Varelager og andre opplysninger pr. 31.12.2019
For……………………………………..
Kundens navn

Disse opplysningene må vi ha mottatt senest
12. januar 2020.
Det er viktig at varelageret er oppgitt pr. 31/12!

Alle årsoppgaver, f.eks. lønn, bank, aksjer, andeler, oppgaver fra kunder
som f.eks. Tine, Nortura o.lign. og skogfondoppgaven, leveres fortløpende.

Enkelte oppgaver må du kanskje skrive ut selv fra
hjemmesider/nettbank.

Jeg bekrefter at de utfylte opplysningene i dette skjema er riktige:

_____________

__________________________________________

Dato

Underskrift

Fylles ut av ALLE næringsdrivende.
Alle biler (person-, vare- og lastebiler):
Næringsbil
Næringsbil
Privatbil
Privatbil
Merke
Biltype
Årsmodell
Reg.nr.
Ny pris
Km.std. 31.12.2019
Kjørte km i året
Av dette næring/estimat
Er næringsbilen benyttet
til privat bruk?
Er det ført kjørebok?
Fradragsføring av bilutg. etter kilometersats kreves spesifisert på egne kjørelister

Diverse:
Kontantbeholdning
Mottatt gave/arv
Fordeling i %: Strømutgifter – næring/privat
Fordeling i %: Telefon – næring/privat

Hjemmekontor. Har du eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes ifbm.
næringsvirksomheten?

JA 

NEI 

Andre opplysninger i forbindelse med årsoppgjøret: (f.eks store vedl.h/påkostninger,
investeringer)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

OBS:

side 3 og 4 fylles BARE ut av næringsdrivende i
landbruket.

Areal/varelager/uttak.
Areal
dekar
Hvete
Bygg
Havre
Rug
Oljevekster
Grasfrø
Poteter
Grønnsaker
Frukt og bær
Rotvekster
Grønnfôr
Fulldyrket eng
Kulturbeite
Sum dyrket areal
Herav leid areal
Bortleid areal
Surfôr
oppgis i kg
Høy
oppgis i kg
Halm
oppgis i kg
Amoniakkbehandlet halm oppgis i kg
Ull
oppgis i kg
Ved til salgs
Innkjøpt varelager
Såfrø
Gjødsel
Diesel
Plantevern
Kraftfôr
Materiallager – bolig
Materiallager – driftsbygning
Produkter til eget bruk
Egenutnytting jakt:
antall og alder på dyra
Uttak ved til privat
Uttak ved til kår
Uttak skogsvirke - vedlikehold
Uttak skogsvirke - nybygg
Melk – antall personer i husholdningen
Poteter
Egg
Frukt og grønnsaker

Antall kg. pr. 31.12.2019
For salg
for eget bruk(såfrø, fôr)

Mengde

Kroner

Mengde

Buskapsoversikt 31.12.2019.
Dyr 31.12.2019
Antall

Mistet/døde
Antall

Til eget bruk
antall
kg.

Hester
over 4 år
Hester
inntil 1 år
Hester
inntil 2 år
Hester
inntil 3 år
Ammekuer
Kuer
Kviger over 12 mnd.
Kviger under 12 mnd.
Avlsokser
Okser
over 12 mnd.
Okser under 12 mnd.
SUM STORFE
Avlsgriser
Slakteferdige griser ca. 6 mnd.
Slaktegriser
4-5 mnd.
Slaktegriser
3-4 mnd.
Smågriser
2-3 mnd.
Smågris
under 2 mnd.
SUM GRIS
Sauer
Sauer
under 12 mnd.
SUM SAUER
Verpehøner
over 20 uker
Verpehøner
under 20 uker
Annet fjørfe, kaniner

Det er i året født:

_____________oksekalver

_____________kvigekalver

_____________griser

_____________lam

_____________føll

_____________annet

Spesielle uhell i året med buskap eller avling?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

