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Geachte voorzitte r/l eden,

In het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de
afspraak gemaakt dat u van verbonden partijen in de exploitatiefase het jaar-
verslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak en naar aanleiding van uw verzoek
eerder dit jaar om u intensiever te betrekken bij het MKB Fonds Drenthe en de
NOM willen wij u ook de halfjaarrapportages 2020 doorsturen. Dit om ook tus-
sentijds u te informeren over de stand van zaken van deze twee verbonden par-
tijen.

Wat het MKB fonds betreft, door COVID-19 worden veel investeringsplannen van
bedrijven uitgesteld of zijn opeens achterhaald. ln het tweede kwartaal zijn dan
ook geen financieringen verstrekt (in het eerste kwartaal één uitzetting) en veel
energie is gestoken in het ondersteunen van huidige portefeuillebedrijven met
problemen als gevolg van de coronacrisis. Het lijkt niet realistisch dat de doelen
vanuit de begroting2O2O, tien (achtergestelde) leningen te verstrekken
(€ 1,9 miljoen) en twee aandelentransacties (€ 0,6 miljoen), dit jaar gehaald gaan
worden. Het fonds verwacht meer financieringsbehoefte als de steunpakketten
stoppen, maar tegelijkertijd zullen banken ook terughoudender/strenger zijn,
waardoor de verplichte cofinanciering misschien lastiger wordt. Evengoed wordt
gewerkt aan het PS-voorstel om meer middelen beschikbaar te stellen, zodat op
termijn het MKB fonds meer armslag krijgt om het mkb te ondersteunen.

Wat de NOM betreft, ook hier speelt de coronacrisis een grote rol. Aan 21 onder-
nemingen uit de portefeuille is uitstel van betaling van rente en aflossing
verstrekt. Het tweede kwartaal stond voor een groot deel in het teken van de uit-
voering van de Corona Overbruggingslening(COl)-regeling. 88 aanvragen zijn er
geweest en 43 daarvan zijn afgewezen vanwege het niet voldoen aan de voor-
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waarden. 28 ondernemingen uit Noord-Nederland hebben tot nu toe finan-
ciering vanuit de regeling ontvangen voor in totaal € 6,9 miljoen. Vanuit de
1e tranche werd door het Rijk t.b.v. Noord-Nederland € 7,8 miljoen beschikbaar
gesteld. De tweede tranche betreft een bedrag van € 6,4 miljoen.

Halfjaarlijks wordt een waardering van de portefeuille van de NOM uitgevoerd
en het risicoprofiel van portefeuillebedrijven herbeoordeeld. Er lijken relatief
weinig directe (negatieve) waarderingseffecten als gevolg van COVID-19 te
ontstaan. De verwachting is dat die zich in de tweede helft van 2020 gaan mani-
festeren. ln 2020 is de methodiek van waardebepaling niet aangepast en is niet
gekozen voor het nemen van een algehele voorziening als gevolg van de
COVID-'l 9-situatie.

De stille reserves binnen de NOM zijn in het eerste halfjaar toegenomen, dat is in
principe gunstig ten aanzien van waardering van de aandelen NOM op de balans
van de provincie. Echter pas wanneer het definitieve resultaat van de NOM over
2020 bekend is (voorjaar 2021), kan de waardering van de aandelen NOM in de
jaarrekening van de provincie worden bepaald.

Een bijpraatsessie, met de mogelijkheid tot het stellen van nadere vragen, wordt
binnenkort gepland. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïn-
formeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlagen:
1. Rapportage Q2 2020 NOM en lnvesteren
2. Leeswijzer MKB fonds
3. MKBFD Rapportage Q22020

md/coll

secreta ris
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Groeien begint hier.
Rapportage tweede kwartaal 2020

06-08-2020
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Inleiding

Hierbij ontvangt u de Q2 rapportage van de NV NOM.

Het waarderingsproces over het eerste halfjaar is afgerond en de voorzieningen zijn 
verwerkt. Een nadere analyse van de investeringsportefeuille over het eerste halfjaar van 
2020 is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage.

Hieronder vindt u per discipline een toelichting op de ontwikkelingen en resultaten in 
Q2 2020 alsmede de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar van 2020.
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Ontwikkelingen in het tweede kwartaal

Hoofdpunten (1/1) • Het tweede kwartaal stond in het teken van de gevolgen van de Corona crisis.

• We hebben een groot aantal ondernemingen uitstel van betaling van rente en aflossing verstrekt.

• Samen met de andere ROM’s, EZK, Techleap en InvestNL hebben we landelijke regelingen ontwikkeld TOPPS 
en COL, de Corona OverbruggingsLening. Door de snelheid van handelen en de adequaatheid van 
beoordelen zijn we als ROM’s goed gepositioneerd om een rol te spelen in het herstelprogramma dat de 
regering in voorbereiding heeft.

• Al onze collega’s werken sinds begin maart thuis. We zullen de lessons learned in het komende kwartaal 
verder uitwerken. Conform de regels RIVM werken we aan een terugkeer naar kantoor. Ook kijken we naar de 
effecten op mobiliteitsvergoedingen en kosten van thuiswerken.

• Op initiatief van de BOM hebben we een Corona Rebuild Programma ontwikkeld dat zeer goed is ontvangen. 

• Het accepteren van de Smart Industry Hub projectplannen door het SNN was een bijzonder hoogtepunt na 
een moeizaam proces om te komen tot een uitstekende aanvraag. In Q3 wordt er getracht naar een 
subsidiebeschikking toe te werken.
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Ontwikkelen
Zoals in de rapportage van Q1 gemeld is het project Smart Industry Hub bestuurlijk 
goedgekeurd. Momenteel wordt gewerkt aan het finaliseren waarbij enige vertraging 
ontstaat doordat er capaciteitsgebrek is binnen SNN (onder andere door een specifiek 
op Covid-19 gerichte tender). Planning is kort na de zomer te beginnen.

Naast dit project zijn wij ook betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een aantal 
andere programma’s: 

• Luxovius, een project van onder andere Fokker en Boikon, gericht op 
kostenefficiënte productie van vliegtuigdelen uit vezelversterkte thermoplasten. In 
tegenstelling tot de nu gebruikte kunststoffen kunnen thermoplasten worden 
hergebruikt.

• PGO Netwerk Noord, met onder andere Philips en De Friesland. Bedoeling van dit 
programma is om toepassingen te ontwikkelen gebaseerd op een 
gestandaardiseerde Persoonlijke GezondheidsOmgeving. 

Rondom de eiwittransitie speelt er momenteel een groot initiatief, waarin de 3 
belangrijke coöperaties in Noord Nederland (Avebe, Cosun en Friesland Campina) 
betrokken zijn, dat de scope van het project veel breder trekt. Hierin wordt naar 
optimalisatie van de hele supply-chain in de industrie gekeken.
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Acquireren
Er is bij buitenlandse ondernemingen nog steeds een gemengd beeld waar het gaat om 
de impact van Covid-19. Waar het gaat om investeringsprojecten zien we bij een aantal 
wat vertraging optreden. Dit kan er toe leiden dat een aantal projecten door zal 
schuiven naar 2021.

We hebben momenteel een zeer goed gevulde pijplijn, met omvangrijke, nieuwe 
projecten. Daaronder een aantal datacenters en distributiecentra. Ook in de life sciences 
is op dit moment veel beweging. Het is op dit moment moeilijk te bepalen wanneer 
besluiten gaan vallen. De verwachting is dat we zowel op het aantal afgeronde 
projecten als op de gecreëerde arbeidsplaatsen de doelstellingen gaan halen. 

Door een uitstekende samenwerking met de provincies zijn we er in geslaagd om 2 
projecten, waar we van de shortlist dreigden te vallen, met aanvullende informatie weer 
op de lijst te krijgen. Het is goed om te zien dat deze samenwerking steeds beter werkt!

Ondanks de onmogelijkheid om ondernemingen te bezoeken zijn we er in geslaagd 
een redelijk aantal IR-bedrijven te spreken. Ook daar is de verwachting dat we onze 
doelstellingen gaan halen.
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Investor Readiness (1/2) • Het aantal startups dat in de afgelopen zes maanden intensief is begeleid (10) loopt 
significant achter ten opzichte van de doelstelling (jaarbasis: 30). Vanwege de 
coronacrisis hebben een aantal startups afgezien van intensieve begeleiding. De 
focus van deze startups is door de coronacrisis verschoven van het 
financieringsproces naar operationele zaken, dan wel naar het inzetten van capaciteit 
op de doorontwikkeling van innovatieve concepten. Het aantal gefinancierde 
bedrijven (9) en de gerealiseerde financieringsomvang (€ 2,3 mln.) in de eerste helft 
van 2020 zijn nagenoeg volledig in lijn met de jaardoelstellingen (respectievelijk 20 
en €4,75 mln.). Het in Q1 en Q2 aantal gerealiseerde FTE (36) loopt significant achter 
ten opzichte van de jaardoelstelling (175 FTE). Oorzaak hiervan is o.a. het significante 
aantal gefinancierde IT bedrijven en de hoge mate van schaalbaarheid van deze 
concepten. 

• Flinc heeft in de eerste helft van 2020 tien innovatieve startups intensief begeleid bij 
het investor ready maken van de businessplan. Zeven innovatieve startups zijn of 
worden geadviseerd middels een maatwerktraject. Drie innovatieve startups zijn is in 
het tweede kwartaal van 2020 gestart met een nieuwe ronde van het 3 maandelijks 
investor readiness programma (IRP). Mede door de invloed van de coronacrisis 
hebben een aantal startups afgezien van deelname aan het IRP. 
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• In de eerste helft van 2020 is vanuit Flinc het Corona Rebuild Programma (CRP) 
aangeboden aan vijf innovatieve ondernemingen. Grotendeels portefeuillebedrijven 
van de NOM. Gedurende het programma zijn 10 modules aangeboden; 4 
masterclasses en daarnaast zijn de ondernemers tweewekelijks 1-op-1 geadviseerd. 
Bij de deelnemende bedrijven zijn bedrijfsmodellen onder de loep genomen, de 
capaciteit van bedrijven wordt gerichter ingezet op de bedrijfsactiviteiten die direct 
invloed hebben op de omzet, nieuwe afzetmarkten zijn onderzocht en 
liquiditeitsprognoses zijn aangescherpt op basis van nieuwe scenario’s.

