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1  Algemeen  

1.1 - Telefoonnummer mobiel: 06-………………… 

- Email-adres                     : ……………………. 

 

1.2 Overzicht lopende bedrijfsverzekeringen  

1.3 Nieuwe langlopende contracten (bijvoorbeeld inzake huur en/of lease)  

1.4 Leningovereenkomsten (indien nieuw en/of gewijzigd)  

   

2  Saldibalans/Grootboek 1  

2.1 Saldibalans per balansdatum  

2.2 Grootboek(mutaties) boekjaar  

   

3  Financiële vaste activa  

3.1 Opgave deelneming melkcoöperatie per balansdatum alsmede afschriften 

melkcoöperatie ontvangen gedurende boekjaar 

 

   

4  Materiële vaste activa  

4.1 Kopie van de (des) investeringsfacturen  

4.2 Kopie van de specificatie materiële vaste activa uit de jaarrekening van 

vorig boekjaar met daarop aangegeven welke activa niet meer aanwezig 

zijn 

 

4.3 Verplichtingen per balansdatum inzake investeringen  

4.4 Per balansdatum aanwezige levende have:  

……..Stieren (graag met leeftijd) 

……..Melkkoeien, kalfkoeien, code 100 

……..Vrouwelijk jongvee (ouder dan 1 jaar), code 102 

……..Vrouwelijk jongvee (jonger dan 1 jaar), code 101 

……..Zeugen 

……..Varkens 

……..Biggen 

……..Rammen 

……..Schapen 

……..Lammeren 

……..Kippen 

……..Paarden 

 

 

4.5 Kopie van uw veesaldokaart   

   

5   Voorraden  

5.1 Voorraden veevoeder en ruwvoer per balansdatum  

5.2 Overige voorraden per balansdatum   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uitsluitend aan te leveren indien de financiële administratie niet door Oudshoorn & Schoe plaatsvindt 
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aan Oudshoorn 

& Schoe 

 

6  Vorderingen  

6.1 Opgave melkcoöperatie/-fabriek inzake nabetaling melkgeld in volgende 

boekjaar (voorschot +definitief).  

Specificatie toeslagrechten en beheervergoedingen 2019 en het bedrag 

ontvangen in 2020. 

 

 

 

 

   

7 Liquide middelen  

7.1 Kopieën van de meest recente kredietfaciliteiten en –overeenkomsten  

   

8 Crediteuren, overlopende passiva en overige schulden  

8.1 Crediteurenlijst per balansdatum  

8.2 Specificatie van alle na balansdatum ontvangen facturen m.b.t. boekjaar  

   

9 Langlopende schulden  

9.1 Opgave kredietverstrekker inzake restant van de hoofdsom per 

balansdatum  

 

   

10 Omzet  

10.1 Opgave jaaromzet melkcoöperatie/-fabriek  

   

11 Lonen en salarissen (indien van toepassing)  

11.1 Kopie van de afrekening pensioenverzekeraar  

    

12 Diverse belastingen  

12.1 Kopieën ingediende aangiften inzake: 

 omzetbelasting 

 loonbelasting (indien van toepassing) 

 

 

12.2 Van de belastingdienst ontvangen aanslagen, beschikkingen e.d. inzake: 

 omzetbelasting 

 loonbelasting (indien van toepassing) 

 

 

Overige van belang zijnde gegevens of opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


