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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

.

2018

Naam van de rechtspersoon Resirest B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon Duiven

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 66803276

Handelsnamen ResiRest B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Micro

Straatnaam NL Hackfortallee

Huisnummer NL 1

Postcode NL 6921JT

Vestigingsplaats NL Duiven

Landnaam, ISO NLD

.

Informatie over de rapportage

.

2018

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 1 januari 2018

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 31 december 2018

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 1 september 2016

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 31 december 2017

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Type grondslag Fiscaal

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 18 februari 2020

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 18 februari 2020

Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke
onjuistheden (J/N)

Nee

.
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Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

.

31 december 2018 31 december 2017

Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Overige vaste activa € 2.381 € 350

Totaal van vaste activa
_________

€ 2.381
_________

€ 350

Vlottende activa

Overige vlottende activa € 13.748 € 18.873

Totaal van vlottende activa
_________

€ 13.748
_________

€ 18.873

Totaal van activa
_________

€ 16.129
_________

€ 19.223

Passiva

Eigen vermogen € -189.637 € -112.317

Schulden € 205.766 € 131.540

Totaal van passiva
_________

€ 16.129
_________

€ 19.223

.

Ondertekening van de jaarrekening

.

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen G. Kroos

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.
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