
8þ. 3«9. Tlllaga

til þ ingsáiyk tunar um  landsverslunina.

Frá m eiri h lu ta  sam vinnunefndar viðskiftam álanna.

Alþingi á lyk tar að skora á rík isstjórn ina að beina starfsem i landsversl- 
u n arin n ar til næsta þings eingöngu i þá á t t :

1. Að selja tyrirliggjandi vörubirgðir og þæ r vörur, sem  þegar eru  keyptar.
2. Að innheim ta ú tistandandi skuld ir verslunarinnar.
3. Að halda áfram  sölu á tóbaki og steinoliu, og sje bókhaldi og reiknings-

skilum  á þessum  vörum  haldið u tan  við ö n n u r viðskifti verslunarinnar.

G r e i n á r g e r ð .

Á þinginu í fyrra komu fram þrjár þingsályktunartillögur um landsversl- 
unina, en þessi náði fram að ganga (sbr. þingskj. 655):

»Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að halda landsversl-
uninni áfram fyrst um sinn, þangað til næsta reglulegt Alþingi kem ur saman. 
Starísemin miðist einkum við það, að selja fyrirliggjandi vörur og innheimta 
skuldir. Kaupum á nauðsynjavörum, svo sem steinolíu, kolum, kornvörum  og 
sykri, sje hagað þannig, að á hverjum tíma sjeu ekki fyrirliggjandi meiri vöru- 
birgðir en nauðsyn krefur«.

Par sem tillaga þessi ótvirætt ætlast til þess, að núverandi þing taki enn 
á ný afstöðu til málsins, hefir samvinnunefnd viðskiftamálanna tekið málið til 
rannsóknar, og leyfir meiri hluti nefndarinnar sjer, í sambandi við rannsókn 
þessa, að koma fram með þingsályktunartillögu þá, er hjer að ofan greinir.

Með því að tvö mjög ítarleg nefndarálit um landsverslunina yfirleitt og 
reikninga hennar fylgdu tveim tillögunum frá í fyrra, leyfir nefndin sjer tH 
sparnaðar að vísa tii beggja þessara greinargerða, sem finnast á þingskjölum 431 
og 435. — Þar er og að finna ýmsa útdrætti og yfirlit yfir reikninga og hag 
verslunarinnar frá byrjun, og nefndin litur þvi svo á, að að þessu sinni sje því 
nægilegt að taka að eins upp stutt yfirlit yfir reikningsskilin 1921.

Fess ber þó að geta, að reikningurinn er eigi fullgerður enn, vegna vant-
andi bankareiknings, en breytir á hinn bóginn litlu um útkom una, en þó rjeltara 
að taka þetta fram, vegna töluósamræmis, sem siðar kynni fram að koma við 
endanleg reikningsskil.

Hjer fara þá á eftir rckstrar- og efnahagsreikningar verslunarinnar fyrir 
umliðið ár:



Rekstrarreikningnr.

Kostnaður ....................
G j ö l d :

... kr. 340567,42
Flutningsgjald og útskipun ... .................... ... — 39467,05
Húsaleigureikningur ... ............................. ... — £528,84
Vanhaldareikningur ... ............................. ... — 5483,51
Vextir og bankagjöld ... ............................. ............ ... — 91399,83
M unareikningur ........... ................... ... ... — 2937,35
Verðfallsreikningur........... ... .................... ........... ... — 567614,24
Fyrningarsjóður ........... ••• ... ... •»• ............ ... — 7340,65
R ekstrarágóði.................... ............................. ............ ... — 73385,94

Ýmsar v ö r u r ....................
T e k j u r :

Kr. 

... kr.

1131724,83

512190,94
Kol ..................................... ............................. ............ ... — 129603,03
S te in o lia ............................. ............................. ............ ... — 140229,10
Vátryggingar .................... ............................. ........... ... — 1446,57
Gengismismunur ........... •• .................... ............ ... — 348255,19

Kr. 1131724,83

E ignare ikn ingur.

E i g n i r :
Sjóður ................................................................................ . . .  .............. kr. 848046,65
Ymsar v ö r u r ....................................................................... . . .  .............. — 314312,85
Kol ........................................................................................ • • • * . • • « — 99015,26
S te in o lia ................................................................................ ........................ — 306439,81
Skuldir innlendra viðskiftamanna:

Ú tb ú in .......................................................................  kr.
Reykjavík ............................. .............................  —
V íx la r .......................................................................  —

Innieign í bönkum ......................................................

