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G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de resultaten van de NOM en het MKB Fonds

Drenthe van het afgelopen half jaar. Vorig jaar zijn wij gestart om u meer te be-

trekken bij de NOM en het MKB Fonds Drenthe. Dit naar aanleiding van de
afspraak die in 2014 gemaakt is in het kader van de sturing op verbonden par-
tijen en uw eigen verzoek om intensiever betrokken te worden. Met deze half-
jaarrapportages bent u op de hoogte van de tussentijdse stand van zaken van
deze twee verbonden partijen.

Het MKB Fonds merkt nog steeds de invloed van de coronacrisis op het aantal fi-
nancieringsaanvragen. Veel ondernemers wachten nog af of zetten voorzichtige
stappen naar groei en herstel. ln het tweede kwartaal van2O2l steeg de vraag
naar financiering ten opzichte van het eerste kwartaal. ln het tweede halfjaar
van 2021 verwacht het MKB Fonds wel meer financieringen te kunnen afronden,
omdat de pijplijn met leads goed gevuld is. Volgens de laatste inzichten van het
MKB fonds zijn er voor ruim € 3 miljoen aan leads. De doelen van de begroting
2021 zijn 11 (achtergestelde) leningen te verstrekken (€ 2,9 miljoen) en twee aan-
delentransacties (€ 0,6 miljoen). Of deze gehaald gaan worden is nog onzeker.
ln het eerste halfjaar van 2021 zijn vier financieringen verstrekt voor een totaal-
bedrag van € 750.000,-- en is er één commitment afgegeven ter waarde van
€ 75.000,--. Het MKB Fonds heeft in totaal 30 bedrijven in de portefeuille.

De NOM heeft in de eerste helft van 2021 12 financieringen verstrekt ter waarde
van € 1.705.000,-- totaal. Dat is een stuk minder ten opzichte van de eerste helft
van 2020 (22 financieringen ter waarde van € 3.100.000,--). De portefeuille van de
NOM bestaat uit 76 bedrijven. Uit het overzicht op blz. 15 van de Q2 rapportage
NOM blijkt dat het merendeel van de portefeuille bedrijven in de provincie
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Groningen zijn gelegen, wat op zich niet erg is. Ook daar werken immers Drentse
inwoners. Desondanks vragen wij al jaren aandacht voor het verhogen van het
Drentse aandeel en hebben wij dat ook naar aanleiding van deze rapportage ge-

daan.

Mede door de (gedeeltelijke) verkoop van Catawiki begin 2O21 is een flink po-

sitief resultaat behaald (€ 45,1 miljoen totaalresultaat over het eerste half jaar).

De verkoopopbrengst voor de NOM was flink hoger dan de boekwaarde van de

aandelen. Logischerwijs is door de gedeeltelijke verkoop van Catawiki de Bena-

derde Marktwaarde (BMW) van de portefeuille aanzienlijk gedaald
(€52,5 miljoen ten opzichte van € 98,3 miljoen op 1 januari 202'l). Dit resultaat is

gunstig voor de NOM, omdat de stille reserves uitgedrukt in de BMW nu daad-
werkelijk zijn gerealiseerd en zijn omgezet in 'harde'euro's. Voor de provinciale

aandeelhouders is het effect minder gunstig, omdat de aankoopprijs van de aan-
delen in de NOM mede gebaseerd was op de stille reserves die de NOM had. Ove-
rigens hebben de provincies, bij het aankopen van de aandelen van de NOM,

compensatieafspraken met het Rijk gemaakt mochten de opbrengsten lagere uit-
vallen dan de destijds berekende BMW. Deze afrekening zal eind 2021 afgerond
worden en na ontvangst van de definitieve jaarcijfers over 2021 kunnen wij pas

beoordelen of ons totale aandelenpakket in de NOM per jaareinde bijgesteld
moet worden.

ln de eerste helft van 2021 heeft de NOM ook de laatste aanvragen van de Co-

rona Overbruggingslening (COL) behandeld. De COL is een instrument van het
Rijk en werd uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. ln

2021 zijn nog 18 aanvragen goedgekeurd. De mogelijkheid om een COL aan te
vragen is inmiddels gesloten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen

1. Rapportage NOM lnvesteren Q22021
2. Rapportage MKB Fonds Drenthe Q22021
3. MKB Fonds Drenthe: leeswijzer
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1 Inleiding 

In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de Investeringsactiviteiten over de periode 1 januari 
tot en met 30 juni 2021. De portefeuille is opgebouwd uit twee onderdelen: 
 Groei- & Overnamefonds (G&O) en 
 Innovatie- en Aanjaagfonds (IAF); 
Daarnaast zijn de activiteiten van Fonds Support Noord opgenomen en wordt de COL-portefeuille 
toegelicht. 
 
 

1.1 Algemeen 
 

  

 
Het eigen vermogen van NV NOM per 30 juni 2021 bedraagt  ruim  
€ 120,1 miljoen.  
 
Tot en met juni 2021 zijn 12 financieringen verstrekt. Het gefinancierde bedrag 
bedraagt € 1.705k, waarvan € 68k middels herstructurering.  
In de vergelijkbare periode 2020 zijn 22 financieringen verstrekt. Het gefinancierde 
bedrag bedroeg toen ruim € 3,1 miljoen, waarvan € 145k middels herstructurering. 
Het uitstaand bedrag aan financieringen per 30 juni 2021 bedraagt ruim  
€ 47,1 miljoen. Dit is verdeeld over 76 ondernemingen (gemiddeld € 621k per 
onderneming). 
 

Overzicht belangrijkste kerngetallen per 30 juni 2021

Totaal Totaal 2020
Aantal uitzettingen 12                38                        
Bedrag uitzettingen (x € 1.000,-)* 1.705           6.951                   

Aantal bedrijven in portefeuille 76                81                        

Boekw aarde portefeuille (x € 1.000,-) 29.632         32.275                 
Benaderde marktw aarde portefeuille (x € 1.000,-) 52.578         98.289                 
Resultaat (voor kosten) (x € 1.000,-) 45.145         6.621                   
In bedrijf  (x € 1.000,-) 47.199         52.540                 

Werkgelegenheid in portefeuille (FTE's) 2.102           2.216                   
Mutatie w erkgelegenheid in portefeuille (FTE's) -114             64                        
* 2020 uitzetting is € 1.396k aan conversie/herstructurering, 2021: 68k.
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Het portefeuilleresultaat (het resultaat van rentebaten, ontvangen dividenden, 
verkopen van participaties en mutatie voorzieningen) bedraagt  
€ 45,1 miljoen positief. De boekwaarde van de portefeuille per 30 juni 2021 is ruim  
€ 29,6 miljoen (1 januari 2021: € 32,3 miljoen). De benaderde marktwaarde (hierna: 
BMW) van de portefeuille per 30 juni 2021 is ruim € 52,5 miljoen (1 januari 2021:  
€ 98,3 miljoen). Hiervan heeft € 42,8 miljoen betrekking op aandelenkapitaal  
(1 januari 2021: 88,2 miljoen). 
 
