Thuiswonende kinderen

voorletters:

geboortedatum:

meewerkend: kinderbijslag:

studiefinanciering: zorgtoeslag:
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Privé-gebruik/-verbruik
Verbruikt u producten die binnen uw onderneming zijn geproduceerd? O ja O nee
Soort product:

Aantal/kg:

Geschatte marktwaarde:

……………………………………………

………………………………

€

,-

……………………………………………

………………………………

€

,-

……………………………………………

………………………………

€

,-

Zijn er afzonderlijke meters voor energie- en waterverbruik voor privé en uw onderneming?
O ja O nee
Overige opmerkingen
Indien u andere van belang zijnde gegevens heeft, kun u deze hieronder kort omschrijven.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Van de onderstaande overzichten ontvangen we graag een kopie:
- Laatste C.O.S.-overzicht referentiejaar 2014/2015 (=melkveehouderij).
- Overzicht geregistreerde varkens- en/of pluimveerechten per 31-12-2014.
- Definitieve beschikking toeslagrechten 2014.
- Veesaldokaarten 2014 en/of I&R-overzichten 2014.
- Eindvoorraden levende have en veeverloop (eventueel volgens uw eigen managementsysteem/systemen.
- Standen ledenkapitaal, effecten e.d. per 31-12-2014.
- Jaaroverzichten geleverde producten 2014 door leveranciers.
- Jaaroverzichten geleverde producten 2014 aan afnemers.
- Overzicht van de voorraad mest per 31-12-2014 (overzichten Bex en/of mestbalans).
- Wachtwoorden en gebruikerscodes van CR Delta (indien nog niet in ons bezit).
- Financiële overzichten 2014 inclusief saldi per 31-12-2014 van de bankrekeningen en/of -leningen
(ook van de minderjarige kinderen).
Als de overzichten digitaal worden ontvangen van de bank dan zorgen voor archivering op eigen
computersysteem.
- Overzicht beleggingen 2014 inclusief saldi per 31-12-2014.
- Jaaropgaven lonen en uitkeringen 2014.
- WOZ-aanslag van 2014, inclusief taxatieverslag (opvragen bij gemeente).
- Bankafschriften van privé-bankrekeningen.
- Polissen van verzekeringen: arbeidsongeschiktheid, levensverzekering, kapitaalverzekering,
bedrijfsverzekeringen en particuliere verzekeringen.

INVENTARISATIELIJST PER 31 DECEMBER 2014
Levende have
Rundvee, varkens en pluimvee
Zie andere pagina aan te leveren overzichten.
Ander vee
550 Ooien
551 Overige schapen
600 Geiten
601 Geitenlammeren en opfokgeiten
900 Konijnen
….. Paarden
….. Veulens
….. Nertsen
….. Nertsenvellen
Voorraden
Hooi
Stro
Krachtvoeders
- ………………..
- ………………..
Kunstmest

Voorraad aangekocht ruwvoer
Gras
……… ha ……… m3
Maïs
……… ha ……… m3
………………………… ……… ha ……… m3
………………………… ……… ha ……… m3
………………………… ……… ha ……… m3
………………………… ……… ha ……… m3

………
………
………
………
………
………

Ruwvoeders:
Eigen gewonnen gras
Eigen gewonnen maïs
Overig: …………..
Organische mest
Eieren

………
………
………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
……… m3
………

De gegevens vermeld in de vragenlijst worden gebruikt bij de opdracht tot het samenstellen van het
financieel verslag. De gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Datum: …..-……-…………
Naam: …………………………………………..