642016,39
680487,43
833000,00

_ 2155503,82
555748,14

T ó b ak sre ik n in g u r............................................................... ........................ — 19677,16
Fasteignareikningur ...................................................... ........................ — 146813,41
Munareikningur ............................................................... .................... — 11749,41
Verðbrjefareikningur ....................................................... .................... — 170,00

Kr. 4457476,51



S k u l d i r :
Útlendir viðskiftam enn..
Ríkissjóður ...................
Fyrningasjóður ..........
Ólokin viðskifti ..........

V a ra s jó ð u r...................
4- Rekstrarágóði ..

k r . 1835406,12
73385,94

kr. 433868,40
— 2006803,58
— 30989,77
— 77022,70

— 1908792,06

Kr. 4457476,51

Um rekstrarreikninginn hefir meiri hluti nefndarinnar þetta að segja:
Enda þótt kolareikningurinn sýni 129 þúsund króna tekjuafgang, er það 

þó siður en svo, að verslunin hafi hagnast á kolaversluninni umliðið ár. Eins og 
sjá má neðar á reikningnum hefir verðfall á seldum vörum numið samtals 567 
þúsund krónum , en þar af er verðfall á kolum og koksi ca. 398 þúsund. Beint 
tap hefir þvi numið ca. 200 þúsund kr.

Það sem umfram er á verðfallsreikningnum, ca. kr. 170 þúsund, er verð- 
niðurfærsla á ýmsum öðrum vörum, sjerstaklega kornvöru og sykri, og er þvi 
brúttó arðurinn á »Ýmsum vörum« í raun rjettri eigi nema ca. 342 þús. kr. Að 
vísu raskar þetta engu um hinn endanlega tekjuafgang, en meiri hluta nefndar-- 
innar finst þó rjettara að gefa þessa, sem og aðrar þær upplýsingar, er málið skýra.

Um »Gengishagnaðinn«, kr. 348 þúsund, sem aðallega m un stafa frá við- 
skiftum við Ameríku, er það að segja, að ef slikl óvenjulegt happ hefði eigi hent 
verslunina á um liðnu ári, hefði árságóðinn, sem, eins og reikningurinn ber með 
sjer, er kr. 73385, snúist i 275 þúsund króna rekstrartap.

í sam bandi við rekstrarreikninginn og til sam anburðar við »SkýrsIur um 
verslunarreksturinn« á þingskjali 435, sem áður er m inst á, skal þess getið, að:

Viðskiftaveltan í þús. kr. nam .................................... 8161
Hagnaður - — — —   73
Rekstrarkostn. - — — —   340

do. */o af viðskiftaveltu ...................................  4,2
Til sam anburðar var þessi kostnaður 3,2 í fyrra, 
og hafði þá aldrei eins hár verið.

Vextir í þús..............................................................     91
— •/• af viðskiftaveltu ......................................................  1,1

Um efnahagsreikninginn hefir meiri hlutinn þetta að segja:
Peningar í sjóði, 848 þúsund kr. er í raun rjettri að mestu útistandandi 

skuldir við áram ót, en með þvi að halda bókum verslunarinnar opnum fram i 
m arsm ánuð á yfirstandandi ári, hefir tekist að ná fúlgu þessari inn undir reikn- 
ingsskil ársins 1921.

Að þessari upphæð sleptri, verða hinar raunverulegu útistandandi skuldir 
verslunarinnar sem hjer segir, eða þó öliu beldur nokkru hærri, eins og síðar 
m un sjást, en m ism unur þessi stafar af því, að innstæður viðskiftamanna eru 
hjer dregnar frá, en koma eigi til greina í síðari sundurliðun;



Útbúin ..........................
Innlendir viðskiftamenn. 
Víxilreikningur ... .

kr. 642016,39
— 680487,43
— 833000,00

Kr. 2155503,82

Pessa liði reikningsins hefir meiri hl. athugað nokkuð nánar, og sjest þá, 
að skuldirnar skiftast á starfsvið verslunarinnar sem hjer segir, og er til saman-

R eykjayík...................
ísaQörður, útibú ..
Akureyri, útibú .. 
Seyðisfjörður, útibú

hlutföllin vorn árinu áður:

'21 sl /i2. '20
....................  kr. 1555799 1596400
....................  — 75506 57971
....................  — 142636 239503
....................  — 421606 265020

Kr. 2195547 2158894

Við enn nánari sundurliðun hefir meiri bl. komist að þeirri niðurstöðu, að 
skuldirnar skiftast þannig á milli stjetta:

H reppsfje lög ...............................................................  kr. 37611
Kaupmannastjettin   — 972056
Samb. isl. samvinnuQel. og önnur kaupfjelög — 1019225
Aðrir viðskiftamann ..............................................  — 166655