In het eerste halfjaar van 2021 heeft NOM haar aandelenbelang bij twee 
ondernemingen in het geheel verkocht. Daarnaast heeft NOM een deel van haar 
aandelenbelang bij één onderneming verkocht. Deze deelverkoop is 
verantwoordelijk voor het positieve resultaat en de aanzienlijke daling van de BMW. 
Deze deelneming heeft in de media tot de nodige aandacht geleid. Verder heeft 
NOM van drie voormalige portefeuillebedrijven nog een totaalbedrag van € 110k 
ontvangen. 
 
Het team van Investeren bestaat per 30 juni 2021 uit 17,0 fte. 
- Afdelingsmanager    1,0 fte 
- Investment manager NOM   8,0 fte 
- Investment manager derden fondsen  7,5 fte 
- Manager Regionale Fondsen   0,5 fte 
 
Per 31 juli a.s. zal een Investment manager derden fondsen (0,8 fte) de NOM 
verlaten. De ontstane vacature zal ingevuld worden door doorstroming van een 
medewerker vanuit Flinc per 1 september a.s. Daarnaast zijn er twee vacatures 
opengesteld voor uitbreiding van het team Investment managers NOM. Deze zullen 
per 1 augustus a.s. worden ingevuld door doorstroming van twee investment 
analisten, nu werkzaam bij FSN. 
 

  

53%

9%

38%

Portefeuille (76

bedrijven)

AK + Lening Mezzanine Leningen
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De Investeringscommissie heeft in het eerste halfjaar van 2021 vier maal vergaderd.  
Er zijn zes investeringsvoorstellen en één exitvoorstel besproken. Het IC heeft op 
deze voorstellen positief geadviseerd. De adviezen zijn door de directie gevolgd. 
 
De Raad van Commissarissen is in het eerste halfjaar jaar zes keer bijeen (vier 
reguliere vergaderingen, één evaluatie en één inspiratie). Daar zijn geen voorstellen 
besproken. 

 
De directie van de NOM heeft binnen haar mandaat goedkeuring verleend aan drie     
investeringsvoorstellen. Eén van deze investeringsvoorstellen is inmiddels per 30 juni 
geformaliseerd. 
 
 

1.2 Werkgelegenheid 
 

 

 

1.3 Fonds Support Noord 
 
Het team van Fonds Support Noord bestaat per 30 juni 2021 uit 7,1 fte. 
- Afdelingsmanager  1,0 fte 
- Investment analist  2,8 fte 
- Specialist leningen  1,0  fte 
- Projectmedewerker  2,3 fte  
 
 
Per 1 januari 2021 is aan het team van FSN de functie Specialist Leningen 
toegevoegd. De werkzaamheden bestaan uit het beheren van diverse leningen 
portefeuilles (COL, de Ondernemersimpuls 2.0 leningen (FOM) en de 
Startersleningen (FOM)). Deze functie is ingevuld door interne doorstroming van 

Directe werkgelegenheid in fte's

# aanvang # per # per
 financiering 1-jan-21 30-jun-21

1.473             2.152             2.216        
2                    62             

 Subtotaal  1.475            2.152            2.278       

63                  176           
 Totaal 1.412             2.102        

690                

In portefeuille per 1 januari 2021
Nieuw e ondernemingen/mutatie bestaande port. 2021

Realisatie uit port. vanaf 2021

 GROEI DIRECTE FTE'S: 
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een Projectmedewerker. De ontstane vacature van Projectmedewerker (1 fte) is in 
het tweede kwartaal van 2021 ingevuld middels een detacheringsovereenkomst. 
Daarnaast is het aantal fte bij Investment analist uitgebreid als gevolg van tijdelijke 
vervanging in verband met zwangerschapsverlof uitgebreid met 0,8 fte. 
Per 1 augustus a.s. zullen twee Investment analisten de overstap maken naar 
Investment Manager. De ontstane vacatures zullen naar verwachting in het derde 
kwartaal worden ingevuld. 
 
In het eerste halfjaar 2021 heeft NOM, via de regionale fondsen die voor derden 
worden beheerd (volledig fondsbeheer), een investeringsniveau van € 4,6 miljoen in 
cash gerealiseerd. Het aantal bedrijven waarbij NOM via deze fondsen betrokken is, 
bedraagt 107 Hierbij is geen rekening gehouden met de investeringen die door de 
fondsen waarin IFG participeert, zijn gedaan (indirecte financieringen) en de OIF 
portefeuille bij FOM die per 2018 is overgenomen van de Kredietbank (uitfaseren).  

 
 

  
 
 
In Q1 heeft RVO positief geadviseerd over het Netherlands Enabling 
Watertechnology (NEW). Het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) Fonds 
heeft een investeringsbudget van € 5,7 miljoen, waarvan 90% door RvO wordt 
gefinancierd en de overige 10% van andere private partijen (Rabobank, 
SKion/Paques, PMH, Stichting Bison en RUG Houdstermij.) komt. Het NEW fonds 
gaat zich richten op vroege fase kennisstarters vóór commerciële verkoop. Het 
fonds is op 29 juni jl. formeel opgericht. NOM gaat het fondsbeheer uitvoeren, 
hiervoor zullen de diensten van FSN en 0,2 fte investment management ingezet 
worden. 

