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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de
afspraak gemaakt dat u van verbonden partijen in de exploitatiefase het jaar-
verslag ontvangt. ln lijn met deze afspraak en naar aanleiding van uw verzoek in
2020 om u intensiever te betrekken bij de NOM, is eerder ook de halfjaarrappor-
tage 2020 toegestuurd. Het jaarverslag is door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 9 april 2021 goedgekeurd en is voorzien van een goedkeu-
rende controleverklaring van de accountant.

De NOM heeft over het boekjaar 2O2O een positief resultaat behaald van
€ 4,7 miljoen. Naast het verlies over 2019 van € 5,3 miljoen een fors positief
verschil. Over 2019 kwamen de verliezen voort uit o.a. te nemen voorzieningen
en lagere dividendopbrengsten. De oorzaken van het positieve saldo nu zijn de
behaalde winsten bij verkopen, veel meer dividendinkomsten en per saldo is over
2020 een vrijval van de voorzieningen gerealiseerd. De personeelslasten waren in
2020 wel hoger dan in 2019; daartegenover staat deels een hogere beheerver-
goeding. De directie stelt voor om de winst aan de reserves toe te voegen.

De coronacrisis heeft een grote rol gespeeld in 2020 en nog steeds is dat zo. Dit
heeft echter niet tot grote afwaarderingen op participaties binnen de porte-
feuille van de NOM zelf geleid. Halfjaarlijks wordt een waardering van de porte-
feuille van de NOM uitgevoerd en het risicoprofiel van portefeuillebedrijven her-
beoordeeld. Dat is ook eind 2020 gedaan ten behoeve van de jaarrekening. De

eerder uitgesproken verwachting dat directe (negatieve) waarderingseffecten als
gevolg van Covid-19 zich in de tweede helft van 2020 zouden gaan manifesteren,
is vooralsnog niet uitgekomen. ln 2020 is de methodiek van waardebepaling niet
aangepast en is ook niet gekozen voor hêt nemen van een algehele voorziening
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als gevolg van de Covid-19-situatie. Wel is aan tientallen ondernemingen uit de
portefeuille uitstel van betaling van rente en aflossing verstrekt. Veel aandacht is

uitgegaan naar de uitvoering van de Corona Overbruggingslening (COL-

regeling). Vanuit deze regeling zijn 103 aanvragen behandeld en is € 13,2 miljoen
verstrekt aan 53 ondernemingen uit Noord-Nederland.

De stille reserves binnen de NOM zijn in 2020 verder toegenomen; dat is gunstig

ten aanzien van waardering van de aandelen NOM op de balans van de pro-

vincie. Echter, de waardering van de NOM inclusief het eigen vermogen afgezet
tegen de aanschafwaarde van de NOM en de agiostorting die in 2020 is gedaan,

is minder gunstig. Net als vorig jaar dient er een afwaardering plaats te vinden
via een op te nemen voorziening ten laste van de Risicoreserve.

Relatie met provinciaal doel
De inzet van de NV NOM is gericht op het versterken van de economische struc-

tuur in Noord-Nederland door het op de juiste wijze stimuleren van duurzame
winstgevende economische activiteiten in Noord-Nederland. Dat doet de NV

NOM door het tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal, acquisitie, investor
readiness en innovatie. Daardoor draagt de NV NOM bij aan realisatie van de na-

volgende provinciale doelstellingen: het bevorderen van het economisch eco-

systeem en het versterken van projectontwikkeling, business development en de

noordelijke en g rensoverschrijdende econom ische samenwerki ng.

Realisatie doelen 2020
Uit het Jaarverslag 2020 blijkt dat de NV NOM de volgende resultaten heeft be-

haald:
- lnvesteringen: er zijn 52 financieringen verstrekt, waardoor € 18,6 miljoen ge-

investeerd is (inclusief de fondsen die door de NOM beheerd worden);
- lnvestor readiness: er zijn'15 startups geholpen om financiering te verkrijgen.

