Boekjaar 2020
Aan te leveren specificaties samenstellingsopdracht (algemeen)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Algemeen
- Telefoonnummer mobiel
- Email adres
Organisatieschema (indien gewijzigd)
Statuten en reglementen (indien gewijzigd)
Overzicht lopende bedrijfsverzekeringen
Nieuwe langlopende contracten (bijvoorbeeld inzake huur en/of lease)
Leningovereenkomsten (indien nieuw en/of gewijzigd)
Kopieën van rapporten van gedurende het jaar gehouden
belastingcontroles

2
2.1
2.2

Saldibalans/Grootboek 1
Saldibalans per balansdatum
Grootboek(mutaties) boekjaar

3
3.1

Financiële vaste activa
Jaarrekening 2020 deelneming (indien deze niet door ons wordt
samengesteld).

4
4.1
4.2

Materiële vaste activa
Kopie van de (des) investeringsfacturen
Kopie van de specificatie materiële vaste activa uit de jaarrekening van
vorig boekjaar met daarop aangegeven welke activa niet meer aanwezig
zijn
Verplichtingen per balansdatum inzake investeringen

4.3
5
5.1
5.2

Voorraden
Specificatie van de voorraden per balansdatum
Specificatie van de incourante voorraden en berekening van de
afwaardering

6
6.1
6.2
6.3

Handelsdebiteuren
Debiteurenlijst per balansdatum
Opgave van per balansdatum nog niet gefactureerde bedragen m.b.t. het
boekjaar
Specificatie van dubieuze vorderingen

7
7.1

Effecten
Opgave van de bank inzake de effectenportefeuille per balansdatum

8
8.1

Liquide middelen
Kopieën van de meest recente kredietfaciliteiten en –overeenkomsten
1
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Uitsluitend aan te leveren indien de financiële administratie niet door Oudshoorn & Schoe plaatsvindt

Boekjaar 2020
Aan te leveren specificaties samenstellingsopdracht (algemeen)

9
9.1
9.2

Crediteuren, overlopende passiva en overige schulden
Crediteurenlijst per balansdatum
Specificatie van alle na balansdatum ontvangen facturen m.b.t. boekjaar

10
10.1

Langlopende schulden
Opgave kredietverstrekker inzake restant van de hoofdsom per
balansdatum

11
11.1

Omzet
Managementinformatie m.b.t. ontwikkeling van de brutomarge

12
12.1
12.2

Lonen en salarissen
Kopie van de afrekening pensioenverzekeraar
Indien salarisadministratie niet door Oudshoorn & Schoe plaatsvindt:
Kopie cumulatieve loonjournaalpost en verzamelloonstaat over het
gehele boekjaar

13
13.1

Diverse belastingen
Kopieën ingediende aangiften inzake:
 loonbelasting
 omzetbelasting
 dividendbelasting
Van de belastingdienst ontvangen aanslagen, beschikkingen e.d. inzake:
 vennootschapsbelasting
 loonbelasting
 omzetbelasting
 overige belastingen
Fiscale regelingen (rulings)

13.2

13.3

Aldus naar waarheid ingevuld

:

Door

:

Datum

:
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