  

Adm. Beheer
FOM Groeifonds IFG MKBFD Subtotaal G-Force Totaal

Aantal uitzettingen 2021 11                        4                          4                          4                          23                 -                       23                 

Bedrag uitzettingen (x € 1.000,-) 1.315                   675                      1.855                   750                      4.595            -                       4.595            

Aantal commitments 2021 6                          3                          2                          1                          12                 -                       12                 

Bedrag gecommitteerd (x € 1.000,-) 900                      450                      7.000                   75                        8.425            -                       8.425            

-                

Aantal bedrijven in portefeuille *) 34                        33                        10                        30                        107               8                          115               

In bedrijf  (x € 1.000,-) 8.686                   20.901                 19.218                 4.772                   53.577          778                      54.355          

*) exclusief 9 ondernemingen uit OIF1 portefeuille FOM

Volledig fondsbeheer
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1.4 COL 
 
In de drie blokken van 2021 zijn 18 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag 
van ruim € 3,2 miljoen. Per 30 juni zijn alle aanvragen ook daadwerkelijk uitbetaald. 
NOM was bij zeven aanvragen al betrokken middels haar eigen fondsen en/of de 
door haar beherende fondsen. 
 
Voor een landelijk uniform beheer van de COL is wekelijks een Beheergroep-
overleg. Namens NOM heeft de Specialist Leningen hier zitting in. De eerste 
reguliere aflossingen (inclusief rente) zijn per 30 juni jl. binnengekomen. Per 30 juni 
2021 is er voor een bedrag van 612k aan aflossingen ontvangen. 
Van de gefactureerde rente ad € 211k is € 14,7k binnengekomen per 30 juni. Een 
gedeelte is conform de overeenkomst uitgesteld en een ander gedeelte is door 
foutieve incassomachtiging per 30 juni niet binnengekomen (dit is inmiddels voor 
het grootse gedeelte betaald in juli). 
 
Van twee ondernemingen is in het eerste halfjaar 2021 afscheid genomen (één 
lening vervroegd afgelost en één lening is kwijtgescholden vanwege liquidatie per  
1 juli). Van één onderneming wordt naar verwachting binnenkort het faillissement 
uitgesproken. Bij een aantal ondernemingen zijn afspraken gemaakt over 
opschorting van de aflossingen danwel het uitstellen van de rente.  
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2 Financieel 

 

 
De vijf grootste rente leningen u/g bedragen € 316k. Hiervan is € 138k ontvangen 
en € 178k bijgeschreven. Bij één onderneming is bij het aangaan van de 
financieringsovereenkomst een meerjarige afspraak gemaakt over het bijschrijven 
van de rente. Over het eerste halfjaar bedraagt deze bijschrijving € 145k.  
 
Onder de post dividend is het tot en met juni 2021 ontvangen dividend ad € 722k 
opgenomen van één onderneming.  
 
Op de desinvesteringen is een positief resultaat verkoop participaties gerealiseerd 
van totaal ruim € 42,9 miljoen. Dit betreft de deelverkoop, zoals eerder gemeld, van 
één onderneming, een gehele verkoop van één portefeuillebedrijf en een bedrag 
van € 110k van drie voormalige portefeuillebedrijven. Daarnaast is er nog een 
portefeuillebedrijf in zijn geheel verkocht; hier is geen winst gerealiseerd, alleen een 
vrijval van een voorziening. 
 
Per 30 juni 2021 is er per saldo € 735k vrijgevallen op voorzieningen binnen de 
portefeuille. Zie ook H4. 

  

Portefeuilleresultaat (x € 1.000,-)

Realisatie Begroting Begroting Prognose
Rente leningen 748                       925                    1.850                         1.850                 
Dividend 722                       300                    600                            722                    
Resultaat verkoop participaties 42.925                  1.600                 3.200                         45.678               
Provisies 15                         -                         -                                 -                         
Voorziening 735                       -1.550                -3.100                        -3.100                
Resultaat voor kosten NOM Finance 45.145                  1.275                 2.550                         45.150               

31 december 202130 juni 2021
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3 Boekwaarde portefeuille 

 

 

 

3.1 Benaderde marktwaarde 
 
De BMW per 30 juni 2021 bedraagt ruim € 52,5 miljoen (1 januari 2021:  
€ 98,3 miljoen). Hiervan heeft € 9,7 miljoen betrekking op de leningenportefeuille. 
De stille reserve op aandelenparticipaties in portefeuille bedraagt ruim  
€ 22,9 miljoen (1 januari 2021: € 66,0 miljoen).  
 

 

G&O IAF Totaal
Stand per 1 januari 2021 29.973       2.302           32.275         
Bij:
Investeringen 1.630         75                1.705           
Dividendbijschrijvingen -                -                   -                   
Rentebijschrijvingen 583            165              748              

2.213         240              2.453           
Af:
Desinvesteringen 2.968         -                   2.968           
Aflossingen 2.035         225              2.261           
Ontvangen bijgeschreven dividenden -                -                   -                   
Ontvangen rentetermijnen 464            137              601              
Voorzieningen -745          10                -735             

4.723         372              5.096           

Stand per 30 juni 2021 27.463       2.169           29.632          
Aandelenkapitaal 17.767       75                17.842         
Cumulatief preferente aandelen 2.060         -                   2.060           
Leningen 7.636         2.094           9.730           
Stand per 30 juni 2021 27.463       2.169           29.632         

BMW
Stand per 1 januari 2021 95.988       2.302           98.289         
Stand per 30 juni 2021 50.409       2.169           52.578         
Mutatie -45.579     -133             -45.711        

Aandelenkapitaal 40.788         
Cumulatief preferente aandelen 2.060           
Leningen 9.730           
Stand per 30 juni 2021 52.578         

Verloop waarde t/m 30 juni 2021 (x € 1.000,-)

Opbouw stille reserve 30 juni 2020 BMW Boekwaarde Stille reserve Bedrijven

 

Bedrijven met stille reserve 34.716                     11.770                   22.946                    9                         

Bedrijven met boekw aarde en BMW = nihil -                           -                        -                          25                       

Bedrijven zonder stille reserve 17.862                     17.862                   -                          42                       

52.578                     29.632                   22.946                    76                       
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3.2 Investeringen 
 

 

 
Er zijn tot en met juni 2021 83 leads behandeld (waarvan 50 nieuw in 2021) bij 
Investeren. Per eind juni zijn: 
- 49 leads onderhanden, waarvan vijf in contactfase en zeventien in onderzoek. 
- 33 leads zijn geannuleerd; 
en 1 lead is geformaliseerd; 
 
Van de 33 geannuleerde leads zijn: 
- 9 leads ingetrokken,  
- 14 leads afgewezen, 
- 3 leads doorverwezen en van 
- 7 is niets meer vernomen. 