Deze financieringen bedragen samen € 5,3 miljoen en daarmee worden 131 ar-

beidsplaatsen gecreëerd;
- Business Development: er zijn 10 projecten ontwikkeld die gezamenlijk een

bedrag van € 22,1 miljoen aan investeringen hebben uitgelokt;
- Er zijn 5 acquisitieprojecten geweest. Deze hebben gezorgd voor 97 nieuwe ar-

beidsplaatsen en investeringen van € 149,6 miljoen.
Ondanks de COVID-19-perikelen zijn bijna alle doelstellingen behaald.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Jaarstukken 2020 van de NV NOM

wa/coll.

, secretaris
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Duurzamer - Gezonder
Slimmer - Wendbaarder
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01 Voorwoord Dina Boonstra

"Wendbaarheid in 2020 belangrijker dan ooit"“
Dina Boonstra

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/voorwoord-dina-boonstra?toc_static_id=430
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Groeien begint hier, in crisis en in kansrijke tijden

2020, een bijzonder jaar

2020 was een bijzonder jaar met twee kanten. Als gevolg van de coronapandemie raakten veel ondernemers

in de problemen. Hoewel de bedrijven waarin wij deelnemen over het algemeen niet actief zijn in zwaar

geraakte sectoren zoals de horeca of evenementenbranche, is ook een aantal bedrijven in ons portfolio

geraakt. Met het opschorten van a�ossingen en uitstel van rentebetalingen hebben we deze ondernemers

wat lucht kunnen geven. Daarnaast hebben we in opdracht van het ministerie van EZK, samen met de andere

regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs), Techleap en Invest-NL de Corona-Overbruggingslening

(COL) opgezet. Een overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. De COL is goed

gebruikt in Noord-Nederland: we hebben dertien miljoen euro kunnen verstrekken. 

Tegelijkertijd hebben we veel wendbaarheid gezien. Sommige bedrijven hebben snel hun businessmodel

omgegooid om de crisis het hoofd te bieden. Ook wij hebben ons snel aan moeten passen. Van

vergaderingen tot pitches met ondernemers, het vond allemaal online vanuit huis plaats. We hebben een

enorme slag gemaakt met videobellen, digitalisering van contracten en webinars. Ons adaptief vermogen als

organisatie bleek enorm.

Kansen in crisistijd

We hebben in 2020 gelukkig ook ‘normale’ investeringen gedaan, leningen verstrekt, participaties verkocht

(zogeheten exits) en a�ossingen op leningen ontvangen. Daarmee hebben we ook in dit bijzondere jaar

gedaan wat we inmiddels al ruim 45 jaar doen: investeren in innovatieve MKB-ondernemingen in Noord-

Nederland. En niet alleen met geld. Als NOM kijken we altijd naar het maatschappelijk rendement. 

Eén van de hoogtepunten van 2020 was de verkoop van Organ Assist. Dankzij de innovatieve

perfusiemachine van deze startup zijn substantieel meer donorlevers en -nieren geschikt voor transplantatie,

in betere conditie. De innovatie bleef niet onopgemerkt in de medische wereld en het bedrijf werd

overgenomen door het Zweedse XVIVO Perfusion. In 2015 investeerden we in deze startup en nu verkopen

we met plezier onze aandelen. Precies hoe wij graag werken. Het bedrijf kan nu verder groeien, terwijl het

wel in Groningen gevestigd blijft. 

Een strategie voor de toekomst

Het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken is de laatste jaren steeds meer centraal komen te staan.

Wij zien het als onze taak om samen met bedrijven aan oplossingen voor de grote duurzaamheidstransities

te werken. Dat biedt ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit, de energietransitie, gezonder

leven en digitalisering van de industrie. Met bijbehorende subsidiestromen vanuit het Europese Just

Transition Fonds (JTF), onderdeel van de Europese Green Deal, en het Europees Fonds voor Regionale

Ontwikkeling (EFRO). Dat geld wordt niet zomaar toegekend: Noord-Nederland moet zelf investeren om de

subsidie te mogen gebruiken.

Om hier optimaal op in te zetten hebben we in 2020 een nieuwe strategie ontwikkeld. Met als focuspunten:

Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Dit is bij uitstek geen visie van de NOM, maar één voor het Noorden. We

hebben ons daarom laten inspireren door de Regionale Investeringsstrategie (RIS3) voor Noord-Nederland.

Samen met het bedrijfsleven, onderwijs, provincies, het ministerie van EZK en VNO-NCW is een

toekomstgerichte investeringsagenda tot stand gekomen. 

