
 

Balansgegevens per 31 december 2017 
 
 
Cliënt Klantnummer 
 Naam  
 Woonplaats 
 
 
 
1. Aanwezig kasgeld (inclusief tegoedbonnen) 
 
 
2. Goederenvoorraad gewaardeerd tegen verkoopprijs inclusief BTW 
 
 

Omschrijving Bedrag in Euro 
Kranten  

Tijdschriften  

Boeken  

Strips  

Tabakswaren  

C.D.'s/Audio  

Wenskaarten  

Posters  

Boekenbonnen/krantenbonnen  

Postzegels  

Strippenkaarten  

Telefoonkaarten  

Computer-supplies  

Snoep  

Staatsloten/Lotto/Krasloten  

Overige artikelen  

  
 
*Laatste overzicht rekening-courant bijsluiten. 
  

 
 
 

 
 



 

3. Voorraad verpakkingsmaterialen  
 
 
4. Nog te ontvangen factureren. 
 
 Werden er eind 2017 goederen aan u geleverd en/of diensten voor 

u verricht waarvoor u nog geen rekening heeft ontvangen? 
 Zo ja, door wie en voor welke bedragen? 
 

Naam Plaats 
Bedrag excl. 
BTW in Euro 

   

   

   

   

   

   
 
 
5. Investeringsverplichtingen 
 
 Heeft u eind 2017 nog verplichtingen op u genomen m.b.t. 

investeringen in bijvoorbeeld gebouwen, machines, inventaris, 
auto's, etc.? 

 Zo ja, gaarne opgave van: 
 
Datum aangaan 
verplichting 

Afleverings- 
datum 

Investerings- 
Bedrag in Euro 

Aanbetalings- 
Bedrag in Euro 

Datum 
aanbetaling 
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