m. v. Videre skal her f ø-
res nedskrivning av aksjekapital, oppskrivning av real-
og finanskapital, aktivert driftsunderskudd og aktiverte
egne investeringsarbeider. Når det gjelder det siste, skal
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 utstrek-
fling disse beløp er ført på utgiftssiden i resultatregn-
skapet).

Under denne posten føres også fondsreguleringer som
har en motpost under post A 23, tilbakeførte aysetninger til
antesiperte utgifter som garantiansvar, åpningsavskrivnin-
ger m. v. og tilbakeført forrige års nedskrivning på vare-
kontrakter. Hele forrige års nedskrivningsbeløp skal tas
til inntekt under post A 43 idet nye nedskrivninger foretas
etter forholdene pr. 31/12 i inntektsåret, jfr. post A 23.
Post 44. Overført fra skattefritt aysatte fond og avsatt be-
tinget skattefri salgsgevinst.

Under denne posten føres bruk av midler som tidligere
er aysatt skattefritt, jfr. rettledningen til post A 28. Også
endelig skattefri del av investeringsfond o. 1. skal tas til
inntekt her og føres til utgift under post A 23 som fonds-
regulering. Dersom midlene ble disponert til andre formål
i løpet av året, må beløpet i tillegg inntektsføres under
post A 45.1 eller A 45.2 og utgiftsføres etter utgiftens art.

Avsnitt B. Diverse spesifikasjoner.
Post 48. For både varige driftsmidler og varebeholdning
som ikke er forsikret eller som er for lavt forsikret etter
foretakets vurdering, oppgis antatt full forsikringsverdi.
Boliger tas ikke med.

Balanse pr. 1/1 og 31/12.
Post 4. Bygninger og bygningsmessige anlegg.

Boliger skal ikke tas med her, men spesifiseres under
post C 23. Tilsvarende skal avskrivninger på boliger reg-
nes som driftsfremmede utgifter og føres under post A 23
i resultatregnskapet.
Post 7. Andre varige driftsmidler.

Her føres jordbruk- og skogeiendommer, gruver, tom-
ter, andre grunnarealer og vannfall, egne anlegg under
utføn else m. v. Under denne posten skal også bebygde tom-
ter føres opp. Hvis det ikke lar seg gjøre å skille fra hver-
andre tomt og bygning, ber man om at det spesielt anføres
under post C 4 i balansen at tomteverdien er innbefattet.
Post 23. Annen formue.

Her spesifiseres varekontrakter, patenter og liknende
rettigheter, aktiverte omkostninger, opptjente ikke for-
falne renter, boliger m. v.
Post 32. Som skattefrie fondsavsetninger regnes de av-
setninger som er nevnt i rettledningen til post A 28 på re-
sultatregnskapet. Avsetning til åpningsavskrivning skal
med under post C 33.2.
Post 33.2. Andre aysetninger.

Her føres nedskrivning på ikke bokførte varekontrak-
ter, aysetning til åpningsavskrivning, reklamasjonsansvar,
delkredere m. v.
Post 36. Påløpne ikke forfalne lønninger, feriepenger,
gjeldsrenter etc.

Under denne post føres også andre påløpne ikke for-
falne utgifter, tanti6mer og styrehonorarer for siste Ar og
aysatt til pensjonsformål siste år. Her blir da å føre opp
ikke forfalne premier til pensjonsforsikring og ikke for-
falne tilskudd til andre pensjonsinnretninger. Skyldige,
forfalne pensjonspremier og tilskudd tas med under post
C 50 «Armen gjeld».
Post 47. Skyldig skatte- og trygdetrekk, merverdiavgift,
investeringsavgift og andre avgifter til staten.

Dersom det føres fullstendig særregnskap for skatte-
trekk og oppgjør med kommunekassereren, vil man ikke
få noe ansvarsbeløp for skattetrekk under post C 47 og
heller ingen tilsvarende midler i bank, kasse m. v.
Post 50. Annen gjeld.

