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Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister
23-05-2014
31-12-2015

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon
Informatie over de rechtspersoon
Naam van de rechtspersoon

Bres Realisatie B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap

Zetel van de rechtspersoon

Breda

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

60817399

Handelsnamen

Bres Realisatie B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke
groottecriteria

Klein

SBI-code

Technisch speur- en ontwikkelingswerk

Contactpersoon voor deze rapportage
Soort contactpersoon

Ondernemer

Voornamen

A.A.J.

Geslachtsnaam

Jansen

Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de
ondertekenaar

Bres Realisatie B.V.

Telefoonnummer

0619162941

E-mailadres

adde1952@casema.nl

Informatie over de rapportage
Titel van het document

Publicatiestukken 23 mei 2014 tot en met 31
december 2015 Bres Realisatie B.V.

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode

23-05-2014

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode

31-12-2015

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

J

Rapportageperiode afwijkend van een jaar, reden van afwijking

Het bedrijf is dit boekjaar gestart.

Rapportageperiode afwijkend van een jaar, effect op
vergelijkende cijfers

De cijfers over de vorige periode betreffen
de openingsbalans en zijn derhalve niet
vergelijkbaar.

Type grondslag

Commercieel

Rapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of Enkelvoudig
op een groep van maatschappijen
Rapporteringsvaluta

Euro

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

J

Datum van vaststelling van de jaarrekening

12-05-2017

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

N

Toelichting , Enkelvoudig
2014-05-23
2015-12-31
Toelichting
Algemene toelichting
Activiteiten
Adres van de rechtspersoon
Straatnaam NL

Overakkerstraat

Huisnummer NL

200

Postcode NL

4834XP

Vestigingsplaats NL

Breda

Regionaam

Noord-Brabant

Gegevens op datum 12-05-2017
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2014-05-23
2015-12-31
Landnaam, ISO

Nederland

Balans, Enkelvoudig , Commercieel
23-05-2014
31-12-2015

31-12-2015

.

.

Balans
Balans voor of na resultaatbestemming

Na
resultaatbestemming

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

€1.000

Vlottende activa

€1.000

Activa

€1.000

Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal

€1.000

Eigen vermogen

€1.000

Passiva

€1.000

Toelichting op de jaarrekening - Algemene grondslagen voor verslaggeving, Enkelvoudig , Commercieel
2014-05-23
2015-12-31
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemene grondslagen
Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de
balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva, Enkelvoudig , Commercieel
2014-05-23
2015-12-31
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslagen voor de waardering van activa
Vlottende activa, grondslag
Vorderingen, grondslag
Vorderingen, grondslag

Gegevens op datum 12-05-2017

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat, Enkelvoudig , Commercieel
2014-05-23
2015-12-31
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Belastingen, grondslag
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, grondslag De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winsten-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen
uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.

Toelichting op de jaarrekening - Aandelenkapitaal: Uitsplitsing , Enkelvoudig , Commercieel
31-12-2015

.

Aandelenkapitaal, uitsplitsing
Aandelenkapitaal, gestort en opgevraagd kapitaal

€1.000

Ondertekening van de jaarrekening, A.A.J. Jansen
23-05-2014
31-12-2015
A.A.J. Jansen

.

Ondertekening door bestuurders en commissarissen,
toelichting
Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de bestuurder of Coöperatieve Vereniging BRES U.A.
commissaris
Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Breda

Ondertekend door bestuurder of commissaris J/N

J

Ondertekening van de jaarrekening, D.W.G. Borgers
23-05-2014
31-12-2015
D.W.G. Borgers

.

Ondertekening door bestuurders en commissarissen,
toelichting
Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de bestuurder of Coöperatieve Vereniging BRES U.A.
commissaris
Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Breda

Ondertekend door bestuurder of commissaris J/N

J

Ondertekening van de jaarrekening, P.M.M. Schoenmaker
23-05-2014
31-12-2015
P.M.M. Schoenmaker

.

Ondertekening door bestuurders en commissarissen,
toelichting
Soort bestuurder of commissaris

Gegevens op datum 12-05-2017

Bestuurder (huidig)
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23-05-2014
31-12-2015
P.M.M. Schoenmaker

.

Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de bestuurder of Coöperatieve Vereniging BRES U.A.
commissaris
Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Breda

Ondertekend door bestuurder of commissaris J/N

J

Niet presenteerbare gerapporteerde feiten
23-05-2014
31-12-2015
venj-bw2-dm:CommercialMember
venj-bw2-dm:SeparateMember
venj-bw2-dm:ShareCapitalMember

.

Eigen vermogen, stortingen door aandeelhouders
Voetnoten

Gegevens op datum 12-05-2017

€1.000

Meldingen
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