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€ €

Informatie over de rapportage

Titel van het document Publicatiestukken 2016 Stichting Beroepsonderwijs
GO-College

Startdatum van de huidige financiële
rapportageperiode

2016-01-01

Einddatum van de huidige financiële
rapportageperiode

2016-12-31

Startdatum van de voorgaande financiële
rapportageperiode

2015-01-01

Einddatum van de voorgaande financiële
rapportageperiode

2015-12-31

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee
Type grondslag Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document EUR
Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening 2017-03-27

Contactpersoon voor deze rapportage [presentatie]
Soort contactpersoon Ondernemer
Voornamen J.
Geslachtsnaam de Jong
Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de
contactpersoon

Stichting Beroepsonderwijs GO-College

Telefoonnummer 0187750834
E-mailadres, volledig info@gocollege.nl

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon Stichting Beroepsonderwijs GO-College
Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid
Zetel van de rechtspersoon Oude-Tonge
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 55466036
Handelsnamen Stichting Beroepsonderwijs GO-College
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de
wettelijke groottecriteria

Klein

SBI-code 94997

Adres van de rechtspersoon [presentatie]
Straatnaam NL Boezemweg
Huisnummer NL 13
Huisnummer toevoeging S
Postcode NL 3255MC
Vestigingsplaats NL Oude-Tonge
Landnaam, ISO Nederland
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Balans compleet

Balans voor of na resultaatbestemming
Balans voor of na resultaatbestemming Na

Balans

Activa

Vlottende activa

Vorderingen 13.649 12.036
Liquide middelen 24.659 26.155
Vlottende activa 38.308 38.191

Activa 38.308 38.191

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal -84.805 -87.412
Eigen vermogen -84.805 -87.412

Langlopende schulden 79.500 79.500
Kortlopende schulden 43.613 46.103
Passiva 38.308 38.191

Algemene toelichting

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Beroepsonderwijs GO-College bestaan voornamelijk uit:

Het verzorgen van beroepsonderwijs in samenwerking en afstemming met regionale bedrijven in het kader van
de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en/of andere onderwijswetten; kleinschalig scholen te stichten
waar leerlingen zich thuis voelen; om in nauwe samenwerking met het beroepenveld: 

1. een contextrijke leeromgeving te creëren; 
2. aan te sluiten op bedrijfsprocessen; 
3. verbinding te leggen tussen theorie en praktijk; 
4. te borgen dat er gewerkt wordt met actuele kennis.

Algemene toelichting: Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit
Het eigen vermogen van vennootschap is per 31 december 2016 negatief. Hierdoor bestaat er een
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit
van het geheel van de werkzaamheden van vennootschap.
Met het oog op de continuïteit van de onderneming heeft het bestuur per brief gedateerd 9 februari 2016 een
toelichting gegeven op de toekomstverwachting en de te verwachte resultaten 2016. Op basis van deze
gegevens was de verwachting is dat de positieve ontwikkeling in leerlingaantal en resultaat zich in het jaar
2016 voortzet en in 2016 een klein positief resultaat geboekt zou kunnen worden. Deze verwachting is
uitgekomen.

In het jaar 2017 wordt op grond van de verwachte in- en uitstroom van leerlingen een zodanige omzet
verwacht dat in 2017 wederom een positief resultaat gehaald kan worden en dat de verbetering van het
resultaat zich verder voortzet.

Verder zijn de door derden verstrekte financieringen aan de stichting ten bedrage van ultimo 2016 
€ 69.500 tot ultimo 2022 en € 10.000 tot ultimo 2024 niet opeisbaar. 
De in de onderhavige  jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
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Grondslagen voor de waardering van activa

en passiva

Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
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.
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. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

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.
Grondslag van omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
Grondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesreke-
ning, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 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 ondertekening door

bestuurders en commissarissen

Naam J. de Jong
Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
Naam van de vertegenwoordiger indien een
organisatie optreed als bestuurder of commissaris

Stichting Beroepsonderwijs GO-College

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Oude-Tonge

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

2017-03-27

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

Naam G.T. Kan
Soort bestuurder of commissaris Commissaris (huidig)
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Naam van de vertegenwoordiger indien een
organisatie optreed als bestuurder of commissaris

Stichting Beroepsonderwijs GO-College

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Oude-Tonge

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

2017-03-31

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

Naam P. Blok
Soort bestuurder of commissaris Commissaris (huidig)
Naam van de vertegenwoordiger indien een
organisatie optreed als bestuurder of commissaris

Stichting Beroepsonderwijs GO-College

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Oude-Tonge

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

2017-03-31

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

Naam Th. E. Bolta
Soort bestuurder of commissaris Commissaris (huidig)
Naam van de vertegenwoordiger indien een
organisatie optreed als bestuurder of commissaris

Stichting Beroepsonderwijs GO-College

Locatie van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

Oude-Tonge

Datum van de ondertekening door bestuurders en
commissarissen

2017-03-31

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

Taxonomie:  kvk-rpt-jaarverantwoording-2016-nlgaap-klein-publicatiestukken Pagina 4 van 4


	Informatie over de rapportage
	Informatie over de rechtspersoon
	Balans
	Toelichting op de jaarrekening - Algemene toelichting
	Toelichting op de jaarrekening - Algemene toelichting: Continuïteit
	Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
	Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
	Ondertekening van de jaarrekening



