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INVENTARISLIJST 2019

Geachte heer/mevrouw,

Voor de afronding van uw boekhouding hebben wij diverse gegevens nodig om tot een correcte jaarrekening en
fiscale aangifte te komen. Door middel van deze lijst vragen wij een deel van deze gegevens bij u op. Tevens
vindt u hierin een checklist terug, zodat u voor uzelf kunt controleren of u alle gegevens bij ons heeft aangele-
verd. Wij kunnen uw boekhouding tegen scherpe tarieven verzorgen, maar dat kan alleen als de boekhouding
netjes en compleet wordt aangeleverd. Graag zouden we dan ook zien dat u deze lijst zo volledig mogelijk
invult en z.s.m. bij ons inlevert !

Naast uw complete boekhouding van 2019 zouden wij tevens graag enkele maanden overlopende boekhouding
ontvangen i.v.m. de overlopende posten. Denkt u eraan dat ook van de privé bankrekeningen alle afschriften
moeten worden ingeleverd. Mocht u de bankafschriften niet op papier ontvangen, denkt u er dan om dat u deze
tijdig uitprint i.v.m. de beperkte periode dat u ze nog kunt afdrukken. Op onze website staat nu een instructie
voor het uitprinten van bankafschriften van de Rabobank en ABNAMRO.

Op onze website zijn veel-benodigde formulieren en andere nuttige informatie te vinden. Deze kunt u vinden op
www.woldendorp.net. Uiteraard kunt u deze formulieren ook gewoon bij ons kantoor opvragen.

1. Bedrijfsgegevens

Grootte van het bedrijf in 2019
Eigendom ha
Pacht/huur ha
Erfpacht ha
Totaal ha

Bouwplan 2019:
Suikerbieten ha ha
Tarwe ha ha

ha ha
ha ha
ha ha
ha Verhuurd aan derden ha
ha Gebouwen / erf ha
ha Totaal ha

Naam:

Adres:

Woonplaats:

mailto:info@woldendorp.net


Voorraad grond- en hulpstoffen per 31-12 (denkt u er aan ook de waarde in te vullen)

Soort Hoeveelheid in kg Waarde totale hoeveelheid (excl. btw)
Krachtvoer

Kunstmest

Brandstof

Voorraad gereed product per 31-12 (denkt u er aan ook de waarde in te vullen)

Soort Hoeveelheid in tonnen Waarde totale hoeveelheid (excl.btw)
Aardappelen

Tarwe

Gerst

Veestapel per 31-12

Koeien Aantal
Melkkoeien
Vaarzen 2-3 jaar
Pinken 1-2 jaar
Kalveren 0-1 jaar
Stieren > 2 jaar
Stieren 1-2 jaar
Stieren 0-1 jaar

NB voor de koeien ontvangen wij bij voorkeur de “veesaldokaart” van CRV van 1-1-2019 t/m 31-12-2019

Schapen
Ooien > 1 jaar
Lammeren < 1 jaar
Rammen > 1 jaar

Varkens
Zeugen
Opfokzeugen
Biggen bij zeug Gemiddelde leeftijd:                weken
Gespeende biggen Gemiddelde leeftijd:                weken
Beren
Vleesvarkens Gemiddelde leeftijd: weken

Pluimvee

Paarden



Vervoersmiddelen – ZAKELIJKE AUTO

Merk,
type Kenteken

Kilome-
terstand
31-12

Verklaring
uitsluitend za-
kelijk gebruik
ingevuld
JA/NEE

Wordt er
privé in
gereden?
JA/NEE

Indien van
toepassing
door wie
wordt er
privé in gere-
den?

Aantal liters ge-
tankt uit diesel-
tank op het bedrijf
in het afgelopen
boekjaar?

Indien u meer auto’s heeft kunt u daarvan de gegevens invullen bij ‘overig’, aan het eind van het document.

Vervoersmiddelen – PRIVÉ AUTO

Merk,
type Kenteken

Kilome-
terstand
31-12

Wordt er zake-
lijk in gereden?
JA/NEE

Aantal zakelijk ge-
reden kilometers

Aantal liters getankt uit
dieseltank op het bedrijf
in het afgelopen boek-
jaar?

