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STATUSLISTE 2016 
 

 

 Værdi af varelager, opgjort pr. 31/12 2016  

 (Specifikation bedes vedlagt jf. næste side)  

   

 Værdi af igangværende arbejde pr. 31/12 2016  

 (Specifikation bedes vedlagt jf. næste side)  

   

 Debitorer pr. 31/12 2016 (tilgodehavende fra kunder m.v.)  

 (Specifikation bedes vedlagt jf. næste side)  

   

 Kreditorer pr. 31/12 2016 (vare- og omkostningsgæld)  

 (Specifikation bedes vedlagt jf. næste side)  

   

 Optalt kassebeholdning 31/12 2016 (jf. næste side)  

   

   

 Autodrift:  

 Antal kørte km. I alt (2016)  

 Antal kørte km. erhvervsmæssigt  

 (Hvis der er ført kørerbog vedlægges denne)  

   

 TastSelv kode, virksomhed (alternativ autorisation)  

   

 TastSelv kode, privat (alternativ autorisation)  

   

 TastSelv kode ægtefælle, privat (alternativ autorisation)  

   

 Diverse årsopgørelse og lignende fra private ind – og udlån  

   

 Kvitteringer for indbetaling af pensioner,   

 herunder virksomhedspension  

   

 Dokumentation eller opgørelse af håndværkerfradrag  
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Yderligere oplysning 
(Er der modtaget eller ydet gaver, arvet, vundet i lotto eller er man blevet skilt, gift, er der foretaget private investeringer 

eller lignende, bedes det ligeledes oplyst 
 

 

 

Varelager: Pr. 31. december 2016 skal varelageret være talt op. 

Varelagerets værdi skal kunne dokumenteres ved en 

optællingsliste, hvor de enkelte varer er anført med enhed, 

antal, pris og samlet værdi. Varelageret skal optages til 

anskaffelsespris, hvis ikke andet er aftalt. 

 

Igangværende 

arbejde 

Her opgøres værdien af udført arbejde, som ikke er 

faktureret pr. 31. december 2016. Det samlede antal timer 

ganges med den normale uddebiteringssats. 

 

Debitorer Der skal pr. 31. december 2016 udarbejdes en liste over alle 

tilgodehavender hos kunder, også selvom de er på vej til 

inkasso. Hvis der er konstateret et helt eller delvist tab på en 

kunde, bedes dette oplyst, da der er fradrag både i moms 

og skat når tabet er konstateret. Dette skal dog kunne 

dokumenteres. 

 

Kreditorer Alt vare- og omkostningsgæld skal pr. 31. december 2016 

opgøres på en liste, fordelt mellem vare og omkostninger. 

 

Kassebeholdningen Kassebeholdningen skal optælles pr. 31. december 2016. 

Udover mønter og sedler, skal checks, Dankort notaer, m.m. 

optælles. Hvis man ikke er i besiddelse af en 

kassebeholdning skal der anføres kr. 0. 
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