 
De redenen voor afwijzingen waren onder meer kwaliteit business case (57%), 
uitgesloten sector (29%), niet innovatief (7%) en buiten regio (7%). 

 

3.3 Desinvesteringen en aflossingen 
 

 

 
Er is tussen 1 januari en 30 juni ruim € 2,2 miljoen aan aflossingen in cash 
ontvangen. Op de leningen is € 68k geconverteerd naar aandelen. 
 

2020

G&O IAF Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-)
Nieuw -                1                  1                  75                    9                        2.228                 
Conversie -                -                   -                   -                       -                        -                         
Uit commitment 7                -                   7                  1.019               13                      2.186                 
Uitbreiding 3                -                   3                  542                  11                      1.142                 
Herstructurering 1                -                   1                  68                    5                        1.396                 

11              1                  12                1.705               38                      6.952                 

Aantal verstrekte financieringen t/m 30 juni 2021

G&O IAF Totaal 2020
Aflossingen 7                1                  8                          4                      
Desinvesteringen 2                -                   2                          6                      
Faillissement -                -                   -                           1                      
Kw ijtscheldingen -                2                  2                          3                      
Liquidaties -                1                  1                          7                      
Herstructurering 1                -                   1                          2                      

10              4                  14                        23                    

Aantal financieringen uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2021
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4. Voorzieningen 

Tot en met 30 juni 2021 is € 735 vrijgevallen aan voorzieningen 
(waardevermeerdering leningen € 896k en waardevermindering aandelenkapitaal  
€ 161k). 
 
In totaal is er op de portefeuille per 30 juni € 19,2 miljoen voorzien op een 
boekwaarde voor voorziening van € 47,2 miljoen, hetgeen betekent dat 40,7% is 
voorzien (ultimo 2020: 43,2%).  
 
Er zijn 6 ondernemingen waarbij de totale uitstaande positie meer dan € 2,5 miljoen 
is. De totale uitstaande positie van deze ondernemingen bedraagt ruim  
€ 18,7 miljoen, hiervan is 22,6% voorzien. 
 
Het aantal ondernemingen met een totale uitstaande positie van meer dan € 1 
miljoen en die voor 50% of meer voorzien zijn, bedraagt 6. De totale uitstaande 
positie van deze ondernemingen bedraagt ruim € 10,6 miljoen. Hiervan is 94,0% 
voorzien. 
 

 

 
    

Verloop risicoclassificatie-indeling in aantallen

2020 2021-06
A 8                        5                    
A- 9                        13                  
B 5                        4                    
B- 8                        4                    
C 7                        10                  
C- 15                      11                  
D 30                      29                  

82                      76                  

Verloop risicoclassificatie-indeling (x € 1.000,-)

2020 2021-06
A 9.106                 5.334             
A- 6.443                 10.852           
B 1.133                 562                
B- 5.301                 5.287             
C 4.323                 4.629             
C- 14.343               9.385             
D 11.891               11.150           

52.540               47.199           
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5 Boekwaarde en resultaat per subcategorie 

5.1 Topsectoren 

 

 

 
 
 

Aantal portefeuille-ondernemingen per topsector per 30 juni 2021

Agrofood
3%

Chemie
11%

Creatieve 
indust
18%

Energie
7%

High Tech
23%

ICT
7%

Life 
Sci.&Health

13%
Logistiek

4%

Overig
11%

Tuinb + 
uitg.mat

3%

G&O IAF Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-)
Agrofood -                -                   -                           -                       -                        -                         
Chemie 4                -                   4                          533                  8                        1.307                 
Creatieve indust 1                1                  2                          238                  8                        518                    
Energie 2                -                   2                          550                  4                        1.700                 
High Tech 1                -                   1                          38                    7                        734                    
ICT -                -                   -                           -                       1                        10                      
Life Sci.&Health 1                -                   1                          244                  5                        1.641                 
Logistiek -                -                   -                           -                       2                        56                      
Tuinb + uitg.mat -                -                   -                           -                       1                        175                    
Water -                -                   -                           -                       1                        15                      
Overig 2                -                   2                          103                  1                        797                    

11              1                  12                        1.705               38                      6.953                 

2020Investeringen per sector t/m 30 juni 2021
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Aantal financieringen per sector uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2021

G&O IAF Totaal Totaal 2020
Agrofood -                -                   -                           -                       
Chemie 4                -                   4                          1                      
Creatieve indust -                -                   -                           5                      
Energie -                -                   -                           -                       
High Tech 1                3                  4                          5                      
ICT -                -                   -                           -                       
Life Sci.&Health 2                -                   2                          2                      
Logistiek -                -                   -                           -                       
Tuinb + uitg.mat 2                -                   2                          -                       
Water -                -                   -                           1                      
Overig 1                1                  2                          9                      

10              4                  14                        23                    

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) per sector per 30 juni 2021

1 januari
G&O IAF Totaal

Agrofood 421            200              221                      421                  
Chemie 9.135         7.979           245                      8.224               
Creatieve indust 2.784         1.869           1.102                   2.971               
Energie 1.981         2.195           286                      2.482               
High Tech 15.332       13.721         798                      14.518             
ICT 476            273              166                      438                  
Life Sci.&Health 10.662       6.904           175                      7.079               
Logistiek 2.314         1.899           381                      2.281               
Tuinb + uitg.mat 1.765         1.250           175                      1.425               
Water 454            273              171                      444                  
Overig 7.217         6.916           -                           6.916               

52.540       43.479         3.720                   47.199             

30 juni 2021
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5.2 Type aanvragen 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Aantal portefeuille-ondernemingen per type aanvraag per 30 juni 2021

Expansie
33%

MBI
1%

MBO
3%

Overname
1%

Starter
46%

Turnaround
1%

Herstructurering
0%

(Pre-)Seed
15%

G&O IAF Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-)
Expansie 1                -                   1                  38                      5                        348                    
MBI -                -                   -                   -                         1                        797                    
MBO -                -                   -                   -                         2                        1.400                 
Overname -                -                   -                   -                         -                        -                         
Starter 7                1                  8                  1.504                 23                      4.048                 
Turnaround -                -                   -                   -                         -                        -                         
(Pre-)Seed 3                -                   3                  163                    7                        359                    

