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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de
afspraak gemaakt dat uw Staten van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het
jaarverslag ontvangen. ln lijn met deze afspraak ontvangt u bijgaand het Jaarverslag
en Jaarrekening 2017 'Wij investeren in ontwikkeling' van de NV Noordelijke Ontwik-
kelings Maatschappij (NOM). Het jaarverslag is door de Algemene vergadering van
Aandeelhouders op 20 april201B goedgekeurd en is voorzien van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant.

Relatie met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort uit de relatie tussen het Jaar-
verslag 2017 van de NV NOM en de provinciale doelstellingen. De inzet van de NV
NOM is gericht op het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland
door het stimuleren van duurzaam winstgevende economische activiteiten. Dat doet
de NV NOM door het tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal, acquisitie en re-
tentie van bedrijven en innovatie. Daardoor draagt de NV NOM b¡j aan realisatie van
de navolgende provinciale doelstellingen: bevorderen economisch ecosysteem, ver-
sterken projectontwikkeling en business development en de Noordelijke en grens-
overschrijdende econom ische samenwerking.

Het jaarverslag is opgedeeld in het verslag van de raad van commissarissen (RvC) en
de directie, een toelichting op de behaalde resultaten en de Jaarrekening 2017. ln het
verslag van de RvC geeft de RvC aan dat zijin 2017 uitgebreid aandacht heeft be-
steed aan aspecten als risicomanagement, privacy dataveiligheid en aan Human
Resource Management. ln 2018 zal de RvC blijvend aandacht schenken aan alle as-
pecten van bedrijfsvoering. De directie is in het verslag over 2017 positief over de
resultaten van het in 2016 in gang gezette veranderingstraject om de klant meer



2

centraal te stellen. Volgens de directie is de NV NOM steeds beter in staat haar
regierol te vervullen.

Uit het jaarverslag blijkt dat de NV NOM in 78 bedrijven heeft geïnvesteerd en dat de
NV NOM in het kader van acquisitie betrokken is geweest bij tien succesvolle nieuwe
projecten. ln 2017 heeft de NV NOM voor een bedrag van € 8,1 miljoen aan uitzet-
tingen gerealiseerd. Daarmee is het gestelde doelvan € 8-12 miljoen aan uitzettingen
voor 2017 behaald. Ook met de investeringen door NOM Foreign Direct lnvestment is

het voor 2017 gestelde doel behaald (gerealiseerd € 127,1 miljoen versus beoogd
€'100 miljoen). Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2016 (€ 59,7 miljoen).

Jaarrekening 2017
ln 2017 heeft de NV NOM goede resultaten behaald. Uit de jaarrekening over 2017
blijkt dat de NV NOM over 2017 een positief resultaat heeft geboekt van € 6,01

miljoen (in 2016 was dit €. 14,47 miljoen). Het gaat daarbij om het resultaat na be-

lastingen. ln dit resultaat zijn de financiéle cijfers van het lnnovatiefonds Noord-
Nederland niet meegenomen aangezien De NV NOM hierin geen beleidsbepalende
invloed heeft. Het positief resultaat van de NV NOM is behaald door het finan-
cieringsbedrijf met de verkoop van participaties (€ 7 miljoen), ontvangen dividenden
(€ 4 miljoen) en het gevolg van de vrijval van dotaties aan voorzieningen (€.4,47

miljoen). Bij de aandelentransacties in 2016 is afgesproken dat tekorten bij het ontwik-
kelbedrijf niet langer gefinancierd mogen worden door de winst van het financierings-
bedrijf. Het tekort van het ontwikkelbedrijf over 2017 bedraagt net als in 2017 nihil. Dit
nihil resultaat wordt behaald door de overeengekomen additionele financiering (res-

terend € 2,568 miljoen) die in 20'17 hiervoor beschikbaar is gesteld. De hoogte van het
groepsvermogen:€ 65 miljoen is ten opzichte van 2016 (€ 73,6 miljoen) afgenomen.
Door een afwaardering van de deelnemingen is de marktwaarde van de participaties

afgenomen (van € 101 tot € 67 miljoen).

I nnovatiefonds Noord-Nederland BV (IFNN)
Het IFNN dat sinds 2014 in beheer is bij de NV NOM is gericht op de financiering van
innovatieve projecten die zonder deze financiering niet of moeilijk van de grond

zouden komen. ln totaal heeft het IFNN ultimo 2017 negen participaties in portefeuille

waarvan er twee nieuwe participaties in2017 zijn gerealiseerd. Van deze negen par-

ticipaties zullen in 2018 twee participaties de markt betreden met een innovatief
product. Hiernaast zijn er vijf leningen verstrekt aan bestaande participaties. De in-
vestering over 2017 komt hiermee uit op € 326.953,--. ln 2017 heeft het IFNN een

nettoverlies geleden van € 375.024,--. Dil wordt volgens afspraak afgeboekt op de
door de aandeelhouders van NV NOM verstrekte lening van € 20 miljoen.

Rrsico's

ln het Jaarverslag 2017 gaal de NV NOM uitgebreid in op de risico's en de maat-
regelen die zij treft om deze risico's te beheersen. Als belangrijkste risico's op het
strategische vlak merkt de NV NOM aan: te nauwe betrokkenheid van aandeel-
houders en verandering in wet- en regelgeving. Op het operationele niveau zijn de
risico's van belangenverstrengeling en ongevallen op de werkvloer als meest be-
langrijke risico's benoemd. Geconstateerd is dat voor het beheersen van deze risico's
beheersmaatregelen zijn ingevoerd.



3

Het grootste risico voor de provincie als deelnemer in de NV NOM is het risico dat de

marktwaarde van de participaties van de NV NOM daalt en het provinciaal deel-
nemersbelang in NV NOM moet worden afgewaardeerd. De benaderde marktwaarde
van de aandelenparticipaties komt tot stand door een cijfermatige benadering van de

marktwaarde gevolgd door meerdere financiële waarderingsmethodieken wordt uit-
gevoerd. De gevolgde benadering borgt dat de waardering gestandaardiseerd en

consistent tot stand komt.

Zoals hiervoor aangegeven, was in2017 sprake van een afwaardering van de
marktwaarde van de participaties. Bij de waardering van de aandelen van de NV NOM

is rekening gehouden met de in het addendum van 16 november 2016 overeen-
gekomen afspraken met het Rijk. Op basis van deze afspraken hebben de aandeel-
houders geconstateerd dat de marktwaarde van de aandelen in de NV NOM ultimo
2017 niel lager is dan de verantwoorde verkrijgingsprijs van €.21,5 miljoen.

Om risicodragend kapitaal aan kansrijke midden klein bedrijf-ondernemingen te
kunnen verstrekken, is door de aandeelhouders (waaronder de provincie) kapitaal
ingebracht. Bij de inbreng van dit kapitaal is aan NOM Finance als eis gesteld dat de

koopkracht van het door de aandeelhouders beschikbaar gesteld vermogen in stand
blijft. Het vermogen was in 2016 € 52,8 miljoen en is ultimo 2017 gestegen tot € 58,8
miljoen in 2017 . Door de positieve resultaten over 2016 en 201 7 is het vermogen van
de NV NOM groter dan het doelvermogen. Daarmee is bereikt dat NV NOM na aftrek
van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat ten minste gelijk is
aan het inflatiepercentage (doelvermogen).

Toe ko m stige o ntw i kke I i ng e n

Ook 2018 staat in het licht van een verbeterde dienstverlening waarin de klantvraag
centraalstaat. ln 2O18zal deze klanttevredenheid via een benchmark in beeld worden
gebracht. De vooruitzichten voor 2018 schat de directie, afgemeten aan het aantal
leads in ontwikkeling voor financiering, vestiging, uitbreiding, innovaties of combinaties
daarvan, positief in.

Voor wat betreft het IFNN verwacht de directie dat de leadstroom op gang komt en de

kwaliteit van de aanvragen toeneemt. Voor 2018 is de doelstelling voor het IFNN

€ 1.500.000,-- aan investeringen waarvan € 1.000.000,-- bij vijf nieuwe participaties.

De directie ven¡vacht dat deze doelstelling in 2018 behaald zalworden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

Bijlage: Jaarverslag 2017 NV NOM 'Wij lnvesteren in ontwikkeling'
km/coll

1

, voorzitter
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De NOM in het kort
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Raad van Commissarissen

o Prof. Dr. lr. R. Rabbinge, Voorz¡tter

o B. P. Woldring

¡ Mr. S.E. Korlhuis

o Mw. A.M,C. Kuks

r Drs.J. Kruse (non-voting member)

Bestuur

a

Drs. S. Jansen, directeur

Mr. G. Buiter, plv directeur, mðnager NOIV Finance
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a lr. S. Oosterhof, manager Foreign Direct lnvestment en Business Development

Medewerkers

Gemiddeld bedroeg het aantal medewerkers (FlE) in 2017: 42,9 (2016 38,4)

5
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen van N.V. NOM kijken wij met tevredenheid terug op het jaar 201 7. NOM heeft op vrijwel

alle doelstellingen prima gepresteerd. De medewerkers van de NOM hebben ook in 2017 laten zien dat zij met passie

aan het versterken van de economie van Noord-Nederland werken en hebben daar een significante bijdrage aan

geleverd.

De NOM slaagt er steeds beter in deze toegevoegde waarde over het voetlicht te brengen, bijvoorbeeld door meer

aanwezig te zUn in de media. Dat doet ze over de volle breedte, zowel in de (regionale) kranten en de eigen "Nommer"

als via de website en de sociale media. Gevolg is dat de NOM door ondernemers steeds beter gevonden en vaker

ingeschakeld wordt.

De NOM heeft veel aandacht gekregen voor een aantal belangrijke projecten. Een voorbeeld daarvan is Chemport

Europe, waarbij de business development en acquisitie rondom de vergroening van de chemie in Noord-Nederland

regio-overschrtldend wordt aangepakt. ln dit project, met een nieuwe aanpak en inzet op andere markten, wordt

nadrukkel¡k de samenwerking gezocht tussen kennisontwikkeling op Campus Groningen (Rijksuniversiteit en Hanze

Hogeschool), basischemie in Delfzijl en toepassingen op Emmtec in Emmen.

Ook met de TopDutch campagne, in eerste instantie opgezet om een Gigafactory van Tesla naar Noord-Nederland te

halen, is veel positieve publiciteit behaald. lnmiddels is besloten om TopDutch als merk neer te zetten voor de

economie in Noord-Nederland en daaronder campagnes op te zetten om meer bedrijven naar de regio te halen. De

drie provincies hebben zich alle achter dit initiatief geschaard.

Een derde voorbeeld betreft de ontwikkelingen rondom High Tech Systems and Materials (HTSM). De NOM heeft in de

afgelopen jaren 2 fieldlabs ontwikkeld, Region of Smart Factor¡es en Added, die beide veel positieve resultaten

genereren en ook in de media met enige regelmaat onder de aandacht worden gebracht. Added is een nieuw te

ontwikkelen Shared Smart Factory. Dat is een hoog geautomatiseerde fabriek, waarin MKB-bedrijven hun productie

kunnen onderbrengen. Samen met Sustainder (slimme lichtarmaturen) is dit ontstaan uit het voormalige Philips

Lighting in Emmen.

ln 2017 is het traject "ondernemingen doen groeien", dat in 201 6 is ingezet, verder uitgerold. Dit traject heeft tot doel

om, nog meer dan in het verleden, de klant centraal te stellen. Dat betekent voor de organisatie van de NOM dat er

door de medewerkers van verschillende disciplines meer en beter samengewerkt gaat worden. Daarb¡ is het succes

van de onderneming die aanklopt voor ondersteuning, het doel. Wij zien dat dit steeds vaker succesvol wordt toegepast

en ook tot verrassende resultaten leidt. Dat versterkt ook het beeld van de NOM v¿n een organ¡satie die er niet alleen is

om ondernemingen te financieren. De NOM kijkt integraal naar wat ondernemingen nodig hebben om een volgende

stap te kunnen maken en neemt al die aspecten mee, of dat nou gaat om nieuwe huisvesting of innovaties in

productieprocessen. De NOM heeft een groot netwerk in Noord-Nederland en is dus, als geen ander, in staat partijen

met elka¿r te verbinden.

lVede dankz¡ de NOM is er in het afgelopen jaar door (Noord-Nederlandse) ondernemingen flink geìnvesteerd ¡n groei,

nieuwe faciliteiten en in innovatie waarbij tevens een groot aantal nieuwe en hoogwaardige banen is gecreeerd. Ook

voor het komend jaar ziet de p¡plijn er goed uit. De verwachting is dat ook het komend jaar de doelstellingen die de

NOM heeft afgesproken met haar aandeelhouders zullen worden gehaald.

7



ln 201 6 hebben de provincies een veel groter belang gekregen in de NOM en is ook de governance onder handen

genomen, onder andere door een afzonderlijke invester¡ngscommissie (lC) in het leven te roepen. Het afgelopen

boekjaar was het eerste jaar waarin deze nieuwe structuur heeft gefunctioneerd en daarom kunnen we nu ook verslag

doen van onze eerste observaties,

Het is ons inziens het belangrijkste dat de professionele manier waarop de NOM functioneert verder is versterkt. Het

scheiden van de functies toezicht en ¡nvesteringsbeslissingen heeft er toe geleid dat beide verbeterde aandacht kr¡gen.

De behandelingvan financieringsvoorstellen ligt nu brl de lC, waarvan de leden veel expertise in huis hebben om dit op

een goede en effectieve wUze te doen. Daardoor ligt de focus van de RvC nu meer op de governance van de NOIV. Ook

het grotere evenwicht in de samenstelling van beide organen, zowel qua leeftijd als gender, blijkt in de praktijk positief

uit te werken. Het afgelopen jaar is uitgebreid aandacht besteed aan aspecten als risicomanagement, privacy en

dataveìligheid en aan HRM. ln de huidige RvC is hiervoor de expertise ook nadrukkelijk aanwezig. ln het komende jaar

zal de RvC blilvend aandacht besteden ¿an alle aspecten van de bedrijfsvoering.

R. Rabbìnge, voorzitter Raad van Commissarissen
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Een kort overzicht van de activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2017

r De RvC vergaderde zes maal in de aanwezigheid van de directie.

o De directie heeft de RvC toegelicht hoe zij met cyber security en aangescherpte privacywetgeving

omgaat.

o De door de directie opgestelde risicoanalyse is in de RvC uitgebreid besproken.

o De RvC heeft kennis genomen van de communicatiestrategie van de NOM.

o Er werd kennis genomen van elf nieuwe financieringen uit het Aanjaagfonds. De RvC heeft '1 aan haar

voorgelegd herfinancieringsvoorstel uit het Groei & Overname fonds goedgekeurd en nam kennis van

zes aandelenverkopen waaryoor geen formele toestemming vereist was.

o Maandelijks werd de RvC geìnformeerd over mutat¡es en ontwikkelingen in de portefeuille. Tweemaal

werden de gehele portefeuille en de daaraan verbonden risico's besproken.

o Aan de hand van de kwartaalrapportages werd de financiële performance van de NOM besproken.

o ln een aantal vergaderingen is het meerjarenplan van de NOM besproken en waar nodig geamendeerd.

o De RvC is geinformeerd over ontwikkelingsprojecten en de daaraan verbonden risico's en over lopende

acq u isitietrajecten.

¡ Waar nodig zetten leden van de RvC zich in richting politiek en bestuurders om de rol van de NOM onder

de aandacht te brengen en het belang daarvan kracht b¡ te zetten.

¡ De RvC heeft eenmaal buiten de aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren en het

functioneren van de directie geëvalueerd.

Preadvies

Preadvies

Wtj adviseren de aandeelhouders om de balans, winst en verliesrekening en de toelichting op de Algemene vergadering

voor Aandeelhouders vast te stellen. lnzake het resultaat stellen wij voor de winst van € 6,1 miljoen toe te voegen aan

de overige reseryes.

Raad van Commissarissen, 20 aoril 2018

Prof. Dr. lr. R. Rabbinge, voorzitter

B.P. Woldring

Mr. S.E. Korthuis

A.M.C. Kuks

Drs.J. Kruse (non-voting member)
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De weg omhoog

ln 201-l stond de verankering van onze nieuwe strategie "Ondernemingen doen groeien" centraal. De in 201 6 ¡ngezette

verandering, waarmee we ons r¡chten op het werken vanuit klantbehoefte, is in de implementatiefase gekomen. ln de

uitwerking van deze strategie, die aansluit bij onze regie- en adviesrol, wordt de nadruk gelegd op interne

samenwerking. Nu al zien wij meer samenwerking tussen de afdelingen Finance, BD en FDl. Het creëren van een open

kantoorruimte heeft hier concreet aan bijgedragen.

De in 2016 gestarte projectgroepen gericht op het optimaliseren van de interne organisatie, zijn in 2017 succesvol

voortgezet. Zij houden zich onder andere bezig met het jn kaart brengen van de juiste competenties intern en op de

'klantreis' afgestemd accountmanagement extern. Op deze manier zUn we op meerdere aandachtsgebieden bezig een

nog meer klantgerichte organisatie te worden.

Het centraal stellen van de klant uit zich ook in een verbreding vän onze dienstverlening Flinc, waarbij we MKB-breed

ondernemers begeleiden, ook als wij zelf niets kunnen betekenen qua financiering. We zorgen dat ze op een andere

plek terecht komen waar hun vraag wel beantwoord kan worden.

ln 201-7 hebben we KPI's ontwikkeld om vanaf 2018 het succes van de gekozen strategie te kunnen monitoren. We

willen onze toegevoegde waarde als regionale ontwikkelingsmaatschappij breder inzichtelijk maken, onder andere door

het meten van de investering vanuit onze participaties, de hoeveelheid geld geïnvesteerd in R&D, de verwachte omzet

en werkgelegenheid. Daarnaast willen we in 201 8 klanttevredenheid met de gezamenlijke ROM's gaan meten via de Net

Promotor Score.

Onze reg¡erol in de regio wordt steeds sterker

Dankz¡ bovengenoemde ontwikkelingen komt onze gewenste regierol bij alle activiteiten van de NOIV steeds explicieter

tot uiting. Toch zien wij nog ruimte om dit verder te ontwikkelen. De dubbelrol die de Provincies hebben, als zowel

aandeelhouder en subsidieverstrekker, is soms nog een uitdaging. Onze kennis van wat in het MKB speelt, willen we

inzetten om de Provincies te kunnen adviseren en daarmee een nog krachtigere samenwerking te realiseren.

Resultaten in 2O17

De ingeslagen weg heeft haar eerste vruchten*afgeworpen. Het aantal leads en flnancieringen is in 2017 toegenomen.

Ultimo 2017 hebben we in totaal € 16,1 miljoen geinvesteerd in 78 bedrijven vanuit de NOM-fondsen en de fondsen in

beheer. NOM Foreign Direct lnvestment heeft eveneens haar doelen bereikt met € 121,7 miljoen aan investeringen en

256 nieuwe arbeidsplaatsen. NOM Business Development heeft de innovatie in Noord-Nederland een impuls kunnen

geven met € 15,5 miljoen aan gefinancierde projecten en daarmee de creatie van 10 nieuwe banen en een

aanmerkelijkeverstev¡gingvan de positievan de betrokken bedrijven in hun markten. De NOIV zelf sloot het jaaraf met

een winst van 6,1 miljoen. De winst is met name te verklaren door verkopen van participatÌes en dividendontvangsten.

Het balanstotaal: daalde ca. 8 miljoen t.o.v. 2016. Dit laat zich met name verklaren door verkopen van een aantal grote

participaties en de volledige aflossingvan een aantal grote leningen. Daarnaast zijn de liquide middelen iets gedaald

t.o.v. 2016. Dit komt voornamelijk door dividenduitkeringen aan de Aandeelhouders.
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Resultaat
Groe¡ & lnnovdt¡e
FDI: investeringen
BD: lnvesterir'ìgen in innovatie (gefinancierde projecten)
F: investeringen
F: investeringen vanuit forrdsen derden
Flinc: directe en indirecte rnvesteringen

Werkgelegenheid

FDl. arbeidsplaatsen
FDI: arbeidsplaatsen behouden
BD: arbeidsplaatsen
F: aantal arbeidsplaatsen brj NOM-deelnemingen
tlir¡c: aantal arbeidsplaatsen (potentieel)

Real¡sat¡ê 201 6

€ 59,1 mln

€ 21,8 mln

€4,4mln
€ 7,9 mln

€4mìn

1aa

382

€ 100 mln

€6mln
€8-i2mln

€3mln

200

1s0

€ 121 ,'l mln
€ '1 5,5 mln

€ 8,1 mln

€ 8,0 mln

€2,'7 mln

256

Doel 2017 Real¡satie 2017

2.863
150

10

2.540
118

Werken aan maatschappelijke ¡mpact

Via financiering, het aantrekken van (buitenlandse) investeringen en het faciliteren van innovatie, dragen we bij aan

economische groei en, hieraan gekoppeld, de creatie en het behoud van banen. Veel van onze pro1ecten hebben echter

een bredere maatschappel¡jke impact. Circulaire bedrijfsmodellen bijvoorbeeld, zìen wij duidelijk aan populariteit

toenemen. Wij sturen hier niet bewust op in onze investeringskeuzes, maar zien dat het N/KB dat bij ons terecht komt

vaak aan innovaties werkt die een maatschappelijke uìtdagìng adresseren. Vraagstukken rondom grote

maatschappelijke domeinen als water, zorg en biobased chemie zi.jn hier voorbeelden van,

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld geìnvesteerd rn Detact Diagnost¡cs, een bedrijf dat een baanbrekende methode

ontwikkelde die snel de aanwezigheid van ongewenste bacteriën aantoont. Bacteriële infecties vormen wereldwijd een

toenemend probleem, De technologie is niet alleen toepasbaar in de medische wereld, maar ook in bijvoorbeeld de

cosmetica- of voedingsmiddelenindustrie. Dankzij de snelle ontwikkeling van het bedrilf verstrekten we in2017 opnteuw

financiering en werden wij aandeelhouder.

Ook Web-lQ, een Gronings lT-bedrijf dat geavanceerd 'big data'speurwerk verricht op internet is een goed voorbeeld.

Zij ontwikkelt technieken voor detectie in het darkweb, het'duistere'deel van het internet, waar illegale handel in

wapens, drugs en kinderporno plaatsvindt. Deze technieken zijn een belangrijk hulpmiddel voor politie en justitie. ZiJ

krilgen hier weìnig vat op, omdat nog veel handmatig moet worden gezocht. Web-lQ ontving voor deze innovatìe de lVr

Gonsalvesprijs, uitgereikt door lVinister Grapperhaus vanlustitie en Veiligheid.

Een andere ontwikkeling, waarin wij als NOM onze rol nogvorm moeten geven, ¡s blockchain. We zien de mogelijke

toepassingen en bedrijfsmodellen. Daarom hebben we een werkgroep opgericht en zijn we betrokken bij de online

community Dutch Blockchain Coalition. Onze toegevoegde waarde zit van nature meer in het netwerk, het verbinden

van initiatieven van starters aan grotere partijen. Afgelopen jaar hebben we samen met partners de Dutch Blockchain

Hackathon georganiseerd. 400 coders/blockchain experts werkten mogelijke toepassingen van de technologie uit op

gebieden als energie, identiteit, pensioenen, overheid en handel. Blockchain biedtveel kansen. De potentiele impact is

enorm.

2018 wordt een oogstjaar

Ook voor 2018 zijn de vooruitzichten positief. De pijplijn is goed gevuld. We hebben een flink aantal leads in

ontwikkeling voor financiering, vestiging, uitbreiding, innovatie en combinaties daaryan. Daarmee zal een behoorlijk

aantal arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden.

AIs regionale ontwikkelingsmaatschappij dienen wij een maatschappelijk doel. We zijn betrokken, verbindend en gericht

op de lange term¡jn. Dat uit zich ook intern onder NOlV-medewerkers. Neem bijvoorbeeld onze collega's die zich

ingezet hebben voor de strijd tegen kanker door mee te doen aan het wielerevent Alpe d'Huzes. Op die manier sloegen

12



zii samen, letterlijk, de weg omhoog in. Daarnaast stimuleren wij de maatschappelijke betrokkenheid van individuele

medewerkers buiten de NOIV. Daarvoor is een bescheiden budget beschikbaar gesteld wat door iedere werknemer

besteed mag worden aan een maatschappelijk relevant prolect waar hij of zlj actief aan bijdraagt.

S. Jansen, directeur

13



1,ial,i ìiil¡i-ðll¡T,



Onze hernieuwde strategie en missie

Wij z1n overtuigd van de krachtvan Noord-Nederland en willen bijdragen aan een gezond en duurzaam Noord-

Nederland voor ons en onze kinderen. Voor de NOM betekent dit: het op de juiste wijze stimuleren van de Noord-

Nederlandse economie waarbij we rekening houden met IIe¡dten ontwikkelingen in de omeeving.

ln 2011 is een begin gemaakt met de uitvoer van het meerjarenplan voor 2017-2020 'ondernemingen doen groeien'.

Door de klantvraag centraal te stellen en actief met de klant mee te denken wordt deze groe¡ optimaal gefaciliteerd.

Primair helpen wij de ondernemer zelf verder met onze dienstverlening. Door onze kennis van de omgeving en de

netwerken waarvan we deel uitmaken, verwijzen we waar nodig door naar en werken samen met instituties en

marktpartijen. Die zien we als partners in het bijdragen aan economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Ook een

doorverwijzing zien we als toegevoegde waarde voor de onderneming.

Het is onze overtuiging dat wt1, door in te zetten op ondernemerschap, maximaal bijdragen aan de oplossingvan

maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland. Onze

hernieuwde missie is dan ook:

De NOM draagt b¡ aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door:

o Ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkelsprongen die ze tegenkomen;

o lnstituties (overheden, kennisinstellingen etc.) te ondersteunen die daaraan bijdragen.

De NOM wil de econom¡sche structuur in Noord-Nederland versterken door het stimuleren van duurz¿am

winstgevende economische activiteiten, Dat doen we vanuit onze expert¡se op het gebied van investeren en

fìnancieren, innoveren en acquireren,

Als NOM richten we onze dienstverlening op ondernemtngen die (willen) groeien, (willen) innoveren; en een significante

toegevoegde waarde leveren aan de economie in Noord-Nederland.

ln een aantal sectoren waar sprake is van kansrijke economische clustering brengen we onze dienstverlening actief

naar voren. Het gaat hierbij om de volgende sectoren:

. Watertechnologie

¡ Life-Sciences

o Agri-food

e Biobased (inclusief groene chemie en materialen)

e Big-data / lT

o HTSM (High Tech Systems & Materials)

ln lijn met de nieuwe strategie hebben wr1 de volgende prestatie-indícatoren vastgesteld die wij vanaf 2018 zullen meten

en waarover wij in het jaarverslag 201 8 zullen rapporteren

Bu iten I a n dse ¡ nveste r¡ n gen (a cq u i re re n)

¡ aantal succesvolle projecten

¡ nieuwearbeidsplaatsen

. investeringen

r aantal lnvestor Relations gesprekken
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Buslness Develop ment en I nnovqtie (i n noveren)

¡ aantal succesvolle projecten

o investeringsvolumein innovatieprojecten

Financieren

o aantalsuccesvollefinancieringen

. verstrekt kapitaal (alle beheerde fondsen)

¡ startersfinancieringen(Flinc)

Klanttevredenheid

. Net Promotor Score

o Aantal nieuwe referenties

Voor Business Development en Financìeringen worden de arbeidsplaatseffecten op dit moment nog niet

vollediggemeten. Ons doel is om deze in 2018 in beeìd te brengen.

It)



Waa rdecreatiemodel

Via onze investeringen en kennis maken wij maatschappelijke impact. We creëren toegevoegde

waarde voor ondernemingen in Noord-Nederland en daarmee dragen we bij aan economische groei- en

innovatiekracht, werkgelegenheid en verschillende maatschappelilke oplossingen waaraan onze participaties en

bedrijvenclusters werken. Ons waardecreatiemodel maakt inzichtel¡k hoe wij waarde creëren voor Noord-Nederland

Waardecreatiemodel
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Het model is opgebouwd naar input, het bedri.jfsmodel, de output en de maatschappel¡ke impact van de NOM. Als

input maken we gebruik van verschillende vormen van kapitaal, waarbi.j financieel, sociaal en intellectueel kapitaal van

groot belang zijn. Behalve onze financiële middelen zijn het vooral onze kennis over financieren, acquireren en

innoveren, onze kennis over de regio, en de verbinding met verschillende partijen en instituties die ervoor zorgen dat

we ons optimaal voor Noord-Nederland kunnen inzetten.

Onze medewerkers zijn voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen en overheden en volgen

trainingen en opleidingen om de financiële kennis actueel te houden, maar ook op de hoogte te zijn van technologische

ontwikkelingen of ontwikkelingen in de regio. De toegang die we hebben tot onze kennis- en samenwerkingspartners,

onze financieringspartners en de rest van ons netwerk vormt een derde, voor ons belangrijk, kapitaal.

Door het werken vanuit onze visie en missie, en het sturen op onze strategie via het meerjarenplan, realiseren we

output. Die resultaten zijn bijvoorbeeld het aantal verstrekte financieringen, maar ook gegenereerde leads en bedrijven
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die wij in de regio hebben behouden. Naast de maatschappelijke impact van deze output stellen we zo ook de eigen

financièle positie van de NOIú zeker.

Onze resultaten dragen bij aan de groei- en innovatiekrachtvoor onze regio. Dankzij onze kerntaken wordt

geinvesteerd in de regio, zowel door bedrijven die zich vestigen in Noord-Nederland als door partijen betrokken bij

innovatiepro.jecten. Investeringen leiden tot indirecte investeringen, de spin-off van het werk van de NOM, waarvan de

waarde voor de regio groot is. Ook dragen we bij aan werkgelegenheid vi¿ de creatie en het behoud van

a rbeidsplaatsen.

Naast deze sociaal-economische aspecten zijn veel van de bedrijven (participaties) waarin wij investeren bezig met

producten of diensten die specifiek bijdragen aan bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn

bedrilven als Detact Diagnostics en Organ Assist in de Life Sciences sector, of Sustainder, dat smart liShting en smart

city-oplossingen levert in binnen- en buitenland. Ook de clusters waarbij we betrokken ziin, zijn bezig met complexe

technologie voor maatschappelijke vraagstukken. De fieldlabs Region of Smart Factor¡es (RoSF) en Technologies Added

bijvoorbeeld, werken aan "slimme" productieprocessen voor de High Tech maakindustrie.
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O rga n isatieprofiel

De NOM bestaat uit de afdelingen NOM Finance, Fonds Support Noord, NOM Business Development en NOM Foreign

Direct lnvestment, die ondersteund worden door de stafafdelingen Algemene Zaken, Administrat¡e & Financien en

Communicatie.

Figuur 2: Organisatieschema, incl. werkelijk aantal FTE ultimo 2017 (excl. stagiaires en uitzendkrachten)

De volgende kengetallen laten de ¡mpact van onze organisatie zien

2016 2017
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Opbrengsten financieringsbedrìjf (in € x 1.000)

Opbrengsten ontwikkelbedrijf (in € x 1,000)

Totale opbrengsten (in € x 1 000)

Omvang portefeuille (¡n € x 1.000)

Omvang over¡ge act¡va (in € x 1.000)

Omvang totale activa (in € x 1.000)

Gemiddeld aantal FTE

16.033

3.123
19.156
33.036
40.609
73.645

38,4

14.074

3.131

17.205
27.109
38.083

65.192
42,9

Tabel 2: lmpact van de organisatie

Lees meer over onze rol in de keten, afzetmarkten en vestiging, eigendomsstructuur en operationele structuur in

Biilaee Oreanisatieorofiel.
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Onze medewerkers

Voor een kennisintensieve organ¡satie als de NOM zijn onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal. Ons

personeelsbeleid is erop gericht om onze mensen zo goed mogelrlk tot hun recht te laten komen. Parallel aan onze

interne organisatieontwikkelìng professronaliseren we ons personeelsbeleid. Betrokkenheid, ontwlkkeling en

gezondheid zijn kernwoorden van ons personeelsbeleid. Hiermee beogen we het werkplezier en de

arbeidsproductiviteit hoog te houden, het ziekteverzuim laag te houden en het personeelsverloop te beperken.