• Evaluatie ondernemers CRP: “Het programma ondersteunt bij het aanscherpen van 
je doel en brengt meer focus op de dingen die echt belangrijk zijn” / “Je wordt 
uitgedaagd te zien dat de markt veranderd (is), en je mee zult moeten gaan, wil je 
de verandering de baas kunnen.” Het programma is door de ondernemers 
gewaardeerd met het cijfer 8.

• De rondetafelsessies die georganiseerd zouden worden met vrouwelijke 
ondernemers om ideeën op te doen om onze doelstellingen in het kader van 
Fundright te realiseren zijn opgeschort in verband met corona.

Investor Readiness (2/2)
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Investeren (1/4)
Het tweede kwartaal stond voor een groot deel in het teken van de uitvoering van de 
Corona Overbruggingslening (COL). De COL is een regeling van ministerie van EZK met, 
uniforme uitvoering via alle ROM’s door middel van een landelijk portal gebouwd door 
Techleap. 

De eerste tranche van de regeling bedroeg € 100 miljoen (uitgeput); de inmiddels 
toegezegde tweede tranche: € 200 miljoen. 

De doelgroep van de regeling zijn startups, scale-ups, innovatief MKB en MKB zonder 
bancaire kredietrelatie. In de kern gezonde ondernemingen, die aantoonbaar 
financieringsbehoefte (“fresh money”) hebben door de huidige Covid-19 crisis, zicht op 
continuïteit hebben, aantoonbaar kosten-reducerende maatregelen hebben getroffen 
en indien van toepassing mogelijkheden bij bank hebben onderzocht (BMKB/GO).

Intern is een COL kernteam samengesteld bestaand uit 6 Investment Managers (NOM 
en regionale fondsen), ondersteuning door secretariaat en 4 analisten (Investeren, 
Ontwikkelen en Acquireren).  Verder zijn alle Investment Managers van NOM en de 
regionale fondsen ingezet ter beoordeling van de (inmiddels 83) aanvragen. 

Bovenstaande cijfers zijn excl. COL
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Investeren (2/4) Kengetallen COL regeling per 30 juni:

 88 aanvragen
 28 ondernemingen gefinancierd € 6,9 miljoen
 2 nog in contract afronding € 0,6 miljoen
 6 aanvragen onderhanden € 1,3 miljoen
 9 aanvragen nog in behandeling te nemen € 3,5 miljoen

Door tijdsgebrek tijdens de laatste RvC vergadering van 3 juli heeft de uitgebreide 
presentatie over de COL niet plaatsgevonden. Deze presentatie is separaat naar u 
gemaild.
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Investeren (3/4) Investeren algemeen:

• Beoordeling en waardering portefeuille aan de hand van het FISTA model afgerond.  
Er lijken nog relatief weinig directe (negatieve) waarderingseffecten als gevolg van 
COVID-19 te ontstaan.  De verwachting is dat eventuele negatieve effecten zich 
vooral in de tweede helft van 2020 zullen manifesteren. 

• Er is niet voor gekozen een algehele voorziening op de portefeuille door te voeren 
met de COVID-19 situatie als aanleiding. We blijven op post niveau waarderen en 
zullen de posten nauwgezet blijven volgen. 

• Het aantal gerealiseerde investeringen ligt redelijk op niveau. Onderzoekstrajecten 
zijn deels vertraagd als gevolg van COVID-19 situatie. Co-investeerders stellen 
trajecten en besluitvorming in enkele gevallen uit en willen de economische 
ontwikkeling eerst afwachten. 
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Prognose 2020

• Renteopbrengsten: Door de uitstelregeling van 3 maanden vallen de renteopbrengsten 
lager uit dan begroot. In het eerste kwartaal is de prognose reeds aangepast. De 
uitstelregeling is niet onder dezelfde voorwaarden (volledige uitstel van betaling van 
rente en aflossingen) verlengd. Wel is er de mogelijkheid gegeven om rente te laten 
bijschrijven en aflossingen op te schorten.

• Opbrengsten participaties: Het geprognosticeerde bedrag is aangepast van € 3,0 
miljoen naar € 1,7 miljoen. Door de afgelopen periode zijn er vertragingen ontstaan bij 
onze exit trajecten. We hopen in het 2e halfjaar alsnog één of meer trajecten af te 
kunnen ronden.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van de investeringsportefeuille in het 
eerste halfjaar van 2020, waaronder het verloop van de BMW, renteopbrengsten en exit 
trajecten, verwijzen wij naar de bijgevoegde rapportage Investeren Q2 2020. Deze 
ontvangt u gezamenlijk met de definitieve kwartaalrapportage Q2 2020.

Investeren (4/4)
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Fondsbeheer De afdeling FSN verzorgt het fondsbeheer voor de fondsen van de NOM en de externe 
fondsen. De investeringsresultaten van de externe fondsen over het eerste halfjaar van 
2020 zijn als volgt:

Investeringen 1e halfjaar 2020 in €:

* Het IFG investeert in fondsen en heeft hierdoor een ander karakter dan de andere fondsen. 

FOM € 267.500

MKB Fonds Drenthe € 100.000

Groeifonds/EBG € 2.965.000

IFG* € 1.966.000
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Financieel
Geconsolideerde balans 30-06-2020
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Financieel
Geconsolideerde W&V 30-06-2020

Prognosewijzigingen Investeren:

• Dividenden i.v.m. hogere 
opbrengsten dan begroot.

• Resultaten verkopen 
participaties lager dan begroot 
door vertraging M&A trajecten 
tijdens Corona crisis.

Prognosewijzigingen Ontwikkelen:

• Staat de Nederlanden hogere 
bijdrage door indexatie dan 
begroot.
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1 Inleiding 

In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de Investeringsactivteiten over de periode 
1 januari tot en met 30 juni 2020. De portefeuille is opgebouwd uit twee onderdelen: 

 Groei- & Overnamefonds en 
 Aanjaagfonds. 

 
Naast de bekende onderwerpen was het eerste halfhaar de periode waarin wij werden 
geconfronteerd met de effecten van het coronavirus COVID-19. Als gevolg van het uitbreken 
van het corona virus heeft NOM aan 21 ondernemingen gedurende drie maanden geen rente 
en aflossing gefactureerd Het negatieve rente-effect qua opbrengsten bedraagt in totaal  
€ 138.657,--. 
 
We hebben naar aanleiding van de Covid-19 situatie een analyse gemaakt van de NOM 
portefeuille. Bij vrijwel elk portefeuillebedrijf zien we een direct effect of op termijn van de 
huidige economische situatie. Grote verschillen per portefeuillebedrijf en vaak niet meer dan 
een gevoel over hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Hierbij zijn de effecten niet uitsluitend 
negatief, er zijn (gelukkig) ook bedrijven die conform verwachting presteren of zelfs beter dan 
verwacht presteren. Ook zijn er ondernemingen die nieuwe kansen zien door de huidige situatie 
en daar stappen in maken.  
 
We houden intensief contact met de portefeuillebedrijven. Steeds duidelijker worden de 
werkelijke effecten per portefeuillebedrijf zijn. We zullen de portefeuille bedrijven actief volgen 
en ze daarbij met de ons beschikbare middelen ondersteunen en adviseren. 
 
Eén van die middelen is de uitvoering van de landelijke COL (Corona Overbruggingslening) die 
per 29 april geopend is. Er is gewerkt door iedereen die is betrokken bij COL-regeling vanuit de 
NOM om de aanvragen af te handelen.  
 
Stand van zaken per eind juni COL: 
 88 aanvragen 
 28 ondernemingen gefinancierd   :  € 6,9 miljoen 
 2 nog in contract afronding   : € 0,6 miljoen 
 15 aanvragen onderhanden   : € 4,8  miljoen 

 
 Op 2 juli heeft de Europese Commissie haar goedkeuring verleend voor de 2e tranche ad € 200 

miljoen. Voor Noord-Nederland betreft dit een aanvulling van € 6,4 miljoen, bovenop de eerste tranche 
ad € 7,8 miljoen.  
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1.1 Algemeen 
 

 

 
Het eigen vermogen van NV NOM per 30 juni 2020 is € 72,4 miljoen. 
 
Tot en met juni 2020 zijn 22 financieringen verstrekt. Het gefinancierde bedrag bedraagt 
ruimt € 3,1 mln., waarvan € 145k middels herstructurering. In de vergelijkbare periode 2019 

zijn 33 financieringen verstrekt. Het gefinancierde bedrag bedroeg toen € 11,9 miljoen, 
waarvan € 3,8 miljoen middels herstructuering. Het uitstaand bedrag aan financieringen per 
30 juni 2020 bedraagt ruim € 57,5 miljoen. Dit is verdeeld over 84 ondernemingen. 
 

 

 
Het portefeuilleresultaat (het resultaat van rentebaten, ontvangen dividenden, verkopen van 
participaties en mutatie voorziene waardeverminderingen) bedraagt € 3,1 miljoen positief. De 
boekwaarde van de portefeuille per 30 juni 2020 is € 32,3 miljoen (1 januari 2020: € 32,0 
miljoen). De benaderde marktwaarde (hierna: BMW) van de portefeuille per  
30 juni 2020 benaderd op € 87,4 miljoen (1 januari 2020: € 80,2 miljoen). Hiervan heeft  
€ 76,9 miljoen betrekking op aandelenkapitaal (1 januari 2020: 69,5 miljoen). 
 