11              1                  12                1.705                 38                      6.952                 

Investeringen per type aanvraag t/m 30 juni 2021 2020

Aantal financieringen per type aanvraag uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2021

G&O IAF Totaal Totaal 2020
Expansie 4                1                  5                  10                    
MBI -                -                   -                   -                       
MBO 4                1                  5                  -                       
Overname -                -                   -                   -                       
Starter 1                2                  3                  13                    
Turnaround -                -                   -                   -                       
Herstructurering -                -                   -                   -                       
Conversie -                -                   -                   -                       
(Pre-)Seed 1                -                   1                  -                       

10              4                  14                23                    
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5.3 Provincies 

 

 
 
 

 
 

 

Aantal portefeuille-ondernemingen per provincie per 30 juni 2021

20%
42%

27%
58%

Drenthe
20%

Fryslân
25%

Groningen
55%

G&O Aanjaag Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-) Totaal
Totaal bedrag 

(x € 1.000,-)
D -                -                   -                           -                       5                        1.145                 
F 2                -                   2                          200                  7                        780                    
G 9                1                  10                        1.505               26                      5.026                 

11              1                  12                        1.705               38                      6.951                 

Investeringen per provincie t/m 30 juni 2021 2020

G&O Aanjaag Totaal 2020
D 1                1                  2                          1                      
F 4                2                  6                          3                      
G 5                1                  6                          19                    

10              4                  14                        23                    

Aantal financieringen per provincie uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2021
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Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) DRENTHE per sector per 30 juni 2021

1 januari 2021
G&O IAF Totaal

Agrofood 221                   -                   221                      221                  
Chemie -                        -                   -                           -                       
Creatieve indust 175                   -                   175                      175                  
Energie 994                   930              -                           930                  
High Tech 6.944                6.384           -                           6.384               
ICT 28                     -                   18                        18                    
Life Sci.&Health 440                   360              81                        441                  
Logistiek -                        -                   -                           -                       
Tuinb + uitg.mat -                        -                   -                           -                       
Water 354                   273              71                        344                  
Overig 785                   652              -                           652                  

9.943                8.600           567                      9.166               

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) FRYSLÂN per sector per 30 juni 2021

1 januari 2021
G&O IAF Totaal

Agrofood 200                   200              -                           200                  
Chemie 1.605                -                   -                           -                       
Creatieve indust 621                   544              208                      752                  
Energie 186                   -                   186                      186                  
High Tech 1.256                935              143                      1.079               
ICT 273                   273              -                           273                  
Life Sci.&Health 93                     -                   94                        94                    
Logistiek 2.008                1.599           381                      1.981               
Tuinb + uitg.mat -                        -                   -                           -                       
Water 100                   -                   100                      100                  
Overig 713                   630              -                           630                  

7.055                4.182           1.112                   5.294               

Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) GRONINGEN per sector per 30 juni 2021

1 januari 2021
G&O IAF Totaal

Agrofood -                        -                   -                           -                       
Chemie 7.530                7.979           245                      8.224               
Creatieve indust 1.988                1.324           719                      2.044               
Energie 800                   1.265           100                      1.365               
High Tech 7.131                6.401           654                      7.055               
ICT 175                   -                   148                      148                  
Life Sci.&Health 10.128              6.544           -                           6.544               
Logistiek 306                   300              -                           300                  
Tuinb + uitg.mat 1.765                1.250           175                      1.425               
Water -                        -                   -                           -                       
Overig 5.719                5.634           -                           5.634               

35.542              30.698         2.041                   32.739             
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6 Vrije ruimte 

 
De beschikbare vrije ruimte per 30 juni 2021 bedraagt € 14,5 miljoen. In totaal zijn er 
25 ondernemingen uit de vrije ruimte gefinancierd met een totaal 
investeringsvolume van € 14,4 miljoen. In het eerste halfjaar van 2020 is één 
onderneming uit de vrije ruimte gefinancierd. 

  



 

N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 
Bezoekadres Paterswoldseweg 810 9728 BM Groningen 
Postadres Postbus 424, 9700 AK Groningen  
T (050) 521 44 44 E info@nom.nl I www.nom.nl 

 

 

 

 

 

 
Colofon 

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de 
NOM:   
 
Een abonnement op de NOMMER 
U kunt zich via nom.nl gratis inschrijven voor een abonnement op de NOMMER, het 
magazine van de NOM voor relaties en iedereen die geïnteresseerd is in de 
economische ontwikkelingen, de ondernemersgeest en het leven en werken in 
Groningen, Friesland en Drenthe.  
 
Volg ons overal  
Via nom.nl kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U vindt hier ook de linkjes 
om ons te volgen op Twitter en LinkedIn.  
 
Op zoek naar financiering voor uw bedrijf?  
Doe de NOM-financieringscheck op nom.nl. Beantwoord enkele simpele vragen om 
snel te achterhalen of u eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.  
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1. Verslag 
 

In deze rapportage wordt een toelichting gegeven op de portefeuille en resultaten van MKB 
Fonds Drenthe (hierna: MKB F. Drenthe) van 2021. In het eerste kwartaal is als separaat 
document een “Leeswijzer” toegevoegd waarin definities en formules zijn opgenomen. 
 

 
 
Algemeen 
 
Het tweede kwartaal laat over de brede linie een gelijk beeld zien als in het eerste. Een grote 
groep ondernemingen houdt nog steeds pas op de plaats en wacht af. Anderen zetten 
voorzichtig aan stappen richting groei en herstel. Hoewel we merken dat ondernemers wel 
weer de blik vooruit willen gaan leggen, vertaalde zich dat in het tweede kwartaal niet in de 
verwachte toename van het aantal financieringsaanvragen; deze steeg licht ten opzichte van 
de eerste drie maanden van 2021.  
 
Voor het realiseren van onze ambitieuze investeringsdoelstellingen moet de omvang van de 
financieringsaanvragen (leads) harder groeien. We hebben echter al een goed gevulde pijplijn, 
die naar verwachting in het tweede halfjaar tot een aantal mooie nieuwe financieringen zullen 
leiden. 
 
In tegenstelling tot de traditionelere financiers, neemt de financieringsbereidheid vanuit andere 
bronnen toe. Uit onderzoek van Startup Delta (juli 2021) blijkt zelfs dat het investeringsniveau 
voor Nederlandse startups in de eerste helft van 2021 net zo hoog was als in 2019 en 2020 bij 
elkaar. De trend herkennen wij overigens niet voor onze regio; de met name buitenlandse 
fintech investeerders weten de weg naar Noord-Nederland niet of nauwelijks te vinden. De 
economische situatie lijkt dus te stabiliseren, maar blijft fragiel.  
Zoals elk halfjaar hebben we ook per 30 juni alle portefeuille-ondernemingen gewaardeerd 
middels ons systeem Fista, en zijn ook de risicoclassificaties geactualiseerd.  Uit de analyses 
komt een beeld naar voren dat overeenkomt met bovenstaande, maar ook met de uitkomsten 
per ultimo 2020. Twee ondernemingen zijn de weg omhoog weer ingeslagen. Dit heeft geleid 
tot een vrijval van eerder getroffen voorzieningen.  
 

Overzicht belangrijkste kerngetallen per 30 juni 2021

D.I.F. D.O.F. Totaal
Aantal uitzettingen -                              4                      4                           
Bedrag uitzettingen (x € 1.000,-) -                              750                  750                       
Aantal commitments -                              1                      1                           
Bedrag gecommitteerd (x € 1.000,-) -                              75                    75                         

Aantal bedrijven in portefeuille 7 23 30                         

Boekwaarde portefeuille (x € 1.000,-) 235                         3.651               3.886                    
Actuele waarde portefeuille (x € 1.000,-) 235                         3.651               3.886                    
In bedrijf (x € 1.000,-) 554                         4.219               4.772                    
Resultaat (x € 1.000,-) 31                         

Mutatie werkgelegenheid
bestaande portefeuille (FTE'S) -4                            10                    6                           
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Om MKB F. Drenthe bij een bredere doelgroep bekend te maken, zijn we in Q1 gestart met 
het opzetten en uitvoeren  van een marketingcampagne. De marketingcampagne moet 
zichtbaarheid van het fonds vergroten. De doelstelling is om de zichtbaarheid en 
naamsbekendheid  uiteindelijk om te zetten naar contactmomenten en vooral naar meer en 
kwalitatief interessante leadconversies.  
Via social media en LinkedIn, hebben we inmiddels de eerste stappen gezet.  Het effect op de 
eigen LinkedIn pagina van MKB F. Drenthe is inmiddels zichtbaar; een groei met 280 volgers 
in Q2 tot een totaal van 549 volgers. Wij zien ook een positief effect door de groei van het 
aantal directe contactmomenten. Daarnaast zijn de banden met “Ik ben Drentse Ondernemer” 
(IBDO) verder aangehaald; het aantal doorverwijzingen van en naar IBDO neemt toe. 
 
In april is tijdens de AvA het jaarverslag 2020 door de aandeelhouder vastgesteld en is 
decharge aan RvC en directie verleend. Voorafgaand aan de AvA, heeft de RvC de 
jaarrekening en het jaarverslag formeel goedgekeurd. Daarnaast is vanuit de RvC en directie 
van MKB F. Drenthe tijdens de AvA gewezen op de beschikbare liquiditeiten bij het fonds. Bij 
de aandeelhouder is een voorstel voor Provinciale Staten in voorbereiding om de omvang van 
het fonds uit te breiden door middel van een lening van de provincie Drenthe. Wij hopen op 
een snelle besluitvorming hieromtrent om ook richting ondernemingen actief te kunnen blijven 
acteren en daarmee een gedwongen (tijdelijke) leadstop kunnen voorkomen. 
 
In het tweede kwartaal zijn de RvC en directie, naast de AvA, één maal bijeengekomen om de 
voorlopige halfjaarcijfers en de stand van zaken te bespreken.  
 
Directie en IC zijn in het tweede kwartaal van 2021 één keer bijeengekomen. Bij deze 
vergadering zijn geen investeringsvoorstellen besproken, maar is de algemene stand van 
zaken van het MKB F. Drenthe toegelicht. Daarnaast is het concept rooster van aftreden van 
de IC besproken. Deze zal in Q3 aan de aandeelhouder worden voorgelegd. 
 
Er is in het tweede kwartaal één nieuwe onderneming aan de portefeuille toegevoegd: Tiny 
Parks Drenthe. Bij recreatiepark De Reeënwissel in Hoogersmilde zullen 16 tiny houses 
gerealiseerd gaan worden. De ambitie voor de komende jaren is om het (franchise)concept 
landelijk uit te rollen. Vanuit het MKB F. Drenthe hebben we aangegeven dat Drenthe, passend 
bij de provinciale speerpunten, hier een mooie voortrekkersrol in kan spelen. Hiervoor hebben 
we bij de onderneming ook al suggesties aangedragen. De tiny houses worden circulair 
gebouwd. 
Binnen de portefeuille van MKB F. Drenthe richten veel ondernemingen zich naast directe 
werkgelegenheid, op bredere maatschappelijke uitdagingen. Te denken valt o.a. aan het 
ondersteunen van mensen bij een terugkeer op de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, 
leefbaarheid, voedseltransitie, ontwikkeling van kinderen etc. 
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2. Financiële informatie 
 
Financiële samenvatting 
 
 BALANS WINST- EN VERLIESREKENING KASSTROOMOVERZICHT
MKB F. Drenthe MKB F. Drenthe MKB F. Drenthe

2020 2021 2020 2021 2020 2021
ACTIVA -R Q2 -R Q2 -R Q2

Omzet
Stand 1 januari 4.643.986 3.518.405 Renteopbrengsten leningen u/g 352.971 168.201 Bedrijfsresultaat -1.147.815 31.305
Investering 300.000 750.000 Dividendopbrengsten Aanpassingen voor:
Aflossing/desinvestering -564.445 -528.903 Verkoopresultaat 1.724    Voorziening fin. vaste activa 904.183 -129.848
Rentebijschrijving 352.972 168.201 Provisie Mutatie voorzieningen 0 0
Renteontvangsten -309.925 -151.859 Totaal Omzet 354.695 168.201 Mutaties netto werkkapitaal:
Voorziening/afboeking -904.183 129.848    Debiteuren 0 0
Tot. Financiële vaste activa 3.518.405 3.885.692 Operationele kosten    Overige vorderingen / overl. activa 0 0