Eind 2017 hebben we 48 medewerkers in dienst. Gemiddeld genomen werkten er in 2017 46,5 medewerkers, een

stijging van 8%o ten opzichte van 2016. Organisatie-breed streven we naar een opt¡maal evenwicht in de man-vrouw

verhouding. Het percentage vrouwelijke medewerkers (fte's) is gestegen naar ruim 39V0, al is dit diversiteitscijfer niet

terug te zien in het management (3 fte).

2016 2017
Gemiddeld aantal medewerkers
Aantal medewerkers ultimo
Aantal fte's ultimo
Gemiddeld aantal medewerkers met een vast contract
Gemiddeld aantal fte's
Gemiddeld aantal fte's Staf*
Gemiddeld aantal fte's management
* inclusìef medewerkers odminisüat¡e, communicatie, algemene zaken en directie

43

45
41,5

36

38,4

8,6

3,0

46,5

48
44,1

38

42,9

10,0

3,0

Tabel 3: Personeelsbestand

I uror*

I run

Figuur 3: verhouding man-vrouw (fte)

0,394(39,400/o)

0,606 (60,600,6)

De NOIV heeft de afgelopen jaren structureel een laag personeelsverloop gehad. ln 2017 is één man uit dienst

getreden en hebben we onszelf versterkt met een viertal nieuwe krachten, waaryan drie mannen en één vrouw
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Leeftijdscategorie Aantal m Aantal v Totaal
lnstroom

Totaal instroom

U¡tstroom

20-35
36-45
46-60

1

1

2

4

0
1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

3

0

1

0

0

1

20-35
36-45
46-60

>60

Totaal uitstroom

Tabel 4: Personeelsverloop

Duurzame inzetbaarheid

Snelle economische en technologische ontwikkelingen vragen om wendbaarheid van onze organisatie en onze

medewerkers. We moeten meegaan met de tijd en onze omgeving om onze rol goed te kunnen vervullen. We spelen in

op externe ontwikkelingen door ons actief in ons netwerk te begeven. De ervaring die we over de jaren hebben

opgebouwd zorgt voor continulteit. Zo hebben we in het afgelopen jaar enkele eryaren mensen aangenomen. Dit was

nodig om de juiste kennis in huis te halen en de kwaliteit van onze diensten te waarborgen. We sturen actief op een

gebalanceerd werknemersbestand, waarin we specifieke ervaring behouden en het potentieel van de jongere

generaties benutten. Om nader invulling te kunnen geven aan duurzame inzetbaarheid en in de toekomst hierop te

kunnen sturen en monitoren we de betrokkenheid en ontwikkeling van onze medewerkers en hun gezondheid.

Betrokkenheid en ontwikkeling

Betrokkenheid

ln 2017 is actief gewerkt aan het betrekken van onze medewerkers bij de organisatie. Onder leiding van twee externe

procesbegeleiders zljn veertien werkgroepen opgezet, waarin alle medewerkers betrokken werden. De werkgroepen

focussen op verschillende processen relevant voor zowel interne als externe stakeholders. Het proces heeft in 2017 lot

zichtbare resultaten geleid. Een goed voorbeeld hiervan is de herinrichtingvan het kantoor en het creëren van

flexplekken. Hierdoor zijn werknemers makkelijker te benaderen en worden kennis en netwerken makkelijker

uitgewisseld tussen de verschillende afdelingen. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk starten van de week met een

maandagochtendbijeenkomst voor het gehele team van de NOM. Deze zaken dragen allen bij aan de sociale cohesie.

Ook heeft de NOM afgelopen jaar een bescheiden budget beschikbaar gesteld wat door iedere werknemer besteed

mag worden aan een maatschappelijk relevant project waar hij of zij actief aan b¡draagt. Zo waardeert en stimuleert de

NOIV de betrokkenheid van onze werknemers bij goede doelen. Een groep NOM-medewerkers, team NOMZes, haalde

in 2017 met sponsoring en diverse inzamelingsacties ruim € 17.000 op voor Alpe d'HuZes.

Ontvvikkeling

Brl de NOM hechten we veeì belang aan persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Het opleidingsbudget en

andere facilìteiten die dit mogelijk maken zijn de afgelopen jaren dan ook op hetzelfde niveau gehouden. Het

opleidingsbudget was de afgelopen laren 4o/o van de loonsom. Medewerkers zijn vrij om zelf individuele trainingen aan
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te dragen. ln totaal hebben het afgelopen jaar 23 medewerkers hier gebruik van gemaak[, dit aantal is vergelijkbaar met

201 6. Samen hebben ze 36 cursussen en trainingen gevolgd.

2016 2017
Aantal medewerkers
Aantal uren
Totaal uren

24
15,5

372

1a

64
1 483

label 5: T¡dsbesteding opleiding en scholing in uren

Het gemiddeld aantal uren opleiding is flink gestegen. Deels komt dit doordat er twee medewerkers in 2017 een

deelt¡jd master zijn gaan volgen en deels door de opleidingen die nodig waren vanwege de uitbreiding van fondsen.

Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld de trainingen aangeboden door de Nederlandse Vereniging van

Participatiemaatschappijen (NVP). Deze focussen zich op de verdere professionaliseringvan onze kennisvan de private

equity- en venture capital-sector. Het MT en andere leidinggevenden hebben in2017 een trainingstraject doorlopen

waarin het verbeteren van gesprekstechnieken centraal stond. Naast individuele trainingen zijn er vier groepstrainingen

gevolgd.

ln2017 gaven we € 87.000 uit aan opleidingen, net zoveel als in2016 (tabel 6). Gezien de personeelsstijging daalde de

relatieve ultgave (per fte) daardoor iets, naar € 2.028 per fte. De gerealiseerde opleidingskosten bedroegen 2,570 van de

loonsom (2016:2,8o/o). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de werknemerscategorieën.

2015 2016 2017
Uitgavenin€x1.000
Opleidingskosten (gemiddeld per fte)

Tabel 6: Uitgaven aan opleiding en scholing

96

2.414
87

2 182
87

2.O28

Een voorbeeld van hoe wij invulling geven aan tra¡ning en opleiding, is door de Talent Performance Academy van het

lnvest in Hollqnd netwerk. Met deze opleiding kunnen we medewerkers, die recent in dienst zijn gekomen bij de NOM of

één van de andere Regionale Acquis¡tiepartners van het NFIA, snel de beginselen van het acquisitievak bijbrengen.

Daarvoor is een 8-daagse opleiding opgezet, waarin niet alleen aan kennis wordt gewerkt maar ook onderlinge

kennismaking belangrijk is, om de samenwerking in de toekomst makkel¡ker te maken. ln 2O17 heeft hier vanuit de

NOM één collega aan deelgenomen.

Loopbaanonlwikkeling

We geven invulling aan de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers door middel van een vaste gesprekscyclus. Op

twee formele gespreksmomenten per jaar komen de onderdelen ontwikkeling, functionering en beoordeling aan de

orde. De hoofddoelstelling is het optimaliseren van het functioneren van de individuele werknemer en van de

organisatie. Dankzij deze gesprekken wordt de kwaliteit van het werk gehandhaafd en verbeterd. Ook dragen ze bij aan

de motivatie en ontplooiingskansen van onze werknemers.

Halverwege het jaar wordt het functioneringsgesprek gevoerd. Hiermee kunnen we vaststellen hoe het gaat en waar

eventueel bijgestuurd moet worden. ln dit gesprek komt ook het persoonlijke ontwikkelingsplan aan de orde. Er worden

afspraken gemaakt over te ontwikkelen competenties, te leveren prestaties en randvoorwaarden zoals begeleidìng'on

the job', of het volgen van trainingen, cursussen of opleidingen.

Tot slot wordt de medewerker aan het einde van het jaar beoordeeld. De beloning is op een voor de medewerker

inzichtelijke manier aan deze beoordeling gekoppeld. Ook worden de individuele resultaatafspraken voor het komende

jaar vastgelegd tijdens dit gesprek. De beoordelingscyclus is voor alle medewerkers van toepassing.
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Leve n sfo se b ew u st p e rso n ee I s b e I e i d

ln ons personeelsbeleid houden we rekening met de leeftijd van onze medewerkers. De behoeften van medewerkers

kunnen namelijk sterk verschillen afhankelijk van de posit¡e in de carrière. ln het algemeen wordt er binnen de NOM

actief gekeken naar de behoeftes van medewerkers in ìedere levensfase, en hoe hier rekening mee kan worden

gehouden zodat medewerkers optimaal kunnen blijven presteren. Zo hebben we in het afgelopen jaar thuiswerken

makkelijker gemaakt door hier faciliteiten voor a¿n te gaan bieden. Daarnaast zien we de trend van een vierdaagse

werkweek ook b¡ de NOM. Wij geven onze medewerkers die vrijheid. Tot slot bieden we de mogelijkheid om in de

periode van drie jaar voorafgaand aan het pensioen in deeltijd te gaan werken met behoud van pensioenopbouw.

Gezondheid

De gezondheid van onze medewerkers monitoren we gedurende het jaar via ziekteverzuimcijfers. De afgelopen jaren

lag ons ziekteverzuim percentage ruim onder het landelijk gemìddelde. Het ziekteverzuimpercentage is ten opzlchte

van2017 met 300/o gedaald :or0,7o/0. De meldingsfrequentie per medewerker is gedaald van 0,93 in2016 naar 0,84 tn

2017 . De gemiddelde verzuimduur was in 201 7 3,05 dagen. ln 201 6 was dat 3,89 dagen. ln 201-/ was er geen sprake

van langdurig verzuim.

2015 2016 2017

Ziekteverzuim oó

C85 landelijk gemiddelde *

Tabel 7: Ziekteverzuim

2,3

3,9

1,0
20

0,1

4,0

*Voor 201 7 is het percentoge berekend door het gemiddelde van Ql t/m Q3 te nemen, gezien het jaarpercentqge nog n¡et

beschikbaor wos.

Figuur 4: Ziekteverzuim
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Wat doen onze fondsen?

Onze en de door ons beheerde fondsen verstrekken risicodragend kapitaal aan kansrijke MKB-ondernemingen in

Noord-Nederland. Dat doen we in de vorm van aandelenkapitaal, achtergestelde leningen of een combin¿tie van beide.

Zo kunnen ondernemingen starten of groeien en dragen we bij aan duurzame werkgelegenheid, innovatie binnen

ondernemingen en de realisatie van groei- en overnameplannen. Ook bedrijven waar overname of bedrijfsopvolging

aan de orde is, vormen een deel van onze doelgroep. Zo investeren we in Management Buy-Out (MBO) en Management

Buy-ln (MBl) trajecten en bedrijfsovernames binnen het bestaande MKB in Noord-Nederland.

De bedrijven waarin wij investeren zijn financieel gezond en bieden business cases met een goed

rendementsperspectiel Onze portefeuillebedrijven kenmerken zich door de toegevoegde waarde die ze creëren voor

de regìo. Veel van deze ondernemingen zìjn startups; technologie-gedreven en innovatieve bedrijven in de topsectoren.

Vanuit investeringsoogpunt is dit niet zonder risico's. Bij investeringen in.jonge innovatieve bedrijven zijn zowel de

technologie als de onderneming nog in ontwikkeling. W¡ zijn bereid een risicoprofiel te accepteren waar de markt

(banken of andere investeerders) voor terugdeinst. Het is daarom reëel rekenìng te houden met een minimaal

rendement of zelfs afboekingen op de investeringen.

Onze investeringen varièren van € 50.000 tot maximaal € 5 miljoen per portfoliobedrijf. ln de praktijk financieren wij

steeds vaker in samenwerking met andere partijen. De NOM is een lokaal betrokken netwerkorganisatie en zet haar

netwerk en kennis in bij hetvinden van financieringspartners. Zo vervult de NOM steeds vaker een regierol brj de

totstandkoming van een financiering. We werken in verschillende,constellaties samen met de onderneming en

ondernemer, adviseurs, banken, private investeerders, participatiemaatschappijen en alternatieve financiers, zoals

kredietunies en crowdfundìng platforms. ln elke constellatie proberen wij de regierol te nemen en de ondernemerzo

goed mogel¡k te helpen.

Met de opbrengsten van de financieringsactiviteiten financiert NOM haar eigen fondsbeheer, inclusief

apparaatskosten. Daarnaast moet de koopkracht van het door onze aandeelhouders beschikbaar gestelde vermogen in

stand gehouden worden zodatwe in de toekomst risicodragend kapitaal kunnen blijven verstrekken. Dat wil zeggen dat

onze eigen fondsen jaarlijks, na aftrek van kosten, ln vij{arig perspectief een rendement dienen te boeken dat ten

minste gelijk ls aan het gemiddelde inflatiepercentage van die periode.

lVet onze investeringen in MBO- en MB|-trajecten en bedrijfsovernames beogen we de gezondheìd en continuiteitvan

bedrijven in de regio te waarborgen en daarmee bij te dragen aan het behoud en de versterking van de economische

waarde voor de regio. in het geval van overnametrajecten neemt NOM een actieve rol in zowel de financiering als het

benaderen van overnamekandidaten. De (toekomstige) rendementen van MBO's, MBI's en bedrijfsovernames kunnen

de hoge risico's van onze investeringen in startende en jonge bedrijven met een hoog risicoprofiel deels mitigeren. Ook

kunnen we hierdoor binnen de totale portefeuille onze rendementsdoelstelling behalen. Met deze strategie creëren en

behouden we met de NOM fondsen een gebalanceerde portefeuille van startende en bestaande (groeiende) bedrijven.
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Uitdaging: Zichtbaar blijven in een concurrerende markt

20i 7 stond in het teken van een sterk groeiende economie. Banken en andere financiers hebben weer meer

vertrouwen en een hogere risico-acceptatie dan in de afgelopen jaren. Ook het aanbod van alternatieve

financiers is niet meer weg te denken. Zo wordt crowdfunding volwassen. We zien deze platforms steeds

grotere bedragen verstrekken, ook binnen zakelijke financiering. Hoewel samenwerkrng met

crowdfundingplatforms soms complex is, zien we crowdfunding als een positieve ontwikkeling voor de MKB-

ondernemers en onszelf. ln 2017 financierden we vanuit het Aanjaagfonds een bedr¡f dat zelf crowdfunding

had geworven en brachten we een portfoliobedrijf in contact met een crowdfundingplatform. Ook vanuit onze

Flinc-activiteiten wordt actief met crowdfundingplatforms samengewerkt.

Particuliere beleggers investeren met in omvang groeiende bedragen, waarmee financieringsvragen (deels)

ingevuld kunnen worden. Ondernemers worden zo in staat gesteld de financieringsvraag vanuit meerdere

bronnen te realiseren, het zogenaamde 'gestapeld financieren'. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico's voor

de financiers met zich mee. Om zichtbaar te blijven in dit een steeds concurrerender landschap, zal NOIV zich

moeten onderscheiden. Dit doen we door te focussen op een langere termijn en te fungeren als

kennispartner. We zijn een actieve aandeelhouder en denken mee met de ondernemer brl het realiseren van

plannen. Daarmee bieden we meer toegevoegde waarde dan alleen de financiering. Snelle winst is geen doel

op zich: ons uitgangspunt is het aangaan van een duurzame samenwerking met de bedrijven waarmee wij een

financieringsrelatie hebben.

Ook beogen we ons te blijven onderscheiden door in het hoog risico segment actief te bl¡ven. We zien dat

banken weer meer risicobereidheid hebben om te investeren, maar niet in alle gevallen. Dit geldt zeker voor

de groep startups en scale-ups: jonge, groeiende bedrijven. Z¡ hebben nog geen trackrecord op kunnen

bouwen en dreigen tussen wal en schip te vallen. Ook de financierÍng van relatief kleine bedragen tot €

250.000,- bh1kt in de praktr.lk problematisch te zijn voor bijvoorbeeld banken als gevolg van de kosten-

opbrengsten verhouding.

De NOM kan dat deel van de marktvraag invullen dat door andere financieringspartijen onbediend blijft. Onze

unieke propositie: het verstrekken van risicodragend kapitaal onder professionele uitgangspunten en

begeleiding, passend bij de sociaaleconomische doelstelling van de NOM, wordt daarmee zichtbaar.
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Flinc maakt innovatieve startups en spin-offs klaar voor financieringen

Behalve financieringen van onze eigen of beheerde fondsen

ondersteunen we ondernemers bij het verkrijgen van

f nanciering. Flinc is daarmee de verbindende factor tussen

innovatief ondernemerschap en financìeringsmogelijkheden in

(Noord-) Nederland. Het ophalen van financiering voor

innovatieve producten, diensten of concepten is altijd lastig en

wij willen kapitaal daarom sneller en beter toegankelijk maken voor ondernemers. Dit doen we door innovatieve

ondernemers te ondersteunen die vastlopen in hun weg naar financiering, start en groei. Met de ondernemer wordt

toegewerkt naar een'investor read¡/ businessplan en vervolgens matchen we de ondernemer met ons uitgebreide

netwerk van flnanciers, Flinc heeft een wild netwerk van informele investeerders tot (cluster specifieke) fondsen en

banken. Ook kent Flinc de weg op het gebied van crowdfunding, microfinanciering en (¡nter)nationale regelingen. Dit

netwerk benut Flinc bij het maken van de juìste financieringsmatch. Komend jaar zal de focus van Flinc worden

verbreed, zodat niet alleen starters, maar een bredere groep MKB bedrijven bij ons terecht kan.

Í=lÍnc,
de weg noer ínvesteerders
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Fondsbeheer door NOM Fonds Support Noord

ln 2016 is Fonds Support Noord (FSN) als afdeling opgezet brnnen de NOM. FSN staat onder leiding van de

Fondsenmanager en valt hièrarchisch onder de manager Finance. Binnen F5N wordt het operationele

fondsenmanagement uitgevoerd voor eigen fondsen van de NOM en voor de beheerde fondsen van derden. De eigen

fondsen zijn het Aanjaagfonds en het Groei- en Overnamefonds. De beheerde fondsen zijn de provinciale fondsen MKB

Fonds Drenthe, lnvesteringsfonds Groningen (lFG) en Doefonds Fryslân en het lnnovatieFonds Noord-Nederland.

Het Doefonds Fryslân gaat sinds januari 2018 verder als de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOlr4). De naamsw¡jz¡ging

gaat gepaard met een uitbreiding van de doelgroep: zij richt zich niet alleen meer op innovatieve bedrijven, maar ook

op bedrijven met export- en groei-ambities. Het MKB Fonds Drenthe heeft eveneens een brede doelgroep en richt zich

op start en groei van IVKB-ondernemingen. Het IFG richt zich deels op fonds-in-fonds investeringen en op de

financiering van nieuw te vestigen ondernemingen in de provincie Groningen. Tot slot is er het Groeifonds (opgericht

door de Economic Board Groningen), dat rlsicodragend kapitaal investeert in ondernemingen in de zogenaamde

"aardbevingsgemeentes" van Noord-Groningen.

Het Fondsmanagement beslaat de volledige dienstverlening rondom de uitvoer van een fonds: van investment

management, juridische ondersteuning (statuten, contracten) en administratieve taken tot en met de rapportages

(intern en jaarekening en jaarverslag) en control. FSN levert een optimale dienstverlening aan haar klanten zonder

onderscheid te maken tussen eigen of externe fondsen. FSN geeft zowel bestaande als nieuwe fondsinitiatieven de

kans om een beroep te doen op de kennis, ervaring, processen en systemen van de NOM.

De drie provinciale fondsen en het Groeifonds zijn in zelfstandige b/s ondergebracht, waarmee het beter mogelijk

wordt om, aanvullend op investeringen uit de NOM zell ondernemingen in de regio te financieren. De FOM en het MKB

Fonds richten zich binnen het IVKB van de beide provincìes gedeeltehlk op een andere doelgroep en op

ondernemingen in een andere levensfase dan de NOM. Zo wordt risicodragende financiering bereikbaar voor meer

MKB-ondernemingen. Voor de investeringen per fonds verwijzen we naar de resultaten en effecten van de NOM-

fondsen.

I nnovatieFonds Noord-Nederland

I nnovatieve ondernemìngen zijn winstgevender dan bed rijven

die niet innoveren, vanwege een betere concurrentiepositie,

hogere arbeidsproductiviteit en efficiënter productieproces.

Veel MKB-bedrijven zien de noodzaak van innoveren, maar

hebben vaak niet de financièle slagkracht of het personeel om

dit te kunnen doen. Het lnnovatieFonds Noord-Nederland

(IFNN) beschikt over kapitaal om te investeren in innovatieve

ideeën in de ontwikkelingsfase voor ondernemers in de

provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Wil zetten daarbij ìn

op samenwerking met andere bedrijven, waarbij iedere

onderneming zrjn eigen sterkte inbrengt en waarbij de inzet van

uren wordt gedeeld. Zo zetten wij ons netwerk in om kennis en

kunde b¡ elkaar te brengen om ¡nnovaties te realiseren. Het

IFNN richt zich op een brede doelgroep, van starter tot

gevestigd IVKB. Het IFNN is een revolverend fonds, wat
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betekent dat de investeringen en rendementen uiteindelijk terugvloeien in het fonds
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NOM Fondsen: Resultaten en effecten in de regio

Financiële resultaten

Onze fondsen hebben in 2017 een positief resultaat van € 6,0 miljoen behaald. Dit resultaat is opgebouwd uit

rentebaten, ontvangen dividenden, ontvangen commissarisvergoedingen, afboekingen, voorzieningen en resultaten uit

de verkoop van partjc¡paties, na aftrek van kosten.

lnkomsten 2013 2014 201 5 2016 2017
Dividend, rente, provisies, commissariaten
Resultaat bij verkoop participaties
Beheer fondsen
Totool lnkomsten
Kosten
Kosten NOM Finance
Voorzieningen
Totoal kosten

Resultaat NOM F¡nance (voor belastingen)

13,5

5,2

0,3

19,0

6,4

0,3

0,6

7,3

6,9

8,4

0,1

16,0

5,8

1,0

1,3

14,1

2,8

1,3

4,1

3,2

7,6

0,s

8,'l

2,2

3,4

5,6

2,5

2,6

6,9
qq

9,5

)a
- t,)
1,4

14,6

3,6

4,5

8,1

6,0

Tabel 8: Het financiële resultaat van NOM Finance (in € mln)

* Vanaf 201 5 zijn de resultaten van het Aanjoogfonds (ontwikkelingsf nancieringen) en PSC niet meer separaat opgenomen. De

opbrengsten zijn opgenomen in dividend, rente, provis¡es, commissariaten en de kosten Ìn voorzieningen.

Eigen investeringen

ln 2017 hebben we via de NOM-fondsen een investeringsniveau van € 8 miljoen gerealiseerd, een flinke groei ten

opzichte van 201 6. We hebben geïnvesteerd in i 4 nieuwe bedrijven, waarvan er 1 1 starters of doorstarters waren en 3

gericht waren op expansie. Bij 18 bestaande portefeuillebedrijven is de investering uitgebreid met een additionele- of

herfinanciering. ln totaal kwamen er 302 nieuwe leads binnen. We zagen daarbij een toename aan ICT-aanvragen

vergeleken met 2016.

Met deze resultaten hebben wijin2017 bijgedragen aan de creatie en het behoud van werkgelegenheid in de regio. De

totale werkgelegenheid van de bedrijven waar wij in participeren bedroeg in 2O1l 2.540 arbeidsplaatsen.

Aantal Bedrag (x € 1000)

Níeuwe bedrrlven

Uitbreidingen
Totaal

2017
14

1B
a1

2016
16

12

28

2011
5.163

2.912
8 075

2016
2.875
1.56'1

4.436

Tabel 9: lnvesteringen 201 6 en 201 7 (bedragen x €1 .000)
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Figuur 5: Geïnvesteerde bedragen 2013I/m2017 (in € mln)
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Figuur 6: Omvang van de investeringen in 2017
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Omvang r,'an de r¡erstrekking

We begonnen 2017 met 81 bedrijven in onze portefeuille, ultimo 20'i 7 waren dat er 82. Er zijn in totaal 13

desinvesteringen en 14 nieuwe investeringen gedaan. Het verloop voor de twee eigen fondsen is in onderstaande tabel

weergegeven.

Bii Af

Tabel 10: verloop van de portefuille

Aanjaagfonds (tot €200,000)
Groe¡- en overnamefonds (€ > 200 001 - € 2.5 mln)

Totaal

9

5

14

o

4
13
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LinkBundle door Brexit naar Groningen

De effecten van Brexit op het

bedrrjfsleven worden steeds

zichtbaarder. Zo besloot het

Nederlandse lT-bedr¡f LinkBundle

zijn hoofdkantoor per 1 november

te verhuizen van Londen naar

Groningen, Van daaruit willen ze

hun slimme tool, die top-

marketingmanagers inzicht geeft in

de data van de verschillende

marketingdivisies binrren hun

bedrijl verder ontwikkelen.

De keuze viel op Noord-Nederland, mede door het geschikte vestigingsklimaat voor lCl-bedrijven. Groningen

heeft een hubfunctie en een flinke lT- en startup-scene. Ook de aanwezigheid van het datacentrum van Google

in de Eemshaven, de beschikbaarheid van betaalbare kantoorruimte en hoogopgeleid personeel, en de

verbinding tussen Groningen Airport en Londen maakte de regio interessant voor LinkBundle. De NOIV wist

het Noorden te verkopen, en verstrekte ook financiering. Toch was deze verhuizing niet makkelijk. De grootste

uitdaging was de vraag hoe LinkBundle als Nederlands bedrijf haar Britse aandeelhouders tevreden wist te

houden, omdat in Groot-Brittannië investeringen als aftrekpost opgevoerd kunnen worden. Nederlandse en

Britse juristen hebben samen de oplossing gevonden door de Britse investeerders via een Britse

vennootschap aandeelhouder van de nieuwe Nederlandse holding te maken.

lnvesteringen in de topsectoren

De NoM fondsen investeren hoofdzakelrlk, maar niet uitsluitend, in bedríjven binnen de topsectoren. ln 2017 betrof

meer dan 9070 van de eigen investeringen een financiering in topsectoren. Daarin merken we dat de High Tech

maaksector stevig doorgroeit. Ook de sector Life Sciences en Health bl¡ft zich ontwikkelen.

Nieuw 2017 Uitbreid¡ng 2017
Aantal x € 1.000

2908
0

0

1700
0

0

0

0

55

500

5163

Aantal x € 1.000

918

190

50

511

125
60

0

0

1041

11

2912

High Tech

Energ¡e

Water
LS & Health

Chemie

Agri & Food

Tuinbouw- en uitgangsmaterialen
Logistiek

Creatieve industrie
Overig

Totaal

1

1

1

1

2

1

0

0

4
1

18

8

0

0

3

0

0

0

0

2

1

't4

Tabel 11: lnvesteringen en uitbreidingen in de topsectoren
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Duur participoties en leningen

We streven ernaar de duurvan onze betrokkenheid brl participaties ¡n tUd te beperken zonder dat op voorhand een

(geforceerd) extt moment vanuit de NOIV wordt vastgelegd. Eventuele exit mogelijkheden worden daarom gedurende

de looptijd van de investering actief gevolgd. Wanneer we een reële mogelijkheid zien, volgen we deze actief op en

bespreken we deze met de andere aandeelhouders en bestuurder(s) van de onderneming. De gemiddelde duur van

participaties en leningen was in 201 7 7,2 jaar, iets hoger dan het voorgaande jaar (2016 6,9 laar).

Vanl3bedrijvenisin20lTafscheidgenomen,waarvanl exitviaverkoopvandeparticipatie.D¡tbetrof hetGroningse

bedrijf Noordlease dat begin 201 7 is verkocht aan hetJapanse Hit¿chi Capital Corporat¡on. Met de nieuwe eigenaar kan

Noordlease haar groeiambities verder ontwikkelen en versnellen in Groningen.

ln 7 gevallen was er sprake van een faillissement, liquidatie of oninbaarheid. Hiermee wordt het hoge risicoprofiel van

de investeringen van de NOM duidelijk. Bij een dergelijk risicoprofiel is het risico van geheel of gedeeltelijke afboeking

van de investering of de lening duidelijk aanwezig. De overige 5 bedrijven hebben hun lening volledig afgelost en hun

activiteiten gecontinueerd.

Figuur 7: Duur van participaties en leningen boven € 200.000
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lnvesteringen uit fondsen van derden

Via het beheer van de drie provinciale fondsen, het Groeifonds van de EBG en het lnnovatieFonds Noord-Nederland is

een totaalbedrag aan investeringen ad. € 8,1 miljoen in 46 bedrijven gerealiseerd. Dit opgeteld bij de investeringen van

deeigenfondsenheeftNOlVin20l-/ eentotaalbedragvan€16,1 miljoengeïnvesteerdinT8bedrijven.

Omvang van de investeringen Eigen fondsen Fondsen in beheer Totaal
rot 100.000

100.001 - 300.000
300.001 - 1 mln.

1 mln, en meer
Totaal

16

10

4
2

32

2l
12

7

0

46

43

22

11

2

18

Tabel 12: Omvang van de investeringen

Recu perate M ed i cal i ntroduceert baa n brekende d isposa ble

Al decennialang wordt wereldwijd,

tijdens chirurgische procedures,

gewerkt met fìbrinelijm. Fibrinelijm,

geproduceerd uit bloedplasma,

wordt daarbij gebruikt als

ondersteuning van de

bloedstelping wanneer standaard

hechtingen onvoldoende blijken.

Recuperate Medical heeft de CPA-D

disposable ontwikkeld waarmee

Sanquin (divisie Bloedbank) in

combinatie met een

plasmaprocessing machine, FITRIX@

kan produceren. Dit is een product dat niet alleen de bloedstelping tijdens, maar ook het wondherstel van de

patiënt na een chirurgische ingreep ondersteunt.

De disposable van Recuperate Medical wordt geproduceerd door lMDS uit Roden en in Nederland exclusief

afgenomen door Sanquin. lnmiddels wordt FITRIX@ al toegepast in diverse medische omgevingen, waaronder

het Brandwondencetrtrum in Beverwijk en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, Om de

disposable, zowel nationaal als internationaal, verder te vermarkten en het product en aanverwante

apparatuur door te ontwikkelen was Recuperate Medical op zoek naar financiering. Om marktkansen te helpen

verzilveren besloten de NOM en tt¡lKB Fonds Drenthe ln het bedrijf te participeren,
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lnnovatieFonds Noord-Nederland

IFNN heeft in2O11 een bijdrage geleverd aan innovaties in de regio Noord-Nederland. Voor 201-l was de doelstelling

om €1,5 miljoen aan investeringen te doen en 5 nieuwe participaties te fìnancieren. ln totaal zijn 86 leads behandeld,

waaryan 67 om verschillende redenen zijn afgevallen. ln totaal zijn 19 leads onder handen en 2 leads zijn daadwerkelijk

gefinancierd. Er is € 407.000 geinvesteerd in 8 ondernemingen, waarvan 2 nieuwe investeringen. ln totaal participeert

het IFNN nu in 9 ondernemingen.

Het IFNN zoekt projecten die in potentie kunnen uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. Nu, bìjna drie jaar na de

start van het fonds is er een aantal groeibriljanten gevonden. IFNN werkt aan haar eigen zichtbaarheid in de markt en

probeert ook innovatieve ondernemers sneller te spotten. Daarom zoek het IFNN meer samenwerking met partijen die

nauwe contacten onderhouden met het innovatieve MKB, zoals banken en andere fìnanciers, accountants, incubators

en innovatiehubs. Het fonds hanteert als een van de criteria, dat de investering een samenwerking betreft waarbìj

tenminste twee ondernemingen betrokken zijn.

Aeolus Coating

Het Friese bedrijf Aeolus maakt coatings voor wieken van windmolens. De vuilafstotende beschermlaag van

Aeolus vermindert slijtage aan de wieken en verbetert het rendement van de windmolen. De ontwikkeling van

het product ging met vallen en opstaan en juist toen het bedrijf de moed wat begon te verliezen, werd een

coatingsamenstelling gevonden die zrln werk beter deed dan alle eerdere. Nu staat het bedrtlf internationaal in

de belangstelling b¡ windmolenbedrijven.