Er varekontrakter bokført under post C 23, blir tilsva-
rende forpliktelse A føre opp under post C 50. Her spesifi-
seres også gjeld til datter-, søster- og morselskaper, embal-
lasjepant, låneinnskudd, stille kapital og ansvarlig lane-
kapital m. v.
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Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. januar 1972

Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 January 1972

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Rekke XII 	 Boktrykk 1972

Nr. 271 Økonomisk utsyn over året 1971 Economic Survey Sidetall 201 Pris kr. 15,00
- 272 	 Syketrygden 1970 National Health Insurance Sidetall ca. 140 Pris kr. 9,00
- 273 Fiskeristatistikk 1969 Fishery Statistics Sidetall 108 Pris kr. 8,00
- 274 	 Statistisk årbok 1972 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 459 Pris kr. 15,00

Rekke A 	 Offsettrykk 1972

Nr. 461 	 Psykiatriske sykehus 1970 Mental Hospitals Sidetall 49 Pris kr. 7,00
- 462 Statistikk over lavinntektsgrupper 1967 Statistics on Low Income Groups Sidetall 133 Pris kr.6,00
- 463 Undervisningsstatistikk Universiteter og høgskoler Høstsemesteret 1969 Educational

Statistics Universities Autumn Term Sidetall 207 Pris kr. 6,00
- 464 	 Samferdselsstatistikk 1970 Transport and Communication Statistics Sidetall 167 Pris kr. 9,00
- 465 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1971 Wage Statistics

fOr Salaried Employees in Insurance Activity Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 466 Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1971 Wage Statistics for

Bank Employees Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 467 	 DOdsårsaker 1970 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8,00
- 468 	 Framskriving av folkemengden 1971-2000 Population Projection Sidetall 129 Pris kr. 9,00
- 469 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1970 Construction Statistics Sidetall 27 Pris kr. 7,00
- 470 	 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 V Arbeidsinnsats, driftsutgifter, sal av produkt, hytter,

jakt, fangst og ferskvassfiske Census of Agriculture 7 Labour, Expenditures, Sale of
Products, Cabins, Hunting and Fresh-Water Fishing Sidetall 153 Pris kr. 9,00

- 471 	 Kriminalstatistikk Tilbakefall i 1962 -1969 blant domfelte, botlagte og påtalefritatte for
forbrytelser i 1962 Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes
Sidetall 43 Pris kr. 7,00

- 472 	 SjOulykkesstatistikk 1970 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr. 8,00
- 473 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1971 Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 29 Pris kr. 5,00
- 474 	 Nasjonalregnskap 1954-1970 National Accounts Sidetall 55 Pris kr. 8,00
- 475 	 Hotellstatistikk 1971 Hotel Statistics Sidetall 45 Pris kr. 7,00
- 476 	 Folketallet i kommunene 1971-1972 Population in Municipalities Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 477 Kriminalstatistikk Fanger 1970 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 51 Pris kr. 8,00
- 478 	 Sykehusstatistikk 1970 Hospital Statistics Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 479 Arbeidsmarkedstatistikk 1971 Labour Market Statistics Sidetall 71 Pris kr. 8,00
- 480 De offentlige sektorers finanser 1962-1967 Public Sector Finances Sidetall 97 Pris kr. 8,00
- 481 	 Barneomsorg 1970 Child Welfare Statistics Sidetall 59 Pris kr. 7,00
- 482 Utenrikshandel 1971 I External Trade I Sidetall 227 Pris kr. 11,00
- 483 LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 1971 Wage Census for

Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 109 Pris kr. 9,00
- 484 Pasienttelling 1970 Census of In-Patients Sidetall 183 Pris kr. 9,00
- 485 	 Industristatistikk 1970 Industrial Statistics Sidetall 175 Pris kr. 9,00

486 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1971 Wage Statistics
for Workers in Public Construction Activity Sidetall 35 Pris kr. 7,00

- 487 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1971 Wage Statistics
for Wye-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 39
Pris kr. 7,00

- 488 Kredittmarkedstatistikk 1969-1970 Credit Market Statistics Sidetall 241 Pris kr. 11,00
- 489 Jaktstatistikk 1971 Hunting Statistics Sidetall 49 Pris kr. 7,00
- 490 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1970-71 Roundwood Cut for Sale and

Industrial Production Sidetall 55 Pris kr. 7,00
- 491 	 SjOulykkesstatistikk 1971 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr. 8,00
- 492 LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1971 Wage Census for

Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 89 Pris kr. 9,00
- 493 	 Helsestatistikk 1970 Health Statistics Sidetall 83 Pris kr. 8,00
- 494 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 VI BOndenes inntekt og formue 1969 Census of Agriculture VI

