INVENTARISATIELIJST AGRO PER 31 DECEMBER 2021
Levende have (anders dan rundvee, varkens en pluimvee)
Ander vee
550 Ooien
551 Overige schapen
600 Geiten
601 Geitenlammeren en opfokgeiten
900 Konijnen
….. Paarden
….. Veulens
….. Nertsen

………
………
………
………
………
………
………
………

Voorraden
Hooi
Stro
Krachtvoeders
- ………………..
- ………………..
Kunstmest

………
………
………
………
………
………

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

………
………
………
……… m3
………

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

Met betrekking tot de voorraden ruw- en krachtvoer kunt u, indien er sprake is van een melkveebedrijf,
de overzichten van de BEX meesturen (indien u als melkveehouder gebruik maakt van de BEX).
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: ………………………………………………

Auto

Kenteken(s) van beschikbare auto('s):

Indien privé-auto, gereden zakelijke kilometers:
km
km
km

Vergunningen
Zijn er wijzigingen in vergunningen geweest?
Gewerkte uren
Aantal gewerkte uren
O
O
O
O
O

O ja

O nee

door uzelf:
Aantal gewerkte uren door partner/ander:
0 - 524 uren
O 0 - 524 uren
525 - 874 uren
O 525 - 874 uren
875 - 1224 uren
O 875 - 1224 uren
1.225 - 1.750 uren
O 1.225 - 1.750 uren
meer dan 1.750 uren
O meer dan 1.750 uren

Aantal personeelsleden: …………………………….
Thuiswonende kinderen
voorletters geboortedatum
…........... …..................
…........... …..................
…........... …..................
…........... …..................

meewerkend
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee

kinderbijslag
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee

studiefinanciering
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee

Privé-gebruik/-verbruik
Verbruikt u producten die binnen uw onderneming zijn geproduceerd?
Soort product:

Aantal/kg:

O ja

zorgtoeslag
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee
O ja O nee

O nee

Geschatte marktwaarde:
€
€
€

Zijn er afzonderlijke meters voor energie- en waterverbruik voor privé en uw onderneming?
O ja
O nee

Buitengewone lasten
Volgt er iemand in het gezin een dieet op doktersadvies?
Zo ja: welk dieet?

O ja

O nee

Overige opmerkingen
Indien u andere van belang zijnde gegevens heeft, kun u deze hieronder kort omschrijven.

Overige gegevens
Vermeld hier uw huidig e-mailadres, zodat informatie en advies digitaal
naar u kunnen worden verzonden.

Gaat akkoord met gebruik van dit e-mailadres door AEC Limburg B.V.
voor het toezenden van informatie

O ja

O nee

Voor de adequatie en juiste verwerking van uw jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting willen wij
graag van u ontvangen (indien voor u van toepassing) een kopie van onderstaande items:
-

Overzicht geregistreerde varkens- en/of pluimveerechten per 31-12-2021.
(Definitieve) beschikking betalingsrechten 2021.
Veesaldokaarten 2021 en/of I&R - overzichten 2021.
Standen ledenkapitaal, efecten e.d. per 31-12-2021.
Hypotheken /leningen per 31-12-2021. (zowel zakelijk als prové)
Overeenkomsten die in 2021 zijn afgesloten.
Nieuwe vergunningen
Sluitende kilometeradministratie van bedrijfsauto('s)
Urenregistratie (ter onderbouwing 1.225 uren)
Jaaropgaves lonen en/of uitkeringen van 2021.
Financiele overzichten met bankafschriften en saldi per 31-12-2021 van de bank van u en
uw minderjarige kinderen (zowel zakelijk als privé)
- Overzicht beleggingen 2021 inclusief saldi per 31-12-2021.
- WOZ-aanslag van 2021 (waardepeildatum 01-01-2020)
- Polissen van verzekeringen; arbeidsongeschiktheid, levensverzekering, kapitaalverzekering,
bedrijfsverzekeringen, en particuliere verzekeringen.
- Gecombineerde opgave 2021 (RVO).
- Uittreksel van Kamer van Koophandel (indien nog niet in ons bezit).
- Aanvragen en beschikkingen VAMIL/MIA of EIA (indien voor u van toepassing).
- Facturen/bonnen van ziektekosten als de uitgaven hoog zijn.
- Voorlopige en definitieve beschikkingen zorgtoeslag, vastgesteld in 2021.
- Voorlopige en definitieve beschikkingen kindgebonden budget/kindertoeslag, vastgesteld in 2021.
- Voorlopige en definitieve beschikkingen kinderopvangtoeslag, vastgesteld in 2021.

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:

