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Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon
2021
Naam van de rechtspersoon

ViaZorg B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Goes

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

22056758

Handelsnamen

ViaZorg B.V.

.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Micro

2021
Fruitlaan

Huisnummer NL

4

Postcode NL

4462EP

Vestigingsplaats NL

Goes

Landnaam, ISO

Nederland

.

Straatnaam NL

.

Informatie over de rapportage

2021
Titel van het document

Publicatiestukken 2021 ViaZorg B.V.

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

1 januari 2021

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2021

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2020

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2020

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

30 mei 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

30 mei 2022
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Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

31 december 2021
Balans voor of na resultaatbestemming

31 december 2020

Na resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Overige vaste activa
Totaal van vaste activa

€0

€ 1.148

_________

_________

€0

€ 1.148

Vlottende activa
Overige vlottende activa
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€ 800.861

€ 728.980

_________

_________

€ 800.861

€ 728.980

_________

_________

€ 800.861

€ 730.128

€ 456.291

€ 453.421

Passiva
Eigen vermogen
Schulden
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar
Totaal van schulden

€ 276.707

_________

€ 344.570

€ 276.707

_________

_________

€ 800.861

€ 730.128

.

Totaal van passiva

€ 344.570

_________

.

Ondertekening van de jaarrekening
2021

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

M.W. Roose-van Duijn
Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

Stichting Viazorg

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Goes

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

30 mei 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris
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