Flinc

Door innovatie, groeì en maatschappelijk rendement te versnellen, levert Flinc een concrete bijdrage aan het

bevorderen van de Noord-Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Ten opzichte van voorgaande jaren w¡sten we in

2017 de kwalite¡t van leads te verbeteren door bij de intake van ondernemers extr¿ kwaliteitse¡sen te stellen. We ktlken

dan inhoudelijk naar de groeipotentie van de onderneming en zijn kritischer op de haal- en schaalbaarheid van de

innovatie alvorens er een adviestraject gestart wordt. Op deze manier kiest Flinc de meest innovatieve en kansrijke

bedrijven uit die voor investeerders betere investeringskansen bieden en waarbij de maatschappelijke impact Sroot is.

Waar we voorheen op het aantal leads stuurden, sturen we nu dus op kwaliteit van de leads.

We hebben in 2011 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van Flinc. Uit dit onderzoek komt

naar voren dat Flinc door ondernemers wordt gezien als een deskundige partij. Flinc heeft volgens de deelnemers met

name toegevoegde waarde doordat wij fungeren als sparringpartner met een onafhankelijke en objectieve blik,

beschikken over bedrijfskundige kennis en ervaring en begeleìding bieden gedurende het financleringsproces.

Daarnaast vinden ondernemers de toegang tot het brede financieringsnetwerk van Flinc van Brote toegevoegde waarde

en het feit dat Flinc vooral meedenkt welke financieringspartijen passend zijn.

Flinc weet steeds beter aansluiting te vinden bij regionale initiatieven. Naast het reguliere netwerk is Flinc actìef

betrokken bij lnnofest,JNO, de Noordelingen, Young Business Awards. Ook in 2017 is Flinc nog aangewezen door RVO

als regionale coördinator van de regeling Vroege Fase Financiering. Flinc heeft een duidelijke kijk op innovatie en
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kapitaal en biedt toegang tot bewezen routes naar kapitaal en een ínvesteerdersnetwerk van 300+ informals, fondsen

en venture capitalists. Daarnaast is in samenwerking met SNN een infographic opgesteld, deze infographic geeft een

duidelijk beeld van de financierings¡nstrumenten en beschikbare subsidies van SNN en RvO en financieringen van de

NOIV naar TRL niveau (technology readiness level). Het is de bedoeling dat deze tool wordt ingezet door intermediairs,

het biedt innovatieve ondernemers een overzicht van de beschikbare financier¡ngsinstrumenten in Noord-Nederland.

Flinc heeft een duidelijke kijk op innovatie en kapitaal en biedt bewezen routes naar kapitaal en een

investeerdersnetwerk van 300+ informals, fondsen en venture capitalists. ln 2017 heeft Flinc contact gehad met 173

ondernemingen. Hiervan zijn 23 ondernemingen door Flinc als innov¿tiel kansrijk en schaalbaar bestempeld. Deze

bedrijven hebben gebruik kunnen maken v¿n advies, een netwerk en investeerders van Flinc.

Doelstelling 2017 Realisatie 2017
Leads

Onderzoeksproject
140
30

113
23

Tabel 13: Resultaten Flinc

Samen met ondernemers wordt gekeken welke f nancieringsinstrumenten het beste past b¡j het type en de fase van de

onderneming. ln totaal zijn 25 financieringen verstrekt aan 1 2 ondernemingen met een totaal gelnvesteerd kapitaal van

2,7 miljoen en een potentieel van 178 arbeidsplaatsen.

Doelstelline 2017 Realisatie 2017
Gefinancierde bedrijven (aantal)

lnvesteringen (in € mln)
Arbeidsplaatsen (potentieel)

Tabel 14: Effecten Flinc

il

)
150fte

12
)1

178 f|e

ln 201 I zullen we nog meer gaan inzetten op de kwaliteit van de dienstverlening van Flinc (de customer journey en de

impact van onze adviezen), willen we nog effectiever gebruik gaan maken van FinDit, onze digitale marktplaats voor

ondernemers en investeerders en zullen we ons financieringsnetwerk verder uitbreiden om een bredere groep MKB

ondernemers naar fìnanciering te kunnen begeleiden.
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Dilemma's bij fina ncieringsbeslissingen

De NOM krijgt veel financieringsaanvragen binnen. Alhoewel elke aanvraag uniek is, hanteren we bij elke

beoordeling dezelfde principes. Bij de finarrcìering van bedrijven beoordelen wìj het plan op basis van het

langetermijnperspectief en de continulieitvan de onderneming. We k¡ken naar de potentie etr het risico van

financieringsaanvraag, en naar de kwaliteiten van de ondernemer en zijn of haar management team.

Regelmatig komt het voor dat financieringsaanvragen voor lastige investeringsdilemma's zorgen.

Als private onderneming met publieke aandeelhouders begeven we ons in een voortdurend spanningsveld

tussen private doelstellingen en de maatschappelilke wensen en opgaven van de aandeelhouders. Daarnaast

hebben we ook de rntentie om het klantbelang zoveel mogelijk voorrang te verlenen. ìn een aantal gevallen

hebben we ook dit jaar een financieringsvraag afgewezen door een gebrek aan vertrouwen in de ondernemer

Daar tussendoor mengt zich ook het belang van onze aandeelhouders, dat met name bestaat uit

uit maatschappelijk en economisch rendement: het creèren en behouden van banen. Als organisatie houden

we daar bij beoordelingen voortdurend rekening mee, naast alle andere aúruegingen. De balans is dat het in

het afgelopen jaar niet in alle gevallen heeft geleid tot een fìnarrciering door de NOM.

Op de andere as is er het termijn-denken. Wrl menen dat onze belangrijkste doelen worden bereikt met

inachtneming van principes voor duurzame ontwikkeling op lange termijn. Soms k¿n een investering echter

direct bar¡en creeren. Het is alleen niet gegarandeerd dat deze banen er over een paar jaar nog zullen zijn, We

richten ons dan ook op 'werkgelegenheid voor de toekomst'. Het kan dus zijn dat we het ene jaar minder

banen creèren of behouden, om er in het volgende jaar veel meer te realiseren. We proberen hierover zo

transparant mogel¡k te zijn naar onze aandeelhouders en andere belanghebbenden. Toch is dat niet

makkelijk. We kunnen namelijk vanwege vertrouwelijkheid niet extern communiceren over

financieringsaanvragen die wij in behandeling hebben. Los van de vaak onzekere uitkomst van het traject zijn

wij gebonden aan vertrouwelijkheid over ondernemingen, hun plannen en financièle situatie. Pas zodra de

deal echt is afgerond en de investering of financiering is gerealiseerd mogen we dit kenbaar maken, zonder

daarbil in te gaan op financièle en of bedrijfsmatige details,

De dilemma's die er bij investeringen spelen, het korteversus het lange termijn investeren en de publieke

versus de privaat-georiränteerde doelstellingen, proberen we zo veel mogelijk te beheersen. We zorgen ervoor

dat we bij elke investeringsbeslissing zo zorgvuldig en consistent mogelijk te werk gaatr.
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Wat is de rol van de NOM in Foreign Direct lnvestment?

De FD|-mensen van de NOM richten zich op het acquireren van nieuwe en het behouden van gevest¡gde (buitenlandse)

bedrijven in Noord-Nederland. De NOIV werkt nauw samen met het Netherlands Foreign lnvestment Agency (NFIA), een

agentschap dat onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt. Voor de uitvoering van de activiteiten

ontvangt de NOM subsidies en bijdragen van de drie Noordelijke provincies, het Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat en verschillende gemeenten uit de regio.

Acquisitie

Om nieuwe investeerders in Noord-Nederland te acquireren en te begeleiden geven we advies over vestigingslocaties,

zijn we op de hoogte van aanwezige bedrijventerreinen en hebben we de juiste contacten met vergunningverstrekkers,

energieleveranciers en werkgelegenheidsinstanties. Ook neemt de NOM zelf initiatief om ondernemers te interesseren

voor investeringen in het Noorden. Om nieuwe investeerders aan te trekken is het van belang een goed beeld van het

vestigingsklimaat te schetsen. Voor de NOM zijn kennis van de regio en het netwerk de belangrrlkste middelen. Daarin

zit een belangrijk deel van onze toegevoegde waarde.

Het acquireren van bedrijven is zo veel mogehlk georganiseerd langs de lijnen van de topsectoren. Via ons netwerk

doen we kennis op die noodzakelijk is om goede proposities per sector te ontwikkelen. Dit doen we altijd in

samenwerking met één of meerdere regio's in het Noorden. Bij de acquisitie werken we intern nauw samen met

Business Developers en ook steeds meer met de verschillende fondsen. Zij worden vaak al in een vroeg stadium

betrokken om de eventuele innovatiebehoefte te begrrjpen en te ontwikkelen of om in een financieringsbehoefte te

voorzien. Leads voor nieuwe buitenlandse investeringen worden gegenereerd door medewerkers van de NOM, door

het NFIA of via onder meer locatieadviesbureaus, accountants, advocaten, makelaars, gemeenten en provincies. Wij

begeleiden vanaf dat moment de investeerder bij het gehele proces om te komen tot een besluit tot vestiging,

Om ondernemingen goed van dienst te kunnen zijn, volgen we de ontwikkelingen in de (top)sectoren continu. Daarbij

komt dat onze FDI-mensen voortdurend op strategisch niveau met bedrijven in gesprekgaan Op deze manier

ontwikkelen we zowel het netwerk van bedrijven als van kennisinstellingen en kunnen we onze proposities verder

aanscherpen. Onze Noord-Nederlandse proposities zijn opgenomen in de Holland-proposities van het NtlA. Voor de

Holland-propositie zijn de Nationale Acquisitie Teams verantwoordehjk. Deze teams zijn gevormd door partners uit

verschillende regio's en worden gecoördineerd door het NFIA. De acquisitieteams stellen longlists van bedrijven op die

actief worden benaderd om vestiging in Nederland aan de orde te stellen. Het NFIA heeft ruim 20 kantoren in het

buitenland van waaruit contäcten worden gelegd met deze bedrijven. Het NFIA levert maandelijks een lìjst met

mogel¡ke leads aan NOM en vormt hjermee een belangrijke lead generator.

Behoud

Wanneer wordt besloten tot vestiging, draagt de NOIV de regle over aan de betrokken gemeente. De NOIV neemt de

klant op in het lnvestor Relations programma en blijft op afstand betrokken. ln ons lnvestor Relations (lR) programma

worden jaarlijks de gevestigde (buitenlandse) bedrijven bezocht. Met het lokale management wordt gesproken over de

strategie en de resultaten van de onderneming. Zo bouwen we een goede band op met ondernemingen. Door ze actief

te betrekken in regionale programma's, mee te denken, slimme oplossingen te bieden en ze in contactte brengen met
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lokale overheden, zorgt de NOM ervoor dat gevestigde bedrijven die met vestigingsgerelateerde uitdagingen te maken

hebben, toch in Noord-Nederland kunnen blijven. De NOM treedt hierbij op als adviseur of bemiddelaar ten behoeve

van de verankering van de vestigingen. Ook medewerkers van grote gemeenten draaien mee in het lR-programma.

Samenwerking NFIA

De NOM werkt nauw samen met het Netherlands Foreign lnvestment Agency (NFIA). Deze organisatie ondersteunt

buitenlandse bedrijven die vestiging of uitbreiding in Nederland overwegen, Het NFIA promoot Nederland als land met

een goed en aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Sinds 2014 doet zij dit samen met haar partners onder het

lnvest in Holland netwerk, waar NOM voor zowel acquisitie als behoud onderdeel van is. Dit netwerk bestaat uit het

NFIA en alle regionale acquisitiepartijen. Dat zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en een aantal

stedelijke en provinciale organisaties, Naast een steeds intensievere samenwerking ten behoeve van het vermarKen

van de Holland propositie, is het doel gesteld om bìnnen een aantaljaar de werkwijze binnen het NFlAte

professionaliseren. Zo zijn er nu nationale acquisitieteams, die in de toekomst meer beslissingsbevoegdheid moeten

krrjgen. Ook is er een gezamenl¡k opleidingsprogramma voor werknemers van de ROM's en andere acquisitiepartners

ontwikkeld binnen het lnvest in Holland netwerk. Zowel de Talent Performance Academy als de training Sensitieve

Gesprekstechnieken, waar NOM-medewerkers aan deelnemen, maken hier onderdeel vanuit.

Uitdagingen schaarste op de arbeidsmarkt

De ontwikkelingen in de high{ech sector volgen elkaar snel op. De werkgelegenheid hierbinnen in Noord-

Nederland groeit Het vinden van goed opgeleid personeel in de technische topsectoren wordt steeds meer

een uitdaging. D¡t geldt in mindere mate ook voor andere topsectoren. De NOM vraagt hrervoor bij overheden

en kennisinstellingen actief aandacht. Wrj realiseren toegevoegde waarde door, in samenwerking met

gemeenten en kennisinstellingen, arrangementen te ontwikkelen waar opleidingstrajecten tijdens de

transitieperiode deel van uitmaken. Hiermee zijn bedrrjven verzekerd van goed opgeleid personeel op het

moment van vest¡gen. Deze arrangementen stimuleren bedrijven om zich in de noordelijke regio te vestigen.

Vanuit commercieel oogpunt biedt bovenstaande dynamiek daarom kansen.
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Foreign Direct lnvestment: Resultaten en effecten in de regio

Actieve acquisitie

lnternationale beurzen zijn een belangrijke hotspot voor acquisitie. NOM FDI was in 2017 dan ook op veel congressen

en beurzen, veelal in het buitenland, te vinden om gericht contact met ondernemingen te leggen. De proposities zijn

daarnaast verspreid via onder andere white papers, social media en websites.

Daarnaast zijn we in 2017 de campagne TopDutch gestart (zie kader). De komende tijd zal de focus liggen op het onder

de aandacht brengen van Chemport Europe, daarna zal de campagne zich richten op Dairy en lVed Tech.

Onze acquisit¡eactiviteiten resulteerden in2O17 in 79 nieuwe leads. NOM FDI was in2Ol-7 bij 10 succesvolle projecten

betrokken.Daarinwordtindekomende3jaarvoorruim€121 miljoeninNoord-Nederlandgeìnvesteerd,ruimeen

verdubbeling ten opzichte van 2016 (€ 59,2 miljoen). Ook worden dankzij deze investering 256 nieuwe arbeidsplaatsen

gecreëerd. 'n2011 waren er geen projecten waarbij behoud van arbeidsplaatsen aan de orde was.

Realisatie 2016 Doel 20'17 Realisatie 20'17
Aantal externe leads

Aantal projecten

Tabel 1 5: Aantal leads en projecten

1f 80

10

19

109

Topsector nieuwe arbeídsplaatsen behouden arbeidsplaatsen investering (€ x 1.000)
ICT

Water
Chemie

Agrofood
HTSM

Over¡g

Totaal

Tabel 1 7: Effecten naar topsectoren
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5

10

46
20

140
256

0

0

0

0

0

0

0

800

400
i 0.000

s3.000
0

57.500

121 .700

Realisatie 2016 Doel 2017 Realisatie 2017
lnvesteringen (in € mln) 59,2

Arbeìdsplaatsen 281

_ 

Behouden arbeidsplaatsen 382

Tabel '1 6: Totaal effecten investeringen en arbeidsplaatsen

100

200
0

122

256
0

Resultaten naar sector

We hebben sterke proposities in deelgebieden van de topsectoren Water, Energie, Chemie, AgriFood en Life Science en

als vestigingsplaats voor datacenters. ln acquisitietrajecten werken de regio's in toenemende mate samen. Een

voorbeeld hiervan is Chemport Europe, een provinciegrensoverschrijdende biobased propositie van Chemiepark

Delfzijl, Emmtec in Emmen en de Campus Groningen (Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen). Hieruit is

afgelopen jaar een samenwerking ontstaan tussen Akzo Nobel en Avantium. Avantium is een toona¿ngevend chemisch

technologiebedr¡f en pionier op het gebied van duurzame chemie en vestigt een pilot bioraffinaderij op het Chemie

Park Delfzijl.
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Soort project nieuwe arbeidsplaatsen behouden arbeidsplaatsen investering (€ x 1.000)

Nieuw

Behoud

Joitrt venture
Uitbreiding
Totaal

60

0

0

196
256

11.200
0

0

1t 0.500

121 .700

0

0

0

0

0

Tabel '1 8: Elfecten naar soort project

TopDutch campagne

Eén van de hoogtepunten van 201 7

was de startvan de TopDutch

campagne. Dat wat startte als een

ondeugende marketingstunt naar

aanleiding van een tweet van Tesla-

baas Elon Musk over een nieuw te

openen Tesla-fabriek, is gaandeweg

uitgemond in een drie jaar lopende

campagne gericht op het creeren

van 2000 banen in 2020.

Eind 201 6 maakte Elon Musk via Twitter kenbaar dat hrl op zoek was naar een locatie voor zijn nieuw te

bouwen accufabriek. Als reactie hierop zijn enkele enthousiaste Groningse ondernemers een ¡nitiat¡ef

begonnen om Tesla naar Noord-Nederland te halen. Tilkrijgen snel de Provinciale politiek achter zich die geld

vrijmaakt voor een publieke campagne. Naast een creatieve marketeer raakt ook de NOM betrokken in de

uitvoering van de reclamecampagne. Wanneer minister Henk Kamp in februari 2017 in Silicon Valley is om

Nederland te promoterr gaat de campagne daadwerkelrjk van staft. Met een strategisch twitter-bombardement

en de launch van topdutch.nl worden bestuurders in Den Haag en tech-ondernemers in de VS op de hoogte

gesteld: "Hi Tesla, we are TopDutch, we are going to bring the electric car home". Na enkele uren wordt de site

al duizenden keren bezocht, vooral vanuit de V5.

Toch blqft een officiële reactie vanu¡t het Tesla-kamp uit, maar de aandacht op (sociale) media heeft Noord-

Nederland geen windeieren gelegd. De belangrijkste uitkomst voor de NOM is dat er Noordelijke samenhang is

gecreèerd. ln eerste instantie kwam het initiatief vanuit Groningen en deden Drenthe en Fryslân hun eigen

ding, Pas toen de gedeputeerden-Ez van de drie provincies zich ermee gingen bemoeien is het bewust samen

opgegepakt. Het concrete gevolg is dat er in september 2017 € 1,6 miljoen beschikbaar is gekomen voor de

bredere uitrol van de TopDutch campagne de komende drie jaar. Met drie campagnes per jaar zou de

doelstelling - 2000 banen creëren in de komende drie jaar - behaald moeten worden. De eerste campagnes

gaan zich focussen op Chemport en de bio-based industrie, de zuivelindustrie en de MedTech-sector.

Dutc-i1i..'

.a

t

We Are h.T,oq

Behoud
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Met het lnvestor Relations (lR) programma heeft de NOM ervoor kunnen zorgen dat in2017 3 bedrijven, die plannen

hadden voor uitbreiding, ervoor kozen om dat in hun vestiging in Noord-Nederland te doen. Daarnaast hebben we

afgelopen jaar, samen met het NFIA, 61 buitenlandse bedrijven in onze regio bezocht. Met het management hebben wij

verschillende zaken besproken. Zo helpen we bijvoorbeeld met het aanvragen van werkvergunningen, het vinden van

de juiste mensen of met het wegru¡men van obstakels met overheidsinstanties. Wanneer dit het vestigingsklimaat in

Nederland in bredere zin raakt, is het NFIA betrokken. Daarnaast zijn 9 nieuwe projecten gestart naar aanleiding van lR

bezoeken. Tot slot hebben we meer dan 50 buitenlandse bedrijven uitgenodigd voor deelname aan door de NOM

georganiseerde evenementen, zoals het Midzomerfeest.

Onderstaand overzicht van uitgevoerde lR bezoeken laat zien dat de NOM toegevoegde waarde levert in veel issues

waar bedrijven tegenaan lopen.

lssues in2O17

Soort Omschriiving Aantal
strategische
planvorming

Netwerkprogramma

Uitbreidìng
Behoud
Geen
Totaal

De onderneming beraadt zich over de toekomst. Gedacht kan worden aan een exit
door de moeder, herpositionering, mogelilke sluiting en níeuwe product-
ma rktcombinaties.
De onderneming wil graag deelnemen aan door NO[zl ontwikkelde
netwerkprogramma's, brlvoorbeeld op het gebied van Region of Sman Factories.
De onderneming plant of is bezig met uitbreiding of uitbreidings¡nvesteringen.
De onderneming wordt door de moeder gesloten of gaat failliet.

Er spelen geen issues waarin NOM een rol kan spelen.

28

l
1

24
61
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Wat doen de NOM Business Developers?

Onze Business developers brengen bedrijven en kennisinstellingen met de juiste competenties bij elkaar, zorgen voor

financiering en spelen een belangrijke rol om van plannen of ideeen innovatieve producten of diensten te maken. Door

middel van innovatieve projecten draagt NOM bij aan het realiseren van nieuwe omzet voor Noord-Nederland.

lnnovatieve projecten

lnnoveren draait per definiiie om samenwerken. Dat is de veronderstelling waar NOM vanuit gaat. Als spil in de lokale

omgeving kijkt NOM naar de innovatiebehoefte van lokale ondernemers en verbindt deze in innovatieve projecten aan

een netwerk, partners en planning, Zo verhoogt NOM samen met bedrijven in de regio de potentie om op termijn

toegevoegde waarde te creeren voor de noordelijke economie en de deelnemende bedrijven,

Veel projecten vinden plaats in clusters waarbij bedrijven uit verschillende sectoren betrokken zijn. Zo komen

verschillende kennisgebieden bij elkaar en ontstaan projecten waaruit nieuwe producten en diensten kunnen

voortkomen.

Vanu¡t een projectidee wordt een projectgroep geformeerd met daarin ondernemers en kennisinstellingen. NOM

begeleidt dit proces en faciliteert het samenwerken tussen de verschillende partijen om tot een projectplan te komen

Hierin staat uitgewerkt wat het doel is van het project, hoe het project gefinancierd zou moeten worden en wie wat

bijdraagt om het idee uiteindelijk tot een product of marktrijpe technologie te ontwikkelen. Ook helpt NON/ bij de

totstandkom¡ng van de financiering voor de projecten. Vaak wordt een groot deel door de betrokken partijen zelf

gefinancierd, aangevuld met kapitaal van bijvoorbeeld kennisinstellingen en subsidies.

De voorwaarde die NOM stelt is dat er vanuit samenwerking innovaties ontwikkeld moeten worden en dat er sprake is

van een uitgesproken groeiambitie. Door de omvang en het innovatieve karakter dragen de projecten bij aan de

versterking van de structuur en de concurrentiekracht van de economie van Noord-Nederland. Voor de uitvoering van

deze activiteiten ontvangt NOM subsidie van de drie noordelijke provincies en het Minìsterie van Economische Zaken

en Klimaat.
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Region of Smart Factories

Eind lanuari 2O1l is het officièle

startsein gegeven voor het

noordelijke smart industry fieldlab

Region of Smart Factories (RoSF). ln

dit fieldlab werken 40 bedrijven uit

Noord-Nederland aan de fabriek

van de toekomst. Het doel: van het

Noorden een internat¡onale hotspot

van smart factories maken.

De ambitie van RoSF reikt verder

dan het scheppen van nieuwe

banen. De focus ligt op versterking

van de concurrentiepositie van de

noordelijke maakindustrie op de

langere termijn. Daarb¡ wordt met

name ingezet op het faciliteren van

MKB-bedrijven als technologie-

aanbieders van Smart Factory-

oplossingen. ln de tien pilotprojecten die binnen RoSFvan start zijn gegaan, kr¡gen z¡ de kans om zich op dit

vlak verder te bekwamen. D¡t met input vanuit de kennisinstellingen en uitgedaagd door de grote

maakbedrijven die vanuit hun positie als koploper veeleisend zijn zoals Philips en Fokker. Daarna moeten deze

MKB-bedrijven op eigen kracht verder kunnen als gespecialiseerde en geaccrediteerde leveranciers van Smart

Factory-oplossingen.

De aanpak l¡kt goed te lukken. Hoewel de pilotprojecten van RoSF nog maar net uit de startblokken zijn,

hebben verschillende MKB-bedrijven zich al in een mooie uitgangspositie gemanoeuvreerd. Zo zijn er medio

2017 naar schatting al 1 25 nieuwe banen gecreëerd en zitten er een aantal projecten met innovatieve

technische doorbraken in de pijpl¡n.
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Business Development: Resultaten en effecten in de regio

Afgelopen jaar hebben we de ontwikkeling van 28 projecten voltooid met een totale investering van ruim € 15 miljoen ìn

innovatie. ln onderstaande tabel rapporteren we de reallsatie van impulsen onder de sector die in het project leidend

wa5.

Topsector Nieuwe
arbeidsplaatsen

lnvestering (€)

ICT

Water
Chemie en biobased

Agrofood
Energie

Totaal: Nieuwe arbeidsplaatsen en ìnvester¡ngen in ¡nnovatie

Tabel 20: Realisatie investeringen in innovatie (in € mln)

0

0

10

0

0

10

2.272.100
1.150.000

10.000.000

624.000
1.428.000

15.474.700

ln Noord-Nederland is innovatie georganiseerd via clusterorganisaties. Voorbeelden daarvan zijn Energy Valley, Healthy

Ageing Network Noord-Nederland en de Wateralliantie. Deze organisaties verenigen de in de topsectoren (Energie, Life

Sciences en Water) betrokken ondernemingen en kennisrnstellingen. Daarnaast zijn er clusters ontwikkeld voor

AgroFood en HTSM, die veel minder zijn geformaliseerd en beide door NOM worden uitgevoerd.

Binnen de clusters richten bedrijven en kennisinstellingen zich op onderzoek en innovatie. Vaak in nauwe

samenwerking met andere partìjen binnen het cluster. Daarnaast zijn er aansprekende raakvlakken tússen de clusters.

Wij spelen een belangrijke rol in hetverbinden van de ontwikkelingen in de topsectoren binnen projecten. Afgelopen

jaar hebben we onze faciliterende en ondersteunende rol in de lang lopende projecten voortgezet.

Van houtsnippers naar glucose: de circulaire oplossing door Avantium

Avantium, een toonaangevend chemisch technologiebedr¡f en pionier op het gebied van duurzame chemie,

vest¡gt een pilot bioraflinader¡ op het Chemie Park Delfz¡1. Avantium en AkzoNobel hebben een contract

getekend voor de huisvesting van deze proeffabriek en de levering van diverse diensten en voorzieningen.

De proeffabriek zal de technische en economische haalbaarheid van Avantium's Zambezi proces valideren. Dtt

Zambezi-proces zet non-food, tweede generatie biomassa (zoals houtsnippers), op een kosteneflectieve

manier om in zuivere glucose, lignine en een gemengde suikerstroop. Deze grondstoffen zijn goed te

gebruiken door de chemische industrie. De bioraffinaderij zal vooral reststromen uit de Nederlandse bossen

gebruiken.

Het starten van de pilot plant is een essentiële stap in het opschalen van de technologie van laboratorium naar

commercii:le productie. De pilot plant wordt gevestigd op Chemie Park Delfzijl, onderdeel van Chemport

Europe, ondersteund door de Provincie Groningen. Naar verwachting zal de proeffabriek operationeel zijn in

het tweede kwartaal van 201 B en daarmee ligt Avantium's Zambezi project op schema. Het bereiken van deze

mrllpaal biedt werkgelegenheid aan ongeveer twintìg medewerkers.
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De samenwerking met het Noord-Nederlandse netwerk heeft mooie resultaten opgeleverd. Dit is terug te zien in

doorverwijzingen, waardevolle connecties, gezamenlijke organisatie van evenementen en de optimalisatie van het

ecosysteem rondom ondernemerschap en innovatie. Het is zaak om dit door te zetten en waar nodig te verbeteren

Hightech campus Emmen

Eind 201 4 bracht Philips naar buiten dat hun armaturen-fabriek in Emmen zou worden gesloten, waardoor

300 arbeidsplaatsen verloren dreigden te gaan. Omdat de ma¿kindustrie in Zuidoost-Drenthe toch al in zwaar

weer verkeerde, stelde de overheid (Gemeente, Provincie en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

een commissie in onder voorzitterschap van Bernard Wientjes om een herbestemming te vinden. Philips

Emmen was een pol¡tiek gevoelig dossier, waar ook minister Kamp b¡ betrokken werd. Uiteindel¡k heeft de

NOM de business case ontwikkeld, hoewel de NOM geen onderdeel uitmaakte van de Commissie Wientjes.

Het "Brainportachtige" plan omvat een cluster van OEM-bedrijven (onder aanvoering van Sustainder en Eneco),

een nieuw te bouwen Sm¿rt Factory die als een shared facility wordt gedeeld tussen een aantal OEM-bedrijven

(onder de naam Technologies Added), en een Smart lndustry lncubator, waar bedrijven kunnen aankloppen

om hun product of productieproces smart (autonoom, connected en vraag-gesiuurd) te maken. Stenden gaat

een nieuwe techniekopleiding op de campus neerzetten. De campus wordt inmiddels beschouwd als een

belangrrlke katalysator voor de maakindustrie in Zuidoost-Drenthe.

Voor de herontwikkeling van Philips Emmen tot een brede hightech campus moesten veel cómpetenties

worden gemobiliseerd, waardoor alle disciplines van de NOM noodzakelijk waren. Het brede NOM-netwerk is

ingezet, er is beroep op de creativíteit van de business development managers gedaan, er is uitvoerig

gelobbyd (ook op directieniveau) en de NOM ma¿kte de financiering mede mogehlk. Het traject is aangejaagd

door NOM Business Development, maar inmiddels zijn ook NOM Finance en NOM FDI betrokken. NOM FDI

gaat samen met de buitenkantoren van het NFIA mee op zoek naar buitenlandse partners die willen'landen'

door productiepartner te worden in Technologies Added. Zonder deze brede inzetbaarheid van de NOM was

het plan niet van de grond gekomen, ook niet op onderdelen.
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Financiële positie NOM

Wij geven in deze paragraaf inzicht in onze financiële positie door in te gaan op ons resultaat, het huidige vermogen en

de ontwikkeling van onze liquiditeit. De iaarrekenine gaat in meer detail in op de fÌnanciële prestaties over 201-/.

Resu ltaatontwi kkeli ng

De renteopbrengsten, dividenden, opbrengsten op particÌpaties en overige resultaten op partic¡pat¡es van NOM

Flnance hebben geleid tot een positief resultaat voor het boekjaar 2017. Hel resultaat van NOM FDI en BD is conform

2016 ookin 201-7 nihil. Dit nihil resultaat wordt behaald door de overeengekomen additionele financiering die als

verliescompensatie wordt ingezet.

De weergegeven tendens weerspiegelt het karakter van de NOM, dat gekenmerkt wordt door onvoorspelbaarheid van

de ontvangst van dividenden en de opbrengst door verkopen van participaties. Gegeven het type bedrijven waarin

NOM investeert, laat het rendement op investeringen zich vaak pas na een aantal jaren zien. Onze prestaties z¡n

hierdoor beter zichtbaar vanuit meerlarig perspectief.

Figuur 8: Resultaatontwikkeling NOM (in € miljoen)

10

-10

2013 2014 2015 2016 2017

a:
{Jo

-:

- 
Finance

NOIV totaal

- Ontwikkelingsbedrijf

2014 2015Resultaat 2013 2016 2017

Finance
Ontwikkel¡ngsbedrijf
NOM totaal

2,5

-0,1

2,4

aq

-0,5

9

)1

-0,4

2,8

14,6

0

14,6

6,0

0

6,0

Tabel 22'. Resultaatontwikkeling NON/ (in € miljoen)
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Vermogensontwi kkeli ng

Om risicodragend kapitaal te kunnen verstrekken is door de aandeelhouders kapitaal ingebracht. De aandeelhouders

stellen als eis aan dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand blijft. Dat wil zeggen dat

de NOM na aftrek van haar kosten in vrlfjarig perspectief een rendement boeh dat tenminste gelqk is aan het

inflatiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd met de inflatiecorrectie en minus

dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen.

