
 

KLAAR VOOR DE JAARREKENING?!?! 

Hieronder vind je een handige checklist, zodat je alle gegevens die nodig zijn voor het maken van de 

jaarrekening tegelijk kunt aanleveren bij jouw accountant. Digitaal maar dat spreekt voor zich 

tegenwoordig. 

Of handig voor jezelf wanneer je het zelf doet (RESPECT). 

 

 
O Boekhouding compleet en op datum. Denk aan: afschriften bank, kasstaten, inkoop- en 

kostenfacturen, verkoopnota’s. 
O Overzichten van: kolommenbalans, grootboek en beginbalans. 

 
 

 
O Investeringen gedaan in bedrijfsmiddelen? De rekeningen hiervan. Bij investeringen in of 

verkoop van onroerende goederen ook de kopie van de notariële akte.  
O Een eigen bedrijfspand? Kopie van de WOZ-waarde in 2018. 
O Overzicht van openstaande posten op 31 december 2018. Debiteuren (nog te ontvangen 

bedragen), crediteuren (nog te betalen bedragen) en posten die mogelijk oninbaar zijn 
(dubieuze debiteuren). 

O Opgaaf van bedragen die na 31 december 2018 zijn ontvangen en die betrekking hebben 
op 2018. Dit geldt ook voor nog openstaande betalingen. 

O Ben je per 31 december 2018 rechten en / of verplichtingen aangegaan voor 2019? Denk 
hierbij aan een investeringsverplichting, een juridisch proces, een claim of een 
garantieverplichting.  

O Opgaaf van de waarde van de voorraad (inkoopprijzen). 
O Bankafschrift(en) met het saldo op 31 december 2018. 

 
 
 

O Heb je een lening bij de bank? Jaaropgaaf van de bank met de stand van de lening per 31 
december 2018 en de betaalde rente over het boekjaar. 

O Uitsplitsing maken van het saldo Kruisposten. 1 
O BTW aangiften van 2018. 

 
 
 

O Overzicht verzamelloonstaat en cumulatieve loonjournaalpost over 2018. 
O Overzicht aangifte loonheffing over december 2018. 
O Afrekennota’s pensioenfonds. 

 
 

                                                           
1 De categorie Kruisposten is een grootboekrekening die wordt gebruikt om geld tussen de kas en de bank, of twee 

bankrekeningen onderling, uit te wisselen. Het gaat hierbij wel om rekeningen van jezelf, dus niet het overboeken van een 

geldbedrag naar de rekening van iemand anders. De reden dat je hier een speciale tussenrekening voor gebruikt is dat je 

niet direct op de twee bankrekeningen mag boeken. 

https://www.informer.nl/boekhouden-wiki/wat-is-grootboekrekening/

