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START-/CHECKLISTA ÖVER BOLAGSHANDLINGAR NY KUND
TAR MED TILL VISIONLINE FÖRSTA RÅDGIVNINGSMÖTET

En start- och checklista till första mötet mellan VisionLine och ny kund.
Samtliga handlingar nedan tas med till VisionLine vid första besöket, handlingarna är
nödvändiga för att vi skall kunna ge er som kund maximalt stöd & en bra konsulthjälp:

▪

Kopia reg-bevis för bolaget

▪ Kopia F-skatt år 2013

▪

Kopia moms-reg bevis från SKV

▪ Kopia bolagsdeklaration tax 2012

▪

Kopia senaste årsredovisning samt revisionsberättelse

▪

Kopia senaste styrelsemötesprotokoll

▪

Kopia senaste bolagsstämmoprotokoll

▪

Kopia aktuell aktiebok

▪

Kopia aktuellt anläggningsregister
(ALR måste finnas enligt
Aktiebolagslagen, innehåller lista över samtliga bolagets maskiner,
inventarier, fordon och datorer)

▪

Kopia samtliga bolagets försäkringsbrev

▪

Kopia bolagets samtliga hyresavtal för lokaler

▪

Senaste löpande balans- och resultatrapport

▪

Senaste upprättade reskontralistor för kunder och leverantörer
(Om bolaget har reskontra. Måste vara daterade samma datum som
balans- och resultatrapporterna.)

Kopia senaste bolagsordning

▪ Kopia aktuella aktiebrev

En diskett/mail med en
uppdaterad aktuell SIE-4 fil
är att föredra!
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▪

Kopia skattekontoutdrag, från Skattemyndigheten tidsperioden:
– Nuvarande räkenskapsår, fram till och med aktuellt datum.

▪

Kopia eventuella leasingkontrakt & kontrakt med avbetalningsköp

▪

Kopia anställningsavtal med personal

▪

Kopia senast upprättade K10-blanketter för aktieägarna.
(Innehåller bl a uppgifter om utdelningsberäkningar & anskaffningsvärden)



ID-handling för kontroll av bolagets firmatecknare/ verkliga ägare.
Denna kontroll är vi ålagda enligt Penningtvättlagen att genomföra
med samtliga nya klienter.

Välkommen till oss!

VisionLine
Auktoriserade redovisningskonsulter SRF
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