Beheervergoeding NOM 517.827 220.810    Crediteuren 19.606 -42.092
Debiteuren Accountantskosten 14.550 15.730    Overige schulden / overl. passiva -8.001 -9.123
Overige vorderingen Kosten RvC / IC 47.187 17.683 Kasstroom uit bedrijfsoperaties -232.027 -149.758
Overlopende activa Overige beheerkosten 18.763 12.521 Vennootschapsbelasting 0 0
Tot. vlottende activa 0 0 Totaal Operationele kosten 598.327 266.744 Buitengewone baten (+) en lasten (-) 0 0

Kasstroom uit operationele activ. -232.027 -149.758
Liquide middelen 5.001.423 4.614.226 Voorziening fin. vaste activa 904.183 -129.848 

Investering -300.000 -750.000
TOTAAL ACTIVA 8.519.828 8.499.918 Bedrijfsresultaat -1.147.815 31.305 Aflossing/desinvestering 564.445 528.903

Saldo rentebijschrijving -43.047 -16.342
2020 2021 Buitengewone baten (+) en lasten (-) Kasstroom uit investeringsactiv. 221.398 -237.439

PASSIVA -R Q1
Financiële lasten (baten = -/-) Mutaties langlopende schulden 0 0

Geplaatst kapitaal 100.000 100.000 Rente rekening courant Saldo ontvangen/betaalde rente r/c 0 0
Agioreserve 13.000.000 13.000.000 Totaal financiële lasten 0 0 Storting/uitkering nominaal en/of agio 0 0
Overige reserves -4.753.127 -4.721.822 Uitkering dividend 0 0
Tot. Eigen vermogen 8.346.873 8.378.178 Resultaat voor belastingen -1.147.815 31.305 Kasstroom uit financieringsactiv. 0 0

Overige langlopende schulden Vennootschapsbelasting Toe-/afname geldmiddelen -10.629 -387.197
Voorzieningen
Tot. Langlopende schulden 0 0 Netto winst -1.147.815 31.305 Rekening courant bank 0 0

Liquide middelen 5.001.423 4.614.226
Rekening courant bank Totaal geldmiddelen 5.001.423 4.614.226
Crediteuren 155.908 113.816 Toe-/afname geldmiddelen -10.629 -387.197 
Overige schulden 17.047 7.924
Overlopende passiva
Tot. Kortlopende schulden 172.955 121.740

TOTAAL PASSIVA 8.519.828 8.499.918
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Boekwaarde en benaderde marktwaarde  
 

 
  
 
Resultaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verloop waarde t/m 30 juni 2021 (x € 1.000,-)

D.I.F. D.O.F. Totaal
Boekwaarde 1 januari 2021 263                         3.255               3.518                    
Bij:
Investeringen -                              750                  750                       
Investeringen door conversie -                              -                       -                            
Dividendbijschrijvingen -                              -                       -                            
Rentebijschrijvingen 26                           142                  168                       

26                           892                  918                       
Af:
Desinvesteringen -                              -                       -                            
Aflossingen 29                           500                  529                       
Aflossingen/desinvestering door conversie -                              -                       -                            
Ontvangen bijgeschreven dividenden -                              -                       -                            
Ontvangen rentetermijnen 22                           130                  152                       
Voorzieningen 3                             -133                 -130                      

54                           496                  551                       

Boekwaarde 30 juni 2021 235                         3.651               3.886                    
 

Aandelenkapitaal -                              698                  698                       
Cumulatief preferente aandelen -                              -                       -                            
Leningen 235                         2.953               3.188                    
Boekwaarde 30 juni 2021 235                         3.651               3.886                    

Totaal
Actuele waarde 1 januari 2021 263                         3.255               3.518                    
Actuele waarde 30 juni 2021 235                         3.651               3.886                    
Mutatie -28                          395                  367                       

Resultaat (x € 1.000,-)

Realisatie Begroting Begroting Prognose
Rente leningen u/g 168                         248                  496                       420                    
Dividend -                              -                       -                            -                         
Resultaat verkoop participaties -                              -                       -                            -                         
Provisies -                              -                       -                            
Portefeuilleresultaat vóór kosten 168                         248                  496                       420                    
Kosten 267                         342                  685                       550                    
Portefeuilleresultaat na kosten -99                          -94                   -189                      -130                   
Mutatie voorziening 130                         -207                -413                     -100                   

Resultaat na voorziening 31                           -301                -602                     -230                   

30 juni 2021 31 december 2021
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Liquiditeit 
 

 

 
 
Investeringen 
 

 

 
 
Aflossingen 
 
In het eerste halfjaar van 2021 is € 529k aan aflossingen ontvangen van 21 
bedrijven.  
 

 
Exits 
 

 
 
 

Totaal
Gestort door Provincie Drenthe 13.100
AF:
Geïnvesteerd 10.300
Openstaand commitment 765
Kosten 3.354

14.419

-1.319
BIJ
Provisie 25
Ontvangen rente 1368
Aflossing en desinvestering 3.655

5.047

Totaal beschikbaar 3.728

Verloop beschikbaar gestelde gelden per 30 juni 2021 (x € 1.000)

Aantal verstrekte financieringen t/m 30 juni 2021

D.I.F. D.O.F. Totaal
Totaal bedrag (x 

€ 1.000,-)

Nieuw -                              2                      2                           500                    
Conversie -                              -                       -                            -                         
Uit commitment -                              -                       -                            -                         
Uitbreiding -                              2                      2                           250                    
Herstructurering -                              -                       -                            -                         

-                              4                      4                           750                    

Aantal financieringen uit portefeuille gelopen t/m 30 juni 2021

D.I.F. D.O.F. Totaal
Aflossingen -                              1                      1                           
Desinvesteringen -                              -                       -                            
Faillissement -                              2                      2                           
Kwijtscheldingen -                              -                       -                            
Liquidaties -                              -                       -                            
Conversie -                              -                       -                            
Herstructurering -                              -                       -                            

-                              3                      3                           
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Voorzieningen 
 
In het eerste halfjaar van 2021 is € 130k vrijgevallen aan voorzieningen. 
 

 

 

 

 
De voorziening heeft voor € 355k betrekking op achtergestelde leningen (drie bedrijven) en 
voor € 532k op aandelenkapitaal (twee bedrijven).  
 