  

Overzicht belangrijkste kerngetallen per 30 juni 2020

Totaal Totaal 2019
Aantal uitzettingen 22                       55             
Bedrag uitzettingen (x € 1.000,-)* 3.181                  19.181      

Aantal bedrijven in portefeuille 84                       84             

Boekw aarde portefeuille (x € 1.000,-) 32.341                31.956      
Benaderde marktw aarde portefeuille (x € 1.000,-) 87.456                80.210      
Resultaat (voor kosten) (x € 1.000,-) 3.103                  -4.797       
In bedrijf (x € 1.000,-) 57.513                56.689      

Werkgelegenheid in portefeuille (FTE's) 2.214                  2.152        
Mutatie w erkgelegenheid in portefeuille (FTE's) 63                       -166          
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In het tweede halfjaar 2020 is de verwachting dat er twee exits zullen worden gerealiseerd. 
  
Het team van Investeren bestaat per 30 juni 2020 uit 16,6 fte. 
 
- Afdelingsmanager  1,0 fte 
- Investment manager  15,6 fte (waarvan 7,6 fte beheer Investeringsfonds Groningen,  

     FOM, MKB Fonds Drenthe en GROEIfonds) 
 

Het team van Fonds Support Noord bestaat uit 5,3 fte. 
 
- Afdelingsmanager  1,0 fte 
- Investment analist  2,0 fte 
- Projectmedewerker  2,3 fte  

 
De IC is in januari 2020 fysiek bijeen geweest, in februari schriftelijk en in april en juni 
telefonisch. Er zijn twee nieuwe financieringsvoorstellen en drie herfinancieringsvoorstellen 
besproken. Eén herfinancieringsvoorstel is teruggetrokken. Ten aanzien van één nieuw 
financieringsvoorstel (besproken in de IC van juni) is er advies ingewonnen bij de RvC in juli 
2020 vanwege verschil van inzicht tussen directie en IC. Dit voorstel is uiteindelijk in juli 2020 
positief door de IC geadviseerd en dit advies is door de directie gevolgd. 
Alle overige voorstellen zijn ook positief door de IC geadviseerd en dit advies is eveneens 
door de directie gevolgd. Inmiddels heeft één onderneming aangegeven dat ze geen gebruik 
maken van het herfinancieringsvoorstel. Men vindt de aanvullende voorwaarden die de directie 
naar aanleiding van het advies van de IC heeft opgenomen te zwaar.  
 
De RvC is 2020 driermaal bijeen geweest in het eerste halfjaar. Daar zijn geen 
investeringsvoorstellen besproken. De RvC wordt goedkeuring gevraagd indien de 
investeringsvoorstellen leiden tot een hoger obligo dan € 2,5 miljoen. Daarvan was in het 
eerste halfjaar geen sprake. Wel is in de RvC begin juli bijeen geweest om een 
financieringsvoorstel te bespreken vanwege het hiervoor genoemde verschil van inzicht 
tussen directie en IC. 
 
Tot en met juni 2020 heeft NOM daarnaast, via de fondsen die voor derden worden beheerd, 
een investeringsniveau van € 5,3 miljoen in cash gerealiseerd. Het aantal bedrijven waarbij 
NOM via deze fondsen ultimo juni 2020 betrokken is, is 92. 
 
Als gevolg van het uitbreken van het corona virus is bij 43 ondernemingen die door de 
fondsen voor derden worden beheerd geen rente en aflossing gefactureerd gedurende drie 
maanden.  
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1.2 Werkgelegenheid 
 

 

 

Directe werkgelegenheid in fte's

# aanvang # per # per
 financiering 1-jan-20 30-jun-20

1.512             2.152             2.152        
58                  117           

 Subtotaal  1.569            2.152            2.268       

39                  54             

 Totaal 1.530             2.214        

684                

In portefeuille per 1 januari 2020
Nieuw e ondernemingen/mutatie bestaande port. 2020

Realisatie uit port. vanaf 2020

 GROEI DIRECTE FTE'S: 
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2 Financieel 

 

 
 

 

 
De vijf grootste rente leningen u/g bedragen € 293k. Hiervan is € 81k ontvangen en  
€ 212k bijgeschreven.  
 
 
Onder de post dividend is het tot en juni 2020 ontvangen dividend ad € 3.420k 
opgenomen van twee ondernemingen. Er is 67k ontvangen op dividend cum prefs.  
 
Op de desinvesteringen is een positief verkoop participaties gerealiseerd van totaal  
€ 46k. Dit is door de desinvestering van één onderneming. 
 
Per 30 juni 2020 is er per saldo € 1.187k aanvullend voorzien op waardeverminderingen 
binnen de portefeuille. 

Portefeuilleresultaat (x € 1.000,-)

Realisatie Begroting Begroting Prognose
Rente leningen 745                     908                     1.815                 1.629               
Dividend 3.488                  500                     1.000                 3.488               
Resultaat verkoop participaties 46                       1.500                  3.000                 1.700               
Provisies 12                       20                       40                      40                    
Voorziening -1.187                -1.600                -3.200                -3.200              
Resultaat voor kosten NOM Finance 3.103                  1.328                  2.655                 3.657               

31 december 202030 juni 2020



 

Rapportage: 30 juni 2020  |  Datum: 17 augustus 2020  |  Auteur: RD/EK  |  Pagina 8 van 24 

 

3 Boekwaarde portefeuille 

 
 

  

G&O Aanjaag Totaal
Stand per 1 januari 2020 29.466             2.490               31.956            
Bij:
Investeringen 2.447               735                  3.181              
Dividendbijschrijvingen 67                    -                      67                   
Rentebijschrijvingen 601                  143                  745                 

3.115               878                  3.993              
Af:
Desinvesteringen 1.216               -                      1.216              
Aflossingen 530                  263                  793                 
Ontvangen bijgeschreven dividenden 67                    -                      67                   
Ontvangen rentetermijnen 219                  126                  345                 
Voorzieningen 411                  777                  1.187              

2.443               1.165               3.608              

Stand per 30.139             2.203               32.341             
Aandelenkapitaal 18.807             -                      18.807            
Cumulatief preferente aandelen 2.965               -                      2.965              
Leningen 8.366               2.203               10.569            
Stand per 30 juni 2020 30.139             2.203               32.341            

BMW
Stand per 1 januari 2020 77.720             2.490               80.210            
Stand per 30 juni 2020 85.253             2.203               87.456            
Mutatie 7.533               -287                7.246              

Aandelenkapitaal 73.922            
Cumulatief preferente aandelen 2.965              
Leningen 10.569            
Stand per 30 juni 2020 87.456            

Verloop waarde t/m 30 juni 2020 (x € 1.000,-)
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3.1 Benaderde marktwaarde 
 

De BMW per 30 juni 2020 is benaderd op ruim € 87,4 miljoen (1 januari 2020:  
€ 80,2 miljoen). Hiervan heeft € 10,6 miljoen betrekking op de leningenportefeuille. De 
stille reserve op aandelenparticipaties in portefeuille bedraagt ruim € 55,1 miljoen  
(1 januari 2020: € 48,2 miljoen).  
Het aantal portefeuilleondernemingen met een stille reserve (benaderde waarde > 
boekwaarde) bedraagt: 7. 
Het aantal portefeuilleondernemingen (exclusief lening) met een benaderde waarde 
groter dan nihil bedraagt: 26 (60 inclusief lening). 
 

Opbouw stille reserve 30 juni 2020 BMW Boekwaarde Stille reserve Bedrijven 

      
Bedrijven met stille reserve              64.131.457                9.016.771              55.114.686                              7  

Bedrijven met boekwaarde en BMW = nihil                             -                              -                              -                              24  

Bedrijven zonder stille reserve              23.324.406              23.324.406                            -                              53  

             87.455.863              32.341.177              55.114.686                            84  

 

3.2 Investeringen 
 
 

 

De herstructuering betreft inclusief een cash storting van € 20k. 
 
Er zijn tot en met juni 2020 83 leads behandeld (waarvan 66 nieuw in 2020) bij 
Investeren. Per eind juni zijn nog 29 leads onderhanden, waarvan 1 in contactfase.  
11 zijn ingetrokken, 28 afgewezen, van 10 is niets meer vernomen en er zijn vijf nieuwe 
bedrijven gefinancierd. 
 
De redenen voor afwijzingen waren onder meer kwaliteit business case (30%),  
uitgesloten sector (15%) en buiten regio (19%). 

  

2019

G&O Aanjaag Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-)

Nieuw 2                      3                      5                     1.325               13                      4.851               
Conversie -                      -                      -                      -                       7                        5.734               
Uit commitment 7                      6                      13                   1.566               12                      2.617               
Uitbreiding 3                      -                      3                     126                  23                      5.979               
Herstructurering -                      1                      1                     165                  -                        -                      

12                    10                    22                   3.181               55                      19.181             

Aantal verstrekte financieringen t/m 30 juni 2020
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3.3 Desinvesteringen en Aflossingen 
 

 

 
Er is tussen 1 januari en 30 juni  € 648k aan aflossingen in cash ontvangen.  
 

 

    

G&O Aanjaag Totaal 2019
Aflossingen 1                      -                      1                     17                    
Desinvesteringen 2                      -                      2                     3                      
Faillissement -                      1                      1                     7                      
Kw ijtscheldingen -                      3                      3                     4                      
Liquidaties -                      1                      1                     5                      
Herstructurering -                      2                      2                     6                      

3                      7                      10                   42                    

Aantal financieringen uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2020
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4 Voorzieningen 

Tot en met 30 juni 2020 is € 1.187k aanvullend voorzien (€ 1.269k waardervermindering 
leningen en € 82k waardevermeerdering aandelenkapitaal). 
 
In totaal is er op de portefeuille per 30 juni € 25,1 miljoen voorzien op een boekwaarde 
voor voorziening van € 57,5 miljoen, hetgeen betekent dat 43,8% is voorzien (ultimo 
2020: 44,1%).  
 
Er zijn 6 ondernemingen waarbij de totale uitstaande positie meer dan € 2,5 miljoen is. 

De totale uitstaande positie van deze ondernemingen bedraagt ruim € 19,3 miljoen, 
hiervan is 35,0% voorzien. 
 
Het aantal ondernemingen met een totale uitstaande positie meer dan € 1 miljoen en 

voor 50% of meer voorzien bedraagt 10. De totale uitstaande positie van deze 
ondernemingen bedraagt ruim € 19,7 miljoen, hiervan is 94,6% voorzien. 
 

 

 
 

  

Verloop risicoclassificatie-indeling in aantallen

2019 2020-06
A 7                      7                     
A- 12                    10                   
B 5                      7                     
B- 4                      6                     
C 12                    12                   
C- 10                    11                   
D 34                    31                   

84                    84                   

Verloop risicoclassificatie-indeling (x € 1.000,-)

2019 2020-06
A 6.513               6.286              
A- 11.169             9.834              
B 351                  4.319              
B- 1.201               4.469              
C 8.793               7.914              
C- 7.240               5.822              
D 21.423             18.869            

56.690             57.513            
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5 Boekwaarde en resultaat per subcategorie 

5.1 Topsectoren 
 
 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
  

Aantal portefeuille-ondernemingen per topsector per 30 juni 2020

Agrofood
2%

Chemie
9%

Creatieve indust
20%Energie

4%

High Tech
26%

ICT
2%

Life Sci.&Health
14%

Logistiek
4%

Overig
15%

Tuinb + uitg.mat
4%

G&O Aanjaag Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-)

Agrofood -                      -                      -                      -                       -                        -                      
Chemie 3                      -                      3                     478                  5                        1.301               
Creatieve indust 2                      6                      8                     490                  10                      1.209               
Energie 1                      -                      1                     900                  -                        -                      
High Tech 3                      2                      5                     387                  20                      11.450             
ICT -                      -                      -                      -                       2                        263                  
Life Sci.&Health 2                      -                      2                     731                  5                        1.387               
Logistiek 1                      -                      1                     56                    4                        1.700               
Tuinb + uitg.mat -                      1                      1                     125                  -                        -                      
Water -                      1                      1                     15                    3                        50                    
Overig -                      -                      -                      -                       6                        1.821               

12                    10                    22                   3.181               55                      19.181             

2019Investeringen per sector t/m 30 juni 2020



 

Rapportage: 30 juni 2020  |  Datum: 17 augustus 2020  |  Auteur: RD/EK  |  Pagina 13 van 24 

 

  
 

  
 
 
   

Aantal financieringen per sector uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2020

G&O Aanjaag Totaal Totaal 2019
Agrofood -                         -                         -                         6                      
Chemie -                         1                         1                        2                      
Creatieve indust 2                         -                         2                        4                      
Energie -                         -                         -                         1                      
High Tech -                         5                         5                        23                    
ICT -                         -                         -                         2                      
Life Sci.&Health -                         -                         -                         -                       
Logistiek -                         -                         -                         1                      
Tuinb + uitg.mat -                         -                         -                         -                       
Water -                         1                         1                        -                       
Overig 1                         -                         1                        3                      

3                         7                         10                      42                    

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) per sector per 30 juni 2020

1 januari
G&O Aanjaag Totaal

Agrofood 421                     200                     221                     421                  
Chemie 7.633                  8.054                  73                       8.127               
Creatieve indust 5.336                  3.826                  1.311                  5.137               
Energie 281                     994                     186                     1.181               
High Tech 16.312                14.190                1.302                  15.492             
ICT 263                     263                     -                         263                  
Life Sci.&Health 12.809                13.483                -                         13.483             
Logistiek 2.245                  1.905                  444                     2.349               
Tuinb + uitg.mat 1.653                  1.590                  150                     1.740               
Water 728                     273                     221                     494                  
Overig 9.009                  8.802                  24                       8.826               

56.689                53.581                3.932                  57.513             

30 juni 2020
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5.2 Type aanvragen 
 

 

 
 

 

 
 

  

Aantal portefeuille-ondernemingen per type aanvraag per 30 juni 2020

Expansie
37%

MBI
1%

MBO
5%

Overname
1%

Starter
42%

Turnaround
1%

Herstructurering
0%0%

(Pre-)Seed
13%

G&O Aanjaag Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal

Totaal 
bedrag (x € 

1.000,-)
Expansie 1                          2                         3                         73                    23                   9.658             
MBI -                          -                         -                         -                       -                      -                     
MBO 1                          -                         1                         900                  -                      -                     
Overname -                          -                         -                         -                       -                      -                     
Starter 6                          8                         14                       1.910               23                   7.571             
Turnaround -                          -                         -                         -                       1                     400                
Herstructurering -                          -                         -                         -                       -                      -                     
(Pre-)Seed 4                          -                         4                         299                  8                     1.552             

12                        10                       22                       3.181               55                   19.181           

Investeringen per type aanvraag t/m 30 juni 2020 2019

Aantal financieringen per type aanvraag uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2020

G&O Aanjaag Totaal Totaal 2019
Expansie 1                          2                         3                         12                    
MBI -                          -                         -                         1                      
MBO -                          -                         -                         -                       
Overname -                          -                         -                         -                       
Starter 2                          5                         7                         24                    
Turnaround -                          -                         -                         1                      
Herstructurering -                          -                         -                         -                       
Conversie -                          -                         -                         -                       
(Pre-)Seed -                          -                         -                         4                      

3                          7                         10                       42                    
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5.3 Provincies 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

  

Aantal portefeuille-ondernemingen per provincie per 30 juni 2020

18%
40%

27%
60%

Drenthe
18%

Fryslân
26%

Groningen
56%

G&O Aanjaag Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal

Totaal 
bedrag (x € 

1.000,-)
D 2                                     2                         4                            1.065               8                     3.501             
F 2                                     2                         4                            198                  16                   3.092             
G 8                                     6                         14                          1.919               31                   12.589           

12                                   10                       22                          3.181               55                   19.181           

Investeringen per provincie t/m 30 juni 2020 2019

G&O Aanjaag Totaal 2019
D -                                     1                         1                            11                    
F -                                     3                         3                            15                    
G 3                                     3                         6                            16                    

3                                     7                         10                          42                    

Aantal financieringen per provincie uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2020
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Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) DRENTHE per sector per 30 juni 2020

1 januari 2020
G&O Aanjaag Totaal

Agrofood 221                     -                         221                        221                  
Chemie 139                     -                         -                             -                       
Creatieve indust 76                       -                         175                        175                  
Energie 94                       994                     -                             994                  
High Tech 7.518                  6.830                  147                        6.977               
ICT -                         -                         -                             -                       
Life Sci.&Health 360                     360                     -                             360                  
Logistiek -                         -                         -                             -                       
Tuinb + uitg.mat -                         -                         -                             -                       
Water 358                     273                     91                          364                  
Overig 835                     852                     -                             852                  

9.602                  9.309                  634                        9.943               

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) FRYSLÂN per sector per 30 juni 2020

1 januari 2020
G&O Aanjaag Totaal

Agrofood 200                     200                     -                             200                  
Chemie 1.036                  1.067                  -                             1.067               
Creatieve indust 507                     313                     346                        658                  
Energie 186                     -                         186                        186                  
High Tech 1.354                  873                     356                        1.229               
ICT 263                     263                     -                             263                  
Life Sci.&Health -                         -                         -                             -                       
Logistiek 1.995                  1.599                  444                        2.043               
Tuinb + uitg.mat 35                       -                         25                          25                    
Water 325                     -                         100                        100                  
Overig 791                     765                     24                          789                  

6.691                  5.080                  1.481                     6.560               

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) GRONINGEN per sector per 

1 januari 2020
G&O Aanjaag Totaal

Agrofood -                         -                         -                             -                       
Chemie 6.458                  6.987                  73                          7.060               
Creatieve indust 4.754                  3.514                  790                        4.304               
Energie -                         -                         -                             -                       
High Tech 7.440                  6.487                  799                        7.286               
ICT -                         -                         -                             -                       
Life Sci.&Health 12.449                13.123                -                             13.123             
Logistiek 250                     306                     -                             306                  
Tuinb + uitg.mat 1.618                  1.590                  125                        1.715               
Water 45                       -                         30                          30                    
Overig 7.383                  7.186                  -                             7.186               

40.397                39.192                1.817                     41.009             



 

Rapportage: 30 juni 2020  |  Datum: 17 augustus 2020  |  Auteur: RD/EK  |  Pagina 17 van 24 

 

 

6 Vrije ruimte 

De beschikbare vrije ruimte per 30 juni 2020 bedraagt € 13,9 miljoen. 
In totaal zijn er 24 ondernemingen uit de vrije ruimte gefinancierd. In het eerste halfjaar 
is er één onderneming uit de vrije ruimte gefinancierd. 
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7 Corona Overbrugging Lening (COL) 

 

 
Sinds 29 april voert de NOM samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschap-
pijen de landelijke COL (Corona Overbruggingslening) uit. De COL is een regeling van 
het ministerie van EZK met uniforme uitvoering via alle ROM’s door middel van een 

PERIODE: 30 juni 2020

Nog beschikbaar voor COL-regeling:

Aanvragen vanuit portal ontvangen 72           12.491.000€          10            4.649.000€           6             7.355.595€           88 24.495.595€         

- nog in behandeling te nemen *) 7                  1.314.000€                   1                   500.000€                     1                   1.635.595€                    9 3.449.595€                   

- in onderzoek 5                  845.000€                     1                   480.000€                     -              -€                              6 1.325.000€                   

- contractfase 1                   220.000€                     1                   363.750€                      -              -€                              2 583.750€                      

- gefinancierd 23                3.495.000€                  3                  1.020.000€                  2                  2.400.000€                    28 6.915 .000€           

