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BALANSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2018 (M.K.B.-BEDRIJVEN) 

 

Bedrijfsnaam : ............................................................................................. 

 

 

Voorraden per 31 december 2018 (waarderen op inkoopprijs exclusief omzetbelasting) 

 
Omschrijving Aantal  Prijs/stuk Totaal bedrag Waarvan incourant 

............................. ...........  € ................ € ............................. .................................... 

............................. ...........  € ................ € ............................. .................................... 

............................. ...........  € ................ € ............................. .................................... 

............................. ...........  € ................ € ............................. .................................... 

............................. ...........  € ................ € ............................. .................................... 

............................. ...........  € ................ € ............................. .................................... 

 

N.B. Denk ook aan voorraad emballage  indien van toepassing. 

(eventueel te specificeren op bijlage of middels een geautomatiseerd voorraadoverzicht). 

 

 

Onderhanden werken per 31 december 2018 

 
Tevens verzoeken wij u een gespecificeerde lijst van de onderhanden werken bij te voegen (gespecificeerd per project in kostprijs 

van de gebruikte materialen, gewerkte uren per werknemer en reeds gefactureerde bedragen) en de hiervoor per ultimo 2018 aan 

afnemers reeds gefactureerde termijnen. 

 

     bestede uitbesteed gefactureerde 

Proj.nr. bestede uren tarief p.u. materialen werk  termijnen incl. fact.nr. 

........... ............................. ................ ................ ............................. ...................... ........... 

........... ............................. ................ ................ ............................. ...................... ........... 

........... ............................. ................ ................ ............................. ...................... ........... 

........... ............................. ................ ................ ............................. ...................... ........... 

........... ............................. ................ ................ ............................. ...................... ........... 

 

 

Gegevens inzake uw kinderen            

voorletters (-naam) geboortedatum  BurgerSofiNr.  soort opleiding  thuiswonend recht op studiefin.  

          kinderbijslag aangevraagd 

  

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 

............................... ......-......-............  ............................... ............................... JA / NEE JA / NEE JA / NEE 
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Bedrijfskosten welke door u zijn betaald uit het huishoudgeld. 

 

 Totaal bedrag in 2018 

(werk)kleding € ................ 

Wasmiddelen en schoonmaakmiddelen € ................ 

representatiekosten (incl. koffie, thee, koeken) € ................ 

kosten waakhond € ................ 

.............................................. € ................ 

Wij raden u aan de uitgaven voor het bedrijf via het huishoudgeld zoveel mogelijk te beperken en zorg te dragen voor originele 

facturen.  

 

 

Investeringen 

Lopen er ultimo 2018 nog investeringen of materiële vaste activa in bestelling waarvoor de verplichtingen in 2018 zijn aangegaan, 

maar waarvan de levering in 2019 zal plaatsvinden? Zo ja, graag een kopie van de offerte/factuur/opdrachtbevestiging  meesturen. 

 

 

Auto’s (privévermogen, auto staat niet op uw balans vermeld) 

merk en type auto kenteken in bezit van/tot gereden km km km-stand  

   km 2018 privé zakelijk per 31-12-2018 

 

1..................................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018  ................... ................... ................... ................... km 

2..................................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018  ................... ................... ................... ................... km 

3..................................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018  ................... ................... ................... ................... km 

Wij verzoeken u een rittenstaat van de zakelijk gereden kilometers bij te voegen. De zakelijke kilometers kunnen tegen € 0,19 
per kilometer in uw onderneming gedeclareerd worden. 
 

Auto’s (zakelijk/bedrijfsvermogen, auto staat op uw balans vermeld)  

merk en type auto kenteken in bezit van/tot gereden km km km-stand  voor 

   km 2018 privé zakelijk per 31-12-2018 personeel 

 

1............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

2............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

3............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

4............................................... ................... ....-..... t/m ....-.... 2018 ................ ................ ................ .......................km JA / NEE 

Voor zakelijke auto’s geldt dat als er meer dan 500 kilometer privé gereden wordt met de zakelijke auto, dat afhankelijk van type 

auto een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen geteld moet worden. Kilometers voor woon-werkverkeer kunnen als 

zakelijke kilometers worden aangemerkt. Indien u geen bijtelling wenst, verzoeken wij u een volledig bijgehouden 

kilometeradministratie bij te voegen, dan wel bij uw administratie te bewaren, waaruit blijkt dat u met betreffende auto minder dan 

500 kilometer privé heeft gereden. Vermeldt u hierbij hoeveel kilometer woon-werkverkeer zijn begrepen in de zakelijke kilometers. 

 