 
 
 
 
 
 
 

81,4%

18,6%

Verdeling bruto subtotaal in bedrijf

Subtotaal in bedrijf Voorzieningen

€3.885.690,93 

€4.772.419,59 

€886.728,66 

€-

€1.000.000,00 

€2.000.000,00 

€3.000.000,00 

€4.000.000,00 

€5.000.000,00 

€6.000.000,00 

Boekwaarde Subtotaal in bedrijf Voorzieningen

Voorziening op de boekwaarde
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Risicoprofielen 
 

 

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

 
 
Boekwaarde en resultaat per subcategorie 
 
Topsectoren 

 

 

  

Verloop risicoclassificatie-indeling in aantallen

2020 2021-06
A 2                      2                           
A- 5                      4                           
B 6                      9                           
B- 3                      2                           
C 1                      2                           
C- 9                      8                           
D 4                      3                           

30 30

Verloop risicoclassificatie-indeling (x € 1.000,-)

2020 2021-06
A 529                  390                       
A- 268                  128                       
B 858                  1.449                    
B- 162                  86                         
C 182                  110                       
C- 1.935               2.002                    
D 1.105               608                       

5.040               4.772                    

Investeringen per sector t/m 30 juni 2021

D.I.F. D.O.F. Totaal
Totaal bedrag (x 

€ 1.000,-)

Agrofood -                              -                       -                            -                         
Chemie -                              -                       -                            -                         
Creatieve indust -                              -                       -                            -                         
Energie -                              -                       -                            -                         
High Tech -                              -                       -                            -                         
ICT -                              1                      1                           75                      
Life Sci.&Health -                              1                      1                           175                    
Logistiek -                              -                       -                            -                         
Toerisme+Cultuur -                              1                      1                           400                    
Tuinb + uitg.mat -                              -                       -                            -                         
Water -                              -                       -                            -                         
Overig -                              1                      1                           100                    

-                              4                      4                           750                    
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Aantal ondernemingen per sector per 30 juni 2021
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Totaal uitstaande positie (subtotaal in bedrijf) per sector per 30 juni 2021

1 januari 2021
D.I.F. D.O.F. Totaal

Agrofood 490                         -                       420                       420                    
Chemie 101                         -                       101                       101                    
Creatieve indust -                              -                       -                            -                         
Energie 500                         -                       -                            -                         
High Tech 301                         -                       240                       240                    
ICT 1.059                      16                    1.098                    1.113                 
Life Sci.&Health 482                         -                       666                       666                    
Logistiek -                              -                       -                            -                         
Toerisme+Cultuur 805                         64                    988                       1.052                 
Tuinb + uitg.mat 45                           39                    -                            39                      
Water -                              -                       -                            -                         
Overig 1.257                      435                  707                       1.142                 

5.040                      554                  4.219                    4.772                 

30 juni 2021

Financieringen per type aanvraag uit portefeuille t/m 30 juni 2021

D.I.F. D.O.F. Totaal
Expansie -                              2                      2                           
MBI -                              -                       -                            
MBO -                              -                       -                            
Overname -                              -                       -                            
(Pre-)Seed -                              -                       
Starter -                              1                      1                           
Turnaround -                              -                       -                            
Herstructurering -                              -                       -                            
Conversie -                              -                       -                            
Overig -                              -                       -                            

-                              3                      3                           
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Initiële aanvraag 

 

 
 

 
 

 
Revolverendheid 
 
Op de totaal verstrekte financieringen ad € 10,3 miljoen is tot en met 30 juni 2021 

ontvangen aan rente (€ 1.368k), provisie (€ 25k), aflossingen (€ 3.455k) en verkoop 

van aandelen (€ 200k). Dit staat gelijk aan 49,00%. Na kosten (€ 3.354k) komt dit uit 
op 16,43%.  
 
Note: 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 2021 heeft er één faillissement plaatsgevonden. 
 
 
 
 

Investeringen per type aanvraag t/m 30 juni 2021

D.I.F. D.O.F. Totaal
Totaal bedrag (x 

€ 1.000,-)

Expansie -                              1                      1                           75                      
MBI -                              -                       -                            -                         
MBO -                              -                       -                            -                         
Overname -                              1                      1                           100                    
(Pre-)Seed -                              -                       -                            -                         
Starter -                              2                      2                           575                    

-                              4                      4                           750                    

Aantal ondernemingen per type aanvraag per 30 juni 2021
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3. Niet-financiële informatie 
 
Leads 
 
In 2021 zijn 44 leads behandeld, waarvan 25 nieuw in 2021 zijn ontvangen. Het 
cirkeldiagram geeft de status weer van deze leads per 30 juni 2021. 
 

 

De conversiegraad van lead naar financiering over de gehele looptijd bedraagt 11%. 
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Maatschappelijk rendement 
 

 
 
Bovenstaande tabel is op basis van de gehele looptijd van het MKB F. Drenthe.  
 
Van de tot en met 30 juni 2021 gefinancierde ondernemingen hebben vijf bedrijven 
vastgelegd Intellectueel Eigendom (IE). 
 

 
 
Over de gehele looptijd van het MKB Fonds Drenthe is een multiplier cofinanciering van 4,0 
gerealiseerd.  
Dit betekent dat voor elke € 1,-- die MKB Fonds Drenthe heeft gefinancierd € 3,-- door 
overige financiers aanvullend beschikbaar is gesteld. 
 
 

Directe werkgelegenheid in fte's

# aanvang # per # per Oorspr. 
 financiering 1 januari 2021 30 juni 2021 verwachting

Al in portefeuille per 1 januari 2021 319,7 383,2 373,6 557,0
Nieuwe ondernemingen 2021 15,9 0,0 16,0 0,0
Subtotaal huidige portefeuille 335,6 383,2 389,6 557,0

Realisatie uit port. gehele looptijd 93,0 109,2 132,4 264,0
Totaal 428,6 492,4 522,0 821,0

GROEI DIRECTE FTE'S: 93                      

AANTAL GEFINANCIERDE FTE 522                    

overzicht co-financiers

Bank Marktpartij Informal Overig Totaal
aantal 28                       16                     26                     33                     103                   
bedrag x €1.000,-- 22.527                4.206                3.262                6.306                36.301              



 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. 

 