Kr. 2195547

Þessi upphæð m nn að sjálfsögðu þykja allhá, jafnvel hækkar frá árinu á 
nndan, og nefndin getur eigi gengið fram bjá, að í þessu tilfelli bafi lítið gætt 
þingviljans, sem felst i tillögunni frá siðasta þingi, þar sem meðal annars er á- 
kveðið, að nstarfsemin miðist einkum við að selja fyrirliggjandi vörur og inn- 
heimta skuldir«. Það liggur þvi i augum uppi, að þingið, bvort beldur tillaga 
meiri hlutans verður samþykt eða eigi, ætlast til þess af núverandi ríkisstjórn, 
að hún gleymi eigi þvi, sem fyrirrennari hennar hefir vanræ kt í þessu máli, en 
það er yfirleitt að bafa hönd i bagga með allri starfsemi verslunarinnar, og þá 
eigi sist að gæta þess, að þingviljanum sje fullnægt.

Um skuldafúlguna sem verðmæti vill nefndin eigi, á þessu stigi málsins, 
neinu spá, en að sjálfsögðu má gera ráð fyrir allverulegu tapi á henni, áður 
en likur.

Vörubirgðirnar, sem í fyrra nám u ca. 2279 þúsundum , en að frádregnu 
verðfalli 1712 þús., eru nú ca. 719 þúsundir, þar í talin steinolía 306 þúsundir. 
Hafa þær að visu lækkað til m una, en þegar tekið er tillit til, hve núverandi



birgðir eru verðlægri (t. d. kolin helmingi ódýrari) og kolaverslunin að mestu úr 
höndum landsverslunarinnar, hefði m átt búast við frekari lækkun.

Frá siðustu áram ótum  og til 1. apríl hafa birgðirnar þó enn lækkað til 
m una, líklega kringum 200 þúsund kr., og þó að þegar hafi verið gerðar ráð- 
stafanir um kaup á 300 kornvörusm álestum  og 100 sykursm álestum , nýkomnum 
kolafarmi og öðrum, sem samtímis er seldur, virðist eigi ofætlað, að selja megi 
þessar birgðir á eigi alllöngum tíma, svo hægt yrði að draga úr rekstrarkostnað- 
inum, svo sem m annahaldi o. fl.

Á tímabilinu frá 1. jan. til 1. apríl í ár hafa skuldir aukist um ca. 300 
þúsundir, en hvort eitthvað af þessari upphæð eru tóbaksskuldir, er eigi gott að 
sjá af reikningsyfirlitinu, þar eð einkasöluvörunum  er blandað inn í hið almenna 
reikningshald.

Upptökin að og sögu landsverslunarinnar yfirleitt m un pigi þurfa að rifja 
upp hjer, en það er skoðun meiri hl., að nú sjeu þeir tím ar komnir, að rjett 
sje nú að ljetta af rikinu þeirri hinni miklu ábyrgð, er annað eins áhættufyrir- 
tæki og landsverslun með alm ennar vörur í opinni samkepni ávalt hlýtur að 
verða, enda mun hvergi i heimi eiga sjer stað, að rikið reki slíka verslun, nema 
bjer. — Um hitt geta aftur verið skiftar skoðanir, hve langt tara skuli á einka- 
sölubrautinni, en það er ekki verkefni nefndarinnar að leggja neitt til þeirra mála.

Að öllu þessu athuguðu, og sem fram hald tillögunnar frá siðasta þingi, 
leggur meiri hluti til, að seldar verði núverandi birgðir kola, kornvörur og sykur 
og sam skonar birgðir, sem þegar er búið að gera ráðstafanir um kaup á, en eigi 
eru til landsins kom nar, og að öll áhersla verði lögð á innheim tu og skuldasam n- 
inga, þvi meiri hluta dylst það engan veginn, að mikið af skuldunum  náist eigi 
nema með samningum og gjaldfrestum, en hvorutveggja þessu vill meiri hluti að 
búið verði að koma í viðunandi horf upp úr kom andi áram ótum .

Á hinn bóginn er sjálfsagt, að landsverslunin fari með tóbakseinkasöluna, 
og steinolíuverslun, eftir því sem þörf gerist og rikisstjórnin telur æskilegt. — 
Meiri hluti leggnr þó áherslu á það, að öllu bókhaldi viðkomandi þessum vöru- 
tegundum verði haldið algerlega sjer, hvorri fyrir sig, og tekið út úr núverandi 
reikningshaldi h innar gömlu bjargráðaverslunar.

Alþingi, 19. april 1922.

H. Steinsson, 
form. Ed.-n. og samvinnunefndar.

Ó. Proppé, 
ritari, skrifari Nd.-n. og 

samv.nefndar, frsm.

Einar Þorgilsson. Magnús Jónsson.

Pjetur Þórðarson. Jón A. Jónsson. Björn Kristjánsson.


