Navn:
Adresse:
Telefonnr:
Epost:

Hjelpeskjema til årsoppgjøret 2018
I dette hjelpeskjemaet skal du fylle ut nødvendige opplysninger til årsoppgjøret og levere oss
senest 10/3-2019.Ved behov for å gi flere opplysninger, feks. bytte av privatbil, motorsykkel,
campingvogn, 4-hjuling, hytte, hus mv. kan eget ark benyttes.
Oppgave over varelager 31.12.2018
Varelager 1.1.2018
Mengde
Beløp

Varelager 31.12.2018
Mengde
Beløp

Oppgave over biler/bruk av privatbil i næring år 2018
Reg.nr/bilmerke/typebetegnelse

Årsmodell

Km stand
pr. 31.12

Kjørte kilometer
i næring i år

Evt. kjøp- eller
salgsdato i år

Lønn
De av dere som har arbeidstakere er det viktig at vi får alle lønnsbilag, inkludert bilag vedr.
bilgodtgjørelse, pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, telefonregninger på ansatte.
Vi ber om at dere sjekker med forsikringsselskapet deres om dere kommer inn under ordningen
med obligatorisk tjenestepensjon(OTP) og tegner nødvendige avtaler.
Oppgave over privat uttak, og uttak til kår, av produkter fra jord- og skogbruk
Produkt

Uttak til privat bruk
Ant. 10-69 år
Ant.<10 år
Ant.>70 år

Ant. 10-69 år

Uttak til kår
Ant.< 10 år

Ant. > 70 år

Melk
Poteter
Ved

Hus som fyres med ved:

Hus som fyres med ved:

Opplysninger om kårbolig (for de som har det)
Bruksareal med takhøyde over 190 cm
Under 60 m²

60-100 m²

Mangler innlagt
bad eller wc?

Avstand kommunesenter over 15 km?

Over 100 m²

Sett kryss i korrekte kolonner

Opplysninger om arealbruken siste sommer (2018)
Tilgjengelig areal:

Daa

Arealet er brukt til:

I fjor
Eiendommen(e)s totale dyrkede areal
+ Leid areal
– Bortleid areal
= Sum dyrket areal
Veksthusareal i m²

I fjor
Gras/beite
Korn/oljevekster
Poteter/grønnsaker
Frukt/bær

Oppgave over dyretall 31.12.2018
Ant. 1.1

Født

Kjøpt

Til privat

Solgt

Mistet

Kyr fra åpningsstatus
Kyr tilført i året
Kviger over 12 mnd.
Kviger under 12 mnd.
Okser over 12 mnd.
Okser under 12 mnd.
Ammekyr fra åpningsstatus
Ammekyr tilført i året
Avslokser
Sum storfe
Avlsgriser fra åpningsstatus
Avlsgriser tilført i året (> 6 mnd.)
Slakteferdige griser
Slaktegriser ca. 4 mnd.
Slaktegriser ca. 3 mnd.
Slaktegriser ca. 2 mnd.
Smågriser under 2 mnd.
Sum griser
Sauer fra åpningsstatus
Sauer tilført i året (> 12 mnd.)
Sauer under 12 mnd.
Sum sauer
Geiter fra åpningsstatus
Geiter tilført i året (> 9 mnd.)
Geiter under 9 mnd.
Sum geiter
Verpehøner over 20 uker
Kyllinger under 20 uker
Broilere
Slaktekyllinger
Ender
Kalkuner
Gjess
Sum fjørfe
Hester over 4 år
Hester under 4 år
Sum hester
Ta sumprøve for å sjekke at tallene stemmer: Dyretall 1.1 + fødte + kjøpte – solgte – mistet = dyretall 31.12.

NB!! Våre hjemmesider www.varnaregnskap.no er alltid oppdatert med nyheter og aktuell
informasjon.

______________
Dato

______________________________________
Signatur

Ant. 31.12

