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Jaarverslag
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Informatie over de rapportage en de rechtspersoon
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Informatie over de rechtspersoon

24 mei 2018 - 31 december 2019
Naam van de rechtspersoon

SolaRoad B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Delft

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

71718672

Handelsnamen

SolaRoad B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Micro
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

Straatnaam NL

Anna van Buerenplein

Huisnummer NL

1

Postcode NL

2595DA

Vestigingsplaats NL

's -Gravenhage

.

SBI-code

.

24 mei 2018 - 31 december 2019

.

Informatie over de rapportage

24 mei 2018 - 31 december 2019
24 mei 2018

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2019

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

4 mei 2020

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

8 juli 2020

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

Nee

.

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft
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Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans
31 december 2019
Balans voor of na resultaatbestemming

Voor resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Overige vaste activa

€ 6.264

_________
Totaal van vaste activa

€ 6.264

Vlottende activa
Overige vlottende activa

€ 799.563

_________
Totaal van vlottende activa

€ 799.563

_________
Totaal van activa

€ 805.827

Passiva
Eigen vermogen

€ 365.491

Schulden
Schulden met een looptijd langer dan een jaar
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar

€ 100.000
€ 340.336

_________
Totaal van schulden

€ 440.336

_________
€ 805.827

.

Totaal van passiva
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