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OP TE LEVEREN SPECIFICATIES   

                                                    

Bedrijf : ………… 

 
 N&S Cliënt Op te leveren specificaties 

1   Bijwerken van permanente informatie (voor zover gewijzigd) 

- Uittreksel Kamer van Koophandel  

- Kopie aandeelhoudersregister  

- Statuten  

- Kopie (standaard) huurcontract c.q. kopie eigendomsbewijs 

- Legitimatie directie/aandeelhouders  

- (Lang)lopende (huur/lease/verkoop) contracten 

- Pensioen 

- Pandakte / rekening-courant overeenkomst 

- Overzicht auto’s van de zaak en berijders (cataloguswaarde, periode, 

privé/zakelijk) 

 

2   Kopieën notulen bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen. 

Kopieën rapportages/begrotingen 2013/2014 

  

3   Kopieën van de meest recente kredietfaciliteiten en –overeenkomsten 

 

4   Beschikkingen en (voorlopige) aangiften vennootschapsbelasting 

 

5   Liquide middelen 

- Kopie van laatste en eerste dagafschrift 
 

6   Materiële vaste activa 

- Kopie facturen van alle investeringen 

- Specificatie desinvesteringen inclusief achterliggende documentatie 

 

4   Voorraden en onderhanden projecten 

- Specificatie voorraden per 31/12 

- Specificatie onderhanden projecten per 31/12 

 

5   Debiteuren 

- Specificatie afkomstig vanuit de debiteuren subadministratie met aansluiting op 

het grootboek per 31/12 
- Opgaaf (moeilijk)oninbare vorderingen inclusief toelichting  

 
6   Overige vorderingen 

- Specificatie van overlopende posten 2013/2014 (zoals vooruitbetaalde kosten, 

nog te ontvangen opbrengsten) 

- Kopieën van onderliggende bewijsstukken van posten >= € 1.000,-. 

 

7   Crediteuren 

- Specificatie afkomstig vanuit de crediteuren subadministratie met aansluiting op 

het grootboek per 31/12 
 

8   Langlopende schulden/vorderingen 

- Specificatie van alle langlopende schulden/vorderingen 

- Bevestiging (bijvoorbeeld jaaroverzicht) van de openstaande verplichtingen per 

31/12 inzake lening- en leaseovereenkomsten door financieringsmaatschappij(en) 

- Indien de vorderingen na balansdatum zijn geïncasseerd: kopie bankafschrift met 

ontvangen betalingen > € 1.000,-. 
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 N&S Cliënt Op te leveren specificaties 

9   Overige schulden  

- Specificaties van de overlopende posten 2013/2014 (zoals nog te ontvangen 

facturen, vooruitontvangen bedragen, te crediteren bonussen etc.) 

 

10   Belastingen en premies sociale verzekeringen 

- Overzicht aangiften omzetbelasting en loonheffingen boekjaar 

- Kopie afrekeningen 2013 en/of oudere jaren door Timeos/ BTER 

- Kopie naheffingen/correctie omzetbelasting en/of loonheffingen en/of Zvw  

 

11   Gelieerde partijen / groepsmaatschappijen 

- Specificatie van onderlinge doorberekeningen 

- Aansluiting rekening-courant verhouding met gelieerde partijen / 

groepsmaatschappijen 

 

12   Lonen en salarissen 

- Aansluiting grootboekrekeningen lonen en salarissen met verzamelloonstaat / 

jaarloonjournaalpost 2013 

 

13   Overige bedrijfskosten 

- Achterliggende documentatie van bijzondere uitgaven en baten 

 

14   Financiële baten en lasten 

- Specificatie ontvangen en betaalde interest over 2013 

 

15   Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

- Specificatie en achterliggende documentatie niet uit de balans blijkende 

verplichtingen 

- Overzicht van (lopende) juridische procedures 

 

16   Lijst met gebeurtenissen na balansdatum 

 

17   Getekende opdrachtbevestiging samenstellen jaarrekening 2013 

 

 

 

 

 

 


