
Rapportage

Rendiz Hospitality Holding B.V. (Panningen)

 Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft  1 juli 2020

 Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft   31 december 2021

 Jaarrekening vastgesteld (J/N)   Ja

 Datum van vaststelling van de jaarrekening   29 december 2022
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Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon Rendiz Hospitality Holding B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon Panningen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 78447593

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de
wettelijke groottecriteria

Klein

Straatnaam NL Industrieterr Panningen

Huisnummer NL 4

Postcode NL 5981NK

Vestigingsplaats NL Panningen

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening
betrekking heeft

1 juli 2020

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening
betrekking heeft

31 december 2021

Startdatum van de voorgaande periode waarop de
jaarrekening betrekking heeft

30 juni 2019

Einddatum van de voorgaande periode waarop de
jaarrekening betrekking heeft

30 juni 2020

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Type grondslag Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 29 december 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 29 december 2022

Heraanlevering van het document op basis van
inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

E-mailadres deponeringen@baat.nl
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Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

Euro

31 december 2021 30 juni 2020

Balans voor of na resultaatbestemming Na

resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.295

Financiële vaste activa 33.077

Totaal van vaste activa 36.372

Vlottende activa

Vorderingen 141.737

Liquide middelen 61.572 6

Totaal van vlottende activa 203.309 6

Totaal van activa 239.681 6

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 6 6

Overige reserves 42.747

Totaal van eigen vermogen 42.753 6

Langlopende schulden 1.322

Kortlopende schulden 195.606

Totaal van passiva 239.681 6
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Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Rendiz Hospitality Holding B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 78447593), statutair

gevestigd te Panningen (feitelijk gevestigd op Industrieterrein 4 te Panningen) bestaan voornamelijk uit: het

behalen van zoveel mogelijke maatschappelijke impact door het verzorgen en exploiteren van een integrale dag

voorziening, waarbij onder integrale dag voorziening wordt verstaan het bieden van, voor iedereen, toegankelijke

voorzieningen in een of meer wijken of in een stad als geheel.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslag van materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd

met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een

eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of

vervaardigingskosten.

Grondslag van financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 

worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden 

opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de

nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslag van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 

verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als 

interestlast verwerkt.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten

indien materieel. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste

waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslag van omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslag van overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Grondslag van financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van banken, leningen en rekeningen-courant.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële

beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze

deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Rendiz Hospitality Holding B.V. geldende

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
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Balans

Vorderingen

Uitsplitsing

Euro

31 december 2021

Totaal van vorderingen 141.737

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over vorderingen met een looptijd langer dan een jaar

Er zijn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

Aandelenkapitaal

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 6 gewone aandelen nominaal € 1,00

Overige reserves

Informatieverschaffing over overige reserves

Het ingehouden deel van het jaarresultaat over 2020-2021 bedraagt 42747.

Langlopende schulden

Uitsplitsing

Euro

31 december 2021

Totaal van langlopende schulden 1.322
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Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

1 juli 2020 - 31 december 2021

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
werkzaam buiten Nederland

0

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de
periode

0

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger P.H.A. Broekmans

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder

of commissaris

Peter Broekmans B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en

commissarissen

Panningen

Datum van de ondertekening door bestuurders en

commissarissen

29 december 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger V.J.M. Kersten

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder

of commissaris

Kersten & Janssen Holding B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en

commissarissen

Panningen

Datum van de ondertekening door bestuurders en

commissarissen

29 december 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

SHA256: 63CEEFFE8242D00B8A8115CFD08B8431DDE1AE8332D9146960F3CFC864AA1209
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