Indien u meer auto’s heeft kunt u daarvan de gegevens invullen bij ‘overig’, aan het eind van het document.
De kilometers die u opgeeft, dient u bij een eventuele controle op papier te kunnen aantonen.
Let op dat ook wanneer u een privé auto heeft, u wel alle kosten (tankbonnen, reparatiefacturen, etc.) bij de
boekhouding voegt voor een eventuele BTW teruggave. Dit is alleen nodig wanneer u zakelijke kilometers met
de auto rijdt.

Familieleningen / overige schulden

In de kolom “rente” graag vermelden hoeveel rente er wordt betaald of, indien er geen rente wordt betaald,  hoe-
veel rente er op de schuld bijgeschreven moet worden. Graag ook vermelden of de rente betaald wordt of dat
deze bijgeschreven moet worden.

Omschrijving Saldo per 1-1 Saldo per 31-12 Rente
Rente bijgeschreven
of betaald



2. Privé gegevens voor de fiscale aangifte

Gegevens van uw kinderen die in 2019 meer dan 6 maanden inwonend waren:

Voorletter(s) Geboortedatum

3. Checklist

Zijn onderstaande zaken bijgevoegd (indien van toepassing)? Ja N.v.t. Nee

Zijn alle privé banken /effecten/ rekeningen ingeleverd (alle afschriften over
het desbetreffende jaar)?

Alle jaaropgaven van andere inkomsten

Jaaropgaven van effectenportefeuilles
NB dus ook van zaken als ledenkapitaal Agrico, Avebe, CVA’s en obligaties
CSM en ledenkapitaal melkfabriek

Is de overlopende boekhouding bijgevoegd? (alle nota’s die betrekking heb-
ben op 2019 maar pas later binnenkomen / betaald worden)

Hypotheekoverzichten

Jaaropgaven banken van de kinderen die op 1 januari 18 jaar of jonger waren

Jaaroverzicht in 2019 betaalde lijfrentepremies

Jaaroverzicht in 2019 betaalde premies AOV

Indien er nieuwe familieleningen bij zijn gekomen of onroerende zaken zijn
aan- of verkocht dan zijn hiervan de (notaris-) aktes en overige afrekeningen
nodig.

Overzicht kilometers i.v.m. ziektekosten (bezoek arts/ ziekenhuis etc.) 2019.
Graag op een aparte lijst bijvoegen.

Overzicht zelf betaalde (niet vergoede) ziektekosten, voorgeschreven door de
huisarts.

Het taxatieverslag van de WOZ-waarde van het onroerend goed (wanneer u
deze niet in het bezit heeft kunt u deze opvragen bij de gemeente. Dit moet
jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.)

Indien u een pakketverzekering heeft graag de polisbladen bijvoegen.
Indien er nieuwe familieleningen bij zijn gekomen of onroerende zaken zijn
aan- of verkocht dan zijn hiervan de (notaris-) aktes en overige afrekeningen
nodig.

Wanneer u zakelijk rijdt in uw privé auto ontvangen wij van de kilometers
graag een overzicht. Indien u niet privé rijdt in de zakelijke auto ontvangen
wij hiervan graag de kilometeradministratie. Tenzij u in bezit bent van een
verklaring uitsluitend zakelijk gebruik.



4. Overige aandachtspunten

Zijn er schenkingen geweest?
Door wie of aan wie en hoeveel?

Hoeveel contant geld was er in kas op 31-12-2019?

Voor bedrijven met vee
- CR-delta code veemanager
- Inlogcode Rendac (of uitdraai Rendac van de opgehaalde dode
- dieren)

Is er een huisslachting geweest? Zo ja, hoeveel en wat was de waarde per
dier?

Wanneer u levert aan AVEBE:
Gebruikersnaam en inlogcode om in te loggen

Wanneer u levert aan een melkfabriek:
Gebruikersnaam en inlogcodes om in te loggen

Moeten de huwelijkse voorwaarden worden bijgewerkt? Ja N.v.t. Nee

5. Overige opmerkingen
Indien u nog opmerkingen of andere relevante informatie voor ons heeft kunt u dat hier vermelden.
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