- afgewezen 36                6.617.000€                   4                  1.949.000€                   3                  2.395.000€                    43 10.961.000€                 

- gerealiseerde co-financiering 336.250€                      925.000€                       1.261.250€                    

STAND LENING MIN.V.EZK STAND LENINGEN COL

Oorspronkelijke hoofdsom lening EZK 7.800.000€           Verstrekte COL financieringen 6.915.000€           

Af: Aflossing lening EZK -€                     Bij: Rentebijschrijvingen -€                     

Af: Beheervergoeding ROM 195.000€              Af: Aflossingen -€                     

Stand per 30 juni 2020 7.605.000€           Af: Renteontvangsten -€                     

Af: Voorzieningen/Afboekingen -€                     

Stand per 30 juni 2020 6.915.000€           

€ 50k - € 250k € 250k - € 500k € 500k - € 2 mio Totaal

690.000€                               

0,2

6,9

0,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Regionaal budget (in € miljoen)

Nog beschikbaar

Gefinancierd

Beheerfee

7,8 

 -

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

 8,0

 9,0

Cashflow COL (in € miljoen)

Totaal ontvangen lening

Tot. ontv. rente/aflossingen
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landelijk portal gebouwd door Techleap. De doelgroep is in de kern gezonde startups, 
scale-ups, innovatief MKB en MKB zonder bancaire kredietrelatie en die aantoonbaar 
financieringsbehoefte (“fresh money”) hebben door de huidige Covid-19 crisis, zicht op 
continuïteit hebben, aantoonbaar kosten-reducerende maatregelen hebben getroffen en 
indien van toepassing mogelijkheden bij bank hebben onderzocht (BMKB/GO). De 
lening is een noodinstrument welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar 
“break-even” of een vervolgronde. 
 
Product:  
€ 50k - € 250k: overbruggingslening 3%, looptijd 3 jaar; 
€ 250k - € 500k: overbruggingslening 3%, looptijd 3 jaar met 25% cofinancieringseis; 
€ 500k - € 2 mln.: overbruggingslening (bullet) 3% + 2% premium, looptijd 3 jaar. 25% 
cofinancieringseis 
 
In eerste instantie is er € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Op 2 juli heeft de Europese 
Commissie haar goedkeuring verleend voor een 2e tranche ad € 200 miljoen. Deze 
tranche is verdeeld in twee delen: € 150 miljoen voor aanvragen tot en met 30 juni (naar 
rato over de regio’s verspreid) en € 50 miljoen voor aanvragen van 1 juli tot en met 30 

september (via landelijke beoordelingscommissie). Indien de hoogte van de 
gehonoreerde aanvragen in een regio lager is dan de toegedeelde tranches, wordt het 
overschot toegevoegd aan het landelijke budget. 
Voor Noord-Nederland betreft het een aanvulling van € 6,4 miljoen (in juli), bovenop de 
eerste tranche ad € 7,8 miljoen. Daarmee is voor de aanvragen die tot en met 30 juni 
zijn ontvangen € 14,2 miljoen ter beschikking. 
 
De NOM is met twee personen vertegenwoordigd in de landelijk werkgroep. De 
landelijke werkgroep bestaat uit een afvaardiging van alle regio’s en Techleap. De 

werkgroep is verantwoordelijk voor het operationeel maken en houden van de regeling. 
De werkgroep kwam in eerste instantie dagelijks (virtueel) bijeen. Vanaf 1 juni is dit 
tweemaal per week. De bijeenkomsten fungeren als periodiek overleg over de 
voortgang, stand van zaken en casuïstieken. 
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Binnen de NOM is voor de uitvoering een Kernteam opgezet. Dit Kernteam bestaat uit 1 
Investment Analyst, 6 Investment Managers (vanuit de diverse fondsen), Manager FSN 
en Manager Investeren. Het team wordt ondersteund door het secretariaat. Het 
Kernteam is het (dagelijks) overlegorgaan voor interne COL-vraagstukken. Daarnaast 
vervullen de Investment Managers van het Kernteam de rol van tweede beoordelaar van 
aanvragen.  
Ontvangen aanvragen vanuit de landelijke portal worden in eerste aanleg op hoofdlijnen 
beoordeeld door een eerste lijnteam van 4 personen. Zij doen een marginale toets op de 
kwaliteit aanvraag en de bijlagen. Naast de Investment Analyst (FSN) uit het kernteam 
zijn dat twee personen van de afdeling Acquireren (FDI) en één van Ontwikkelen (BD) / 
TCNN. 
Bij de beoordeling van de aanvragen van de COL zijn alle Investment Managers van 
NOM en alle beheerde fondsen betrokken. Daarnaast is vanuit TCNN capaciteit 
toegevoegd. Om de onafhankelijke toets van de COL aanvragen te waarborgen, zijn de 
aanvragen van bestaande portefeuillebedrijven niet door de betrokken Investment 
managers/fonds in behandeling genomen, maar door een van de andere (beheerde) 
fondsen of een andere collega. 
 
Er zijn tot en met 30 juni via het landelijke portal 88 aanvragen (€ 24,5 miljoen) bij NOM 

ingediend. Het verloop van de ontvangst van aanvragen was tot en met 30 juni als volgt: 
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Van deze aanvragen is op 30 juni € 7,5 miljoen gehonoreerd: 

- 28 gefinancierd (€ 6,9 miljoen) 
- 2 contractfase (€ 0,6 miljoen) 
- 15 onderhanden (€ 4,8 miljoen) 
- 43 afgewezen/ingetrokken 

 
Het gemiddelde bedrag per aanvraag bedraagt: € 247k. 
 
Met de honoreringen is aanvullend € 1,3 miljoen cofinanciering gerealiseerd. 
 
Van de 30 ondernemingen van wie een COL-aanvraag is gehonoreerd, hebben 8 een 
lopende financiering van NOM of van een van de beheerde fondsen.  
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Het annuleringspercentage (49%) is in lijn met het landelijke beeld en met hetgeen 
vooraf (landelijk) werd ingeschat (50%). Afwijzingen worden richting de ondernemingen 
schriftelijk gemotiveerd. Gemiddeld zijn er per afwijzing 2,3 (vooraf gedefinieerde) 
redenen.  
 

 

 
  
 
De belangrijkste COL-kengetallen per provincie zijn: 
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Voor het tweede halfjaar zal het aantal nieuwe COL aanvragen beperkt blijven. Een 
aantal in eerste instantie afgewezen aanvragen heeft op basis van nieuwe, aanvullende 
informatie nog een verzoek tot heroverweging gedaan. Die zijn in behandeling genomen. 
Daarnaast zullen nog een aantal posten die in onderzoek zijn tot honorering komen en 
wachten we nog op getekende contracten vanuit ondernemingen, hun aandeelhouders 
en cofinanciers. Van de aanvragen die tot en met 30 juni zijn ontvangen zal eind 
augustus naar verwachting ongeveer € 11 miljoen tot uitbetaling hebben geleid. Het is 
daarmee aannemelijk dat vanuit Noord-Nederland een deel van het budget toegevoegd 
wordt aan het landelijke budget voor aanvragen vanaf 1 juli. Met de teruglopende 
hoeveelheid aanvragen is de personele inzet ook afgeschaald. 
In het tweede halfjaar zal het beheerproces nader uitgewerkt worden. 



 LEESWIJZER MKB FONDS DRENTHE RAPPORTAGE  
 

Deze leeswijzer bevat een toelichting op de gebruikte definities in het kwartaalrapportage. 
De leeswijzer zal elk jaar bij kwartaalrapportage Q1 worden herzien en verstrekt.  

Algemeen  
Op 15 mei 2014 heeft de provincie Drenthe de fondsen Drentse Holding B.V., 
Drents Ontwikkelfonds B.V. en Drents Innovatiefonds B.V. opgericht. De provincie 
Drenthe stelt via deze revolverende fondsen € 13,1 miljoen beschikbaar voor 
kansrijke investeringen en innovaties. Doel is het ondersteunen en versterken van 
de Drentse economie en werkgelegenheid. 
Drents Ontwikkelfonds (hierna ook: D.O.F.) en Drents Innovatiefonds (hierna ook: 
D.I.F.) zijn de uitvoerende werkmaatschappijen die tezamen handelen onder de 
naam MKB Fonds Drenthe. 
 
Het MKB Fonds Drenthe (hierna: MKB F. Dr.) is bedoeld voor zowel starters als 
bestaande ondernemingen. Financiering kan in de vorm van een (achtergestelde) 
lening en participatie.  
Hierbij gelden de volgende investeringsbedragen per onderneming: 
 
Innovatie 

- Microkredieten € 10.000 – € 50.000 
- Innovatiekrediet € 50.000 – € 250.000 

 
Ontwikkeling en groei 

- Ontwikkelkrediet € 100.000 - € 2.500.000 
 
Definities  
De volgende definities worden gebruikt in de rapportage: 

 

Aflossingen Nominale bedragen die zijn terugbetaald op verstrekte 
leningen. De nog niet ontvangen gefactureerde 
aflossingstermijnen zijn geen onderdeel.  

Benaderde marktwaarde (BMW) Het benaderde bedrag waartegen de financiering door  
een private marktinvesteerder in een zakelijke transactie 
zou worden overgedragen op waardepeildatum. 
Halfjaarlijks (30 juni en 31 december) wordt een 
benadering van de marktwaarde (BMW) van de 
portefeuille (her-)beoordeeld. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van FISTA. De uitkomsten zijn door de 
verantwoordelijke investment manager met de directie 
besproken.  

Boekwaarde aandelen De waarde op de balans van MKB F. Dr. van de door 
MKB F. Dr. gehouden aandelen van 
portefeuillebedrijven. De boekwaarde van de aandelen 
wordt bepaald op basis van geïnvesteerd(e) bedrag(en) 
minus de waarde van gedesinvesteerde aandelen. Daar 



waar van toepassing wordt de boekwaarde gecorrigeerd 
met een voorziening voor waardevermindering. 