De S-jaarsperiode loopt van 1 januari 201 6 tot en met december 2020. Het vermogen was bij aanvangin 2016 €52,8

miljoenenisultimo201 Tmet€6,1 miljoengestegentot€5S,9mil.joen.Doordepositieveresultatenin20l6en20l 7is

het vermogen van de NOM ult¡mo 2017 wederom groter dan het doelvermogen (€ 38,8 miljoen), waarmee aan de

doelstelling van de aandeelhouders wordt voldaan.

Figu u r 9: Vermogensontwi kkel i ng (i n € mi ljoen)

'1 00
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2413 2014 2015 2016 2011

- 
Vermogen - 

Doelvermogen

2013 2014 2015 2016 2017

60

Vermogen 70,5

Doelvermogen 10,3

Tabel 23: Vermogensontwikkeling (in € miljoen)

19,5

71,1

72,3

61,5

58,9

38,8

52,8

38,4
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Liqu id iteitsontwi kkel ing

De liquiditeitspositie van de NOM is in 201 7 afgenomen. Dit komt met name door toegezegde dividenduitkeringen aan

de aandeelhouders, waarya n in 2017 het laatste deel van €1 2 miljoen is uitgekeerd. Hiertegenover staat een positieve

kasstroom door met name opbrengsten op verkopen van participaties en ontvangen dividenden.

Figuur 1 0: Liquiditeitsontwikkeling

-
4)o
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E40
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C
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Aangegane verplichtingen
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- Beschikbaar voor financiering

2014 20f5

201 5 2017

2013 2016 2017
Aangegane verplichtingen
Beschikbaar voor financiering

4,3

46,9

6,3

52,6

10,9

30,3

13,5

25,1

16,3

15,5*

f abel24. Liquiditeitsontwikkeling (in € miljoen) *exclusief beschikbare liquide middelen voor overige afspraken met

Provincies
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Jaa rreken ing

Geconsolideerde balans

Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)

Activa
Mater¡ële vast€ activa
lnventaris 1

Financiële vaste actlva
Over¡ge effecten 2 t/m 6

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 7
Liquide middelen B

Totddl octivd

Passiva
Groepsvermogen 9

Voorzieningen 10

Kortlopende schulden I 1

fotaol pdssivo

76

27.109

38.007

58.9M

91

6.157

65.192

100

1.32e
39,

100

33.036

40.s09

73.645

52.751

84

20.810

73.645

65.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

F¡ ì. r i:;-ri.''-Opbrengsten
Rente- en provisiebaten 1 2

Onwangen dividenden 13

opbrengst commissariaten 1 4
Resultaat verkopen
participaties 15

Beheer fondsen 1 6

Kosten
Personeelskosten 24
Overige kosten 25

Saldo van de vrijvalldotatie van de

voorziening voor fìnanciéle vaste activa 26

Resultaat FinancieringsbedriJf

Ontwlkkelingsbedrijf
Opbrengsten / vergoedingen
Ministerie van EZK 17

Addit¡onele financiering 1 I
Bijdrage Provincies 19

Bijdrage acquisitie Gemeenten I9
Projectfi nãncieri n g 20

Opbrengst Detachering 21

Brjdrage BD Clusterorganisaties 22
Diensten aan derden 23

Kosten
Personeelskosten 24
Overige koslen 25

Resultaat Ontwikkelingsbedrijf

Resultaat vóór belastingen
Belastingen 27

Resultaat na be¡ast¡ngen

6.005

6.005

187

92

16.033

3;123

z3

14.659

14.659
-187

144726.
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Geconsol ideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom ult operationele
a€t¡v¡teiten
Resultaat na belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijvirìgen materièle vaste activa
Mutatie voorzieningen
Mutatie overige effecten
Verandering in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie konlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit
investeringsact¡v¡telten
lnvesteringen in participaties
lnvesteringen in duurzame activa
Ontvangsten inzake de verkoop van
partic¡paties en afl ossing leningen

Kasstroom u¡t
fina ncieringsactiv¡te¡ten
Betaald dividend

Netto kasstroom

Saldo liquide middelen begin boekjaar
Saldo liquide middelen einde boekjaar

Mutätie liquide middelen
Deconsolidatie IFNN*

14.472

5.703

2.963

-3.334

39.180
35.846

-3.334

14.079

6.158

-22.001

-1 .764

40.948
39.180

-1.768

-1 .764Mutatie liquide middelen -/- !FNN -3.334

*Het lnnovatieFonds Noord-Nederland is per 30 juni 201 6 gedeconsolideerd.
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Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening
2017

Algemeen

De Noordelijke Ontwikkelings- en lnvesteringsmaatschapp¡, gevestigd te Groningen aan de Paterswoldseweg 810 en

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02032331 , is een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen

voor 50,000/o in het bezit zijn van de Staat der Nederlanden. De resterende 50,000/o is ieder evenredig in het bezit van de

provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Uitgangspunt bij participatie door de N.V. NOM lnvesterings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland en

haar dochters Venture Kapitaal Fonds lll, Drentse Participatiemaatschappl, Participatiemaatschappij Ondernemend

Groningen (statutair gevestigd te Groningen) in ondernemingen, is het in principe tijdelijk verstrekken van risicodragend

kapitaal met als doel nieuwe activiteiten op te starten of bestaande activiteiten te versterken. Behoudens bijzondere

omstandìgheden wordt daarbij gestreefd naar minderheidsbelangen.

Verslagl eggi ngspe ri od e

Deze jaarrekening ¡s opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar

Toegepaste sta ndaarden

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

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de

Jaarverslaggeving. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van art.2:4Q2 BW.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd

op historische kosten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling z¡n ongewijzigd ten opzichte van het

voorgaande jaar.

Stelselwijziging

Er hebben zìch in 2017 geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswrjziging

Er hebben zich in 201-7 geen schattlngswijzigingen voorgedaan.

Continurteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteltsveronderstelling.

Groepsverhoud ingen
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De N.V. NOIV behoort tot de NOIV-groep. Aan het hoofd van deze groep staat N.V NOM te Groningen.

De jaarrekening van de N V. NOM is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van N.V, NOM te Groningen

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere

sleutelfunctionarisseninhetmanagementvanN.V NOMofdemoedermaatschappij vanN.V.NO|Vennauwe

verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

marktvoorwaarden zijn aangegaan Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere

informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Grondslagen voor waardering

Activa en verplichtingen 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. ln

de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties

wordt verwezen naar de toelichting.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting

wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnl¡k is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

lndien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle

risico's met betrekking tot een actìef of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting

niet langer in de balans opgenomen. Verderworden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf

het tijdstip waarop n jet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlilkheid van de toekomstige

economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten uit

verkoop van participaties worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de participaties zijn

overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatìe in

euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen

maakt die van invloed zijn op de toepassrng van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
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verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afuvijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waaryoor de

herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschappijen en

andere rechtspersonen waðrop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, dan wel waarover de centrale

leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of

waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. B¡ de bepaling of beleidsbepalende

invloed kan worden uitgeoefend, worden flnanciele instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct

kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om te vervreemden en/of voldoen aan

de consolidatievrijstelling zoals bedoeld ìn artikel 407 Titel 9 boek 2 BW worden niet geconsolideerd.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende

invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het trjdstip van

beeindiging van deze invloed.

ln de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geèlimineerd, evenals de

binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het

minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Intercompany-transacties, ¡ntercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen

en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden gei!limineerd, voor zover de resultaten niet door

transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties

worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van

groepsmaatschapp¡en en andere in de consolidat¡e opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om

aansluiting te krijgen b¡ de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

Geconsolideerde deelnemingen o/o Plaats
Venture Kapitaal Fonds lll B.V.

B.V. Drentse Participatie lVlaatschappij

Panicipatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V.

InnovatieFonds Noord-Nederland (consolidatie tot 30 juni 201 6)

Tabel 33: Geconsolideerde deelnemingen

100 o/o

100%o

100 o/o

100 0/o

Groningen
Groningen
Gron¡ngen

Groningen

Het volgende meerderheidsbelang wordt niet geconsolideerd op basis van arÍikel 407 Titel 9 boek 2 BW

Prins Holding B.V 79,2o/o Dokkum

NV NOfV is statutair directeurvan het Doefonds Fryslân 8.V., Drentse Holding 8.V., lnvesteringsfonds Groningen 8.V.,

Groeifonds B.V. en het lnnovatieFonds Noord-Nederland (IFNN). Aangezien de NOM geen beleidsbepalende invloed

heeft worden deze niet meegeconsolideerd. Het IFNN betreft een 10070 deelneming van de N.V. NOM en omdat de N.V

NOIV geen beleidsbepalende invloed heeft wordt het IFNN niet meegeconsolideerd in de financiële cijfers van de NOM,

maar als financièle participatie verantwoord.
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Grondslagen voor omrekening vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta

Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen

omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en

verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende

wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta's die tegen historische kostprijs worden opgenomen,

worden naar euro's omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De brl omrekening optredende

valutakoersverschillen worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen,

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa

De materièle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprils inclusief direct toerekenbare

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere

wa¿ rdeverm inderingen

Subsidies op invester¡ngen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardingsprijs van de activa waarop

de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De overige effecten bestaan uit participaties, vorderingen op partlcipaties en overige leningen. Aandelenparticipaties

worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, onder aftrek van voorzieningen die worden gevormd als

de situatie bij de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding geeft.

Deze waarder¡ng tegen kostprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot uitdrukking

komen. Om een nader inzicht te geven in de veranderingvan de waarde van de participatieportefeuille wordt in de

toelichting op de balans de benaderde marktwaarde vermeld. Voor aandelenparticipaties geldt een concrete exit-

strategie.

De benaderde marktwaarde van de aandelenparticipaties komt tot stand middels het portefeuillebeheermodel (F¡sta).

lViddels Fista wordt een cijfermatige benadering van de marktwaarde gevolgd en is sprake van meerdere financièle

waarderingsmethodieken. Het model g¿at uit van de EVCA (European private equity and Venture Capital Association)

uitgangspunten. De waardering vindt plaats op basis van de meest objectief mogelijke inschatting (zoals recente

transacties). lndien de informatie niet voorhanden is, vindt de waardering plaats op basis van een multiple-benadering,

dan wel op basis van intrinsieke waarde van de participaties. De keuze en hoogte van de multiple is gebaseerd op basis

van de beste inschattingvan het management. Een aanpassing in de keuze en omvangvan de multiple kan leiden tot

een afwijking van de benaderde marktwaarde. De waardering komt gestandaardiseerd en consistent tot stand.

De leningen betreffen zowel leningen aan participaties als leningen a¿n ondernemingen waarin de NOIV niet

participeert. Het betreft hier, behoudens uitzonderingsgevallen, (converteerbare) achtergestelde leningen. De onder

financìële vaste activa opgenomen vorderingen worden ¡nitieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van

transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Bi.l de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

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

gewaardeerd volgens devermogensmutatiemethode op basisvan de nettovermogenswaarde. Bij de bepalingvan de

nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de N.V. NOM gehanteerd. Deelnemingen met een
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negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de

schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd.

De eerste waarderìng van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activ¿ en

passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor

deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Voorzieningen financiële vaste activa

Voorziening participaties, leningen aan port¡c¡poties en overige leningen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderrngen wanneer

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald op basis van een

beoordeling van de resultaten in het verleden, de te verwachten toekomstige resultaten, het management, de

organisatie, de uniekheid van het product en/of de productontwikkeling, de marktpositie en de ontwikkelingen in deze.

Wanneer de boekwaarde van een actief naar verwachting n¡et terugverdiend kan worden, zal er een voorziening

worden gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde en de te verwachten realiseerbare waarde.

Voorziening deelnemingen

De voorziening deelnemingen wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het

overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor

de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actref aan een bi.jzondere

waardeverminderìng onderhevig kan zijn, lndìen dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van

het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt

de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprìjs Als de ontvangst van de vordering is

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand

van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten

ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering

gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Projecten

Projecten met meerdere deelnemers, die de NOM als subsidieaanvrager coördineert, worden in de balans

verantwoord. De balanspost is het saldo van de gemaakte projectkosten en de ontv¿ngen bijdragen. Personele kosten

die subsidiabel zijn worden aan het project toegerekend en in mindering gebracht op de personele kosten van de

NOM. Een eventuele eigen bildrage van de NOM wordt ten l¿ste van het result¿¿t gebracht. lndien ultimo het boekjaar

de projectkosten hoger zijn dan de ontvangen bijdragen, wordt het saldo gepresenteerd onder overige vorderingen.

lndien de ontvangen bijdragen hoger zijn dan de projectkosten, wordt het saldo onder kortlopende schulden

gepresenteerd.

Kosten en opbrengsten met betrekking tot op projectbasis gefinancierde werkzaamheden van de NOM, die op verzoek

van derden worden uitgevoerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en (direct opeisbare) deposito's met een looptqd korter dan één jaar

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

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen, hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzÌj de contante waarde van die uitgaven.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

. een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

. waaryan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

' het waarsch¡nlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van míddelen nodig is.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die d¡rect zijn toe te

rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening

houdend met ag¡o of disagio en onder aftrek van transactiekosten,

Hetverschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindeìijke aflossingswaarde wordt op basisvan de effectieve

rente gedurende de geschatte loopt¡d van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Grondslagen voor resu ltaatbepa I i ng

Opbrengstvera ntwoording

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de

onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelên betrouwbaar kunnen worden geschat.

Rente- en provisiebaten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa.

De rentebaten worden alleen verantwoord indien het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking

tot de transactie naar de onderneming zullen toevloeien.

Dividenden

Dividenden van niet op vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het

recht op het dividend ontstaat.

Verkoop van participaties

Opbrengsten uit de verkoop van participaties worden opgenomen in de opbrengsten tegen de reële waarde van de

ontvangen ofte ontvangen vergoeding, na aftrek van de boekwaarde van de participatie. Opbrengsten uit de verkoop

van participaties worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijkste rìsico's en voordelen van

eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee

verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van aanhoudende

managementbetrokkenheid bij de participaties.

De overdracht van risico's en voordelen varieert naargelang de voorwaarden van de betreffende verkoopovereenkomst

Diensten

Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van
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het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.

Het stadium van voltooiing wordt bepaald a¿n de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. De

opbrengsten van diensten worden verantwoord in het laar waarin zt) zijn verricht.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelljke

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat zal worden voldaan aan de daaraan verbonden voorwaarden

Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst- en verliesrekening

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Projectfinanciering

De opbrengsten van op prolectbasis gelinancierde projecten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in de

periode waar de opbrengsten betrekking op hebben.

Opbrengst detachering

Detacheringsopbrengsten worden systematisch als netto-omzet in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde

periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Resultaat deelnemíng

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden vanaf het

verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat.

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is

gew¡zigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan N,V. NOM wordt toegerekend.

Kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo dotaties aan de voorziening voor financiële vaste activa

Verliezen bij afstoting van participaties of b¡ oninbaarheid van leningen worden afgeboekt op de daarvoor gevormde

voorziening. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste van het resultaat van het Financieringsbedrilf.

Rentelasten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva.

Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen

leningen die als onderdeel van de berekening van de effectreve rente worden meegenomen.

Personeelsbelon ingen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zi.1n aan werknemers.

Pensioenen

Toegekende pensioenaanspraken zijn gebaseerd op het salaris van de werknemer, onder aftrek van een AOW-

franchise, rekening houdend met de leeft¡jd van een werknemer.Jaarlijks wordt ger'ndexeerd op basis van de

consumentenprijsindex, met een maximum van 1,570.

Toegekende pensioenaanspraken worden door middel van periodieke premiebetaling aan de pensioenverzekeraar af

gefinancierd. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensroenlast gelijk is aan de over die periode

aan de pensioenverzekeraar verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum
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nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de

verschuldigde prem¡es overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van

terugbetaling door de verzekeraar of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten zijn opgenomen in een

ander onderdeel van de winst-en-verliesrekening, te weten algemene kosten. Voor inventaris wordt een

afschrijvingspercentage van 200/o per jaar gehanteerd. Voor een nadere specificatie worden verwezen naar de

betreffende toel ichting.

Belastingen

De belasting over het resultaðtwordt berekend over het resultaatvoor belastingen in de winst-en-verliesrekening,

rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare

kosten. Tevens wordt rekening gehouden met w¡jzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief,

De opbrengsten uit participaties zijn voor de NOM geen opbrengsten waarover btw moet worden voldaan. Dit geldt ook

voor het ontvangen van rente op leningen. Ten aanzien van vergoedingen die de NOM ontvangtvoor het beheervan

investeringsfondsen (voorzover er sprake is van niet ter gemeenschappelijke belegging bijeengebracht vermogen) is de

NOIV wel btw verschuldigd en wordt overeenkomstig gefactureerd aan de fondsen.

De vennootschap (en haar dochters) zijn met ingang van 1 januari 2016 op grond van de 'Wet modernìsering Vpb-plicht

overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelastìng.

G rondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

bestaan uit de liquide middelen, met uitzonder¡ngvan deposito's met een looptild langer dan drie maanden.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van Interest,

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom u¡t operationele activiteiten. Betaalde

dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven

Sroepsmaatschapptl is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft

plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in

mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financièle

leasrng, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn

in de toelichting van balansposten verantwoord.

Bepaling actuele waarde

Een aantal grondslagen en de toelichtingen in de jaarrekening vereisen de bepaling van de actuele waarde van zowel

financièle als niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waardering en ¡nformatieverschaffing is de

actuele waarde op basis van diverse methoden bepaald. lndien van toepassing wordt nadere informatie over de

uitgangspunten voor de bepaling van de actuele waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op

het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.
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Toelichting op geconsolideerde balans

Voor verwerking resultaat

Bedragenx€'1 .000

Materiële vaste activa

1. Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven

Activa
Stand per I januari
Verkrijgingsprijs
Cum. waardeverminderingen
en afschrrjvingen

Boekwaarden

Mutaties
lnvesteringen
Desi nvesteringen
Afschrijvingen mater¡èle vaste activa

Afschrilvingen desinvesteringen

Stand per 3l december
Verkrijgingsprijs
Cum. waardeverminderingen
en afschrijvingen

Boekwaarden

100

-24

146

146

-23

16

-24

146

123

1)

100

-23-24

-46-74

t6
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Financiële vaste activa

Het verloop van de participaties was als volgt:

2. Participaties

Verkrijgingswaarde
per 1 januari

Nieuwe panicipaties
Omzetting leningen

naar participatles
Uitbreidingen / conversies

Faillissementen /
liquidaties
Afgestoten participaties

t.9:2$

3.161

-2.8+s
-3.606

-6.451

41 .227

1.430

-5.470
-3.064

-350

1.774

-8.534

48.337

-1 110

Blj:

Af

344

Af: Deconsolidatie IFNN

Nominaal bedrag
per31 december
Voorzien¡ng

-350

-3.290

3t.931
-20224

41 .221
-21 242Af

1l.713

Het lnnovatieFonds Noord-Nederland is per 30 juni 201 6 gedeconsolideerd

De benaderde marktwaarde van de participaties bedroeg ultimo 201-7 circa € 67 miljoen (2016: € 101 miljoen).

Het verloop van de voorziening op de particìpaties was als volgt:

'1 9.985

BU:

Af:

Voorziening per 1 januari

Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat
i.v.m. waardeveranderingen

Vrijval door desinvestering /
afboekingen / faillissementen

Voorziening per 31 december

1.827

21 .242

-1 .018

20.224

-742

-6.801

-6.801

28.785

-7s43

1.827

-2.845

742

21 .242
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3. Vorderingen op participaties

Dit betreffen (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het

aandelenkapitaal.

Brj:

Af:

Nominaal bedrag
per 1 januari

Nieuwe lenlngen

Uitbreiding leningen

Bijgeschreven rente

Aflossingen

Omzetting lenlng
naar participatie

Onwangen rente
voorgaande jaren

Conversie

Afboekingen /
faillissementen

Nominaal bedrag
per 31 december
Voorz¡ening

3.457

-5.308

18.263

-1 .851

-1.670

-'t,462

1.253

-3.132

20.142

1.819

18.263
-1.965

250
791

212

4.145.

.,-30É1

Af:

16.412

-9.615

6.137

Het verloop van de voorziening op de vorderingen op participaties was als volgt:

10.298

Voorziening per 1 januari

Brj: Vr¡jval/dotat¡e t.l.v. resultaat i.v.m.

waardeveranderi ngen

Af Vr¡val door desinvestering /
afboekingen

/fa¡llìssementen

Voorz¡ening
per31 december

2.139

-429

7.965

1.710

-1 .328

10.154

-2.189

-1.328

-1.461

-1 .461

9 675 1.965

4. Overige leningen u/g

Dit betreft (achtergestelde) leningen aan bedrijven waarin de NOM niet participeert in het aandelenkapitaal

Nominaal bedrag per

1 januari

Nieuwe leningen

Uitbreiding leningen

Bijgeschreven rente

Aflossingen

Conversie

Afboekingen /
faillissementen

Saldo per 31 december
Voorziening

17
67æ

-68*

6.551 6.742

Brj:

Af .10 -78
84 88

-1 85

€-557
-6.323

-ñ

6

6s6-
-6.338

aaE
Af:

66

78

-1 95

-273



Het verloop van de voorziening op de overige leningen u/g was als volgt:

Voorziening per 1 januari

Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m
waardeveranderingen

83
Vr¡val door
desinvesteringen /
afboekingen /
faillssementen

15

Saldo per 3'1 december 6.338

5. Aanjaagfonds

Dit betreffen achtergestelde leningen aan bedrijven met een maximum van € 200.000

6.323

-195

6.438

-115

Brj:

Af:
BO

8083

-68 -1 95

-68

6.323

Nominaal bedrag per 1 lanuari
Nieuwe leningen

U¡tbreiding leningen

Bijgeschreven rente

Aflossingen

Omzett¡ng leningen
naar participaties

Afboekingen /
faillissementen

3.453

B8

2.583
BU:

Af:

1.030

433
13

1J95
425

.759

-307

-322

1.476

-1 .388

-182

-605

1.657

-187

810
Saldo per 31 december
Voorz¡ening

Het verloop van de voorziening op het Aanjaagfonds was als volgt:

Af
3.541

-1 .116
3.453

-1 .008

2.425 2445

Brj:

Voorziening per .1 januari

Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.

waardeveranderi ngen

Vrijval door
desinvesteringen /
afboekingen /
faillissementen

Saldo per 31 december

-322

430

-322

1.008

108

-605

462

-605

1.151

-t+J

1.008

462430

Af:

1.116
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6. Pre Seed Capital Faciliteit (PSC)

Dit betreffen financieringen aan innovatieve starters middels participaties, leningen aan bedrijven en persoonlijke

leningen

PSC Part¡cipat¡es

PSC Lenìngen

Totaal Pre Seed Faciliteit

PSC Participaties

Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:

¿i 14

8 l4

Nominaal bedrag per 1 januari

Uitbre¡d¡ng partic¡pat¡es

Afboekingen/
Faillissementen

Saldo per 31 december
Voorziening

Het verloop van deze voorziening op de PSC partíc¡paties was als volgt:

100

-21

121

-21

BL]

Af:
-21

AI
100

-1 00

100

-1 00

Voorziening per 1 januari

Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.

waardeveranderingen

Vrijval door desinvesteringen /
afboekingen
/ faillissementen

100

-Zl

120

-20

Brj:

Af

#

-21

Saldo per 31 december 100 100

PSC Leningen

Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:

Nominaal bedrag per 1 januari

Nieuwe leningen

Bijgeschreven rente

Aflosstngen

Afboekingen /
faillissementen

Saldo per 31 december
Voorziening

288 395

Brj:

5 13

5 13
-55

-65

Af:

-1 88----lîô-
-92

T

-77

116

-101

288
-215Af:

68

-1 93 -120

13



Het verloop van de voorziening op de PSC lenlng was als volgt:

Voorziening per 1 januari

Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat
i.v.m. waardeveranderingen

Vr¡val door deslnvesteringen /
afboekingen
/ faillissementen

Saldo per 31 december

215

92

267
B¡j:

AT

7 13

-116 -65

-52

21 5

Een overzicht van de participaties en leningen u/g per 31 december 201 6 is vermeld in de bijlagen.

Gemiddelde rentepercentages leningen

De volgende gemiddelde rentepercentages voor leningen <1 jaar,1-5 jaar en > 5 jaar zrln in 201 7 bij de

NOM gehanteerd:

< 1 jaar

1 -5 jaar

> 5 jaar

9,5%

9,9%

9,7V0

(2Q16:9,60/o)

(2016:9,6%)

(2016:9,9Vo)
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Vlottende activa

7. Vorderingen en overlopende activa

Te vorderen subsidie inzake

apparaatskosten

Debiteuren
Projecten

Pensioenen

Te ontvangen interest op liquide middelen
VorderÌng op IFNN

Te vorderen belastingen
Overige vorderìngen

õ4 I

881

71

691

382
116

5 33

22

85
187

116

Debiteuren

2.161 1.329

Uitstaande vorderingen
Voorziening oninbaarheid

Stand per 31 december

382881

382881

Projecten

lnn2Power
Food2020

Biobased non-lood
Overige projecten

Stand per 31 december

3

t/
51

70
46

l1 1t6

ln de vorderlngen en overlopende activa is een bedrag van € 7'1 .000 (projecten) inbegrepen, die betrekking heeft op

een periode langer dan één jaar (2016. € 1 16 000).

8. Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van het saldo liquide middelen wordt verwezen naar het geconsolideerd

kasstroomoverzicht. ln de liquide middelen zijn de volgende deposito's begrepen:

2016
Rekeni zonder vaste lo tt oen

Rekening zonder vaste looptijd €2,5 loen

Rekening zonder vaste looptijd € 2,5 milioen

Rekeni zonder vaste looptijd € 7,0 mil

€ 17,3 milioen

€ 5,0

€ 1,5 milioenRekening zonder vaste optijd

Rekening zonder vaste looptijd € 1,4 miljoen

Rekening zonder vaste ìooptijd € 2,5 miljoen

Rekeni zonder vaste lo € 8,5

€ 32,8 m

De deposito's zijn dírect opeisbaar, evenals de liquide middelen.

Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedraagt 0,10/o (2016.1,10/o)
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9. Groepsvermogen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans.

10. Voorzieningen

Het verloop van de voorziening dienstjubilea in het verslaglaar was als volgt
."iîili' Iirlr i"

Stand per 1 januari

Doiatie ten laste van winst- en verliesrekening

Ju bileu m u itkeringen +
Õ

Stand per 31 december 91

De voorziening dienstjubilea is gevormd ten behoeve van toekomstige uitkeringen inzake 'l 0- en 20-jarige dienstjubilea.

De voorziening is opgenomen voor de personeelsleden, die voor de pensioendatum het jubileum kunnen halen. Daarbij

is op basis van de Ieeftijd van de werknemers rekening gehouden met de kans dat het dienstverband voor het bereiken

van 1 0- en 20 jarige jubileum wordt beëindigd. De voorziening is opgenomen voor de aan de verstreken dienstjaren toe

te rekenen verplichting. Van de voorz¡ening is een bedrag van € 10.458 als kortlopend (korter dan 1 jaar) aan te merken.

1 1. Kortlopende schulden

B183

13
-11

2
Q2

ri¡'rl .,:l .'r, ): l ,

Belast¡ngen en sociale

verzekeringen
Reservering vaka ntietoeslag
Reservering vaka ntiedagen
Nog te betalen kosten

Projecten

Crediteuren
Pensioenen

Vooruit ontvangen subsidie
Provincie Drenthe
Lening Prov¡ncie Drenthe
Over¡ge schulden

268
J30
94

1.124
164
53

174
4.000

154

538
111

99

12.873
2.758

119

170
4.000

142

6.157 20.810

ln de kortlopende schulden wordt er een bedrag van € 1 124383 (201 6: € 2.151 .634) verantwoord, z¡nde de projecten

die, in de meeste gevallen, een looptijd van langer dan '1 jaar hebben.

Onder de overige schulden is een bedrag van € 4.000.000 verantwoord. Dit bedrag is eind 2016 van de Provincie

Drenthe ontvangen om ingezet te kunnen worden voor fìnanciële arrangementen. ln 2017 is een

concept lastgevingsovereenkomst opgesteld. Het is de verwachting dat dit in 2018 dit samen met de Provincie Drenthe

wordt geformaliseerd. De volledige € 4.000.000 is direct opeisbaar door de Provincie Drenthe en zodoende

opgenomen als kortlopende schuld.
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Financiële instrumenten

Algemeen

De NOM maakt in de normale bedrilfsuitoefeninggebruikvan financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De NOM handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en gedragslilnen om de omvang van het

kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van aan de NOM

verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de waarde van de

desbetreffende posten.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van leningen zijn niet in overwegende mate geconcentreerd br1 één of enkele participaties en

overige ondernemingen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele loopt¡d. De leningen

worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft derhalve als beleid om geen afgeleide

financìèle instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.

Marktwaarde

De marktwaarde van de in de balans verantwoorde flnanciele instrumenten, waaronder leningen, liquide middelen en

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

De NOIV heeft tegen een onderneming een claim ingediend die door deze onderneming wordt betwist. Hoewel de

afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt - mede op grond van ingewonnen juridisch

advies - aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde financièle

positie, anders dan waaryoor een voorziening is gevormd.

Optierechten

Bij een aantal participaties heeft de NOM aan medeaandeelhouders het recht van aankoop op de door de NOM

gehouden aandelen verleend (call optie). Tevens heeft de NOM in sommige gevallen het recht bedongen haar aandelen

aan medeaandeelhouders te kunnen verkopen (put optie). Het totaalbedrag van deze opties bedraagt ca. € 3,2 miljoen

(2016. € 3,4 miljoen). De NOM heeft in 2017 geen verplichtingen bij verkoop van aandelen (2016: geen verplichtingen).

Garanties

Er zijn ultìmo 2017 geen openstaande garant¡es

Lease

Er zijn ultimo 2017 geen leasecontracten.

Huur

Voor het kantoorpand aan de Paterswoldseweg 810 te Groningen is per 1 november 2014 een huurovereenkomst

aangegaan voor de duur van 5 jaar. De restantverplichting op balansdatum bedraagt circa € 0,4 miljoen, waarvan circa €

0,2 miljoen betrekking heeft op het volgende boeklaar.

Sto rti ngsve rpl ichti nge n

Ultimo 201 7 staat er een bedrag van € 16,3 miljoen aan stortingsverplichtingen voor participaties en/of leningen u/g

aan 38 ondernemingen gereserveerd.

Additionele financiering

ln 2016 is er met de subsldiënten een additionele financiering op de exploitatiekosten van het Ontwikkelbedrijf van €

4,0 milloen, voor de periode 2O16 en volgende jaren, overeengekomen. ln 2017 is de additionele financiering

uitgekomen op € 841 k (201 6 € 591k). Voor de periode 2018 en volgende jaren resteert een op te vragen additionele

financiering van € 2,6 miljoen.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Voor verwerking resultaat

Bedragen x € 1.000

12. Rente- en provisiebaten

Rente leningen u/g
Rente leningen Aanjaagfonds

Rente leningen Pre Seed Capital

Rente op liquide middelen
Provisies

Provisies Aanjaagfonds

Provisies Pre Seed Capital

1.273

328
13

É

71

17

1329
263

?a

447
22

16

1.t41 2146

1 3. Ontvangen dividenden

Gedurende het verslaglaar is € 4.003.218 aan dividenduitkeringen ontvangen (2016 € 4.705.053).

1 4. Opbrengst commissariaten

ln201l had de NOM bU I participaties een zetel in de Raad van Commissarissen waaryoor een vergoeding in rekening

is gebracht (201 6: 9).

1 5. Resultaat verkopen partic¡paties

Af:

B!:

Gerealiseerde opbrengst
verkopen participaties
Aanschafwaarde
panicipaties

Vrijval voorziening

10.614

-3.606

10.168

-3.064

7,008 7.104
1.331

0087 8.435
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1 6. Beheer fondsen

De NOIV ontvangt een vergoeding voor het beheer van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij, MKB Fonds Drenthe,

lnvesteringsfonds Groningen en het GROElfonds. De beheervergoeding is in 2017 uitgekomen op € 1.303 941 (2O16'€

735.901).

17. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een bijdrage in de exploitatie van het

Ontwikkelingsbedrijf en bedraagt maximaal € 1.01 5.000 in 2011 .

1 8. Additionele financiering

Met de subsidiënten is voor 201 7 een additionele subsidiebildrage voor het Ontwikkelbedrijf van €841 048

overeengekomen.

19. Bijdrage Provincies en Gemeenten

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe dragen in totaal € 525.000 bij in de exploitatie van het

Ontwikkelingsbedrijf Daarnaast dragen vijf gemeenten € 102 860 b¡ in de kosten die worden gemaakt voor acquis¡t¡e

20. Projectfina ncieri ng

De projectfinanciering bestaat uit de rechtstreekse bijdrage van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe in het

project Greenlincs (€ 200.000).

21 . Opbrengst Detachering

ln 2017 is er één werknemer volledig gedetacheerd aan TCNN. De opbrengst van deze detachering bedraagt in totaal €

141.320.

22. Bijdrage Bu si ness Developm ent cl usterorga n isaties

Vanuit de provincies is er een bijdrage van € 500.000 ontvangen voor de BD clusters Energie, Life Sciences, HTSM,

Water en Greenlincs. Hiervan is € 200.000 bestemd voor de clusterorganisaties Energy Valley (Energie) en Healthy

Ageing Network Northern Netherlands (Life Sciences). Beide organisaties hebben de bijdrage opgevraagd in 2017.

23. Diensten aan derden

De diensten aan derden bestaan voornamelijk uit verricht projectmanagement voor derden.

24, Personeelskosten

ln 201-/ waren gemidd eld 42,9 FTE in dienst van de NOM, in 201 6 waren dat gemiddeld 38,4 FlE. Alle personeelsleden

waren werkzaam in Nederland. De personeelsomvang is als volgt te verdelen over de afdelingen:
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20"t7 2016
Finance

Ontwikkelbedrijf
Projecten

Overhead (incl. administratie en communicatie)

11,O

12,6

J,)

10,0

14,4

12,4

3,0

Õ,o

42,9 38,4
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De personeelskosten zijn als volgt te specificeren:

Salarissen

Doorbelaste
pe rso n eels koste n

Sociale lasten

Pensioenlasten

Uitzendkrachten
Vergoeding woon-werk
Over¡ge personeelskosten

3.682

-338
492
51 'r

23
30

154

3.094

-361
398
513

48
25

275

4.554 3.986

Van het totaal aan personeelskosten heeft € 308.965 betrekking op het gesubsidieerde project Greenlincs. De

doorbelaste personeelskosten bestaan met name uit doorbelastÌng van uren aan het IFNN B.V. en doorbelasting van

uren aan de projecten Food2020 en Bio-Economie Non-Food.

Vanuit het Ontwikkelbedrijf is er € 69.340 doorbelast aan Finance in verband met uitgevoerde activiteiten voor het

financieringsbedrijf (201 6: € 65.983).

Bezoldiging bestuurder en Raad van Commissarissen

Bezold igi ng bestuurder

ln onderstaande tabel is de bezoldiging (in €) van de bestuurder weergegeven:

Bel r loon,
incl. socÍale premies*
Pensioenbijd rage**
Totaal

177383
24.521

112.111

31 .697

202.510 204.408

* lnclusief 100+ compensatie regeling.

** De pensioenregeling betreft een middelloonregeling, uitgaande van pensionering op de Aow-gerechtigde

leeft¡d. Er is geen systeem van prestatiebonussen van kracht.

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de commissarissen bedroeg in2017 exclusief BTW € 48.000 (2016:€ 53.500).

Ultimo 2017 waren 4 commissarissen aan de vennootschap verbonden (2016:4).

Bezoldigíng i nvestment committee

De bezoldiging van de lC Leden bedroeg in 2017 exclusief BTW € 37.000 (2016. € 19.417).

Ultimo 2017 waren 3 lC leden aan de vennootschap verbonden (2016.3).
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25. Overige kosten

Algemene kosten

Projectkosten

Overige kosten

2.174 2.024

Onder de algemene kosten worden onder meer de kosten van huisvesting, automatisering en public relations

verantwoord. De projectkosten bestaan uit de onderzoeks- en beheerkosten van het Financieringsbedrijfen Fonds

Support Noord, de acquisitiekosten van Foreign Direct lnvestment en de kosten van Business Development, Greenlincs

en Flinc. De overige kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor VKF lll en DPM.

26. Saldo van dotaties aan de voorziening voor financiële vaste act¡va

1.239
920

15

840
1.1 68

16

Dotatie/vr¡val voorziening voor partic¡paties

Dotatie/vrt1val voorziening voor vorderingen
op participaties
Dotatie aan'roorziening voor over ige

vorderingen
Dotatie aan voorziening Aanjaagfonds
Dotatie aan voorziening Pre Seed Capital

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
m.b.t. partic¡paties

1.821

2.139

27. Belastingen

-742

-1 .327

8083

430
-7

462
14

4.472 -1 .513

Resultaat vóór belastingen 6.005 14.659

-tÕt
187

Belasting over het resultaat 187

Voor 2017 is de belastingdruk 0,0016 en wijkt hiermee af van de nominale belastingdruk van 2O-250/o. Dit wordt met

name veroorzaakt door baten die vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

N V. NON/ heeft met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid gevormd. N.V. NOM rekent de

vennootschapsbelasting niet aan haar individuele dochterondernemingen door.

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

Toel i chti ng op het geconsol id eerd kasstroomoverzicht

Latente vennootschapsbelasti ng

Acute vennootschapsbelasting huidig boe!aar
Vennootschapsbelasting voorgaande
boekjaren

-181
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Toelichting op de kasstromen

Het saldo liquide middelen van de NOM is gedurende het boekjaar 201 7 met € 3,3 miljoen gedaald, tot € 35,8

miljoen. Aan de ene kant is er een positieve kasstroom gerealiseerd door onder meer de opbrengsten op participaties,

ontvangen dividenden en aflossingen op leningen. Hier staat een negatieve kasstroom tegenover door onder meer de

uitkeringen van dividenden aan de aandeelhouders (€ 12,0 miljoen). De operationele activiteiten laten een positieve

kasstroom zien van € 5,7 miljoen.

79



Enkelvoudige balans

Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1 .000)

Act¡va
Mater¡èle vaste act¡va
lnventaris 28

Financiële vaste act¡va
Deelnemingen 29

Overige effecten 3O llm 34

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 35

Liquide middelen 36

Totøøl øctivø

Pass¡va

E¡gen Vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 37
Overige reserves 3B

Onverdeelde winst 39

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen 40

Kortlopende schulden 4f

Totaol passiva

76 100

22.315
26.211

2136
35.444

76

48 526

37.580

22.202
32.191

'100

54.399

33 674

86.182

1.306

32.368

51.900
-13.620
14.472

88.113

51.900
852

6.192
58.9M

91

27.147

86 182

52.752

84

35331

88.173

80



Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Resultaåt uit deelnemingen
Vennootschappelijk resultaat na belastingen

Resultaat na belastingen 14.472
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening
2017

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening20lT van de onderneming. Ten aanzien van de

enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel

2:4028W.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn

toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van w¿ardering, van resultaatbepaling en van presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte

van vorig jaar, zoals opgenomen in de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de waardering van act¡va en passiva en de resultaatbepa¡ing

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepallng zijn geltlk aan die voor de

geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende:

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in

de resultaten van deze deelnemingen.
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Toelichting op de enkelvoudige balans

28. lnventaris

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

29. Deelnemingen

De deelnemingen ìn VKF lll 8.V., DPM B.V. en POG B.V. worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het

verloop gedurende het boe(aar was als volgt:

Bij:

Stand per 1 januari

Resultaat deelnemingen

Saldo per 31 december

30. Participaties

Het verloop van de participaties was als volgt:

22.202
113

19.682
2.520

22.315 22.202

Bl]

Af:

Verkrijgingswaarde per
1 januari

NÍeuwe pan¡cipaties
Uitbreid¡ngen / conversies

Faillissementen /
afboekingen
Vervreemde partic¡pat¡es

931
2.230

-1.845
-3.606

39.295

-2290

't.430

3M

46.031

-6.136

3 161

-5.451

-851û

1.174

-8.5'10

Nominaal bedrag
per 31 december
Voorziening

Het verloop van de voorzientng op de participaties was als volgt

Af
37.005

-19 951
39.295

-19.915

19.38017.054

Voorziening per'l januar¡

Vnjval/dotatie t.l.v. resultaat
i.v.m. waardeveranderingen

Vrilval door
desinvesteringen /
afboekingen /
faiìlissementen

Voorziening
per 31 december

1.880
.1 

.880

.1,8M

-1 .844

19.915

-6.800

-621

-6.800

27342

-7.427

BU

Af:

-627

36

83

19.951 19 915



31. Vorderingen op participaties

Dit betreffen (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het

aandelenkapitaal. Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:

B!

Af

Nominaal bedrag
per'l januari

Nieuwe leningen

Uitbreiding leningen

B¡jgeschreven rente

Aflossingen

Onwangen rente
voorgaande jaren

Doorplaatsing / conversie

Afboekingen /
faillissementen

3ti60
2?5

.4.1;45
',

.434

3.457

-5.308

18.250

-1 851

2s0
791

212

1 253
-1.668

-1 .462

-3.130

20.127

-1 .811

Nominaal bedrag
per31 december
Voorziening

Het verloop van de voorziening op de vorderingen was als volgt:

Af
16.399
-9.675

18.250
-1.951

6.724 10.299

Voorzien¡ng per 1 januarí

Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.

waardeveranderingen

Vrijval door
desinvesteringen / afboekingen
/ faillissementen

Voorziening
per 31 december

Het verloop van de participaties was als volgt

32. Overige leningen u/g

BlJ:

Af'

2.153

-429

1.341

-1.462

7.951

1.724

1.341

-1 462

10.154

-2.803

9.675 7.951

Bij:

Nom bedrag per

1 januari

Nieuwe leningen

Uitbreiding leningen

Bijgeschreven rente

Aflossingen

Afboekingen /
laillisementen

Saldo per 31 december
Voorzien¡ng

;
6.2M

94

6.160

a4

6.2M
6.244

84

B494
Af

Af:

6,338

6.338

Dit betreft achtergestelde leningen aan bedrijven waarin de NOM niet participeert in het aandelenkapitaal
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Het verloop van de voorziening op de overige leningen u/g was als volgt:

Voorziening per 1 jänuari

Dotatie t.l.v. resultaat i.vm
waardeveranderingen

6.244

ô^

6.160

Vrijval door
desinvesteri ngen I afboekÍngen

1 faillissementen

94

Saldo per31 december

Een overzicht van de participaties en leningen u/g per 31 december 2017 is vermeld in de b¡lagen.

33. Aanjaagfonds

Voor een toelichting wordtverwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

34. Pre Seed Capítal Faciliteit

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

35. Vorderingen en overlopende activa

Te vorderen van

subsidiënten inzake

apparaatskosten
Debiteuren
Projecten

Pensioenen

Te ontvangen interest op liquide middelen
Vordering op IFNN

Te vorderen belastingen
Overige vorderingen

2.136 1.306

ln de vorderingen en overlopende activa is een bedrag van € 71.000 (projecten) begrepen, die betrekking heeft op een

periode langer dan één jaar (2016: € 1 16.000).

BtL:

Af

.84
6.2M
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36. Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van het saldo liquide middelen wordt verwezen naar het geconsolideerd

kasstroomoverzicht. In de liquide middelen zijn de volgende deposito's begrepen:

2016
Rekening zonder vaste looptijd € 10,0 miljoen

Rekening zonder vaste looptijd € 2,5 milioen

Rekening zonder vaste looptijd € 17,3 milioen € 1,5 milioen

Rekening zonder vaste looptìjd

Rekening zonder vaste looptijd € 7,0 miljoen € 5,0 miljoen

Rekening zonder vaste looptijd

Rekening zonder vaste looptijd -

De deposito's zijn direct opeisbaar evenals de overìge liquide middelen.

Het gemiddelde rendement op de llquide middelen bedraagt 0,10/o (2016 1,30/o)
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Passiva

37. Gestort en opgevraagd kapitaal

57.1,86 Aandelen.A nomlnaal,€ 49378
57.186 Aandelen B nominaal € 453,78

De verdeling van het aandelenkapitaal per 3'1 december 201 5 is als volgt:

Siaat der Nederlanden
Þrovlncle Groningen
Provincie Fryslån
Provlncie Drenthe

38. Overige reserves

25.950
25.950

51 .900

50,00%

16,66910

16,67Va

16,67%

1 00,0070

Saldo begin boekjaar
W¡nstbestemming: resultaat
voorgaand jaar

Dividenduìtkering
Nog te betalen dividend

Saldo per 31 december

Het verloop in het verslaglaar is als volgt:

39. Onverdeelde winst

Brj:

Af:

Af:

14.472

-13.620

14 412

2.815

-22.000
-12.000

17.565

2.815

-34.000

852 -13.620

Stand per 1 januari

Winstbestemming
Resultaal boekjaar na belastingen

-8.280

Saldo per 31 december 6.192

40. Personeelsvoorzieningen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

14.472

-2.815
14.472

2.815

11 657

Af
BtJ:

-14.472
6.192

14.472
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41 . Kortlopende schulden

Verzekeringen
Reservering vakantietoeslag
ReserverÌng vakêntiedagen

Nogte betalen kosten

Projecten
Credlteuren
Overige schulden
Pensioenen

Lening Provincie Drenthe
Rekening courant VKF lll

27147 35.337

ln de kortlopende schulden wordt er een bedrag van € 1.124.383 (2016: € 2.-75-l ,634)verantwoord, zijnde de projecten

die, in de meeste gevallen, een looptijd van Ìanger dan 1 jaar hebben.

Onder de overige schulden is een bedrag van € 4.000.00Õ verantwoord. Dit bedrag is eind 201 6 van de Provincie

Drenthe ontvangen om ingezet te kunnen worden voor financiële arrangementen. ln 2017 is een

concept lastgevingsovereenkomst opgesteld. Het is de verwachting dat dit ¡n 2018 dit samen met de Provincie Drenthe

wordt geformaliseerd. De volledige € 4.000,000 is direct opeisbaar door de Provincie Drenthe en zodoende

opgenomen als kortlopende schuld.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Optierechten

Bij een aantal participaties heeft de NOM aan medeaandeelhouders het recht van aankoop op de door de NOM

gehouden aandelen verleend (call optie). Tevens heeft de NOM in sommige gevallen het recht bedongen haar aandelen

aan medeaandeelhouders te kunnen verkopen (put optie). Het totaalbedrag van deze opties bedraagt ca. € 3,1 miljoen

(2016. € 3,3 miljoen). De NOM heeft in 2017 geen verplichtingen bij verkoop van aandelen (2016: geen verplichtingen).

Garanties

Er zijn ultimo 2017 geen openstaande garanties

Lease

Ultimo 201 7 ziln er geen leasecontracten.

Huur

Voor het kantoorpand aan de Paterswoldseweg 81 0 te Groningen is per 1 november 2014 een huurovereenkomst

aangegaan voor de duur van 5 jaar. De restantverplichting op balansdatum bedraagt ca. € 0,4 miljoen, waarvan ca. €
0,2 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar.

403-verklaring

lnzake alle '1 0070 geconsolideerde deelnemingen is een 4o3-verklaring afgegeven

Storti ngsverpl i chti ngen

Ultimo 2017 staat er een bedrag van € 16,3 miljoen aan stort¡ngsverplichtingen voor participaties en/of leningen u/g

aan 38 ondernemingen gereserveerd.

Additionele fina nciering

|n2016 is er met de subsidiänten een additionele financiering op de exploitatiekosten van het Ontwikkelbedrijf van €

4,0 miljoen, voor de periode 2016 en volgende jaren, overeengekomen. ln 2017 is de additionele financiering

uitgekomen op € 841 k. Voor de periode 20'1 8 en volgende jaren resteert een op te vragen additionele financiering van

€ 2,6 miljoen.
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Toelichting op de vennootschappelijke winst- en
verliesreken ing

Statuta i re wi nst- bestem m ingsregeli ng en wi nstbestemm i ng 2017

De directie stelt voor om, in overeenstemming met de winstbestemmingsregellng opgenomen in artikel 24 van de

statuten, de winst van 201 
-/ ad € 6.192.44-l foe te voegen aan de overige reserves.

Gemiddeld aa ntal werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren er gemiddeld 46,5 (42,9 fte) medewerkers in dienst (2016: 43 - 38,4 fte).

ln 201-/ waren er 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2016: 0).

Het resultaat uit deelnemìngen betreft het saldo van de resultaten van Venture Kapitaal

Fonds lll 8.V., B.V. Drentse Part¡cipatiemaatschapprl en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V

Groningen, 20 april 201 I

Directie

o Drs. S.Jansen

Raad van Commissarissen

¡ Prof Dr. lr. R. Rabbinge, Voorzitter

o B. P. Woldring

¡ Mr. 5.8. Korthuis

¡ Mw. A.M.C. Kuks

o Drs. J. Kruse (non-voting member)
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Overige gegevens

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V NOM, lnvesterings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor

Noord-Nederland.

Controleverkla ring va n de onafha n kelijke accou nta nt

Verkloring over de joarrekening 2017

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van N.V. NOM, lnvesterings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Nederland (hierna:

N.V. NON,4) op 31 december 2017 en van het resultaat over 201 7 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)

Wat we hebben gecontroleerd

W¡ hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening2Ol T van N.V. NOM te Groningen ('de vennootschap')

gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van N.V. NOM en haar dochtermaatschappijen

(samen: 'de groep') en de enkelvoudige jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

¡ de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;

r de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017; en

¡ de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financièle verslaggeving en overige

toelichtingen.

Het stelsel voor financièle verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De bssis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden

vallen. Onze verantwoordel¡kheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordel¡kheden voor de

controle van de jaarrekening'.

Onolhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van N.V. NOM zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankel¡kheid van accountants bij

assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verkloring over de in het joaruerslag opgenomen (rndere informotie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

. het verslag van de Raad van Commissarissen;

o verslag van de directie;
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. de overige gegevens (bestaande uit paragrafen 4 tot en met 7 en 9 tot en met 1 1),

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwilkingen bevat;

o alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wil hebben de andere informatie gelezen en hebben op bas¡s van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële af,ruijkingen bevat.

lVet onze werkzaamheden hebLren wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720,

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bil de jaarrekenlng.

De directie is verantwoordelilk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de directie en de

overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verqntwoordelijkheden met betrekking tot de joorrekening en de qccountqntscontrole

Verontwoordeliikheden van de directie en de roqd vqn commissørissen voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor:

¡ het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

. een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk

te maken zonder afwilkingen van materieel belang als gevolg van louten of fraude.

Bil het opmaken van de jaarrekening moet de directie aflruegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden

in continulteit voort [e zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening

opmaken op basis v¿n de continulteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennoolschap te

lìquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar

bedrijfsactiviteiten ka n voortzetten, toelichten i n de jaa rreken i ng

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiele

verslaggeving van de vennootschap.

Onze verontwoordelijkheden voor de controle van de jøorcekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-ínformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een

redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke

mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens

onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwilkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen,

De materialiteit belnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect

van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meergedetailleerde beschrijvingvan onzeverantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze

controleverkla ring,
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Groningen, 20 april 20'1 8

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

A.L Koops-Aukes RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van N.V. NOM

ln aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijìage onze verantwoordelijkheden voor

de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verdntwoordelijkheden von de accountant voor de controle von de jaorrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en

de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening

vrij van materièle afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

a

a

a

a

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwìjkingen van materieel belang bevat als

gevolgvan fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschìkt is ¿ls basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. BÌj fraude kan sprake zijn

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten [ransacties vast te Ieggen, het opzettelilk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.

Het evalueren van de geschrktheid van de gebruikte grondslagen voor financièle verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schattingen door de dìrectie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continulteitsveronderstelling ¿anvaardbaar is. Tevens op

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continurteit kan voortzetten. Als

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen, Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informat¡e

die verkregen is tot de d¿tum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden

kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continulteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen

en het evalueren of de laarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht

op en de uitvoering van de groepscontrole. ln dit kader hebben wij de aard en omvang van de uìl te voeren

werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden

verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische

structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de

bedrijfsprocessen en interne beheersìngsmaatregelen en de bedrrlfstak waarin de vennootschap opereert. Op grond

hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiéle informatie

of specifieke posten noodzakelijk was.
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timingvan de

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar vo[en zijn gekomen, waaronder eventuele

significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Risicoma nagement

De NOM heeft als doel het maximaal bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het versterken

van de economische structuur in Noord-Nederland. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat wij ook mogelijke

r¡sico's cont¡nu voor ogen hebben. De risico's voor de NOM zijn ingedeeld naar de volgende vier themaS:

lnterne organisatie

ICT-organisatie

Archivering

Integriteit

Calamiteiten

Strategisch

Pol¡tiek

Wet- en regelgeving

Concurrentie

lmago

Financieel

Financieel resultaat

lnterne procedures

Liquiditeit

Fiscaal

Operationeel

Operationele doelstellingen

lnterne procedures

Personeel
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Risi co beheersstrategie

Risico's en beheersmaatregelen

ln 2017 is er door de directie een update van de risicoanalyse uitgevoerd. Geldentificeerde risico's zijn het afgelopen

jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. De nadruk lag dit jaar daarom op de optimalisering van het beheersen van de

risico's. Zo zal de nieuwe beleidsinstructie van de a¿ndeelhouders bijdragen aan de beheersing van risico 2. De kans

blijft echter aanwezig dat ook na de vaststelling van een nieuw beleidssturingskader, aandeelhouders te nauw

betrokken blijven brl individuele investeringen (risico 3). lntensief contact met aandeelhouders en subsidieverstrekkers

bhlft daarom ook na de vaststellingvan de nieuwe beleidsinstructie van belang. lvlet het opstellen van een nieuw

meerjarenplan met daarin een duidelijke afbakeningvan prioriteiten mit¡geren we het risico op overlap en lacunes. Dit

draagt bij aan de beheersing van risico 4 en 5. Door jaarlijks te toetsen of onze activiteiten voldoen aan de geldende

wet- en regelgeving beheersen we het risico dat verwachte subsidies niet worden uitgekeerd of terugbetaald moeten

worden.

De volgende heatmap geeft alle geidentificeerde risico's weer:
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Figuur 1 1 : Heatmap risicospre¡d¡ng

De spreidingvan de risico's laat zien dat de kans datfinanciële risico's zich voordoen klein is. lVochten de risico's zich

voordoen, dan zrjn de gevolgen eryan voor drie van de vier financiële risico's wel als groot aangemerkt. Voor de

beheersing van de financièle risico's maken we daarom geen onderscheid en is dagelijks toezicht in ons portfolio

management geborgd.

Van een aantal strategische risico's wordt ingeschat dat de kans dat ze zich voordoen waarschijnltlk is. Voor deze risico's

zijn extra beheersmaatregelen getroffen ongeacht de mate van ìmpact bij het voordoen van deze rìsico's. Dit geldt ook

voor een aantal operationele risico's waarvan de kans dat ze zich voordoen als waarschtlnlijk zijn geidentificeerd. ln de
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categorie interne organisatie risico's zitten risico's waaryan de kans klein is dat ze zich voordoen, maar de gevolgen

indien ze zich voordoen mogel¡k (zeer) groot zijn,

Hieronder geven we de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen weer:

Onderdeel Risico Beheersmaatregel

17, Onvoldoende
liquid¡teit

lnterne organisatie

18. Deconfiture van

bank waar geld is
uitgezet
21. Cybercrime

22. Misbruik van ICT-

fac¡literten

28. Brand, persoonlijke
ongevallen en inbraak

Tabel 25: Geìdentificeerde risico's en beheersmaatregelen

Wij hebben onze communicatie met aandeelhouders via onze
governance richtlijnen inger¡cht. Het beleid van de NOM is vastgelegd
in een aandeelhoudersinstructie zodat de rol voor beide partrjen

duidelijk is.

Om de overlap van taken met andere overheden en gelieerde
instellingen te voorkomen is er afgelopen jaar gestart met het maken
van betere afspraken tussen diverse organisaties.
Waar nodig wordt advies ¡ngewonnen om het risico of fouten te
verkleinen. Ook voeren wij bij het aangaan van verplichtingen inzake
subsidies een afzonderlijke risico-analyse u¡t.

Om een verlies aan scherpte of demot¡vatie tegen te gaan zijn we ons
personeelsbeleid aan het professionaliseren met een focus op
duurzame inzetbaarheid. Onderdeel hiervan is dat doorstroom actief
wordt bevorderd door het management.
De gevolgen voor (het imago van) de NOM zijn brj

belangenverstrengeling groot. Als beheersmaatregel zijn er
gedragsregels opgesteld en moeten onze medewerkers toestemming
vragen voor nevenact¡viteiten.

We hebben een Rl&E. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en
aangepast aan de eisen die op dat moment worden gesteld.

Op de financien wordt dagelijks toezicht gehouden door actief
portfoliomanagement. Daarnaast zijn er halfjaarhlkse analyses waarna
wij waar nodig besparingsmaatregelen treffen.
Door een act¡ef exit beleid, een driemaandelijkse rapportage m.b.t. de
liquiditeitsstandaard en liquiditeitsprognose en
instandhoudingsafspraken met aandeelhouders proberen wrl het risico
van onvoldoende liquiditeiten te mit¡geren.

Dit risico kan grotendeels intern worden beheerst via mon¡toring en
spreiding van liquid¡teiten.

Naast bestaande beveiligingsprocedures hebben we dìtjaar het
personeel extra voorlichting gegeven m.b.t. gedrag als schakel In de
beveiliging.

Met een gedetailleerde toegangsrechten structuur en uitgebreid
databeleid wordt de kans op misbruik van ICT faciliteiten beperkt.
Er z¡jn interne maatregelen getroffen om d¡t rls¡co op te vangen.

Strategisch

Operationeel

Financieel

3. Te nauwe

betrokkenheid

5. Dubbel werk met
andere
overheidsi nstanties
7. Verandering wet- en

regelgeving

12. Te weinig
doorstroming

14.

Belangenverstrengel i ng

15. Ongevallen op de
werkvloer
1 6. Financiële risico's
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Govern a nce

Het bestuur

Het bestuur van de NOIV wordt statutair uitgeoefend door de directeur die de vennootschap in rechte

vertegenwoordigt. De directeur conformeert zich volledìg aan het principe ter zake van zijn verantwoordel¡kheid en zijn

verantwoordingsplicht voor het naleven van wet en regelgeving, het beheersen van risico's en de geìdentificeerde

materiéle onderwerpen. Aan de daarop betrekking hebbende best practice bepalingen wordt voldaan. De manier

waarop wij onze risico's beheersen is beschreven in het hoofdstuk Risico's en beheersmaatreselen.

De nevenfunctles van de directeur en van diens plaatsvervanger worden vermeld in Biilaee 4 - Profìelschets van de

directie.

Remuneratie

De beloning wordt vastgesteld op voorstel van de remuneratiecommissie door de Raad van Commissarissen. De

remuneratiecommissie bestaat uit Mevrouw Kuks en Prof.Dr.lr. R. Rabbinge. Het remunerat¡eproces is gericht op het

aantrekken, motiveren en vasthouden van een bestuur met de juiste kwaliteit en ervaring. Dit bestuurlijke talent is

noodzakelijk voor het realiseren van de essentìële doelstellingen van de strategie van de NOM. De bezoldiging van de

directeur isvermeld in de jaarrekening. De bezoldiging past binnen de grenzen die de aandeelhouders hebben gesteld.

De directeur ontvangt geen beloning in de vorm van aandelen of opties. Er z¡n geen aspecten van maatschappelijk

verantwoord ondernemen opgenomen in de beloningsstructuur. Daarnaast zijn er geen doelstellingen gesteld die

bepalend zijn voor de toekenning van prestat¡etoeslagen. De beloning van de directie bestaat uit een vasl inkomen met

secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, pensioen).

Onafha n kel ij k toezicht

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en als werkgever verantwoordelijk

voor de gang van zaken binnen de NOM. Ook is zrl raadgevend en adviserend. De Raad is zodanig samengesteld dat op

alle terreinen die de NOM bestrijkt voldoende deskundigheid aanwezig is om de taken van de Raad te kunnen vervullen

Vier ervaren toezichthouders met bestuurl¡ke, maatschappelijke en economische kwaliteiten, die van buiten de

organisatie naar binnen meekijken en klankborden, brengen waar nodig hun specifieke kennis in. Vanzelfsprekend

vervullen zij ook de rol van ambassadeur en een aantal formele taken.

Wij houden ons aan de benoemingstermijnen die door de Corporate Governance Code zijn voorgeschreven. Bij

veranderingen in de samenstelling en bij herbenoemingen wordt aan het aspect deskundigheid en de evenwichtige

verdelingtUSSenmannenenVroUWenaandachtbesteed(zie

Commissarissen).

De Commissarissen zijn en handelen volledig onafhankelijk; ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van elkaar

De Commissarissen ontvangen direct noch indirect persoonlijke lìnanclële vergoedingen voor verrichte

werkzaamheden voor de NOIM, anders dan de vaste vergoeding in hun rol van commissaris en de aan die

werkzaamheden verbonden reis- en verblijfskosten. De vergoeding is vastgesteld door de Algemene vergaderìng van

Aandeelhouders. De vergoeding is niet afhankelijk van de behaalde resultaten.
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Er is één gecombineerde selectie- en benoemingscommissie en een remuneratiecommissie. De voorzitter van deze

commissie is een ander lid dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad acht de betrokkenheid van ¿lle

Commissarissen bij de taken van een auditcommissie zo essentieel dat, mede gezien de betrekkelijkgeringe omvang

van de Raad, alle leden geacht worden deel uit te maken van de auditcommissie. De instelling van deze commissie is

daardoor overbodig. Dit betekent dat niet wordt voldaan aan de bepaling dat de voorzitter van de auditcommissie niet

tevens voorzitter is van de Raad van Commissarissen. De bepalingen met betrekking tot een one-tier bestuursstructuur

zijn niet van toepassing aangezien de NOM geen one-tier bestuursstructuur kent. De directeur en de Raad van

Commissarissen achten dat ook niet wenselijk.

De lnvesteringscommissie als adviesorgaan

Investeringsaanvragen en voorgestelde desinvesteringen boven € 200.000 worden voorgelegd aan de in 20 1 6

opgezette lnvesteringscommissie (lC). Door deze verantwoordel¡kheid te delegeren, is de bestuurlijke onafhankelijkheid

van de RvC geborgd. De lC kan onafhankelijk en transparant over investeringen adviseren. Bij investeringsvoorstellen

vanaf € 2.500.000 wordt een investeringsvoorstel n¡et alleen ter advisering bij de lC, maar ook ter goedkeuring aan de

RvC voorgelegd. lndien de directie wenst af te wilken van een advies van de lC wordt een investeringsvoorstel eveneens

ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

De drie leden van de lC beschikken over uitgebreide bedrilfseconomische kennis en kennisvan innovatieve processen

en hebben ervaring met de diverse facetten van het ondernemerschap. De voorzitter van de lC is als non-voting

member aanwezig bij b¡eenkomsten van de RvC. Zo wordt de Raad rechtstreeks geinformeerd over de

financieringsadviezen die door de lC ¿an de directie van de NOIV zijn algegeven. De lC adviseert ook over de verkoop

van participaties. De vergoeding voor de leden van de lC wordt eveneens vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering

van Aandeelhouders (Zie

Algemene vergadering van Aandeelhouders

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) maakt volledig gebruik van haar bevoegdheden, zoals die in de

code wordt omschreven. De statuten van de vennootschap zi.1n in lijn met de code. De AvA wordt qua

informatievoorziening vanuit de directie naar beste weten in staat gesteld om van haar bevoegdheden gebruik te

maken. De stelregel is daarbij dat de AvA geen informatie ontvangt die door individuele ondernemingen vertrouwelijk

aan de NOM ter hand is gesteld. De directre en Raad van Commissarissen streven een optimaal overleg met de

aandeelhouders na. Overleg met de directie vindt zeer regelmatig plaats, ook buiten de formele AvA.

