Opplysninger til årsoppgjøret for 2018 Navn: ___________________________
Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Dette er grunnlaget for avslutningen av regnskapet og for
utfyllingen av ligningspapir og selvangivelse. Husk underskrift !

Varelager ved årets slutt:
Hvete og rug:
Bygg:
Havre:
Poteter:
Kraftfor i kg:
Høy i kg:
Rundballer av gras:
Annen silo i kg:
Halm til for : (Behandlet j/n)
Ensileringsvæske i liter:
Handelsgjødsel i kg:
Diesel i liter:
Ull i kg:
Tømmer i m3:
Grøftemateriell i kr:

Mengde i kg
Herav såvarer:
Herav såvarer:
Herav såvarer:
Herav såvarer:

stk à

kg

Buskap på bås ved årets slutt:
Kyr fra åpningsst.(gammelkyr):
Kyr tilført i året (førstegangskalvere):
Kviger over 12 måneder:
Kviger under 12 måneder:
Okser over 12 måneder:
Okser under 12 måneder:
SUM STORFE PR 31.12.2018
Avlsgriser fra åpn.st.(eldre)
Avlsgriser tilført i året(førstegangs)
Slakteferdige griser:
Slaktegriser ca 4 mnd:
Slaktegriser ca 3 mnd:
Slaktegriser ca 2 mnd:
Slaktegriser under 2 mnd:
SUM GRIS PR 31.12.2018

Materialer til nyanlegg dr.bygn i kr:
Materialer til vedlikeh. dr.bygn i kr:
Materialer til bolighus i kr:
Ved for salg i løs kbm:

Sauer fra åpningsstatus:
Sauer tilf i året(lammet i 2018):
Lam (født i 2018):
SUM SAU PR 31.12.2018:

Ved til eget bruk og kår i løs kbm:
Annet lager:

Verpehøner:
Kyllinger:
Annet fjørfe/ kaniner:
Geiter fra åpningsstatus:
Geiter tilført i året:
Geiter under 12 måneder:
Mink, rev, andre dyr:
Hester 4 år og eldre :

Uhell/ tap av buskap/avling i 2018:

Det er i 2018 født levende:
Kalver:
Føll:
Arealfordeling 2018
Korn
Oljeveskster
Grasfrøprod
Poteter
Rotvekster
Grønnsaker
Frukt og bær
Grønnforvekster
Fulldyrket eng/beite
Overfl. dyrket eng/beite
Innmarksareal i alt
Herav forpaktet

Griser:
dekar

Oppgave over
Storfe

Svin
Sau

Lam/kje:
Uttak til Privat/Kår
Privat

Ku
Kvige
Okse
Kalv
Slaktegris
Purker
Sau
Lam

Melk
Egg
Poteter
Grønnsaker
Veduttak
Diesel Til Fyring
Tømmer skog/almenning

Kår

Antall familiemedlemmer i husholdningen(medregnet kår) i 2018:
Over 70 år: ___________
10- 70 år:_____________
Under 10 år:___________
Opplysninger om bil/bilbruk:
Bilmerke:
Årsmodell:______ Reg.nr.:_______
Bilmerke:
Årsmodell:______ Reg.nr.:_______
Dersom det er ført kjørebok, må denne leveres regnskapskontoret.
Antall kilometer kjørt mellom hjem og arbeidssted i 2017:
Avstand mellom hjem og arbeidssted (en vei) km:
Avstand mellom gården og Stjørdal sentrum:
Har du bil tatt inn i næringsvirksomheten:(ja/nei)
I så fall: Kilometerstand pr 31.12.18:
og i så fall: Brukes næringbilen privat:(ja/nei)

Bensin/diesel:
Bensin/diesel:

Har De Campingvogn, snøscooter, fritidsbåt etc. Oppgi merke, årsmodell og antatt salgsverdi.

Kårtakere:
Navn:
Navn:

Barn født i 2001 eller senere, og andre som De forsørger:
Navn
Fødselsnr

fødselsnr:
fødselsnr:

Inntekt

Andre opplysninger:
Har De boligsparing for ungdom (BSU):_______________ Innskudd i 2018:_____________
Har De i 2018 mottatt tippe-, lottogevinster, eller andre gevinster til en verdi av kr 100.000,- eller
mer tilsammen ? Hvis ja, oppgi beløp: kr.____________________
Har De i 2018 mottatt arv eller gave til en verdi av kr 100.000,- eller mer til sammen ?
Hvis ja, oppgi beløp: kr______________________

Dato:........................
Underskrift: ...............................................................................