The Holders' Income and Property Sidetall 69 Pris kr. 8,00
- 495 Undervisningsstatistikk FolkehOgskolar, realskolar og gymnas 1. oktober 1971 Educational

Statistics Folk High Schools and Secondary Schools Sidetall 67 Pris kr. 8,00
- 496 	 Sivilrettsstatistikk 1971 Civil Judicial.Statistics Sidetall 31 Pris kr. 7,00
- 497 Varehandelsstatistikk 1970 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 97 Pris kr.8,00
- 498 Utenrikshandel 1971 II External Trade II Sidetall 245 Pris kr. 11,00
- 499 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 1970 Criminal Statistics Persons

Convicted, Fined or Suspended of Prosecution Sidetall 47 Pris kr. 7,00
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Rekke A 	 Offsettrykk 1972 (forts.)

Nr. 500 	 LOnnsstatistikk 1971 Wage Statistics Sidetall 73 Pris kr. 8,00
- 501 	 Finansinstitusjoner 1970 Financial Institutions Sidetall 119 Pris kr. 9,00
- 502 Veitrafikkulykker 1971 Road Traffic Accidents Sidetall 63 Pris kr. 8,00
- 503 Kommunevalget 1971 II Munipipal Elections II Sidetall 93 Pris kr. 8,00
- 504 	 Flyttestatistikk 1971 Migration Statistics Sidetall 65 Pris kr. 8,00
- 505 	 Jordbruksstatistikk 1971 Agricultural Statistics Sidetall 127 Pris kr. 9,00
- 506 Alkoholstatistikk 1971 Alcohol Statistics Sidetall 43 Pris kr. 7,00
- 507 	 Lønnsstatistikk for sjOfolk på skip i utenriksfart Mars 1972 Wage Statistics for Seamen on

Ships in Ocean Transport Sidetall 35 Pris kr. 7,00
- 508 	 Skattestatistikk 1970 Tax Statistics Sidetall 115 Pris kr. 9,00
- 509 FritidshusundersOkelsen 1970 Holiday House Survey Sidetall 183 Pris kr. 9,00
- 510 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1971 Criminal Statistics Crimes

Investigated by the Police Sidetall 69 Pris kr. 8,00
- 511 	 Skogstatistikk 1971 Forestry Statistics Sidetall 103 Pris kr. 9,00
- 512 	 Veterinærstatistikk 1971 Veterinary Statistics Sidetall 69 Pris kr. 8,00
- 513 Undervisningsstatistikk Avsluttet utdanning Første halvår 1971 Educational Statistics

Education Finished Sidetall 177 Pris kr. 9,00
- 514 Laks- og sjOaurefiske 1971 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 515 	 Elektrisitetsstatistikk 1971 Electricity Statistics Sidetall 51 Pris kr. 8,00
- 516 Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip 25-500 br.tonn 1970 Coastwise

Transport of Goods Transports for Hire or Reward and on Own Account by Vessels
25-500 Gross Tons Sidetall 97 Pris kr. 8,00

- 517 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1972 Wage Statistics for Employees in
Wholesale and Retail Trade Sidetall 31 Pris kr. 7,00

- 518 Folkemengdens bevegelse 1971 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 55
Pris kr. 8,00

- 519 Godstransport på kysten Skip i innenlandsk rutefart 1969 Coastwise Transport of Goods
Vessels in Regular Coastal Service Sidetall 77 Pris kr. 8,00

- 520 	 Byggearealstatistikk 1971 Building Statistics Sidetall 63 Pris kr. 8,00
- 521 	 Rutebilstatistikk 1971 Scheduled Road Transport Sidetall 41 Pris kr. 7,00
- 522 Folkeaystemningen om EF I The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC

Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 523 Framskriving av folkemengden 1972-2000 Regionale tall Population Projections Regional

Figures Sidetall 157 Pris kr. 9,00
- 524 	 Sosial hjemmehjelp 1971 Social Home-Help Services Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 525 Undervisningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1971 Educational Statistics Elementary

Schools Sidetall 75 Pris kr. 8,00
- 526 	 Samferdselsstatistikk 1971 Transport and Communication Statistics Sidetall 183

Pris kr. 9,00

Rekke XII 	 Boktrykk 1973

Nr. 275 	 Økonomisk utsyn over året 1972 Economic Survey Sidetall 162 Pris kr. 15,00

