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BESCHRIJVING INBRENG 
behorende bij de inbreng in 
 
…………………B.V. 
 
te 
 
………………… 
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BESCHRIJVING INBRENG 
 
 
DE ONDERGETEKENDE: 
 
De heer ……………, geboren op………… 19…te …………….,wonendeaan de 
……………,te …………….., hierna te noemen “de Inbrenger” 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 

 dat ondergetekende door hem ter volstorting van één nieuwuit te geven aandeel/ van ….. 
(zegge: ……….) aandelen(van nominaal  € …………per aandeel) in het aandelenkapitaal 
van ……………… B.V.te ……………zal worden ingebracht … aandelen (van nominaal 
€ … per aandeel)van ………………B.V. gevestigd te ………………/de eenmanszaak 
…………… gevestigd te ……………… gebaseerd op de situatie per 1 januari 201…,/een 
auto van het merk …….. uitvoering ……… met kenteken/De onroerende zaak gelegen 
aan ………………., kadastraal bekend ………..,etc. 
 

 dat de inbrenger houder is van alle aandelen van …………….. BV en dat hij het 
voornoemde vermogensbestandeel wil inbrengen in zijn BV. 

 

 dat artikel 2:204b van het Burgerlijk Wetboek voor een dergelijke situatie een beschrijving 
vereist van hetgeen wordt ingebracht; 

 
VERKLAART ALS VOLGT: 
 
Door de heer ………………wordt ingebracht … aandelen (van nominaal € … per aandeel) 
………………B.V. gevestigd te ……………/de eenmanszaak …………… gevestigd te 
…………/de automet kenteken …………, merk ……….. uitvoering ………./de onroerende 
zaak gelegen aan ………. Kadastraal ……..;  
De waarde van deze inbreng blijkt uit een aan deze akte gehechte balans  per 1 januari 201…met 
daaraan toegevoegd de toelichting op de toegepaste waarderingsgrondslagen, bestaande in totaal 
uit … pagina's. 
 
Aldus verklaard en ondertekend te …………, …………… 201… 
 
 
De Inbrenger 
 
 
 
 
 
__________________ 
De heer …………: 
Namens ………./ voor zichzelf 
 
  



   

Pagina 3 van 8 

…………………B.V.  te ………………. 
 
Balans per 1 januari201.. 
 
 
    1 januari 
    201…   
    € € 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 

Immateriele vaste activa 
Goodwill        000.000 
 
Materiele vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en –terreinen      00.000 
 
financiële vaste activa 
Deelneming …………… B.V. 
gevestigd te         000.000 
        _________ 
        000.000 
       ========= 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
Aandelen kapitaal (1 aandeel nominaal € 0 per aandeel)       00.000 
Agioreserve        0.000 
Herwaarderingreserve        000.000 
Overige reserves        000.000 
        ________ 
        000.000 
       ======== 
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Toelichting op de beschrijving inbreng ex artikel 2:204b B.W. 
 
Algemene waarderingsgrondslagen voor de (inbreng-)balans 
Voor zover hierna niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale 
waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
Dit betreft de meerwaarde van de ingebrachte onderneming. Deze zal in 10 jaar ten laste van het 
resultaat gebracht worden. 
 
Materiële vaste activa 
Deze worden gewaardeerd tegen reële waarde onder aftrek van verrichte afschrijvingen welke zijn 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De ………….. zijn geherwaardeerd op 
basis van een uitgevoerde taxatie op … ………… 201… door …………….. 
 
Financiële vaste activa 
Hieronder is opgenomen … aandelen (à € … nominaal per aandeel) …………… B.V.  te 
…………………. Deze deelneming is gewaardeerd op netto vermogenswaarde gebaseerd op de 
situatie per 1 januari 200… blijkens de balans van de deelneming tegen actuele waarden. 
 
Debiteuren 
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening voor dubieuze posten wordt niet 
nodig geacht. 
 
Eigen vermogen 
Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € ………………, waarvan € 000.000 wordt 
geplaatst en volgestort middels inbreng. De aandelen hebben een nominale waarde van € … per 
stuk. 
 
De inbreng is bepaald onder toepassing van artikel 3.65 van de Wet op de Inkomstenbelasting 
2001 (zogenaamde geruisloze inbreng). 
 
Voorzieningen 
 
Latente belastingverplichting 
Dit betreft de reservering van de verschuldigde belasting over de herwaardering van het 
wagenpark, de deelneming en de overeengekomen goodwill. Deze latentie is berekend tegen 
20%, rekening houdend met contante waarde van de belastingverplichtingen. 
 
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 A 
Bij inbreng betreffen dit een tweetal leningen verstrekt door de bank A ter financiering van 
<<doel financiering>>.  
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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. 
 
De aflossingsverplichtingen van bovengenoemde financieringen voor het komende boekjaar zijn 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
Kortlopende schulden 
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Rekening-courant oprichter 
Dit betreft een toegestane creditering voor belastingschulden en afrondingen, verschuldigd aan 
de oprichter de heer Naam. 
 
 