Audit

Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur. De Raad

van Commissarissen ziet erop toe dat de dÌrecteur deze verantwoordelilkheid naar behoren vervult. De door de AvA

benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen. Dit verslag wordt in

aanwezigheid van de accountant besproken met de voltallige Raad van Commissarissen. De externe accountant is

aanwezig bij de jaarlijkse AvA zodat deze door de aandeelhouders rechtstreeks kan worden bevraagd. Er is geen interne

auditor. De controller en de externe accountant hebben rechtstreeks toegang tot elkaar, evenals de controller en de

leden van de RvC.

lntegriteit en eth¡ek

Gedragscode
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ln de arbeìdsvoorwaardenregeling van de NOIV zijn gedragscodes opgenomen ten aanzien van omgangsvormen, het

gebruik van soci¿l media en v¿n pc's, laptops en telefoons. Daarnaast is een klokkenluidersregeling opgenomen en een

klachtenregeling, voor klachten binnen de hièrarchische lt1n. Bij indiensttreding ontvangen werknemers de

arbeidsvoorwaardenregeling. Deze is ook beschikbaar op het intranet. De code is in 2017 n¡et aangepast.

Externe klachten regeli n g

De NOIV kent als private serviceverlener in een 82B omgeving geen externe klachtenregeling. Klantvriendelijkheid dient

wel als uitgangspunt voor ons handelen. Wanneer stakeholders klachten hebben over het functioneren van de NOM,

wordt per individueel geval gereageerd, ln het afgelopen jaar hebben w| twee klachten ontvangen. Deze klachten

ontvingen we medio 2017 enzijnin2017 en begin 2018 afgehandeld.
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Doel verslag

lvlet dit jaarverslag informeren we onze stakeholders over onze prestaties in het afgelopen jaar. De NOM defìnieert haar

stakeholders als de partijen die deel uitmaken van de waardeketens en de partijen waarvoor de toegevoegde waarde

van de NOM van belang is. De stakeholders worden in volgend hoofdstuk nader gedefinieerd. Hieronder vallen

aandeelhouders en subsidieverstrekkers, lokale overheden, ondernemingen in de regio, werknemers, leveranciers,

kennisinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en burgers in de regio.
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Onze stakeholders

Voor het identificeren en selecteren van stakeholders gaat de NOM uit van haar waardeketen (z¡e

Waardecreatiemodel). ln het waardecreatiemodel is zichtbaar hoe de toegevoegde waarde van de drie afdelingen van

de NOM tot stand komt en welke middelen en part¡.jen daarb¡ betrokken zijn. De NOM is afhankelljkvan haar

aandeelhouders, subsidíeverstrekkers en opdrachtgevers. De belangrijkste taakvan de NOIV is het aan elkaar

verbinden van de partijen. Zowel financiers als de betrokken partijen merkt de NOM aan als stakeholder.

Met drie provincies als opdrachtgever van NOM FSN voor fondsbeheer, onderscheidt de NOM "overheden als

opdrachtgever" als noemenswaardige stakeholders. Hieronder vallen ook de gemeenten als opdrachtgever van NOM

FDI voor het genereren van leads voor acquisitie.

De directeur en het management zijn in wisselende samenstelling gesprekspartner in de formele en informele

overleggen met aandeelhouders, subsidieverstrekkers en lokale overheden. Daarnaast zijn zij regelmatig in gesprek met

werknemers, ondernemingen in de regio en de kennisinstellingen. De uitkomsten van de dialogen zijn belangrijke input

voor het aanscherpen van ons beleid en onze strategie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrrjkste

stakeholdergroepen en hun verwachtingen ten aanzien van de NOM.
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Stakeholder Contactmomenten Verwachtingen van de
stakeholder

Ambitie van de NOM

Ondernemingen in
de regio

- Bileenkomsten (>1 0 x per
jaa0

- De NOM als financier - Financieren van

inrroverende en groeiende

- De NOM kennispartner

bed

- Schakel tussen reg¡o en

buitenland

Eén op één afspraken - Kennisbank zijn voor
ondernemingen1 000 x per iaar)(t

- De NOM als schakel tussen
instellingen

- Ondernemingen
verbinden via netwerk

- Benaderbaar zijn voor
huidige en potent¡èle
partners

Aandeelhouder /
subs¡d¡everstrekker

-AvA(1 xperjaar) Revolverendheid fonds Het fonds in stand houden

- Tussent¡dse formele en

informele overleggen
(>1 00x/iaa0

- U¡tvoering regionaal bele ici - Doelen NOM behalen,
gemeten in prestatie-

ind¡catoren

- Periodieke verslaglegging
(4x /jaar)

- Aansluit¡ng rijksbeleid - Draagvlak en

betrokkenheid van

Provinciale Statenleden

- Bijeenkomsten
aandeelhouders (3)

- lnformatìeverstrekking rol
NOM

Lokale overheden - lndividuele en -Financieren van -Financieren van

gezamenlijke overleggen innoverende en groeiende innoverende en groeiende

met gedeputeerden en/of bedrijven bedrijven
- wethouders (>S0x/jaar)

- Overleggen met -Uitvoering regionaal beleid

ambtenaren (>1 00x/laar)

- Stakeholderoverleg - Bedrijven begeleiden bij

vestiging in regio

Overheid als ' Prov¡nc¡es vanu¡t F¡nance: Prov¡ nc¡es vanu tt Fi nance: P rovi nc¡ es va n u it F i n o n ce :

B¡j totstondkoming van de

Provinciale fondsen:

- Adequaat en professione

beheer van provinciale

fondsen.

- Financiering voor een zo

breed mogelijke doelgroep
beschikbaar maken op een

professionele en

bedrijfseconomische

ambtelijk
apparaat en bestuurders
(Gedeputeerden EZ)

- Volgens doelstelling van

het specifieke fonds
invester¡ngen realiseren.

verantwoorde
- Succes maken van het
fonds d.m.v. maximale
benutting met een

maximaal revolverend
effect.

Na totst1ndkoming van de

provinciale fondsen:

- Zorgen voor bekendheid
van het fonds in de
provincie bij ondernemers
en financiers.

Conlact met
accountmanager vanult
Provinc¡es

- Overleg met gedeputeerde

tijdens
a a n d ee I hou d e rsve rga d e ri ng
(1 x)

- Verslaglegging middels
kwartaal en eindejaar
rapportages

.-ø^a^t^^ \'^nt t;r E^1.C ññ^^^t^ñ,'^ ^,' ìr E^l'
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úet I teet tLet I vut tutL Fut. uclllc(l lLut r vut tulL aur. vut t tcur tL(r I vut tulL rut.
- lnformeel informeren over - Leads genereren voor - Actiefleads genereren
voortgang ( xllaar) acquisitie van buitenlandse voor acquisitie t.b.v.

Min¡ster als ROM's m.b.t. voongang opdracht inhoudelrjke samenwerking
landeli k niveau

- Regulier gepland

met vertegenwoordiging
Ministerie als ROM's

- lnhoudelrjk overleg over
intensivering samenwerking
Ministerie en ROM's

Werknemers - Bijeenkomsten gehele

organisatie (wekehlks)
- Gezonde inspirerende
werkomgeving

- Een goede werkgever zrjn

-Afdelingsoverleggen (1x / 1-

2weken)
- Bijdragen aan de
persoonlqke ontwikkeling
van werknemers

- Bilaterale overleggen ('1xl

1 -2weken)
- Als NOM en ¿ls werknemer
een bijdrage leveren aan

Noord-Nederland

- Samenwerkingen tussen
verschillende afdelingen

bevorderen
- Beoordelingscyclus
(iaarliiks)

Burgers in de regio - Geen formeel
georganiseerde contacten

- Werkgelegenheid - Creëren en behouden van

direcle en indirecte

Leveranciers op één contacten - De NOM als klant - lnkopen voor goede
prijs/kwa liteit verhoudi ng
- Duurzaam inkopen

Kennisinstell¡ngen - Overleggen inzake

ontwikkelen of uitvoeren
proiecten (wekeliiks)

- Gezamenlijk projecten
ontwikkelen en/of uitvoeren

- Realiseren van innovatie
door verbinden van kennis

en bedrijfsleven
NGO's - Bijeenkomsten met

belanghebbenden in
proiecten (>12x/iaar)

- Aandacht voor
duurzaamheid en MVO

- Optimale afir,reging van de
verschillende
stakeholderbelangen

Tabel 26: Stakeholders
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ln onderstaande tabel zijn de specifieke tn2017 besproken vraagstukken weergegeven in de tweede kolom. ln de derde

kolom is per vraagstuk de reactie van de NOM zichtbaar.

Stakeholder Vraagstukken Reactie NOM
Ondernemingen in
de regio

Financiering zonder deelname in
a a n d e I e n ka pitaal

lntrodr¡ctie aanvullende productvariant: de

mezzaninelening

Waarom niet investeren Overwegingen toelichten

ideeën tot vermarktbaar product aantrekkelij kheid Noordeliìke resio

lnpassing ondernemingen in de supply chain,

beschikbare technologieën
ln contact brengen kennisinstellingen en/of
bedriiven met deze technologieën

Aandeelhouder /
subsidieverstrekker

Waarom niet investeren Overwegingen toelichten

Staatssteun voorkomen Toetsen nieuwe producten aan

staatssteunregels en toetsen
rentepercentaqes

lerugdringen algemene subsidie en Project gefinancierd werken (bijv. Greenlincs)

beëi kruisfi na n

Financ¡ering bredere doelgroep dan o
aandeelhouderslnstructie

Beheer provinciale fondsen

Eerliike campagnes

Dividenduitkering Dividendu¡tkering aan het Riik

Toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie
voor regionaal beleid

Akkoord op rol NOM bij uitvoering regionaal

economisch beleid

Lokale overheden Waarom niet investeren Toelichten overwegingen

Onduidelijke âcqu¡sit¡estructuur in Noord-
Nederland

Acquisit¡eafspraken met gemeenten

Overheden als
opdrachtgever

Geen specifieke vraagstukken anders dan

voortgang en strategìe

lnformeren via voortgangsra pportages per

kwartaal en eindejaar

Werknemers Zekerheid over werkgelegenheid ln gesprek blijven met aandeelhouders /
subsidieverstrekkers en lokale overheden
over uitvoering regionaal economisch beleid

Werknemers betrekken en informeren over

Leveranciers Leverancier worden van de NOM

de ontwìkkeli

Bij afl opende contracten
alternatieven

van

NGO's Geen specifieke vraagstukken lnformatie op verzoek met ¡n acht name van

ve rtro uwelìjkh e id

Burgers in de regio Waarom niet ¡nvestere.n Gegeven de vertrouwelijkheid reageren wij

niet publiekeliik

Hoe we waarde creeren Voortdurend rechtstreeks ofvia pers en

social media toelichting geven

f abel 2-/'. Stakeholderdialoog in 2017
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M ate ria I ite itsa n a lyse

Om te bepalen welke onderwerpen voor het jaarverslag van de NOM het meest belangr¡k zijn hebben we in 201 7 een

materialiteitsanalyse uitgevoerd. Externe stakeholders van de NOM zijn via een survey gevraagd om de mate van

relevantie van maatschappel¡ke aspecten aan te geven. Deze relevantie is afgezet tegen de mate van impact die de

NOM als organisatie heeft op deze onderwerpen. De resultaten zijn geplot in de materialiteitsmatrix (figuur 12).
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Hoe wij sturen op onze materiële thema's

De onderwerpen rechtsboven in de matrix komen uitgebreid aan bod in ons jaarverslag. Hierondervolgt per cluster

m¿teriële onderwerpen wat het onderwerp voor de NOM betekent en hoe we hier een maatschappelijke bijdrage aan

leveren.

Economische groei

De NOIV heeft als primaire functie het versterken van de economische groei- en innovatiekracht van Noord-Nederland.

Namens de aandeelhouders (het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslån)

heeft de NOM de afgelopen decennia deze taak uitgevoerd. Economische groei wordt gerealiseerd door de drie

afdelingen, Finance, FDI en BD. Door in te zetten op financieringen, acquisitie, behoud en innovatie voert de NOM haar

functie zo effectief mogelqk uit en creëert daarmee duurzame economische waarde voor zijn stakeholders en de

maatschappij. Onze doelstellingen, acties en resultaten zijn terug te lezen in het Verslae van de directie en in @þ!q
NOIV.

Risicobereidheìd

De NOM is een risicofinancier. Dat betekent onder andere dat we kapitaal lenen aan ondernemers die nog geen

bewezen track record hebben, of bijvoorbeeld een innovatie hebben ontwikkeld waaryan niet zeker is of deze rendeert.
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Het is daarom van groot belang voor de NOIV om duidelilk te bepalen welke risico's wij kunnen en durven nemen. De

impactvan onze risicobereidheid ligtvooreen deel bij de ondernemer, maargrotendeels blj ons. Daarom beheersen

wij dagelijks onze financiêle risico's door portfoliomanagement. Wij lnvesteren met het oog op revolverendheid en onze

aandeelhoudersverwachteneenbepaaldrendement.Hoewijditdoenstaattoegelichtin@en
Kerntaken NOM.

Klanvraag centraal

We stellen de vraag van de ondernemers centraal in onze dienstverlening en gaan hierbij verder dan het verstrekken

van financieringen. We proberen onze impact zo groot mogelijk te maken door de klantvraag te begrijpen en actief

meedenken met de ondernemers. Samenwerking en betrokkenheid van onze medewerkers is uiterst belangrìjk.

Daarnaast geven we hier vorm aan door het aanbieden van financieringsadvies via Flinc. Zie ook het Y3Ëlgg-van de

ç|jg!þ_en Kerntaken NOIV.

I n cl u si eve li n a n ci er i n g

lvlet onze investeringen hebben we een sterke indirecte impact in de Noordelijke economie. Wij vinden het belangrijk

om ondernemers kansen te bieden, kansen die ze bij andere financiers minder snel zouden krilgen. Wij investeren dan

ook niet alleen in ervaren, maar ook in jonge, minder eryaren ondernemers en kijken altijd naar de kwaliteit van hun

plannen. Zie Verslae van de directìe, Hoe wii waarde creêren en!41q!q\Q!!

Sociale waarde van onze producten en d¡ensten

De b¡drage die de NOM levert aan de maatschappij hangt samen met onze sociaal-economische doelstelling. Via het

uÌtvoeren van de kernprocessen financiering, acquisitie en behoud en innovatie en business development, wordt een

positieve maatschappelijke ontwikkeling nagestreefd voor de regio. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de

indicatorengecreëerde/behoudenarbeidsplaatsen,inVeSteringeneninnovatieinderegio'Zie)&c]gg-@-,

Hoe wii waarde creèren en-@þ[q\|Q!],
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Ketenverantwoordel ij kheid

Als financiele dienstverlener heeft onze ketenverantwoordelijkheid met name betrekking op onze relatie met de

ondernemers en bedrijven waarin wij investeren. De NOM beoordeelt of het investeert in een bedrijf of deelneemt in

een project, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het duurzaamheidsbeleid van de participaties of deelnemers

in een project. De NOM stelt geen expliciete voorwaarden qua duurzaamheidsbeleid bij investeringen en

ontwikkelingsprolecten. Echter, veel van de organisaties waar wij mee werken, zijn inherent bezig met duurzaamheid in

posit¡eve zin, via innovatie van producten of diensten die maatschappelijke uitdagingen adresseren. Dit is ook het geval

voor de clusterorganisaties waarmee wij werken. Een aantal type bedrilven, zoals bijvoorbeeld in de lT- sector, heeft

vaak een aanzienlijke milieuvoetafdruk. ln het geval van investering of acquirering is dit doorgaans automatisch een

onderwerp van gesprek, waarbij we samen zoeken naar oplossingen voor het vergroenen van de grote

energiebehoefte.

lndien het de NOIV bekend is dat bij potentiële participaties of partners in projecten sprake is van bijvoorbeeld

schending van de mensenrechten, omkoping en corruptie, niet naleven van wet- en regelgeving of grote milieurisico's,

heeft dat tot gevolg dat de NOIV niet zal investeren in het bedrijf of niet zal samenwerken in een project.

Duurzaam inkoopbeleid

Als relatief kleine organisatie hebben de producten die wij inkopen geen materiële impact vanuit

duurzaamheidsperspectief. Uiteraard probeert de NOIV bi1 de inkoop van producten en diensten de principes van

duurzaam inkopen maximaal toe te passen, maar gezien de beperkte rol als ketenpartner ten aanzien van leveranciers

heeft de NOM nog geen formeel duurzaamheidsbeleid geformuleerd. ln het inkoopproces zijn momenteel nog geen

waarborgen ingebouwd om toeleveranciers met een verhoogd risicoprofiel te identificeren en er is niet vastgesteld hoe

te handelen indien toeleveranciers zich niet houden aan interne of externe codes. Echter, is een dergelijk scenario tot

nu toe nog niet voorgekomen.
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Over dit verslag

Verslaggevingsbeleid en -richtlijnen

Door te rapporteren volgens GRI brengen we met het jaarverslag focus aan, en rapporteren we enkel over

onderwerpen die voor interne en externe stakeholders van belang zijn.

De NOIV streeft ieder jaar naar het verbeteren van haar verslaggeving, passend bij de aard, risico's, en kansen van de

organisatie. Zo zijn we in het afgelopen jaar van GRI G4 naar de nieuwste GRI Standards richtlijn (toepassingsniveau

'core') overgestapt. Het is onze ambitie om onze verslaggeving continue verder te ontwikkelen, waarbij wij duidel¡k onze

bredere maatschappelijke impact willen laten zien.

Onze verslaggeving wordt extern gewaardeerd. Zo beoordeelt het lvlìnisterie van Economische Zaken en Klimaat de

transparantie van verslaggeving via de Transparantiebenchmark. Met het voorgaande jaarverslag behaalde de NOM

178 van de 200 punten, waarmee we op de v¡fde plek in de sector Dienstverlening staan.

Voor nadere informatie over het verslag kunt u contact opnemen v¡a jqfg@g¡L De NOM stelt feedback op het

jaarverslag op prijs.

Afbakening van dit verslag

Brl het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag hebben we ons gebaseerd op de wensen van de

belanghebbenden via de Materialiteitsanalvse. Het jaarverslag heeft evenals de jaarrekening betrekking op de NOM en

haar 1000/o dochterondernemingen. Het verslag gaat dus niet in op beleid en resultaten van onze parlicipatles. Het gaat

immers om minderheidsbelangen, waarop we beperkt invloed hebben. Niet-financiele data ten aanzien van acquisities

en desinvesteringen zijn daarom niet opgenomen in het verslag.

Het jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. Het voriSe

verslag d.d. 15 mei 2017 had betrekking op het kalenderjaar 2016, het jaarverslag2)lT is op 23 april 2018

gepubliceerd.

Dataverzamel i ng en consol¡datie

De gegevens voor het verslag worden centraal verzameld en geconsolideerd

De prestatie-indicator ¡nvester¡ngen door NOM Finance wordt bepaald op basis van de feitelijke uitstroom van middelen.

Maandelijks wordt over het investeringsniveau gerapporteerd door de afdeling Finance en per kwartaal wordt dit

afgestemd met de admlnistratie. De prestatie-indicatoren investeringen en gecretierde arbeidsplaatsen in de regio

worden bepaald aan de hand van confirmation letters van de betreffende ondernemingen. Daarmee verklaren de

bedrijven dat zij onder andere door samenwerking met de NOM in de regio hebben geìnvesteerd, arbeidsplaatsen

hebben gecreëerd. Er wordt uitgegaan van een tijdsperiode van 3jaar. De data worden gedurende het boekjaar

verzameld. Prestaties die niet verifìeerbaar zijn of waarvan geen confirmation letters zijn ontvangen worden niet

meegenomen in de resultaten van dit jaar, maar zullen worden toegevoegd in het volgende jaarverslag.

De prestatie-indicator lnvester¡ngen in lnnovotie geeft inzicht in de totale projectkosten van gefinancierde projecten en is

gebaseerd op projectvoorstellen, subsidiebeschikkingen of confirmation letters van betrokken partijen. De data worden

na afloop van het boekjaar verzameld.
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De dataverzameling met betrekking tot de andere niet-f nanciele aspecten waarover gerapporteerd wordt, vindt jaarlijks

na afloop van het boekjaar plaats.

Verificatie niet-financiële informatie

De n¡et-financiële resultaten worden gedurende het jaar door de intern aangewezen functionarissen gemonitord en

bijgehouden. Deze data zijn vooralsnog geen onderdeel van externe verificatie en de NOM heeft zich nog geen doel

gesteld om dit in de komende verslaggevingsperiodes te laten doen.
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Bijlage 1 - Organisatieprofiel

Rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie

De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de kerntaken ligt bij de managers van de afdelingen. lnherent aan de

resultaten van de kerntaken ziln managers verantwoordelijkvoor de resultaten die ze daarmee in de regio realiseren op

maatschappelijk, economisch en milieugebied. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het

verzamelen, consolideren en valjderen van de relevante data voor de waarde die we in de regio realiseren. Het

valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De

eindverantwoordehlkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt hierover verantwoording af aan de RvC en

de AvA. De RvC houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde.

Rol in de keten

De ketenverantwoordelijkheid van de NOM lìgt vanuit haar strategische doelstellingen en kernactiviteiten voornamelijk

in de regio. Onze activiteiten dragen direct b¡ aan economische en soci¿le ontwikkeling en indirect aan milieuaspecten

van duurzame ontwikkeling. De keten waar de NOM onderdeel van uitmaakt, loopt vanaf het MKB waar de NOM

inkoopt tot en met het MKB waarin de NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en

innovatieprojecten. De NOM koopt diensten en kantoorartikelen in. ln die zin heeft het een beperkte impact op

economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Omdat de NOM binnen de inkoopketen geen actieve rol

als ketenpaftner speelt, wordt dit onderdeel van de keten als niet-materieel beschouwd en niet beschreven. De NOM is

niet betrokken bij externe controle op ketenbeheer.

Afzetmarkt en vestiging

De werkzaamheden van de NOM zijn gericht op de versterking van de private sector van Noord-Nederland. Vanuit haar

acquirerende activiteiten zijn er intensieve contacten met ondernemingen in onder andere de VS,.Japan en Noord-

Europa. De publieke en private sector in Noord-Nederland worden als afzetmarkt aangemerkt. De NOM heeft haar

hoofdkantoor in Groningen en een dependance in Leeuwarden.

Eigendomsstructuur

De organisatie is een naamloze vennootschap. De aandelen zijn voor 50% in het bezit van het Ministerie van

Economische Zaken en voor 500/o in het geltlke bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De vennootschap

wordt aangestuurd door de directie en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt.

Operationele stru ctu u r

De NOM heeft vier 10070 dochterondernemingen, te weten Venture Kapitaalfonds lll 8.V., B.V. Drentse Participatie

Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. die, evenals de NOM, voorzien in

risicodragend kapitaal. De vierde dochteronderneming is het lnnovatieFonds Noord-Nederland B.V (IFNN), die eveneens

voorziet in risicodragend kapitaal. HetVenture Kapitaalfonds lll B.V. is medegefinancierd met Europesegelden en

daarmee gebonden aan Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en

Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zrln provinciegebonden. De N.V. NOM is de enige

aandeelhouder van het IFNN. De volledige beslissingsbevoegdheid rondom het benoemen van de directie e.d. ligt
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echter bij de financiers van het lnnovatieFonds Noord-Nederland (aandeelhouders N.V. NON/). De financiële cijfers van

het IFNN worden niet geconsolideerd in de financiële cijfers van de N.V. NOM. De dochterondernemìngen hebben geen

personeel in dienst.
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Bijlage 2 - Profielschets van de leden van de Raad van
Com m issa rissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Vostgesteld op 12 mei 2017

ln de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van

de NOM. De leden dienen te bezitten over specifieke ervaring, kennis en competenties zodatzij de kwaliteitvan de

directie ìn alle opzichten kunnen beoordelen. De RvC werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de

belangen van de onderneming. Ook dient de RvC te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan

hun eigen.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen in de RvC (minimaal 30%o

van de zetels bezet door mannen en minimaal 30%o bezet door vrouwen). Voor de samenstelling is een profielschets

opgesteld, die ttldens de AvA in juni 20"1 5 is herzien. Leden van de RvC worden benoemd op basis van de hierin

uiteengezette criteria. De samenstelling van de RvC wordt in eerste ¡nstantie bepaald op basis van benodigde expertise

en ervaring. De volgende profielen en bijbehorende competenties, kennis en ervaring zijn geformuleerd:

P rofl e I P resi de nt-Co m m ¡ ssa r¡s (voo rzitle r)

De President-Commissaris is verantwoordelijk voor het collegiaal functioneren van de RvC. Hij vervult een proactieve rol

in zijn adviserende en ondersteunde taak richting de Directie en geeft leiding aan de vergaderingen van de RvC en de

AvA. Tevens vervult hij -indien gewenst- een intermediaire rol tussen de NOIV en haar aandeelhouders en

subsidiënten/participanten. Hij initieert delaarl4kse evaluatie van de RvC en de Directie, De president-commissaris is

een vooraanstaand (ex)ondernemer die met charisma en vanuit natuurlijk gezag partijen en publieke belangen weet te

verbinden. Ht1 beschikt over een algemeen management en bedrijfsmatig profiel met nadruk op fìnancieel-economische

disciplines. ln zijn ervaringsprofiel komen meerdere velden samen: ondernemerschap, (internationale) ervaring met

economische ontwikkelingen, ervaring met bedrijfsftnanciering, innovatie, marketing, commercie, maar ook bekendheid

met gemeenten en provincie en publiek-private samenwerkingen.

Proflel lnnovatie & Business Development

Dit profìel vraagt van de kandidaat kennis van regionale, nationale en internationale economische ontwikkelingen, meer

specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en

onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa).

P rofiel Bed rijfsfi na ncieri ngen & Ventu re Ca pita I

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van financiën in het algemeen en van

bedrijfsfinancieringen en het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) in het bijzonder

P rofl el Open baa r bestu u r
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Dit profiel vraagtvan de kandidaat kennis en ervarrng op hetgebied van openbaar bestuur in het bijzonder op het

gebied van regionale en nationale overheden. Bij voorkeur is de betreffende kandidaat actief geweest in het openbaar

bestuur d.m.v. een vertegenwoordìgende functie.

Samenvattend dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale)

ervaring betreffende:

het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financièle

processen in het algemeen;

regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale)

innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede van

marketing & acquisitie (inclusief van buitenlandse ondernemingen);

alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-profit-organisatres op het grensvlak van overheid en

bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, lCT, HRIV, medezeggenschap);

en goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganìsaties, alsmede

van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken

van NOM N.V. en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Tevens is van belang dat de Commissarissen beschikken over

inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Leden van de Raad van Commissarissen.

Hieronder zijn de individuele profielschetsen van de leden van de Raad van Commissarissen weergegeven.

Prof dr. lr. R. Rabbinge (1 946)

Voorzitter RvC en lid benoemings- en remuneratiecommissie.

Benoemdtotlidin20ll opaanbevelingvandeprovincieDrenthe,benoemdtotVoorzittervandeRvCin20l6.

Einde termljn: 2020

Overige (bestuurs)functies: Emeritus universiteit hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid en

adviseur RvB WUR, Adviseur Samenwerkende Noord-Nederlandse provincies voor Agribusiness, Lid Koninklijke

Nederl¿ndse Akademie van Wetenschappen, Center, directeur Koninklijke Hollandsche lVaatschappij der

Wetenschappen, Lid van CvT Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Miileu, Lid van Bestuur SER Noord-Nederland,

vice-President lnternational Vìrtual Fertilizer Rese¿rch Centre, Voorzitter lntern¿tional Advisory Board Chinese

Academy of Agricultural Sciences, Erelid Board Bibliotheca Alexandria Egypte.

Dhr. B.P. Woldring (1985)

Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor de profielen lnnovatie & Business Development, en

Bedrijfsfìnancieringen & Venture Capital

Benoemd in 20'1 5. Einde eerste termijn: 2019

Overige (bestuurs)functies: CEO en oprichter Bencom Group, inclusief dochtermaatschappijen Benergy BV

(Bellen.com / Gaslicht.com), Bensure BV (Poliswijzer.nl) en Looking for Booking BV, bestuurslid Stichting

a

a

a
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Koningsspelen, commissielid Topteam ICT Innovatre Ministerie van EZK,lid van Advies ECP

lvr. s.E. Korrhuis (1959)

¡ Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur

¡ Benoemd in 2015. Einde eerste termiJn 2019

o Overige (bestuurs)functies: DGA Korthuis Consultancy BV; vicevoorzitter van Toezicht Stichting Aveleijn, tevens

voorzitter remuneratiecommissie en lid vastgoedcommissie; lid van

Com missarissen NV ROVA Hold ing, tevens voorzitter remu neratìecom missie

lVw. A.lV.C. Kuks (1964)

¡ Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor HR vraagstukken, voorzitter Remuneratiecommissie

o Benoemd in2O16. Einde eerste termijn 2020

r Overige (bestuurs)functies: Human Resources Director EMEAYusen Logistics per 1 januari 2016, Lid van de

commissie van Toezicht op het beheer door de Nationale Politie sinds apnl 2014 tot heden

Drs J. Kruse (1 955)

Non-voting member. Profiel onder bijlage 3 (Leden van de lnvesteringscommissie).

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.
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Bijlage 3 - Leden van de lnvesteringscommissie

a

Drs. l. Kruse (1955)

Voorzitter investeringscommissie

Benoemd in 2016. Einde eerste termijn: 2020

Overige (bestuurs)functies: Global M&A Mexichem SAB de CV (Mexico - tot 1 juli 2017), Corporate Dìrector

Strategy / M&A Wavin BV te Zwolle (tot 1 juli 2017), DGA Solstice Management B.V. te Hasselt, Commissioner PT

Wahana Vinyl Nusantara (lndonesië), Non-Executìve DirectorTaatiSolar Namibia (PTÐ Ltd. (Namibiê - per 1 juli

2017).

Dhr. J.E. de Vries (1956)

Lid investeringscommissie

Benoemd 201 6. Einde termijn 2018

Overige (bestuurs)functies: Directeur lnvesteringsmaatschappij Schansborg B.V, Lid van Commissarissen

Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V, Lid van Commissarissen en Lid van de strategische commissie

TBI Holdings.

Drs Y.K. Poelmon (1966)

o Lidinvesteringscommissie

o Benoemd 2016. Einde eerste termijn 2020

r Overige (bestuurs)functies: CEO van het Bionica lnnovatie en Expertisecentrum (handelsnaam van Human Affairs

& lnnovation)

a

a

Alle lC leden hebben de Nederlandse nationaliteit
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Bijlage 4 - Profielschets van de directie

Drs. S. lansen (1 957)

Functie: Algemeen Directeur (per 1 maart 2007). Herbenoeming per 1 maart 2015; is verantwoordelijk voor het

algemeen management van de organisatie.

Bestuursfuncties: Voorzitter Stichting Stadsschouwburg de Harmonie, Voorzitter RvT Het Kopland/Zienn.

Mr. G. Buiter (1962)

Functie: Plaatsvervangend directeur en Manager Financieringen (per 1 september 2009); geeft leiding aan de

afdeling Finance. Bij afuezigheid van de directeur zijn de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden gedelegeerd.

Bestuursfunct¡es: Voorzitter Stichting Assagioli Haren, voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys.

Beide directieleden hebben de Nederlandse nationaliteit.
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Bijlage 5 - Participaties en leningen

Participaties en leningentabel

I eanicipales Nov I ere seed capiul I eanicipaties Venture Kapit¿al Fonds lll B.v.