Rekke A 	 Offsettrykk 1973

Nr. 527 	 Psykiatriske sykehus 1971 Mental Hospitals Sidetall 49 Pris kr. 7,00
- 528 	 Bøndenes inntekt og formue 1970 The Holders' Income and Property Sidetall 45 Pris kr. 8,00
- 529 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1971 Construction Statistics Sidetall 27 Pris kr. 7,00
- 530 	 Industristatistikk 1971 Industrial Statistics Sidetall 157 Pris kr. 9,00
- 532 	 Dødsårsaker 1971 Causes of Death Sidetall 87 Pris kr. 8,00
- 534 	 Regnskapsstatistikk 1971 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 49Pris kr.8,00
- 545 	 Finansinstitusjoner 1971 Financial Institutions Sidetall 117 Pris kr. 9,00
- 548 	 Lønnsstatistikk for sjOfolk på skip i innenriks rutefart november 1972 Wage Statistics

for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 33 Pris kr. 5,00
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I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS):

Nr. 22 Forsvarets virkninger på norsk økonomi The Impact of the Defence on the Norwegian Economy
Sidetall 141 Pris kr. 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

	

Nr. 44 	 PRIM II En revidert versjon av pris- og inntektsmodellen PRIM II A Revised Version of the
Price and Income Model Sidetall 43 Pris kr. 7,00

- 45 	 Purged and Partial Markov Chains Lutrede og partielle Markovkjeder Sidetall 16
Pris kr. 5,00

- 46 	 Two Articles on the Interpretation of Vital Rates To artikler om tolking av befolknings-
rater Sidetall 33 Pris kr. 7,00

- 47 	 Aktuelle skattetall 1972 Current Tax Data Sidetall 58 Pris kr. 8,00
- 48 	 Om estimering av økonomiske relasjoner fra tverrsnitts-, tidsrekke- og kombinert tverrsnitts

tidsrekke-data On the Estimation of Economic Relations Using Cross Section-, Time Series-
and Combined Cross Section- Time Series-Data Sidetall 26 Pris kr. 7,00

- 49 	 On the Statistical Theory of Analytic Graduation Statistisk teori for analytisk glatting
Sidetall 41 Pris kr. 7,00

- 50 	 National Accounting and the Environment Nasjonalregnskap og miljøverdier Sidetall 60
Pris kr. 8,00

- 51 	 Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates Analytisk glatting av alders-
spesifikke fødselsrater Sidetall 49 Pris kr. 8,00

	

52 	 Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskriving av folkemengden i kommunene 1972-2000
Comments to the Regional Population Projections for Norway Sidetall 29 Pris kr. 7,00

- 53 	 Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata 1865 -1968 Estimating
Consumption Functions from National Accounts Data Sidetall 60 Pris kr. 8,00

I serien Statistiske analyser (SA):

	

Nr. 1 	 Folkemengdens bevegelse Oversikt 1966-1970 Vital Statistics and Migration Statistics
Survey Sidetall 83 Pris kr. 8,00

- 2 	 Den personlige inntektsfordeling 1958, 1962 og 1967 The Distribution of Personal Income
Sidetall 61 Pris kr. 7,00

- 3 	 Rentabilitet og kapitalstruktur i store industriforetak Profit Rates and Composition of
Assets and Liabilities for Large Manufacturing Enterprises Sidetall 55 Pris kr. 7,00

- 4 	 LavinntektsundersOkelsen 1967 Survey of Low Income Groups Sidetall 49 Pris kr. 8,00
- 5 	 Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta

av bruka Holders in Agriculture by Age and Occupational Combinations and how these
Factors Influence the Operation of the Holdings Sidetall 69 Pris kr. 8,00
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Appendix 4

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSW

Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSU)

Nr, 4 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner

"	 5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner
11 	 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi
It 	9 Standard for næringsgruppering

"	 12 Adresseliste for folkeregistrene

" 13 Standard for handelsområder

"	 19 Varenomenklatur for industristatistikken

"	 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger

"	 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk

"	 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk

" 26	 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

" 27 Utsnitt om prinsipper og definisjonpr i offisiell statistikk. Fra Forbruksunder-
sOkelsen 1958

•1 	Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk

"	 29 Norsk-Engelsk ordliste

30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering



Pris kr. 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.
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