Boekwaarde leningen De waarde op de balans van MKB F. Dr. van de door 
MKB F. Dr. verstrekte (achtergestelde) leningen aan 
portefeuillebedrijven. De boekwaarde van de leningen 
wordt bepaald op basis van het saldo van  en 
ontvangen aflossingen vermeerderd met het saldo van 
(gefactureerde) rentetermijnen en ontvangen 
rentetermijnen en gecorrigeerd met eventuele 
voorziening voor waardevermindering. 

Commitment Financieringsbedragen voor nieuwe en bestaande 
portefeuillebedrijven, die door de directie zijn 
goedgekeurd, maar nog niet zijn gestort.  

Desinvesteringen De boekwaarde van de aandelen bij verkoop of de 
boekwaarde van niet (volledig) voorziene gefailleerde 
ondernemingen waarin MKB Fonds Drenthe een 
aandelenbelang hield. In geval van verkoop van een 
deel van het door MKB Fonds Drenthe aangehouden 
aandelenpakket, wordt het pro rato deel van de 
boekwaarde opgenomen. De eventuele hogere of 
lagere opbrengstwaarde van verkoop komt tot uiting in 
de post “resultaat verkoop participaties”. 

Directe werkgelegenheid Aantal werknemers (in FTE) bij de gefinancierde 
ondernemingen. 

Exit  Bedrijven die uit de portefeuille van het MKB F. Dr. zijn 
gelopen, door bijvoorbeeld door het voldoen van haar 
betalingsverplichtingen, faillissement of liquidatie of 
verkoop van aandelen.  

Indirecte werkgelegenheid Werkgelegenheid die niet direct ontstaat door de 
gefinancierde onderneming, maar die ontstaat bij 
ondernemingen die afnemen van of leveren aan de 
portefeuilleonderneming en hiervan profiteren.  

Intake Een intake is een korte beschrijving van de 
investeringscasus met daarin opgenomen de globale 
dealstructuur. Op basis van de intake besluit de directie 
of de investeringscasus binnen de doelstellingen en 
uitgangspunten van het MKB F. Dr. valt en of er  
voldoende aanleiding is om een uitgebreider onderzoek 
op te starten. Een onderzoek kan leiden tot een 
investeringsvoorstel.  

Intellectueel Eigendom (IE) patent of octrooi in het bezit van een portefeuille-bedrijf.  

 



Investeringen Gestorte bedragen op aandelen en (achtergestelde) 
leningen voor nieuwe portefeuillebedrijven en 
uitbreidingen danwel stortingen van het openstaande 
commitment (tranches) op aandelen en leningen van de 
bestaande portefeuillebedrijven. 

Investeringsvoorstel Een investeringsvoorstel is een beschrijving van de 
investeringscasus, met onder andere de definitieve 
dealstructuur en een beoordeling van de markt, product 
en management. Een investeringsvoorstel wordt 
voorgelegd aan de investeringscommissie, die na een 
positief advies en goedkeuring directie kan uitmonden 
tot een financiering.  

Leads Leads betreffen financieringsverzoeken welke op basis 
van eerste informatie in principe binnen de 
beleidskaders van het MKB Fonds Drenthe lijken te 
vallen. Na verdere kennismaking met de 
ondernemer/onderneming/fonds wordt bij een positieve 
grondhouding door de investment manager een intake 
opgesteld. 

Maatschappelijk rendement Het maatschappelijk rendement wordt onder andere 
afgemeten aan de mutatie van directe en indirecte 
werkgelegenheid, het intellectueel eigendom en de 
mate van cofinanciering.  

Multiplier co-financiering De multiplier wordt berekend door de totale 
overeengekomen financiering van het portefeuillebedrijf 
te delen door de gecommitteerde bijdrage van het MKB 
Fonds Drenthe. Reeds gerealiseerde exits worden ook 
meegenomen in deze berekening.  

Leads Leads betreffen financieringsverzoeken welke op basis 
van eerste informatie in principe binnen de 
beleidskaders van het MKB Fonds Drenthe lijken te 
vallen. Na verdere kennismaking met de 
ondernemer/onderneming/fonds wordt bij een positieve 
grondhouding door de investment manager een intake 
opgesteld. 

Portefeuilleresultaat Het resultaat van rentebaten, ontvangen dividenden, 
verkopen van participaties, provisies en mutatie 
voorziene waardeverminderingen.  

Rente leningen u/g Gefactureerde rentes op de verstrekte leningen aan 
portefeuillebedrijven. 

Revolverendheid  De geïnvesteerde bedragen in ondernemingen die 
terugvloeien naar het MKB Fonds Drenthe, middels 
bijvoorbeeld renteontvangsten, aflossingen en 



desinvesteringen. Deze bedragen kunnen opnieuw 
geïnvesteerd worden. 

Risicoprofiel Bij de bepaling van het risicoprofiel van een 
onderneming wordt naast een financiële beoordeling, 
kwaliteit van het management, marktpositie en 
ontwikkeling, management informatie systeem en 
uniekheid product en productontwikkeling meegewogen. 
Tevens wordt beoordeeld in hoeverre binnen de 
financieringsafspraken risico’s zijn gemitigeerd. 

De risicoprofielen zijn ingedeeld in 4 klassen: 

A: laag risico 
B: gemiddeld risico 
C: hoog risico 
D: zeer hoog risico            

 

De indeling komt tot stand binnen de context van de 
doelgroep van MKB Fonds Drenthe. In het 
investeringsvoorstel wordt de initiële indeling bepaald 
en derhalve ook met de IC besproken. Vervolgens wordt 
halfjaarlijks het profiel opnieuw beoordeeld.  

De risicoprofielen worden op ondernemingsniveau 
toebedeeld, waarbij aan één onderneming meerdere 
financieringen verstrekt kunnen zijn.  

Subtotaal in bedrijf De boekwaarde van de lening of het aandelenkapitaal 
voor voorziening. 

Top-Sectoren De negen landelijke topsectoren (Agri & Food, Chemie, 
Creatieve Industrie, Energie, High Tech, Logistiek, Life 
Science & Health, Tuinbouw en Water), aangevuld met 
de sectoren ICT, Toerisme en Cultuur en Overig. 

Voorzieningen Het bedrag dat is afgezonderd voor bepaalde in de 
toekomst te verwachten lagere opbrengsten op de 
versterkte financieringen (de benaderde marktwaarde is 
lager dan subtotaal in bedrijf). Voorzieningen worden 
bepaald op financiële gronden, zoals de waarde van het 
aandelenkapitaal t.o.v. aanschafwaarde en het wel of 
niet kunnen voldoen aan de (betalings-) verplichtingen. 
De waarderingen worden op basis van het door 
fondsbeheerder NOM ter beschikking gestelde model 
FISTA uitgevoerd.  

De voorzieningen op achtergestelde leningen bevat 
zowel de voorziening op de hoofdsom als op de 
openstaande rentetermijnen. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

VERSIE AvA 
 
 

18 Augustus 2020 
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1 Verslag 

In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de portefeuille en resultaten van 
MKB Fonds Drenthe over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2020. Bij de 
rapportage over het eerste kwartaal is reeds, als separaat document, een “Leeswijzer” 

toegevoegd waarin definities en formules zijn opgenomen  
 
Overzicht belangrijkste kerngetallen 
per 30 juni 2020       
        
  D.I.F. D.O.F. Totaal 
Aantal uitzettingen                      -                      1                          1  
Bedrag uitzettingen (x € 1.000,-)                      -                  100                      100  
Aantal commitments                             2  
Bedrag gecommitteerd (x € 1.000,-)                         650  
        
Aantal bedrijven in portefeuille 7 22                       29  
        
Boekwaarde portefeuille (x € 1.000,-)                 280               3.554                   3.834  
Actuele waarde portefeuille (x € 1.000,-)                 280               3.554                   3.834  
In bedrijf (x € 1.000,-)                 583               4.678                   5.261  
Resultaat (x € 1.000,-)                        -823  
        
Mutatie werkgelegenheid 
bestaande portefeuille (FTE'S)                  -39                  -49                       -88  

 
De IC en directie zijn in het tweede kwartaal tweemaal (telefonisch) bijeengekomen. Er 
zijn geen voorstellen besproken, maar de portefeuille is doorgenomen om de stand van 
zaken en de gevolgen van de Covid-19 crisis te bespreken. 
 
In het eerste half jaar  is uit bestaand commitment € 100k verstrekt aan één portefeuille 

onderneming. Er zijn geen nieuwe bedrijven gefinancierd in 2020 en geen financiering 
verstrekt in het tweede kwartaal. 
 
Per 30 juni 2020 bevinden twee aanvragen in de afrondende fase, waarvan één 
aanvraag nog uit 2019 resteert. Deze aanvragen zijn al positief geadviseerd door IC. 
Het finaliseren van deze aanvragen heeft vanwege Covid-19 meer tijd nodig.  
 
Door Covid-19 is het voor veel ondernemingen noodzakelijk om te schakelen op de 
korte termijn. Investeringsplannen worden uitgesteld of blijken ineens achterhaald.  
 
In het jaarplan 2020 is het doel gesteld om in 2020 10 (achtergestelde) leningen te 
verstrekken (1,9 miljoen) en twee aandelentransacties (€ 600k) te realiseren. Hoe de 

gevolgen van de Covid-19 crisis op deze doelstellingen uitpakken, zal moeten blijken. 
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De verwachting is dat na het vervallen van de steunpakketten er wel veel behoefte al 
zijn aan achtergesteld kapitaal, omdat reguliere financiers als banken nog strakker op 
de ratio’s zullen sturen. Hierdoor zal het voor MKB lastiger worden om financiering 

voor investeringen of groeiplannen op te halen. 
 