I Participaties Participatiemaarschappi Ondernemend Groningen a.V. I eartlcipaties B.V. Drentse Panicipat¡e i\raalsch¿ppij

Sinds # Naam ên vestigingsplaats Aard van het bedr¡jf % Aantal
werknemers

G".,
2OO9 f &Talent 8.V.,

r flf;älåål",.","n,n,

Het aanbieden van producten en
diensten voor talentontwikkeling
wwur,entalent.nl

6

2015 2

T
Agrilinq Hold¡ng 8.v.,
Amsterdam
Aandelen
Achtergestelde lening

Online marktplaats voor
melkveehouders, handelaren en
slachterijen
www.cowlinq.com

25,0o/o

2009 3 Anome 8.V.,
Noordlaren
Aandelen

Het valoriseren van het octrooi dat 6,00/0

gebruikt wordt bij elementen voor
bijvoorbeeld dijkaanleg en -
verzwaring
www.anome,nl

\t

2009 4 Anome Projects 8.V.,
Noordlaren
Aandelen
Achtergestelde lening

Het uitvoeren van
innovatieprojecten, waaronder GC
(Ground Consolidator) projecten
www.anomepro¡ects,nl

6,O0/o

I
I

2016 5 Aquacolor Sensors 8.V..
Oudehorne
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en produceren van
sensors ten behoeve van het
meten van waterkwaliteit
www.aquacolorsensors.nl

2

2014 6

I
AttachinglT Holding 8.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en verkopen van
systemen en diensten op het
gebied van beveiligd versturen van
grote hoeveelheden data
urww.attach¡ng¡t.com

6

2008 7 Baron-de Boer Beheer 8.V.,
Marum
Aandelen
Achtergestelde lening

Teelt en verkoop van champignons
www.baronchampignons,nl

35,OVa

t
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I earticipaties t',lot\,l I ere Seed Capiral I PanicipariesVenrure Kapit¿¿l Fonds lll B.V.

I Participaties Participatiem¿¿(schappij Ondernemend Groningen B.V. I earticipaties e.V Drentse Partic¡patie N/aatschappij

Sinds # Naam en vest¡glngsplaats Aerd van het bedruf V. Aantal
wefknemers

2016 8 Bioclear Earth 8,V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Adviesbureau op het geb¡ed van
milieu en duurzame biotechnologie
dat technologisch advies
combineert met implementat¡e
vuww.b¡oclearearth.nl

32

*sP

2016 I
I

Biolease Nederland 8,V.,
Leeuwarden
Aandelen

Het aanbieden van operationeel
leases van
opwaarderingsinstallaties voor de
productie van groengas uit biogas
bij co-vergistingsinst¿llat¡es
www.b¡oleasenederIand.nl

30Vo

2006

WI
l0 BioMethanol Chemie Holding

8.V.,
Farmsum
Aandelen
Achtergestelde lening

Productie van en handel in
(bio)methanol
vvww.blomcn.eu

24,9Vo

s 2011 11

B$n I
Biopack Packaging 8.V.,
Appingedam
Achtergestelde lening

Produceren van duurzame
verpakkingen
www bioÞackpackaging.com

7

2013 12 Bosma Transport & Opslag
8.V.,
Heerenveen
Achtergestelde lening

Specialist op het gebied van
transport, op- en overslag van
gevaarlijke stoffen
vuww. bosmaJogistiek.nl

22

2016 13

I
BouwT 8.V.,
Dokkum
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en exploiteren van
software voor de bouwsector
www.bouwT,n¡

17

2015 14

I
Carduso Cap¡tal 8.V.,
Groningen
Aandelen

Fonds dat zich richt op
technologiebedrijven die gebaseerd
zijn op kenn¡s aanwezig of
afkomstig u¡t het
wetenschapscluster in en rondom
UIVCG en RUG
www.cardusocapital.com

160/0 3

2010;tr
I

15 Catawik¡ 8.V.,
Assen
Aandelen

Online veilingplatform voor unieke 10,4%
objecten.
www.cataw¡ki.com

596
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I Participaries Participatiemaatsch¿ppij ondernemend Groningen B.V. I Panicipaties a.v. Drentse Participatie N/aatschappij

Slnds # Naam ên vestig¡ngsplaats Aard van het bedrijf Vo Aantal
werknemers

2009 16 Conoship lnternational 8.V.,
Groningen
Aandelen

lngenieursbureau voor
scheepsontwerpen en -
aanpassingen. Broker voor reders
en werven
www.conoship.com

1 ,Oo/o 29

2015 17

I
Dätabank Kennís = Markt 8.V.,
Meppel
Achtergestelde lening

Het adviseren, ontwerpen,
realiseren en onderhouden van
i nfrastructurele bouwwerken
(bruggen, viaducten, tunnels en
sluizen)
wwwvanspi¡ker¡nfrabouw.nl

63

2004 '18 Data B. Mailservice Holding
8.V.,
Leek
Aandelen

Printen en verzenden of dìgitaal
versturen van mailingen i.c,m.
dienstverlening op het gebied van
digitale databewerking, beheer en
transacties
www.datab.nl

31,OVo 63

¿=-

2004 19 Dewulf Netherlands 8.V.,
Winsum (FR)

Achtergestelde lening

Het ontwikkelen, produceren en
verkopen van machines gericht op
het planten, het transport en het
inschuren van aardappels
www.miedema.com

114

2009

T
T

20 Dutch Theatre Systems &
Services 8.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen, leveren, installeren, 45,00/0

inspecteren en onderhouden van
machines, constructies en
besturingssystemen voor podia en
theatertoepassingen
www.dts-2.com

19

I

2016 21

I
EcoloRO Holding 8.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Afualwaterzuivering van de
textielindustrie
www.ecoloro.nl

13

2016 22 Eeqo 8.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop
van biologische/duurzame
schoonmaa km id d elen
www.eeoo.eu

3

re

2011 23

I
Embrace SBS 8.V..
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en leveren van Social
Business Software en het
begeleiden van bedrijven die m.b.v.
deze software de transit¡e willen
maken naar een eigentijdse vorm
van samenwerking
www.embracesbs.com

51
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2010 24 Energy Developments Holding
8.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

EnerGQ is een systeem dat ¡n staat
is om, op basis van realtime analyse
het energieverbruik ìn de
bedr¡fsvoerìng te signaleren en te
communiceren
ry!!g!At4!!

2

2015 25 Flexhydro Winschoten 8.V.,
Winschoten
Achtergestelde lening

Ontwerpen, fabriceren, verkopen en
reviseren van hydraulische cilinders
vuww.flexhvdro.com

t

2014 26

I
Fr¡sian Motors 8.V.,
Bakkeveen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en assemblage van
elektrisch aangedreven voertu¡gen
www.frisianmotors.nl

10

*3-H
tr
H

dmt0

2011 27 Geo Plus Holding 8.V..
Scheemda
Aandelen

Verhuur van hydrografie en
surveyschepen en aanvullende
diensten (zeebodemonderzoek)
vrrww.geoplus.nl

35% 34

2005 2A GlobalEnvironmental
Solutions 8.V.,
Joure
Aandelen
Achtergestelde lening

lngenieursbureau en
projectrealisatie van biogas-, water-
en luchtreinigingssystemen
rvww.dirkse-miIieutechniek.com

35o/o 65

2002 29 G\IZ EuroparkCoevorden-
Emlichheim GmbH,
Coevorden
Aandelen

Ontwikkeling en exploitatie van het
grensoverschrijdend
bedrijventerrein Europark
Coevorden-Emlichheim
wrluw,gìrz-eu ropark.eu

41¡%

2010 30

I
Hanggo
Rolde
Achtergestelde lening

B.V Productontwìkkeling,
vermarkting van een
ophangsysteem
www.hanqgo.eu

productie en
innovatiefg-E!9

2015 3t Heeren-3 Beheer 8.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het ontw¡kkelen en verkopen van
projectmanagementsoftware
m¡vw.Þrocess2v¡ew.nl

¡--
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2013 32

I
Hoitsema Beheer 8.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

Etikettendru kkerij
www.ho¡tsema.nl

49,0V0 19

I

2016 33 Horus Holding 8.V.,
Bedum
Aandelen
Achtergestelde lening

Platform voor vastleggen en
an¿lyseren van data

@

15Vo 18

|F¡quÐ

H 2011 34

I
HUG 8.V.,
Drachten
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en exploitatie van
een infraroodsauna

HUG

2

ll@
2017 35

I
Hulotech Group 8.V..
Stadskanaal
Achtergestelde lening

Ontwikkeling van producten
middels 3D printing
wurw.hulotech.nl

2

2016 36 Jellow 8.V.,r fï!5å:"
Ontwikkeling en exploitatie van
een online platform gericht op
bemiddeling tussen freelance
professionals en bedrijven
wwuv.iellow.nl

3,9Vo 11

ET

2001 37 Kalooga B.V.,r ifi:[ìË;"
Achtergestelde lening

Technologieleverancier voor het
ontsluiten van databases met
afbeeldingen voor nieuws
websites
www.kalooqa.nl

35,2Vo 4

i¡e¡s

2013

I
38 Kampen Mechanical Group

8.V.,
Hoogezand
Aandelen
Achtergestelde lening

Technische dienstverlener op het
gebied van
leidingssystemen en alle
toebehoren rondom
leidingssystemen zoals pompen
en andere installaties
!m0s.þ4pencare.com

45,00/o 81

(rucJ{!

EIIJMß

2015 39

I
Kast¡e¡ Groep 8.V.,
Drachten
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, assemblage en
verkoop van lockers, sloten,
garderobesystemen en
u itgiftesystemen
wwwsonesto,nl

18
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2OO4 40 Kiadis Pharma N.V.,r fi;:[ìË:.
Kiadis Pharma is een
biofarmaceutisch bedrijf in de
klinische ontwikkelingsfase d¿t zich
toelegt op onderzoek, ontwikkeling en
toekomstige commercialisering van
cellulaire immunotherapie producten
voor de behandeling van
bloedkankers en erfel¡jke
bloedziektes.
www.k¡ad¡s.com

2,8%

2011 41

I
KNN B¡oplast¡c 8.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen en verkopen van high-
end bioplastics
wwur.kn n bioplastic.n I

3

2

q:i.

2017 42 KNN Cellulose 8.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het winnen, opwerken en toepassen
van cellulose
wunv.knncellutose.nl

2017 43

I
Led Factory 8.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Productie en vermarking van met
name led verl¡chtingssystemen voor
de agrarische sector
l|try¡!@glgryü!

13

2015 44

I
Level Up Assist 8.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Ontwikkel¡ng, productie en verkoop
van ¡nnovatieve zorgproducten
www.levelupass¡st

5

2017 45

I
LinkBundle Holding 8.V.,
Groningen
Aanclelen

Het aanbieden van een digitale,
performance
managementtool/rapportage platform
www.linkbundle.com

25% 3

2012 46

I
Longbloom 8.V..
Zuidlaren
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en productìe
van boeketten van
gestabiliseerde bloemen
wwur.lonqbloom.com

2016 47 M4Four lnternational 8.V.,
Kolh¿m
Aandelen
Achtergestelde lening

Productie, verkoop en distributie van
digitaal geprinte kunststof vloeren
www.m4fqur.nl

2jo/o 14

127



I eanicipaties xou I Pre Seed Capital I eanicipaties venture Kapitaal Fond5 lll B.V.

I Participaries Part¡cipatiemaatschapp¡j Ondernemend Groningen B.V. I earticipaties s.v. Drentse Partìcipatie lvlaatschappù
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2016 4A

I
Mastiline 8.V.,
Heerenveen
Aandelen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen van een
meetinstrument om vroegt¡jdig
mastitis bij koeien te kunnen
ontdekken
www.mastil¡ne.nl

17,5% 5

2011 49 Mundu 8.V.,
Gronìngen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling van software voor en
exploitatie van digitale billboards
www.mundu.nl

10

2012 50

I
MXR Podoblock 8.V.,
Midlaren
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en verkoop
van vernieuwde en geav¿nceerde
röntgen-
accessoires voor
paardendierena rtsen
YWVW'mxr.nl

4

1994 5f

JLI
NEDMAG Holding 8.V.,
Veendam
Aandelen

Productie van dead burned
magnesia en andere producten op
basis van magnesiumhoudend zout
www.nedmag.nl

50,070 152

2001 52 No Noises Holding 8.V.,
Sneek
Aandelen
Achtergestelde len¡ng

Producent van akoestische
matenalen
www.cellisolat¡e.nl

20%

@T

2015 53

I
Ortan Assist 8.V.,
Groningen
Aandelen

Verkoop van apparaten waarmee
organen over een langere periode
van tijd behouden blijven en
waardoor de slaagkans van een
transplantatieproced ure wordt
verhoogd
urww.orEan-assist,nl

10,0% 15

A

2017 54

I
Original G 8.V.,
Delfzijl
Aandelen
Achtergestelde lening

Het verstrekken van bacterìele
tests, met name op het gebied van
diagnostische, analytische en
therapeutische onderzoeken in de
(geprotocolleerde) geneeskunde
www.detactd¡aqnostics.com

I

2008 55 Orteq ttd.,
Londen
Aandelen

Ontwikkeling, productie en
vermarkting van bioafbreekba¿r
men¡scusmateriaal, dat zowel stevig
als poreus is
wwur.orteq.com

0,2% 6

oF.r.Fg
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2014 56

I
PendraCare Holding 8,V.,
Leek
Achtergestelde lening

ontwikkelen, produceren en
verkopen van hoog kwal¡tatieve
diagnostische- en guiding katheters
en specialistische katheters met
meetsystemen
www.nendracare.com

138

2017 57

I
Pharma Connect Capital 8.V.,
Groningen
Aandelen

Farmaceutisch fonds 23,80/o

2O11 58 Polyganics Holding 8.V.,
Gron¡ngen
Aandelen

Ontwikkeling van medische
producten op basis van eigen
polymeer patent positie
wwur.Þolvganics.nl

20,30/o 49

2016 59

È_- I
Popken Metaal Holding 8.V.,
Assen
Aandelen

Explo¡tat¡e van een
metaalwarenf¿briek,
gespecial¡seerd in ontwikkelen en
leveren van metalen profielen
www.oopken.nl

49Vo 10

1976 60

I
Prins Holding N.V.,
Dokkum
Aandelen
Achtergestelde lening

Beheermaatschappij 79,20/o

2008 6f ProfessioneleD¡stributiegroep
8.V.,
Leeuwarden
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en leveren van
com putersoftware
wvrrw.Þrodist.nl

18

2014 62

I
Prosta¡r Holding 8.V.,
Heerenveen
Aandelen
Achtergestelde lening

Productie, verkoop en montage van
trappen
www.devriestrappen.nl

10% 97

,E

2011 63

T
Recuperate Medical 8.V.,
Roden
Aandelen

Ontw¡kkeling en verkoop van de
Cryolijm Processing Applicatie (CPA)

disposable
www.recuperatemedical.com

11 ,50/o 5

an
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2A15 64 Sievecorp Europe 8.V.,
Leek
Achtergestelde lening

Filtratietechnolog¡e, waa rmee
bacteriën en sporen v¿n bacter¡èn uit
vloeistoffen kunnen worden gefilterd
vvww.s¡evecorÞ.com

18

2015 65

I
Simpl¡cate Hold¡ng 8.V.,
Gron¡ngen
Aandelen

Online bedrijfssoftware waarmee de
kernprocessen binnen een
organisåt¡e kunnen worden beheerd
www.simolicate.nl

25,0o/o

2002 66 Sm¡t Sappemeer Beheer 8.V.,
Sappemeer
Aandelen
Achtergestelde lening

Het kweken, veredelen en ver-
handelen van sierteelt-
producten
www.smitkwekeriien.nl

34/% 112

2006 67 Solenne 8,V.,
Groningen
Aandelen

Êen chemie-gebaseerd bedrijf dat
zich r¡cht op de ontwikkeling,
productie en verkoop van een fam¡l¡e
moleculen die hun toepassing vinden
als sem¡-conductor in plast¡c
zonnecellen en andere plastic
elektronica toepassingen en als
antioxidant in
huidverzorgingsproducten
www.solennebv.com

16,10/o 6

2017 68

I
Stabi Alert 8.V.,
Bedum
Achtergestelde lening

Het ontwikkelen en vermarkten van
hoekmeting en tr¡ll¡ngsapparatuur
wurw.stab¡alert.nl

6

2O14 69 Storecontrl lnternat¡onal 8.V., Ontwikkeling en vermarkten van
r Assen geTntegreerde kassasystemenI Achtergestelde lening íwvw.Ëtorecontd.ní

4

o
1995 70

I
Strating Beheer 8.V..
Oude Pekela
Achtergeslelde lening

Producent van gebakken
strengperssteen in diverse maten en
kleu rnuanceringen
vrrww.strat¡ng.nl

17

2O1l 71 Sustainder Holding 8.V.,
Emmen
Aandelen
Achtergestelde lening

Armaturenfabrrkant
vvww.susta¡nder.com

25o/o 23
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2001 72

T
TCN SIG Telehousing 8.V.,
Groningen
Achtergestelde lening

Datacenters Eemshaven en
Groningen
wruw.tcndatahotels.com

2017 73 Van der Tempel Ho¡ding 8.V.,

r ÌJnT.'ljã,,",0","n,n,

Ontwikkeling en exploitatie van een
krattendroger
www.tempel-d ry-svste ms, n I

)

2016 74

I
Verkooppartner 8.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Bieden van verkoopondersteuning
en opleiden van medewerkers
www.verkooppa rtner.n I

14

v,

6a-_

EêI

"ñ*.

2015 75

I
VIA Drupsteen Holding 8.V.,
Sneek
Achtergestelde lening

Omgevingsvisualisatie
www.theimaga neers.com

2010 76

I
VIeems Holding 8.V.,
Emmen
Achtergestelde lening

Exploitatie van een bakkerij en de
productie en handel van
gemaksvoedingsproducten
www.vleemsfood.nl

bt

2016 77

I
Vripack Beheer 8.V,,
Sneek
Achtergestelde lening

Arch¡tectenstudio in de jacht- en
deels scheepsbouw
www.vripack.com

48

2015 78 Web-lQ 8.V.,
Groningen
Aandelen
Achtergestelde lening

lT bedrijf dat in opdracht speciale
zoekopdrachten op het internet
uitvoert. Het betreft hier opdrachten
waarbij de vastlegging en de
informatiefìltering zoåls
zoekmachines als Google dat doet,
n¡et gewenst zijn.
wruw.web-iq.eu

33,50/o 9

2016 79

I
Werktrend 8.V.,
Stedum
Achtergestelde lening

Startersportaal voor werkzoekende
www.d¡t-werkt.nl

3
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2005 80 Wireless Value Beheer 8.V,,
Emmen
Aandelen

Het ontwikkelen en produceren van
draadloze sensorsystemen in RF

netwerken met centrale data
bewerking en ontsluiting op afstand
www,wirelessvalue.nl

13o/o 11

I
T

2012 8'l

I
WS Kalsbeek Holding 8.V.,
Tynaarlo
Achtergestelde lening

Dienstverlener op het gebied van
water en lucht, onder te verdelen in
drie
kernactivite¡ten: Waterbehandeling,
Legionella en VGIVI (Veiligheid,
Gezondheid en Mìlleu).
www.kalsbeek.net

50

2014 82

I
Zonderland Holding 8.V..
loure
Achtergestelde lening

ontwikkeling, product¡e, verkoop en
handel van landLrouvwverktuigen
www.zonderland-
machinehandel.nl

18
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Bijlage 6 - Milieu-impact

Milieu

De NOM draagt op positieve manier bij aan verschillende milieu-gerelateerde aspecten via de ontwikkeling van

innovatieprojecten, Dit wordt gemeten met de indicator Investeringen in lnnovatie. De innovatieprolecten waarin de

NOM deelneemt worden beschreven in @

De interne milieu-impactvan de NOM als dienstverlener is beperkt. Daarom meten wU een aantal aspecten, maar

hebben wij nog geen doelen gesteld met betrekking tot interne milieuaspecten.

Voor intern verbruik zijn de volgende indicatoren vastgesteld:

lndicatoren Eenheid 2015 2016 2017
Gebruikte matertalen

Drukwerk
Papierverbruik

Tonerverbruik

Energieverbruik

Elektriciteit*
Gasverbruik**
Energieverbruik per FIE

Tronsport

Gereden door wagenpark
Zake|jke ritten eigen vervoer***

CO2 u¡tstoot

Scope 1: Gasverbruik
Scope 2: Elektriciteit
Scope 3: Wagenpark en zakelijk eigen vervoer
Totaal CO2

Tabel 29: lntern verbruik

kwh
m3

Gj/fte

CO2e kg

CO2e kg

CO2e kg

CO2e kg

I s.op" 1: Gasverbruik

I s.opu 2: Electriciteit

Scope 3: Wagenpark

km

km

aantal pagina's

aantal zwart-wit kopieën

aant¿l kleur kopieèn
gram zwart
gram kleur

0,14 (14,00o/o)

0,1 (1 0,000/o)

0,76 (76,0oo/a)

234.O00

129.063
119.255

3.095
2.472

25.411
11.446

1 
'1,38

357.211

115.831

20.465
12.489

1 15.555

148.509

295.164
113.112

133.444

2369
2.897

29.976

10.100

10,12

0

513.472

18.061

14.69s
112.964

145.120

248 483
94.474

106.481

2.096
2.548

36.830
11.867

12,74

0

543.321

22.428
15.211

119.531

151.169

Figuur 17: CO2 emissie naar scope
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Toelichting op de milieu-data

De hoeveelheid drukwerk lagin2017 lager dan in voorgaandejaren, onder andere door te sturen op het

aantal digitale abonnees van ons blad NOMMER.

*Het energiecontract loopt sinds 2013 via de verhuurder van het bedr¡fspand waarin de NOIV gevestigd is. De

huidige leverancier, MAIN Energie, levert groene stroom. ln 2015 is er een slimme meter in het pand

geinstalleerd waarmee wij het verbruik van de NOM kunnen uitlezen in plaats van het hele pand. Toch is in

2017 het verbruik van elektriciteit en gas omhoog gegaan.

**Sinds 201 5 is het gasverbruik anders gerapporteerd dan in de jaren daaraan voorafgaand. Voorheen werd

het volledige gasverbruik van het bedrijfspand opgegeven. Daar de NOM 4J0/o van het pand gebruik maakt,

rapporteren we 4J0/o van het totaal verbruìk van 24.414 m3 gerapporteerd.

***Voor het zakehjk vervoer is in 2015 een nieuwe mobiliteitsregeling geeffectueerd als vervanging van de

leaseregeling die is afgebouwd. Per 2016 hebben we geen wagenpark meer. Om deze reden zijn we vanaf

2014 begonnen alle zakelijke ritten met eigen vervoer te regrstreren en ie rapporteren. Omdat deze post

(zakelijke ritten met eigen vervoer) alle transport vervangt, is deze post gestegen ten opzichte van vorig jaar. De

verwachting is dat deze regeling ook zal leiden tot het maken van bewustere vervoerkeuzes. Het totaal aantal

gereden zakelijke kilometers met eigen vervoer is in 2017 wat toegenomen.
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Co nta ct

Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen? Deze ontvangen wij graag op info@nom.nl. U kunt

ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar (050) 521 44 44.
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Persinformatie

Voor inhoudelijke vragen over dit jaarverslag kunt u contact opnemen met Annemarie Atema, communicatiemanager

Dit kan via atema@nom.nl of 06 46 43 09 54.

Het logo van de NOIV is te downloaden via!9¿qþ[
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Begrippen lijst

Aangegane verplichtingen

Voorstellen tot financiering die z¡n goedgekeurd, maar waaryan het aandelen kapitaal en/of de lening nog niet is

uitgezet.

Aanjaagfonds

Fonds waaruit zakelijke achtergestelde leningen tussen de € 50.000 en € 200.000 worden verstrekt aan kansrijke, jonge

bedrijven opererend binnen de topsectoren of provinciale speerpunten (chemie, creatìeve industrie, energie, high tech

systems, logistiek, life sciences, tuinbouw, agrifood, water, biobased economy, sensortechnologie en healthy ageing).

Agrifood/BBE

Clusterorganisatie Agrifood en netwerkorganisatie Biobased Economy. lnmìddels wordt daarvoor de naam Greenlincs

gebruikt.

Biobased Economy (BBE)

De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie dìe draait op biomassa als

grondstof; het gebruik van bromassa voor niet-voedsel toepassingen.

Blockchain

Blockchain is een technologie om data te versleutelen en te beveiligen. Het is een digitaal versleuteld register waarop

transacties worden geregistreerd, waarmee online transacties veiliger en efficiënter kunnen plaatsvinden.

Circulaire Economie

Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en

verlìes van waarde te minimaliseren.

Cluster
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Een cluster is een nieuwe, niet-traditionele structuurbenadering, waarbij clusters een grote verwantschap hebben met

projectgroepen.

Confirmation letters

Verklaringen van ondernemingen dat de NOIV heeft bijgedragen aan het realiseren van arbeidsplaatsen, investeringen

en/of ìnnovatieve projecten.

Corporate Governance

Aanduiding van hoe een onderneming goed, efficiènt en verantwoord geleid moet worden en hoe verantwoording

wordt afgelegd over het gevoerde beleid richting stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, ¿fnemers en

de samenleving als geheel.

Cross-over

De samenwerking en raakvlakken tussen verschillende clusters en topsectoren.

ECSPP

European Chemical Site Promotion Platform.

Financieringsketen

Financiering vanaf vroegefasefinanciering en aanjaagfinanciering tot groei- en overnamefinanciering

Flinc NXT

Een project met als doel het actief speuren naar innovatieve startups in hun vroege fase om hen te helpen bij het

vervolmaken van hun ondernemingsplan en het leggen van de juiste contacten, waaronder met potentiele

investeerders.

FSN
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Fonds Support Noord. Binnen FSN wordt het operationele fondsenmanagement uitgevoerd voor eigen fondsen van de

NOM en voor de beheerde fondsen.

FTE

Full-time eouivalent.

GRI

Global Reporting lnitiative.

Groei & Overnamefonds

Fonds waaruit een financiering wordt verstrekt voor een bedrag van tussen de € 200.000,- en € 2.500.000,-.

Deze bestaat uit een combinatie van aandelenkapitaal en achtergestelde lening.

lnnovatiefonds

Fonds voor de financiering van innovatieve ideeen leidend tot een vermarktbaar product.

I nvesteri ngsbevo rd er¡ ng

Het acquireren van (buitenlandse) bedrijven ter vestiging in Noord-Nederland, en het voor de regio behouden van

gevestigde bedrijven.

IR

Het lnvestor Relations (lR)-programma richt zich op buitenlandse bedrijven die al in Noord-Nederland gevestigd zijn

Ketenpartner

Een organ¡satie die onderdeel uitmaakt van een aaneenschakeling van opeenvolgende activiteiten van verschìllende

organisaties, vanaf 'grondstof tot'eindproduct', waarbij de alle organisaties waarde toevoegen.

Klantreis
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De klantreis omvat de stappen die een onderneming doorloopt om klant te worden of te blUven.

Management Buy-ln (MBl)

Een vorm van bedrijfsovername waarbij een bedrijf of unit wordt gekocht door managers van buìten de onderneming,

die vervolgens zelf de leiding over de onderneming nemen.

Management Buy-Out (MBO)

Een vorm van bedrijfsovername waarbij een bedrijf of unit wordt uitgekocht door het zittende management

Materialiteitsmatrix

De'materialiteitsmatrix'geeft de voor de NOM matenele onderwerpen visueel weer, ln de matrix wordt het belang dat

externe stakeholders aan deze aspecten hechten afgezet tegen de impact van deze onderwerpen op de organisatie. Zo

wordt het relatieve belang voor ieder materieel aspect inzichtelijk.

Materiële aspecten

De aspecten die de economische, sociale en milieu ¡mpactvan de organìsatie betreffen, dan wel die de beoordeling en

beslissing van stakeholders belnvloeden.

Mezzaninelening

Een achtergestelde leningvan maximaal € 1,5 miljoen, die verstrekt kan worden voor nieuwe investeringen of groei, in

samenwerking met andere financiers en banken.

MKB

lVidden- en Kleinbedrijf.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
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NFIA

Netherlands Foreign lnvestment Agency

N iet gouvernementele organisaties (NGOs)

Een organisatie die on¿fhankelijk is van de overheid en zich richt op een verondersteld maatschappelijk belang, Over

het algemeen gaat het om organisaties dle werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid,

ontwikkelingswerk of het bevorderen van mensenrechten.

NOM Business Development (BD)

De NOM aldeling die bedrijven en kennisinstellingen met de juiste competenties bij elkaar brengt om projecten uit te

voeren met als doel het omzetten van plannen of ideeën in innovatieve producten, diensten of lP.

NOM Finance

De NOI\4 afdeling dre financiering verstrekt aan kansrijke bedrijven in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal

en/of achtergestelde leningen.

NOM fonds

Totale fonds van de NOM, bestaande uit het aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds.

NOM Foreign Direct lnvestment (FDl)

De NOIV afdeling die zich richt op investeringsbevordering. De kerntaakvan NOM FDI bestaat uit het acquireren en

begeleiden van nieuwe en bestaande (buitenlandse) investeerders in Noord-Nederland.

NV NOM

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappíj voor Noord-Nederland.

NVP
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Nederlandse Verenigingen van Partìcipatiemaatschappijen.

One-tier bestuursstructuur

Een bestuursstructuurwaarin de leidingvan de organisatie, in handen van uitvoerende bestuurders, en hettoezicht

hierop door niet uitvoerende bestuurders, verenigd z¡n in één orgaan.

Ontwikkelingsbedrijf

Het ontwikkelingsbedrijf bestaat uit de afdelingen Foreign Direct lnvestment en Business Development.

Pre Seed Capital

Pre Seed Capital (PSC) is kapitaal gericht op de financiering van de idee- en planfase van starters, de zogenaamde

vroegefasefina ncieri ng (VFF).

P restati e-i nd icatoren

Een prestatie-indicator is een meetlat waarmee de prestaties van ondernemingen geanalyseerd kunnen worden.

Provinciale fondsen

Fondsen, gefinancierd door de provincies, waaruit financieringen worden verstrekt aan bedrijven in de betreffende

provincie.

Raad

Raad van Commissarissen.

Revolverendheid fonds

Het in stand houden van de koopkracht van het fonds

Rrs
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Research and lnnovation Strategy

Stakeholders

Financiers, medewerkers en andere partijen betrokken in het bedrijfsmodel, en partijen waarvoor onze toegevoegde

waarde van belang is.

Toegevoegde waarde

De uiteindelijke doelstelling van een investering of een project in de vorm van bijvoorbeeld additionele omzet van de

betrokken ondernemingen.

Topsectoren

De topsectoren zijn de 9 sectoren waar Nederland op wil excelleren en die nog sterker gemaakt kunnen worden. Dit

zijn de sectoren water, agrifood, tuinbouw, high tech systems, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatleve

industrie,

Topsectorenbeleid

Het beleid van de overheid dat er op gericht is om de negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd wil uitblìnken

nog sterker te maken. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra

samen aan kennisontwikkeling en innovatie.

U itbreid i ngsvoorstel len

Voorstel voor aanvullende financiering van een bedrijf waaraan de NOM al financiering heeft verstrekt.

Verankering

Retentie-activiteiten van de NOIV, die er, in samenwerking metgemeenten, voor zor4en dat bedrilven die plannen

hebben om een vestiging te sluiten of activiteiten te verplaatsten naar vestigìngen buiten de regio, toch in de regio

bl¡ven.

VNO.NCW
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Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.

Vroegefasefi na ncieri ng

VFF financiering van de idee- en planfase van starters

Waardeketen

Een aaneenschakeling van opeenvolgende activiteiten van verschillende organisaties, vanaf 'grondstof tot'eindproducf,

waarbij de alle organisaties waarde toevoegen.

Werkgelegenhe¡d - d irect

Werkgelegenheid bij bedr¡ven die zich mede dankzij de NOIV in Noord Nederland hebben gevestigd
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Arbeidsplaatsen,
nieuw /
gecreëerd

Arbeidsplaatsen,
behouden

lnvesteringen in
innovatie

lnvesteringen,
direct

lnvesteringen,
indirect
Uitzettingen

Toel ichting belangrijkste ind icatoren

Arbeidsplaatsen die zijn gecreëerd doordat bedrijven in de regio zrjn uitgebreid, dan wel doordat
bedrijven zich in de regio hebben gevestigd, door samenwerk¡ng met onder andere de NOM. Dit

wordt vastgesteld op basis van confirmation letters van de betreffende ondernemingen waarin zij dit
verklaren. Bij de gecreèerde arLreidsplaatsen wordt uitgegaan van een tijdspanne v¿n 3jaar.

