
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESCHRIJVING AFSPLITSING  
behorende bij  
……………………… B.V.  
te  
……DAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
BESCHRIJVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:334 BW 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN 
 
De heer ………..., geboren op … …………  wonende te …………. te ……….., 
aandeelhouders van de te …………... gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ………………………... B.V. (na afsplitsing te wijzigen in …………………... 
B.V.) 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 

 Dat ter voldoening van het bepaalde in artikel 2:334 BW in verband met de afsplitsing van 
vermogen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ………………………. B.V een beschrijving is opgemaakt,  

 dat de af te splitsen vermogensbestanddelen, zoals opgenomen in de bijlage bij deze 
beschrijving, een waarde vertegenwoordigen van € …….. 

 
VERKLAREN ALS VOLGT: 
a.  dat voormelde beschrijving betrekking heeft op de toestand per 1 januari/1 juli 201...; 
b.  dat de bestaande vennootschap schulden en voorzieningen afsplitst tot de bedragen 

waarvoor deze in de beschrijving zijn opgenomen; 
c.  datde waardering van de af te splitsen activa en passiva is geschied op basis van de in de 

bijlage vermelde en in Nederland in het maatschappelijk/fiscale verkeer als aanvaardbaar 
beschouwde waarderingsgrondslagen. 

 
Aldus gedaan en getekend te ……………dam, … ……………. 201... 
 
 
 
 
___________________ 
De heer ………………. 
  



 Bijlage bij de afsplitsingsbeschrijving ………………… B.V. 
 d.d. .1 januari/1 juli 201… 
 
 
ACTIVA € € 
 
Immateriële vaste activa 
Goodwill   60.923 
 
Materiële vaste activa 
Andere vaste bedrijfsmiddelen   50.030 
 
Financiële vaste activa 
Overige vorderingen 109.161 
 
Vlottende activa 
Debiteuren 179.994 
Overige vorderingen   25.466 
 _______ 
 205.460 
 
Liquide middelen 235.582 
 
 
PASSIVA 
 
Voorzieningen 
Voor latente belastingverplichtingen   -10.318 
 
Schulden op lange termijn 
Bank   -10.000 
 
Schulden op korte termijn 
Crediteuren     -2.137 
Belastingen en premies sociale verzekeringen   -13.835 
Overige schulden -264.302 
 ________ 
 -280.274 
 ________ 
Waarde van de af te splitsen activa en passiva  360.564 
 ====== 
  



 Toelichting op de afsplitsingsbeschrijving ……………… B.V. 
 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
Voor zover hierna niets anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
Goodwill, betaald aan derden, wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op 
basis van de maximale fiscale levensduur/geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen dan wel 
tegen de bedrijfswaarde (impairment) indien deze laatste lager is. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met een op basis van 
geschatte levensduur bepaalde afschrijving/ fiscale afschrijvingsvereiste bepaalde afschrijving. 
 
Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening 
houdend met mogelijke oninbaarheid. 
 
Voorzieningen  
Latente belastingverplichting  
Dit betreft de reservering van de verschuldigde belasting over de overeengekomen goodwill/ de 
stille reserves. Deze latentie is berekend tegen …%, rekening houdend met contante waarde van 
de belastingverplichtingen.  
Of:  
Latente belastingverplichting  
Dit betreft de reservering van de verschuldigde belasting over de herwaardering van het 
wagenpark/…………/de deelneming/de overeengekomen goodwill. Deze latentie is berekend 
tegen …%, rekening houdend met contante waarde van de belastingverplichtingen.  
En/Of:  
Lijfrenteverplichting  
Door de oprichter is een lijfrente bedongen bij inbreng van diens onderneming. De bepalingen 
zullen worden vastgelegd in een aparte akte. 
 
Langlopende schulden  
Leningen o/g Bank C  
Bij inbreng betreft dit een lening verstrekt door Bank C ter financiering van de 
bedrijfsactiviteiten. De rente bedraagt bij aanvang van de vennootschap …%.  
 
De aflossingsverplichtingen van bovengenoemde financieringen voor het komende boekjaar zijn 
opgenomen onder de kortlopende schulden.  
 
Kortlopende schulden  
Leningen o/g bank A  
Bij inbreng betreffen dit een tweetal leningen verstrekt door de bank A ter financiering van 
<<doel financiering>>.  
De rente bedraagt bij aanvang van de vennootschap …%.  
 
Lease B B.V.  
Dit betreft een verstrekte financiële lease ter financiering van een <<doel financiering>>.  
Bij aanvang van de vennootschap zijn nog … termijnen verschuldigd. 


