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Hjelpeskjema til årsoppgjøret 2021
I dette hjelpeskjemaet skal du fylle ut nødvendige opplysninger til årsoppgjøret vedrørende varelager og evt. dyr, bil,
samt andre opplysninger som regnskapsfører trenger.

Mengde BeløpBeløp Mengde
Varelager 1.1.2021 Varelager 31.12.2021

Oppgave over varelager 31.12.2021

 

            

            

            

Daa DaaTilgjengelig areal: Arealet er brukt til:

Opplysning om arealbruken siste sommer (2021)

Eiendommen(e)s totale dyrkede areal

+ Leid areal

-  Bortleid areal

= Sum dyrket areal

Gras/beite

Korn/oljevekster

Poteter/grønnsaker

Frukt/bær

Veksthusareal i m²

I fjor I fjor

Årsmodell
Evt. kjøp- ellerKm stand Kjørte kilometer

Oppgave over biler / bruk av privatbil i næring år 2021

pr. 31.12. i næring i år salgsdato i år
Reg.nr / bilmerke / typebetegnelse

Bokført bruk av privat bil i næring år 2020:
Bokført bruk av privat bil i næring år 2019:

 km
 km

Oppgave over privat uttak, og uttak til kår,  av produkter fra jord- og skogbruk

Produkt

Melk

Poteter

Ved Hus som fyres med ved:

Ant. 10-69 år Ant.< 10 år Ant. > 70 år

Hus som fyres med ved:

Ant. 10-69 år Ant.< 10 år Ant. > 70 år
Uttak til pr ivat bruk Uttak til kår



Ant. 1 .1. Ant. 31.12.Kjøpt Solgt

Oppgave over dyretall 31.12.2021

Kyr fra åpningsstatus

Kyr tilført i året

Kviger over 12 mnd.

Kviger under 12 mnd.

Født Til privat Mistet

Okser over 12 mnd.

Okser under 12 mnd.

Ammekyr fra åpningsstatus

Ammekyr tilført i året
Avlsokser

Sum storfe

Avlsgriser fra åpningsstatus

Avlsgriser ti lført i året (> 6 mnd.)

Geiter tilført i året (> 9 mnd)

Geiter fra åpningsstatus

Sum sauer

Sauer under 12 mnd

Sauer tilført i året (> 12 mnd)

Sauer fra åpningsstatus
Sum griser

Smågriser under 2 mnd.

Slaktegriser ca. 2 mnd.

Slaktegriser ca. 3 mnd.

Slaktegriser ca. 4 mnd.

Slakteferdige griser

Sum hester

Hester under 4 år

Hester over 4 år

Sum fjørfe

Gjess

Kalkuner

Ender

Slaktekyllinger

Broilere
Kyllinger under 20 uker

Verpehøner over 20 uker

Sum geiter

Geiter under 9 mnd.

Skjema returneres i utfylt stand til regnskapsfører Uvdal Regnskapsservice AS så snart som mulig.

dato sign