Het MKB F. Drenthe heeft in het eerste halfjaar van 2020 62 leads behandeld. Hiervan 
zijn ultimo juni 2020 nog 24 behandeling, 13 aanvragen zijn geannuleerd, 12 
ingetrokken door de ondernemer en 3 doorverwezen.  
 
 
Covid-19 
 
Naar aanleiding van de Covid-19 situatie is een analyse gemaakt van de portefeuille 
van het MKB F. Drenthe. Bij vrijwel elk portefeuillebedrijf zien we een direct effect of op 
termijn van de huidige economische situatie. Grote verschillen per portefeuillebedrijf en 
vaak niet meer dan een gevoel over hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Hierbij zijn 
de effecten niet uitsluitend negatief, er zijn (gelukkig) ook bedrijven die conform 
verwachting presteren of zelfs beter dan verwacht presteren. Ook zijn er 
ondernemingen die nieuwe kansen zien door de huidige situatie en daar stappen in 
maken. Aan 16 bedrijven uit de portefeuille en opschorting van rente- en 
aflossingsverplichting op de lening voor een periode van drie maanden verleend 
(waarvan 4 alleen opschorting van de aflossingen).  
 
We houden intensief contact met de portefeuillebedrijven. We blijven de portefeuille 
bedrijven actief volgen en ze daarbij met de ons beschikbare middelen ondersteunen 
en adviseren. Het intern overleg tussen directie en investment team is daarom 
opgehoogd naar wekelijks. 
 
Sinds 29 april voert de NOM samen met de andere Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen de landelijke COL (Corona Overbruggingslening) uit. De 
COL is een regeling van het ministerie van EZK met uniforme uitvoering via alle ROM’s 

door middel van een landelijk portal gebouwd door Techleap. De doelgroep is in de 
kern gezonde startups, scale-ups, innovatief MKB en MKB zonder bancaire 
kredietrelatie en die aantoonbaar financieringsbehoefte (“fresh money”) hebben door 

de huidige Covid-19 crisis, zicht op continuïteit hebben, aantoonbaar kosten-
reducerende maatregelen hebben getroffen en indien van toepassing mogelijkheden 
bij bank hebben onderzocht (BMKB/GO). De lening is een noodinstrument die een 
tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde. De NOM 

is de uitvoerder van deze regeling voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. 
Ook de investment managers van het MKB F. Drenthe werken hier aan mee. Op het 
moment van schrijven van deze rapportage zijn er bij de NOM meer dan 90 aanvragen 
voor deze lening ontvangen. Onderstaand zijn de belangrijkste kengetallen en 
bevindingen voor de provincie Drenthe weergegeven. Twee ondernemingen uit de 
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portefeuille hebben een COL ontvangen, waarvan één voor het finaliseren van de 
contracten eerst (nog) moet voldoen aan de gestelde opschortende voorwaarden.  
 

 

 
 
 

  
• 23 aanvragen, € 4,0 miljoen 
• 4 committeringen, € 610k 
• Gemiddeld bedrag per aanvraag: € 173k 
• 1 aanvraag > € 250k 
• Relatief veel annulering op onvoldoende duurzaam economisch perspectief, onvoldoende in 

staat om lening terug te betalen. Ook veel niet corona gerelateerde aanvragen 
• Aanvragen uit Drenthe komen laat op gang (bleven in begin ver achter bij andere provincies) 
• 6 COL-aanvragen uit portefeuille NOM / MKB Fonds Drenthe 
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BALANS WINST- EN VERLIESREKENING
MKB F. Drenthe MKB F. Drenthe 

2018 2019 2020 2018 2019 2020
ACTIVA -R -R Q2 -R -R Q2

Omzet
Stand 1 januari 2.046.076 3.113.051 4.643.986 Renteopbrengsten leningen u/g 271.149 389.076 156.226
Investering 1.665.000 3.158.110 100.000 Dividendopbrengsten
Aflossing/desinvestering -298.914 -1.447.169 -228.582 Verkoopresultaat 1.724
Rentebijschrijving 271.149 389.075 156.226 Provisie 3.500 19.500
Renteontvangsten -190.304 -305.222 -144.234 Totaal Omzet 274.649 408.576 157.950
Voorziening/afboeking -379.956 -263.859 -693.537 
Tot. Financiële vaste activa 3.113.051 4.643.986 3.833.859 Operationele kosten

Beheervergoeding NOM 504.909 515.392 258.816
Debiteuren -3.384 Accountantskosten 30.479 33.487 -11.162 
Overige vorderingen Kosten RvC / IC 45.676 40.837 29.644
Overlopende activa Overige beheerkosten 17.248 8.545 7.285
Tot. vlottende activa 0 0 -3.384 Totaal Operationele kosten 598.312 598.261 284.583

Liquide middelen 6.985.069 5.012.052 4.986.722 Voorziening fin. vaste activa 379.956 263.859 693.537

TOTAAL ACTIVA 10.098.120 9.656.038 8.817.197 Bedrijfsresultaat -703.619 -453.544 -820.170 

2018 2019 2020 Buitengewone baten (+) en lasten (-)
PASSIVA -R -R Q2

Financiële lasten (baten = -/-)
Geplaatst kapitaal 100.000 100.000 100.000 Rente rekening courant 1.477
Agioreserve 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Totaal financiële lasten 0 0 1.477
Overige reserves -3.151.768 -3.605.312 -4.426.959 
Tot. Eigen vermogen 9.948.232 9.494.688 8.673.041 Resultaat voor belastingen -703.619 -453.544 -821.647 

Overige langlopende schulden Vennootschapsbelasting
Voorzieningen
Tot. Langlopende schulden 0 0 0 Netto winst -703.619 -453.544 -821.647 

Rekening courant bank
Crediteuren 127.205 136.302 133.266
Overige schulden 22.683 25.048 10.890
Overlopende passiva
Tot. Kortlopende schulden 149.888 161.350 144.156

TOTAAL PASSIVA 10.098.120 9.656.038 8.817.197

2 Financiële informatie  

Financiële samenvatting 
 
 

  



 

Rapportage Q2 2020 | Auteur: RD/ES |  Pagina 6 van 16 
 

 
  

KASSTROOMOVERZICHT
MKB F. Drenthe

2016 2017 2018 2019 2020
-R -R -R -V -V

Bedrijfsresultaat -1.199.951 -767.697 -703.619 -453.544 -820.170
Aanpassingen voor:
   Voorziening fin. vaste activa 1.064.584 482.738 379.956 263.859 693.537
Mutatie voorzieningen 0 0 0 0 0
Mutaties netto werkkapitaal:
   Debiteuren 0 0 0 0 3.384
   Overige vorderingen / overl. activa 0 0 0 0 0
   Crediteuren -5.851 51.883 12.365 9.097 -3.036
   Overige schulden / overl. passiva -8.186 11.093 2.521 2.365 -14.158
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -149.404 -221.983 -308.777 -178.223 -140.443
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
Buitengewone baten (+) en lasten (-) 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activ. -149.404 -221.983 -308.777 -178.223 -140.443

Investering -1.690.000 -1.246.615 -1.665.000 -3.158.110 -100.000
Aflossing/desinvestering 182.625 621.833 298.914 1.447.169 228.582
Saldo rentebijschrijving -22.199 -49.902 -80.845 -83.853 -11.992
Kasstroom uit investeringsactiv. -1.529.574 -674.684 -1.446.931 -1.794.794 116.590

Mutaties langlopende schulden 0 0 0 0 0
Saldo ontvangen/betaalde rente r/c 0 0 0 0 -1.477
Storting/uitkering nominaal en/of agio 0 0 0 0 0
Uitkering dividend 0 0 0 0 0
Kasstroom uit financieringsactiv. 0 0 0 0 -1.477

Toe-/afname geldmiddelen -1.678.978 -896.667 -1.755.708 -1.973.017 -25.330

Rekening courant bank 0 0 0 0 0
Liquide middelen 9.637.444 8.740.777 6.985.069 5.012.052 4.986.722
Totaal geldmiddelen 9.637.444 8.740.777 6.985.069 5.012.052 4.986.722
Toe-/afname geldmiddelen -1.678.978 -896.667 -1.755.708 -1.973.017 -25.330 
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Resultaat 
 
Resultaat (x € 1.000,-) 30 juni 2020 31 december 2020 
          
  Realisatie Begroting Begroting Prognose 
Rente leningen u/g                 156                  178                      390                    390  
Dividend                      -                      -                           -                         -  
Resultaat verkoop participaties                      -                      -                           -                         -  
Provisies                     2                      -                           -                         -  
Portefeuilleresultaat vóór kosten                 158                  178                      390                    390  
Kosten                 286                  341                      683                    600  
Portefeuilleresultaat na kosten                -128                -164                     -292                   -210  

Mutatie voorziening               -694                -350                    -700                  -700  

Resultaat na voorziening               -822                -514                    -992                  -910  

 
 
Van de opbrengsten uit rente leningen u/g  is ultimo juni 2020 € 144k ontvangen.  
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de winst- en verliesrekening.  
 
Negatieve accountantskosten worden veroorzaakt doordat in 2019 te hoge kosten zijn 
geboekt, die in het tweede kwartaal van 2020 zijn gecorrigeerd.  
 
Als gevolg van de Covid-19 crisis is opschorting van de renteverplichting verleend aan 
12 bedrijven, in een periode van drie maanden is bij deze bedrijven geen rente in 
rekening gebracht.  