Arbeidsplaatsen die zijn behouden b¡ bedrrjven in de regio, door samenwerking met onder andere
de NOM. Dit wordt vastgesteld op basis van conf rmation letters van de betreffende ondernemingen
waann zij dit verklaren.

De totale projectkosten van gefinancierde projecten, gebaseerd op pro.jectvoorstellen,

subsidiebeschikkingen en/of confirmation letters van betrokken partijen.

lnvesteringen door bedrijven ter hoogte van het gefinancierde bedrag, waarbij Flinc heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van de financìerìng.

lnvesteringen ter hoogte v¿n de aanvullende financiering, die in dezelfde financieringsronde is

gerealiseerd als de directe investeringen.

Urtstroom van kasmiddelen als gevolg van verstrekken lening en/of deelname in aandelenkapitaal.
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GRI Content lndex

GRI General Disclosures
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GRI Standard
102-1
102-2

102-3

102-4

Disclosure
Naam van de organrsatie

Act¡viteiten, merken, producten en diensten
Locatie van het hoofdkantoor

Aantal landen waarin de onderneming
opereert

Juridische vorm of aandeelhouderschap
Marken waarin de organisatie actief is

Schaal van de organisatie

lnformatie over medewerkers
Leveran ciersketen

Signif cante veranderingen in de

organisatiestructuur ol in de leveranciersketen
Voorzorgsprincipe of -benadering

Externe inrtiatieven

Lidmaatschappen

Strategie
Toelichting van hoogste functionaris
Ethiek en ¡ntegriteit
Waarden, normen, principes of
gedragsnormen
Governance
Governance structuur

Stakeholderbetrokkenheid
Lijst met stakeholders
Werknemers vallend onder cao

ldentificat¡e en selectie van stakeholders
Stakeholderbetrokkenheid
Belangrijkste issues stakeholders
Verslaggeving
Deelnemingen in de geconsolideerde
jaarrekening

Bepaling van inhoud en afbal<ening van het
verslag
LUst van materiële onderwerpen
Gewijz¡gde informatie
Veranderingen in de rapportage
Ra pportageperiode
Datum van het meest recente vorige verslag
Ra pportagecycl us

Contactpunt voor informatie over het

.laarverslag
Rapportage in overeenstemming met GRI

Standards
GRI Content lndex
Externe verificatie

Referentie
Voorpagina jaarverslag

Organisatiepro[iel - Algemeen - Waardeketen

Toelichting behorende tot de geconsolideerde
jaarrekening

Toelichting behorerrde tot de geconsolideerde

.jaarrekening
Bijlage 1 - Organisatieprof¡el

Billage 1 - Organisatieprofiel
Organisatieprofiel - Ons Personeel

Organisatieprofiel - Orrs Personeel

Bijlage 1 - Organisatieprofiel
Kerntaken en realisatie in 2017

lnterne bedrijfsvoering en governance -

Risicoma nagement
Interne bedrijfsvoering en governance -

Risi cobeheersstrategie
NOM onderschrilft de ILO en OESO richtlijnen.
De NOM was in 2017 Iid van de volgende
brancheverenigingen en/of
belangenorgantsaties: Eurada, NVP, NDL/HlDC,

AWN^/NO-NCW, Duurzaam Noord, Club

diplomatique Frislân, American Chamber of
Commerce. lndividuele mangementleden zijn

betrokken bij de volgende verenigingen of
netwerken: Vereeniging van Handelaren, De

Verbinding, Ambassadeurs van Groningen,

Ecologie en Economie in balans, Nederlandse

vereniging voor Commissarissen en Directeuren
(NCD), Commerciële Club croningen, VNO-NCW,

Rotary Groningen Centrum.

Verslag van de directie

Governance - lntegrite¡t en Ethiek

Governance - lnterne Bedrijfsvoering en

Governatrce

Toelichting jaarverslag - onze stakeholders
1000/o

Toelichting jaarverslag - Onze stakeholders
Toelichting ¡aarverslag - Onze stakeholders
Toelichting jaarverslag - Onze stakeholders

Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid

over dit verslag - Materialileitsanalyse

Toelichtìng jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Niet van toepassing
Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid

Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid

Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid

Toelichtirrg jaarverslag - Over dit verslag -

Contact

Toelichting jaarverslag - Over dit verslag

GRI Content lndex
Toelichting jaarverslag - Verslaggevingsbeleid

102-5
102-6
102-l
102-8
102-9
102-10

102-12

102-13

102-14

102-16

102-1 1

102-18

102-40
102-41

102-42

102-43
102-44

102-45

102-46

102-47
102-48
102-49
1 02-50
102-51

102-52
102-53

102-54

1 02-55
102-56
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1 03 Management
Approach 201 6

Eigen indicator

1 03 Management
Approach 201 6

Eigen indicator

103 Management
Approach 201 6

Eigen indicator

DMA

Eigen ind¡cator

DMA

Eigen indicator

DMA

Eigen indicator

DMA

Eigen indicator

GRI Specific Disclosures per materieel thema

Economische groei v¡a ¡nvestering€n
Disclosure on management approach

Referentie
Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Verslag van de directie
Hoe wil waarde creeren
Kerntaken en realisatie in 201 7

Kerntaken en realisatie in 2017

Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Verslag van de directie
Hoe wij waarde creeren
Kerntaken en realisatie in 201 7

Kerntaken en realisatie in 201 7

Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Verslagvan de directie
Hoe wij waarde creëren
Kerntaken en realisatie in 201 7

Kerntaken en realisatie in 20'1 7

Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Risico's en beheersmaatregeletr
Kerntaken en realisatie rn 2017

Kerntaken en realisatìe in 2017

Toelichting jaarverslag - l\4aterialiteitsanalyse

Hoe wij waarde creëren
Verslagvan de directie
Kerntaken en realisatie in 201 7

Kerntaken en realisatie in 20'l 7

Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Hoe wij waarde creèren
Kerntaken en realisatie ¡n 201 7

Kerntaken en realisatie in 201 7

Toelichting jaarverslag - Materialiteitsanalyse
Hoe wi.j waarde creèren
Verslag van de directie
Kerntaken en realisatie in 2017
Kerntaken en realisatie ln 2017

Aantal verstrekte financieringen
FDI: lnvesteringen (in miljoenen)
Economische groei via acqu¡s¡tie
Disclosure on management approach

Aantal gegenereerde leads

Aantal lnvestor Relations gesprekken

Aantal afgeronde prolecten

Economische groei via innovatie
Disclosure on management approach

Aantal innotatieprojecten
Aantal ondernemingen'investor ready'

Risicobereidheid
Disclosure on management approach

Gerealiseerde startersfinancieringen
vanuit Flinc

Klantvraag centraal
Disclosure on management approach

Aantal bedrijven dat een advíes heeft
gekregen / Aantal behandelde dossiers

Sociale waarde van onze producten
en diensten
Disclosure on management approach

Aantal bedrijven behouden
Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen
Aantal behouden arbeidsplaatsen
lnclusieve financiering
Disclosure on management approach

Aantal gefinancierde ondernemingen
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Drs. J. Kruse (voorzitter)
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Dhr. J. E. de Vries

Directie

Drs. S.Jansen (namens N.V. NOM)

lnvestment Manager

Dhr. J. Ruesink (namens N.V. NOM)
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Verslag van de d¡rectie



Verslag van de directie

Sinds 2014 beheert de NOM het lnnovatieFonds Noord-Nederland B.V. (IFNN). Het IFNN dat innovatieve projecten

financiert die zonder deze financierìng niet of moeilijk van de grond komen. Daarbij gaat het om projecten die door

samenwerkende MKB bedrijven worden opgezet en tot doel hebben om gezamenlijktot een nieuw product, proces of

lP te komen. IFNN financiert d¡t type projecten binnen een speciaal daarvoor opgezette vennootschap waarin de

deelnemers naar rato van inbreng aandeelhouder worden.

Steeds meer ondernemers zien de essentie en voordelen in van innovatie. Helaas hebben niet alle ondernemers de

financiële slagkracht om te innoveren. Voor ondernemers is het niet eenvoudig om financiering te vinden voor

innovatie. Het IFNN biedt uitkomst. Kansrijke en innovatieve businesscases kunnen gebruik maken van het IFNN.

Hiermee geeft het IFNN innovatles in een vroege fase de kans om zich verder te ontwikkelen, zij vormen immers de

motor van de economie van morgen. Het IFNN zet in op een toename van innovatiekracht, een versterking van het

concurrentievermogen van het bedrijfsleven en het vergroten van het economisch en maatschappelijk rendement. De

hoogte van de fnancieringsbedragen kunnen tussen € 50.000 en € 1.000.000 liggen.

Het IFNN is gefinancierd met een lening van € 20 miljoen van de aandeelhouders van de NOM. Met hen is een

overeenkomst van geldlening overeengekomen, waarin onder andere is afgesproken dat de gegenereerde

opbrengsten,dieIFNNvoorl mei 2024ontvangt,opnieuwwordengebruiktvoorinvesteringeninparticipaties.Opl

mei2024 zullen de partijen met elkaar in overleg treden en nadere afspraken maken over de aflossing van de lening

met de op dat moment beschikbare en terugkerende middelen.

Het jaarlijkse positieve of negatieve resultaat wordt conform de overeenkomst van geldlening bij- of afgeschreven van

de lening. ln 2017 ¡s een nettoverlÌes geleden van €375.024. Dit wordt volgens afspraak afgeboekt van de lening. Het

resultaat van ontvangen rente en provisie en dotatie voorzieningen is -€226.411 . Aan de portefeuillebedrijven is

inmiddels in totaal € 1.336.953 uitgekeerd, waarvan €222.500 als achtergestelde lening. ln totaal is er aanvullend nog €

250.000 gecommitteerd.

De doelstelling voor 2017 lag op het versneld uitbouwen van de porlefeuille. ln totaal heeft IFNN ultimo 2017 9

participaties in portefeuille,waarvan 2 nieuwe participaties in201-7 zijn gerealiseerd. Hiernaastzijn er5leningen

verstrekt aan reeds bestaande participaties. De totale investering over 201 7 komt hiermee uit op € 326.953.

ln totaal zijn er in 2011 2 voorstellen goedgekeurd door de directie. Aangezien deze voorstellen onder de € 200.000

investering zitten behoeft dit geen goedkeuring van de lnvesteringscommissie (lC).

Het fonds krijgt meer bekendheid. Dit is terug te zien in het aantal ontvangen proposities. ln totaal ziln er 34% meer

proposities ontvangen ten opzichte van 201 6. Een groot deel van de aanvragen is doorverwezen of afgewezen doordat

de businesscases onvoldoende waren of niet binnen de kaders van het fonds pasten. ln totaal zijn 6 projecten met

succes doorverwezen naar andere (private) fondsen. Van de 9 participaties zullen het komende jaar 2 participaties de

markt betreden met een innovatief product.

De gefinancierde ondernemingen zijn actief in de volgende sectoren:

Life Sciences & Health 3 (340/0)

6

ICT 2(220/o)



Agrofood 1 (110/o)

High Tech 1 (110/o)

Chemie 2 (220/o)

De directe werkgelegenheid bedraagt ultimo 2017 in totaal '1 5 FTE

Alhoewel het volume van uitzettingen in 2017 lager is uitgevallen dan verwacht zijn er ook wel redenen om met de

nodige tevredenheid terug te kijken, Een drietal participaties ontwikkelt zlch heel voorspoedig en heeft het nog steeds

in zich om rendement op te leveren. Daarnaast zien we ook dat de kwaliteit van de businesscases toeneemt, waardoor

ook de pijplijn voor de komende tijd er beter uitziet en de verwachting is dat we in 2018 de doelstellingen wel gaan

halen.

Het blLlkt ook in dit fonds dat er een aanlooptijd nodig is voor een fonds gaat lopen. ln de beginfase is het IFNN

overspoeld met plannen die over het algemeen een redelijk lage kans van slagen hadden. In de volgende fase neemt de

stroom aan leads af en kan daadwerkelijkworden begonnen aan hetverwerven van de eerste participaties. Door de in

het algemeen lange doorlooptijd ¡s het aantal nieuwe p¿rticipaties en het uitgezette bedrag niet hoog, ook omdatvaak

tn tranches wordt gefinancierd. Nu lijken we in de fase te komen dat de leadstroom op gang komt en de kwaliteit

toeneemt. Daarnaast worden ook aanvullende tranches opgevraagd waardoor de verwachting is dat het

uitzettingsvolume in 2018 op peil is.

Voor 2018 is de doelstelling €1 .500.000 aan investeringen waarvan € 1 000.000 bij 5 nieuwe participaties

Groningen, 20 april 2018

Directie lnnovatieFonds Noord-Nederland B V
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Ja arrekening



Ba la ns

Voor verwerking resultaat

Bedragen in euro

ACTIVA
Vaste activa

Financiële vaste act¡va
Effecten (1tlm2)

Vlottende activa
Overige vorderingen (3)

Liquide middelen (4)

TOTML ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal (5)

Onverdeeld resultaat (6)

Langlopende schulden
Lening EZ + Provincies (7)

Te egaliseren exploitatiesubsidie (8)

Kortlopende schulden
Crediteuren (9)

Overige kortlopende schulden (1 0)

TOTAAL PASSIVA

630347

553
18 920 701

15 159 8M
4363771

21 197

6788

2016

630347

18 921 254
1 9 551 601

19 523 615

27 985
1 9 551 601
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Winst- en verliesrekening

Bedragen in euro

Opbrengsten
Rente- en provisiebaten ('1 1)

Kosten
Saldo dotatie aan voorziening f nanciêle vaste
activa (1 2)

Algemene kosten (1 3)

Beheerkosten (14)

Resultaat vóór belastingen
Belastingen (15)

Resultaat na belastingen

300 000

-473 650
174 550

2016

900

900

900
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017

Algemeen

De onderneming, gevestigd te Groningen aan de Paterswoldseweg 810 en ingeschreven in het handelsregister onder

nummer 02075235, is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 100%o in het bezit zijn van de N.V.

NOM. Uitgangspunt van het InnovatieFonds Noord-Nederland is de ondernemer in staat te stellen een innovatief idee

naar de markt te brengen door het financieren in de vorm van een aandelenkapitaal of achtergestelde lening.

Ve rslagl eggi ngsperiod e

Deze jaarrekening ìs opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar

Toegepaste standaa rden

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

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de Jaarverslaggeving.

Continúiteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de cont¡núiteitsveronderstelling.

Grondslagen voor waardering

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele

waarde. lndien 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.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnl¡k is dat de toekomstige economische voordelen

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar k¿n worden vastgesteld. Een verplichting

wordt in de balans opgenomen w¿nneer het waarschijnl¡k is dat de añntikkeling daarvan gepaard zal gaan met een

uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar

kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

waaryan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

verplichting, heeft plaatsgevonden, waaryan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

lndien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle

risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting

niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf
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het tudstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlUkheid van de toekomstige

economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van het IFNN zich

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijnvoorde in de jaarrekeningopgenomen bedragen.

lndienhetvoorhetgevenvanhetinartikel 2'.362'id 1 BWvereisteinzichtnoodzakelijkis,isdeaardvandezeoordelen

en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende

jaarrekeni ngposten.

Stelsel- en schattingswijzigi ngen

Er hebben zich in 2017 geen stelsel-/ schattingswijzigingen voorgedaan.

G rondslagen voor waardering

Fi nanciële vaste activa

Aandelenparticipaties worden gewaardeerd tegen kostprìjs of lagere marktwaarde, onder aftrek van voorzieningen die

worden gevormd als de situatie bij de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding geeft.

Deze waardering tegen kostprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de cijfers tot uitdrukking

komen.

De benaderde marktwaarde van de aandelenparticipaties komt tot stand middels het portefeuillebeheermodel (F¡sta).

Middels Fista wordt een cijfermatige benadering van de marktwaarde gevolgd en is sprake van meerdere financiële

waarderingsmethodieken. Het model gaat u jt van de EVCA (European private equity and Venture Capital Association)

uitgangspunten. De waardering vindt plaats op basis van de meest objectief mogelijke inschatting (zoals recente

transacties). lndien de informatie niet voorhanden is, vindt de waardering plaats op basis van een multiple-benaderìng,

dan wel op basis van ¡ntrinsieke w¿arde van de participaties. De waardering komt gestandaardiseerd en consistent tot

sta n d.

De leningen betreffen leningen aan participaties. Het betreft hier, behoudens uitzonderingsgevallen, (converteerbare)

achtergestelde leningen. De onder financiêle vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen

de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel), Vervolgens worden deze vorderingen

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele

waardeverminderi ngen.

Voorziening participaties, leningen aan participaties en over¡ge leningen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde- verminderingen wanneer

wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet

terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die ìn gebruik zijn, wordt bepaald op basis van een

beoordeling van de resultaten in het verleden, de te verwachten toekomstige resultaten, het management, de

12



organ¡satie, de uniekheid van het product en/of de productontwikkeling, de marktposrtie en de ontwikkelingen in deze

Wanneer de boekwaarde van een actief naar verwachting niet terugverdiend kan worden, zal er een voorziening

worden gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde en de te verwachten realiseerbare waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand

van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-inkomsten ten

gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht

op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Langlopende schulden

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

z¡jn 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 ag¡o 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 loopt¡d van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bil de eerste verwerking gewaardeerd tegen reêle 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 transactjekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepa I i ng

Algemeen

Het lnnovatieFonds Noord-Nederland is met de financiers, zijnde Ministerie van Economische Zaken, Provincie

Groningen, Provìncie Drenthe, Provincie Fryslân, een overeenkomst van geldlening aangegaan, waarin is

overeengekomen:

Indien in enig boekjaar sprake is van een verlies (onder meer als gevolg van afboekingen op de waardering van

participaties), afboekingen op aan doelondernemingen verstrekte geldleningen en kosten voor het beheer van het

lnnovatieFonds Noord-Nederland, dan zal dat verlies afgeschreven worden op het bedrag van de geldlening verstrekt

door partijen en als bate worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van IFNN B.V. over dat boekjaar.
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lndien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden bijgeschreven op het bedrag van de

geldlening en als een last worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van IFNN B V. over dat boekjaar.

Bovenstaande afspraken gelden alleen voor de activiteiten die nu worden verricht door het IFNN en nietvoor eventuele

toekomstige activiteiten.

Op brengstvera ntwoo rd i ng

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerherd bestaat dat toekomstige voordelen naar de

onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Rente- en provisiebaten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa

Diensten

Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van

het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand

van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden, De opbrengsten van diensten worden verantwoord in hetjaar

waarin zij zi.jn verricht.

Personele en overige kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben

Saldo dotaties aan de voorziening voor financiele vaste activa

Voor oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste

van het resultaat.

Rentelasten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva.

Bil de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transa(liekosten op de ontvangen

leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,

rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boe(aren (voor zover niet

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na biltelling 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.

De vennootschap is met ingang van 1 januari 2016 op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht

overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting.
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Bl

Bij

Af:

Bedragen in euro

Fi nanciële vaste activa

Toelichting op de balans

1. Participaties

Saldo per aanvang boekjaar
Nieuwe Part¡cipaties

Uitbreidingen

Faillissementen/Liquidaties

Saldo per 31 december
Voorziening

490 000

30t 000

2016

3s0 000

490 000

840 000
300 000Af:

540 000

De benaderde marktwaarde van de participaties bedroeg ultimo 2017 € 1 .034.224 (2016: € 618.523).

Het verloop van de voorzieningen op de participaties was als volgt:

Saldo per aanvang boekjaar
Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.

waardeveranderingen

Voorziening per 31 december

2016

300 000

300 000
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2. Leningen u/g

Saldo per a¿nvang boekjaar
BU: Nieuwe leningen

BU: Uitbreidingleningen

Bij: Mutatie saldo bijgeschreven rente

Af: Ontvangenaflossingen

90 000

347

2016

90 000

347

Saldo per 31 december
Voorziening

90341
Af:

90347

Het verloop van de voorzienrngen op de leningen was als volgt:

Saldo per aanvang boekjaar
Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.

waardeveranderingen

Voorziening per 31 december

Het lnnovatieFonds Noord-Nederland heeft in 2017 zes achtergestelde leningen verstrekt. Het gemiddelde

rentepercentage is 10,'1 o/o (2016 10,25Vo).

2016
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Vlottende activa

3. Overige Vorderingen

Saldo per aanvang boekjaar
Te ontvangen interest op liquide middelen

4. Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrUe beschikking van de vennootschap

RC Rabobank
Rabo Bedrijfs Spaar Rekening
Rabo Bedrijfs Bonus Rekening

Eigen vermogen

5. Aandelenkapitaal

Gestort aandelenkapitaal

553

6 4207Q1

2 500 000
1 0 000 000

2016

2016

18 920 701

2016

553



Saldo per aanvang boekjaar

Af: Resultaatvor¡g bóekjaar
Af: Resultaat boekjaar

Saldo per 3'l december

6. Onverdeeld resultaat
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Langlopende Schulden

Lening EZ+ Provincies
Rentelasten IFNN

Vrijval ten gunste van het resultaat

Te egaliseren exploitatiesubsidie
Exploitatiesu bsidie

7. Lening EZ + Provincies

15 159 8M

De lening EZ + Provincies betreft een nominale leningvan € 20 miljoen waarover 00/0 rente wordt berekend en conform

de overeengekomen leningsovereenkomst afgelost dient te zijn op 31 mei 2029. Er zijn geen afspraken gemaakt over

structurele aflossingen tot 31 mei 2029. Het IFNN treedt in overleg met haar financiers over het maken van nadere

afsprakeninzakedewijzeenmatevanterugstort¡ng,indienop 1mei2)24hetvrrlbeschikbarebedragdoorhet

IFNN niet volledig is aangewend .

De lening is b¡ de eerste verwerking in 2016 tegen reële waarde gewaardeerd. Bij deze bepaling van de reele waarde

zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd, zoals de rentevoet waarmee de toekomstige kasstromen contant zijn

gemaakt (9,3%o), de slagingskans van de starters (20o/o) en de toekomstige exploitatiekosten. Dit heeft uiteindelrjk geleid

tot een reële waarde van de lening van € 15,5 miljoen.

Jaarlqks wordt een rentelast ten hoogte van de exploitatiesubsidie op de lening brygeboekt (de effectieve-

rentemethode) , waardoor de lening eind 2029 in principe weer € 20 miljoen bedraagt. De € 20 miljoen betreft het

bedrag zonder rekening te houden met eventuele bij- en afboekingen gedurende de looptìjd van de lening, zoals

hiervoor toegelicht.

8. Te egaliseren exploitatiesubsidie

2016

15510634
125 595

-476385

4 489 366
-125 595

2016

4363-771

Het verschil tussen de oorspronkelijke lening van € 20 miljoen en de reele waarde van de lening eind 2016 is

opgenomen als te egaliseren exploitatiesubsidie. Over de periode 10-08-2016 (ontvangst lening) t/m 31-12-2029

(datum aflossing lening) valt het restant pro rata vrij. De vrijvalwordt jaarlijks verwerkt als exploitatiesubsidie in de

verlies- en winstrekening. Aan het eind van 2029 is de te egaliseren exploitatiesubsidie nihil.
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Kortlopende schulden

9. Crediteuren

Crediteuren

10. Over.ige kortlopende schulden

Alle vorderingen/schulden hebben een looptijd kofter dan een jaar.

Overige schulden

';.'ffi'{l98
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Storti ngsverpl i chti ngen

Ultimo 2017 is er een bedrag van € 250.000 aan intern geaccordeerde stortingsverplichtingen gecommitteerd

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen ná balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot het wijzigen van de

jaarrekening.
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Bedragen in euro

Opbrengsten

Rente leningen
Rente depositos

Kosten

Dotatie aan voorziening voor vorderingen
Dotatie aan voorziening voor vorderingen
op participaties

Toelichting op de winst- en verliesrekening

11. Rente- en provisiebaten

347
553

300 000

2016

2016

300 000

900

12. Saldo dotatie voorziening aan financiële vaste activa
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13. Algemene kosten

2416
Rentelasten IFNN

Vrijval lening geldverstrekkers
Exploitatiesu bsidie
Overige kosten

Doorbelaste beheervergoeding NV NOM
Beheerkosten
Accountantskosten
Overige kosten

-473 650

De rentelast van het IFNN wordt bijgeschreven op de lening van de Ministerie van Economische Zaken en de 3

noordelijke Provincies. Het gecorrigeerd resultaat betreft het nettoverlies van 2017 (€375.024) en wordt in mindering

gebracht op de lening. De overige kosten betreft de vrijgevallen exploitatiesubidie, gelijk aan de rentelast.

14. Beheerkosten

2016

125 595
-476385
-1 25 595

2735

147 358
7 996

19 179
17

174 550

15. Belastingen

2016

Resultaat vóór belastingen

Latente vennootschapsbelasting
Acute vennootschapsbelasting huidig
boekjaar
Vennootschapsbelasting voorgaande
boekjaren
Belasting over het resultaat

Het IFNN verwacht over 201 7 geen acute Vpb last.

Doorbelasting personeelskosten

De lnvestmentmanagervan het lnnfovatieFonds Noord-Nederland B.V. is in dienst bq de N.V. NOlVl. ln 2017 is een

totaalbedrag van € 1 12.9'/0 aan personeelskosten doorbelast door de NOM aan het lnnovatieFonds Noord-Nederland.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren er geen werknemers in dienst bij het lnnovatieFonds Noord-Nederland B V. (2016 0).

Voorstel resultaatbestemming

Het te bestemmen resultaat is nihil.
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Groningen, 20 april 2018

Directie

Drs. S.lansen
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Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

ln artikel 12 van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door

de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van de uitkeringen.

De houders van de preferente aandelen hebben recht op een dividenduitkering voor zover het eigen vermogen groter

is dan de reseryes die krachtens de wet en de statuten moet worden aangehouden.
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Controleverkla ring



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering van lnnovatiefonds Noord-Nederland B.V,

Verklaring over de jaarrekeni ng 2017

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van lnnovatiefonds Noord-Nederland B.V. op 31 december 2017 en van het resultaat

over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlqk Wetboek (BW).

Wot we hebben gecontroleerd

W¡ hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening20l T van lnnovatiefonds Noord-Nederland B.V. te Groningen

('de vennootschap') gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

¡ de balans per 3'1 december 201 7;

¡ de winst-en-verliesrekening over 2017; en

o de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige

toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de

controle van de jaarrekening'.

Onofhankelijkheid

W¡ z¡n onafhankelijk van de vennootschap zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankehlkheid van accountants

bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het joarverslog opgenomen qndere informotie

Naast de jaarrekenlng en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

r verslag van de directie;

o de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

o ffi€t de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële añrvijkingen bevat;
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a alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

lvet onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten ìn Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkz¿amheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de directie en de

overige gegevens ìn overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verontwoordelijkheden met betrekking tot de joorrekening en de qccountontscontrole

Verqntwoordelijkheden von de directie en de roqd vsn commissarissen voor de jaorrekening

De directie is verantwoordelijk voor:

o het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

. een zodanìge interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk

te maken zonder afwilkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden

in continuiteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening

opmaken op basis van de continujteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar

bedrijfsactiviteiten ka n voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle von de joarrekening

Onze verantwoordelilkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een

redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke

mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens

onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkìngen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlì1k, van invloed kunnen zijn op de

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen

De materialiteit beinvloedt de aard, t¡ming en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect

van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meergedetailleerde beschrijvingvan onzeverantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze

controleverklaring.

Groningen, 20 april 2018

PricewaterhouseCoopers Accou ntants N.V

A.L. Koops-Aukes RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Innovatiefonds
Noord-Nederland B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor

de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de occountqnt voor de controle van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en

de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening

vrij van materiële afwijkingen als gevolgvan fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

a Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en u¡tvoeren van controlewerkzaamheden en

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het

risico dat een afwijkingvan materieel belang niet ontdektwordtgroter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelìjk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan

Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continulTeitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuìteit kan voortzetten. Als

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, z¡jn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden

kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continurteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentat¡e, structuur en inhoud van de jaarrekening en de d¿arin opgenomen toelichtingen

en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Bijlage 1 Leden van de lnvesteringscommissie

De leden van de investeringscommissie:

Drs.J. Kruse (1955)

o Voorzjtterinvesteringscommrssie

o Benoemd in 2015. Eìnde eerste termijn: 2019

o Overige (bestuurs)functies: Global M&A lVexichem SAB de CV (Mexico - tot '1 juli 2017), Corporate Director

Strategy i M&A Wavin BV te Zwolle (tot 1 juli 2011), DGA Solstice lvlanagement B.V. te Hasselt, Commissioner PT

Wahana Vinyl Nusantara (lndonesië), Non-Executive Director Taatisolar Namibia (PTY) Ltd. (Namibië - per 1 juli

2017).

Dhr. J.E. de Vries (1956)

o Lidinvesteringscommissie

¡ Benoemd 2016. Einde termijn 201 8

o Overige (bestuurs)functies: Directeur lnvesteringsmaatschappij Schansborg B.V, Lid van Commissarissen

Koninkl¡ke Oosterhof Holman Beheer 8.V., L¡d van Commissanssen en Lid van de strategische commissie TBI

Holdings

Drs. Y.K. Poelman ('1956)

¡ Lidinvesteringscommissie

¡ Benoemd 20'1 6. Einde eerste termrjn 2020

o Overige (bestuurs)functies: CEO van het Bionica lnnovatie en Expertisecentrum (handelsnaam van Human Affairs

& lnnovation)

Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit.
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Bijlage 2 Participaties en Leningen

S¡nds # Naam envestigingsplaats

Part¡cipaties en leningentabel

Aard vän het bedrijf '/" Aanta¡
werknemers

2016 I Aeolus Holding 8.V.,
Terwispel
Aandelen
Achtergestelde lening

Coating voor windmolens
www.aeolus-coatings.com

18,70/o 4

f

2015 2 Brain Assist 8.V.,
Bedum
Aandelen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en verkoop van
lvlindmate; een oplossing die ervoor
zorgt dat dementerende mensen
geen ¡tems meer vergeten en die hen
ook helpt kwijtgeraakte spullen terug
te vìnden
www.mindmate.nl

25,1%

b

2015 3 Catch-Up 8.V.,
Heerenveen
Aandelen
Achtergestelde lening

Ontwikkelen, produceren en u¡tgeven
van internet zoekapplicaties voor
media content
www.qetcatch-uD.com

9,30Á

G]

2013 4 CO2 Dry 8.V.,
Leeuwarden
Aandelen

Verkoop van app¿ratuur en licenties
voor het drogen van vaste materialen
en niet-geformuleerde oplossingen
met een ìngrediënt voor gebruik in
levensmiddelen en verkoop van deze
gedroogde levensmiddelen
www.co2drv.com

14,1%

2016 5 lnon 8.V.,
Emmen
Aandelen

Ontwikkelen van innovatieve bed- en 20,0%
multimovers

2015 6 MedWear 8.V.,
Gron¡ngen
Aandelen

Ontwikkeling van een Smart Care
Shirt voor COPD patiënten
httþ://lavo¡sier.n l/medwear

15,0%
"o

2017 7 Quva Kitchen Products 8.V.,
Groningen
Aandelen

Ontwikkeling, productie en verkoop
van een geìntegreerd systeem met
vacuumtechnologie gericht op food.

13,3Vo 2

Oub
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S¡nds # Naam €nvest¡gingsplaats Aard van het bedrijf 96 Aantãl
werknemers

2016 8 TourExpert Hold¡ng 8.V.,
Hoogeveen
Aandelen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en implementatie
van software ten behoeve van de
(internationale) touringcarbranche

16,3V0

t¡t

2011 9 Zonnedeal 8.V.,
Assen
Aandelen

Ontwikkelíng, product¡e en
verkoop van een coatingsysteem
voor zonnecellen (Solar Optimus).

40,0% 3
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