Liquiditeit 
 
Verloop beschikbaar gestelde gelden per 30 juni 2020 (x € 1.000)   
          
        Totaal 
Gestort door Provincie Drenthe       13.100 
AF:         
Geïnvesteerd      9.350   
Openstaand commitment     1.200   
Kosten     2.777   

      13.327   
          
        -227 
BIJ         
Provisie     26   
Ontvangen rente     1050   
Aflossing en desinvestering     2.790   
      3.866   

          

Totaal beschikbaar       3.640 
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Boekwaarde en benaderde marktwaarde  
 
Verloop waarde t/m 30 juni 2020 (x € 1.000,-)     
        
  D.I.F. D.O.F. Totaal 
Boekwaarde 1 januari 2020                 298               4.346                   4.644  
Bij:       
Investeringen                      -                  100                      100  
Investeringen door conversie                      -                      -    
Dividendbijschrijvingen                      -                      -                           -  
Rentebijschrijvingen                   19                  137                      156  
                    19                  237                      256  
Af:       
Desinvesteringen                      -                      -                           -  
Aflossingen                   41                  188                      229  
Aflossingen/desinvestering door 
conversie                       -                      -    
Ontvangen bijgeschreven dividenden                      -                      -                           -  
Ontvangen rentetermijnen                     9                  135                      144  
Voorzieningen                  -14                  707                      694  
                    36               1.030                   1.066  
        
Boekwaarde 30 juni 2020                 280               3.554                   3.834  
        
Aandelenkapitaal                      -                  940                      940  
Cumulatief preferente aandelen                      -                      -                           -  
Leningen                 280               2.614                   2.894  
Boekwaarde 30 juni 2020                 280               3.554                   3.834  

        
      Totaal 
Actuele waarde 1 januari 2020                 298               4.346                   4.644  
Actuele waarde 30 juni 2020                 280               3.554                   3.834  
Mutatie                  -17                -793                     -810  

 

Investeringen 

 
Aantal verstrekte financieringen t/m 30 juni 2020       
          

  D.I.F. D.O.F. Totaal 
Totaal bedrag 
(x € 1.000,-) 

Nieuw                      -                      -                           -                         -  
Conversie                      -                      -                           -                         -  
Uit commitment                      -                      1                          1                    100  
Uitbreiding                      -                      -                           -                         -  
Herstructurering                      -                      -                           -                         -  
                       -                      1                          1                    100  
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Aflossingen 

In het eerste half jaar van 2020 is € 229k aan aflossingen ontvangen van 19 bedrijven. 
Dit is inclusief de afbetaling van een lening conform een vaststellingsovereenkomst. 
 
Aan 12 bedrijven is, als gevolg van de Covid-19 crisis, opschorting van de 
aflossingsverplichting verleend voor een periode van drie maanden.  
 

Voorzieningen 
 

In het eerste halfjaar van 2020 is aanvullend € 694k voorzien. Ten opzichte van het eerste 
kwartaal is een 100% voorziening getroffen op de financieringen van twee 
portefeuillebedrijven.    
 
In totaal is er op de portefeuille per 30 juni 2020 1.427k voorzien op een boekwaarde voor 
voorziening van € 5,3 mln., hetgeen betekent dat 27,1% is voorzien (ultimo 2019: 18%). 
De voorziening heeft voor € 1.137k betrekking op achtergestelde leningen (zes bedrijven) en 
voor € 290k op aandelenkapitaal (één bedrijf). 
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Risicoprofielen 
 

Verloop risicoclassificatie-
indeling in aantallen     
        
    2019 2020-06 
 A                        2                          1  
 A-                        5                          5  
 B                        6                          2  
 B-                        5                          2  
 C                        3                          6  
 C-                        3                          8  
 D                        7                          5  
    31 29 

        

        
Verloop risicoclassificatie-
indeling (x € 1.000,-)     
        
    2019 2020-06 
 A                    586                      140  
 A-                    490                      790  
 B                 1.141                        66  
 B-                    352                      173  
 C                    406                   1.091  
 C-                 1.185                   1.705  
 D                 1.504                   1.297  
                 5.665                   5.261  

Note: Dit tabel geeft het risicoprofiel per onderneming aan, echter aan één onderneming 
kunnen meerdere financieringen zijn verstrekt.  
 

Exits
 
In 2020 hebben er geen exits plaatsgevonden. 
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Boekwaarde en resultaat per subcategorie
 

Topsectoren 

 
Investeringen per sector t/m 30 juni 2020       
          

  D.I.F. D.O.F. Totaal 
Totaal bedrag 
(x € 1.000,-) 

Agrofood                      -                      1                          1                    100  
     
                       -                      1                          1                    100  

 

 

 

  

Aantal ondernemingen per sector per 30 juni 2020

Chemie
Creatieve indust
Energie
High Tech
ICT
Life Sci.&Health
Logistiek
Toerisme+Cultuur
Tuinb + uitg.mat
Water
Overig
TOTAAL

0
1
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6
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8
9

10

1 januari 2020 30 juni 2020
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Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) per sector per 30 juni 2020   
          
  1 januari 2020 30 juni 2020 
    D.I.F. D.O.F. Totaal 
Agrofood                 139                      -                      450                    450  
Chemie                      -                      -                           -                         -  
Creatieve indust                 483                      -                           -                         -  
Energie                 572                      -                      475                    475  
High Tech              1.070                      -                      368                    368  
ICT                 474                    21                   1.044                 1.065  
Life Sci.&Health                      -                      -                      477                    477  
Logistiek              1.078                      -                           -                         -  
Toerisme+Cultuur                   50                    78                      992                 1.070  
Tuinb + uitg.mat                      -                    50                           -                      50  
Water              1.396                      -                           -                         -  
Overig                      -                  434                      872                 1.306  
               5.263                  583                   4.678                 5.261  

 

 

 
Aantal financieringen per sector uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2020 
        
  D.I.F. D.O.F. Totaal 
Agrofood                      -                      -                          -  
Chemie                     1                      -                         1  
Creatieve indust                      -                      -                         -  
Energie                      -                      -                         -  
High Tech                      -                      1                         1  
ICT                      -                      -                          -  
Life Sci.&Health                      -                      -                          -  
Logistiek                      -                      -                          -  
Toerisme+Cultuur                      -                      -                          -  
Tuinb + uitg.mat                      -                      -                          -  
Water                      -                      -                          -  
Overig                      -                      -                          -  
                      1                      1                         2  

 

Initiële aanvraag 

 
Investeringen per type aanvraag t/m 30 juni 2020     
          

  D.I.F. D.O.F. Totaal 
Totaal bedrag 
(x € 1.000,-) 

Starter                      -                      1                          1                    100  
     
                       -                      1                          1                    100  
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Revolverendheid 
 
Door ontvangen aflossingstermijnen (€ 2.590k), verkoop van aandelen (€ 200k), 

rentetermijnen (€ 1.050k) en provisies (€ 26k) is, over de gehele looptijd van het MKB 
Fonds Drenthe,  inmiddels € 3.866k opnieuw beschikbaar voor investeringen in 
Drenthe. Op het totaal geïnvesteerde bedrag (€ 9.350k) is dat 41.3%. Na kosten (€ 

2.777k) komt dit uit op een percentage van 11,6%. 
 
Bovenstaande bedragen (aflossingen, verkoop van aandelen en totaal geïnvesteerd 
vermogen) is inclusief herstructureringen en conversies met een bedrag in totaal € 1,2 

miljoen. 

 
Overzicht faillissementen en niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
In het eerste half jaar van 2020 zijn twee bedrijven uit de portefeuille gelopen. Eén 
onderneming is, als gevolg van gebrek aan baten, geliquideerd (Q1).  
 
Aan het andere bedrijf is in het tweede kwartaal van 2020 finale kwijting verleend. Na 
het voldoen van een deelbetaling ad. € 22.500,- is het restant (€ 123.048,-) 
kwijtgescholden. De totale vordering was reeds 100% voorzien.   
 
 

Aantal ondernemingen per type aanvraag per 30 juni 2020

MBO
Overname
(Pre-)Seed

Starter
Turnaround

Herstructurering
Conversie

TOTAAL
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19

1 januari 2020 30 juni 2020
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Niet-financiële informatie  

Leads  
In het eerste half jaar zijn 62 leads behandeld, waarvan 30 nieuw in 2020 zijn 
ontvangen. Onderstaand is de status van deze  leads per 30 juni 2020 weergegeven.  
 

 
 
Van de 24 leads in behandeling bevinden er per 30 juni 2020 twee zich in de afrondende 
(contract) fase. Per 30 juni 2020 is één aanvraag in onderzoek.  

  

In behandeling ; 24

Afgewezen; 13

Ingetrokken; 
12

Doorverwezen; 3

Niets meer vermogen; 10

62 Leads behandeld
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De conversiegraad van lead naar financiering over de gehele looptijd bedraagt 11% 
(bovengemiddeld).  
 

Conversie aanvragen naar financiering over gehele looptijd fonds   
 
  
 

       
         
         
         
       A.   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Maatschappelijk rendement 
 
Directe 
werkgelegenheid 
in fte's           
            
    # aanvang  # per # per Oorspr.  
     financiering 1 januari 2020 30 juni 2020 verwachting 
Al in portefeuille per 1 januari 2020 331,7 451 363 544 
Nieuwe ondernemingen 2020 0   0 0 
 Subtotaal huidige portefeuille                    332                           363                           544  

Realisatie uit port. gehele looptijd 69   117 225 
 Totaal                      401                       451                          480    
            
            
 GROEI DIRECTE FTE'S:                      79        
            
 AANTAL GEFINANCIERDE FTE                    480        

 
 
Van de tot en met 30 juni 2020 gefinancierde ondernemingen hebben vijf bedrijven 
Intellectueel Eigendom (IE).  

465
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0
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overzicht co-financiers           
            
 Bank  Marktpartij Informal Overig Totaal 
aantal                      26                    14                    25                    28                    93  
bedrag x €1.000,--               21.327               2.956               2.762               5.196             32.241  

 
 

Over de gehele looptijd van het MKB Fonds Drenthe is een multiplier cofinanciering van 4,1 
gerealiseerd. Dit betekent dat voor elke € 1,- die MKB Fonds Drenthe heeft gefinancierd, € 3,10 
door overige financiers aanvullend beschikbaar is gesteld.  
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