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/voorwoord-dina-boonstra/groeien-begint-hier-in-crisis-en-in-kansrijke-tijden?toc_static_id=433
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Als referentie is het strategische kader gebruikt dat de aandeelhouders van de NOM hebben laten opstellen.

Dit kader geeft een goede afbakening van de verwachtingen die de aandeelhouders hebben van de rol van

de NOM in Noord-Nederland.

Innovatie vanuit samenwerking

Innovatie ontstaat vanuit samenwerking. Daarom richten we ons op de ontwikkeling van innovatieve

ecosystemen. Hierin is de NOM de verbindende partner tussen ondernemers en bedrijven,

onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Nederland. Chemport Europe is zo’n ecosysteem, gericht op

groene chemie. Afgelopen jaar zijn hier weer nieuwe samenwerkingen ontstaan, onder andere met het

ecosysteem rondom kunststofrecycling in Fryslân. Daarmee sluit ook Fryslân aan bij Chemport Europe. Ook

de contacten in de watertechnologie zijn versterkt. De Smart Industry Hub, het vervolg op ons project Region

of Smart Factories, is met grote belangstelling begonnen. En nu al ligt een geweldig vervolg in het vizier: de

ontwikkeling naar een European Digital Innovation Hub. Ook de Nederlandse AI Coalitie staat in de

startblokken. Deze coalitie wil Nederland koploper maken in Arti�cial Intelligence voor onder andere zorg,

energie en e�ciënte, slimme productie.

Een nieuwe HR-visie 

Een nieuwe strategische richting vraagt ook wat van onze medewerkers. Meer kennis en samenwerking

tussen mensen met verschillende expertises, bijvoorbeeld. In 2020 is daarom een heldere HR-visie

geformuleerd. Aandacht gaat onder andere uit naar het aannemen van nieuw talent, medewerkers helpen

doorgroeien, én hen uitdagen om ook om zich heen te kijken. Met als doel: de juiste persoon op de juiste plek.

In 'communities of practice' gaan onze medewerkers daarnaast aan de slag om kennis binnen de gehele

organisatie te verbreden. 

Diversiteit op de agenda

Een ander belangrijk thema: diversiteit. Ook daar willen we impact maken. In 2019 verbonden we ons als

partner van FundRight aan de ambitie dat zowel ons eigen investeringsteam als de ondernemingen waarin

we investeren, streeft naar een managementteam dat voor minimaal 35 procent uit vrouwen bestaat. Die

belofte hebben we niet alleen ondertekend, we zijn er hard mee aan de slag gegaan. Ons eigen portfolio

bestaat namelijk voor 89 procent uit bedrijven met een volledig mannelijke directie. Meer bewustwording

creëren is de eerste stap. Najaar 2020 hebben we daarom een online sessie georganiseerd. Ondernemers

en onze investment managers hebben met elkaar gesproken over diversiteit en het hebben

van vooroordelen. Daarnaast zetten we het onderwerp structureel op de agenda bij onze portfolio-bedrijven.

We kunnen diversiteit in het startup-ecosysteem alleen verhogen door erover in gesprek te gaan,

rolmodellen in te zetten, en zo te laten zien dat het kan.

Het jaar in cijfers

Ondanks de coronapandemie kijken we terug op een mooi jaar. Met de COL-regeling hebben wij

103 bedrijven kunnen helpen. Daarnaast hebben we vanuit de NOM en de door ons beheerde fondsen

gezamenlijk in totaal 18,5 miljoen euro geïnvesteerd. Onze portfolio is gegroeid naar 186 bedrijven en we

bereikten onze investeringsdoelstellingen. We werkten ook aan tien succesvolle innovatieprojecten en

hebben 21 startups geholpen om ‘investor ready’ te worden. Van zes portfoliobedrijven hebben we afscheid

genomen. Daarnaast is in december een intentieovereenkomst tot de verkoop van Catawiki aangegaan. Dit

heeft geresulteerd tot de de�nitieve verkoop van onze aandelen in februari 2021. Alvast een mooie opsteker

voor de �nanciële resultaten van 2021.



7

In onze acquisitieactiviteiten hebben we de e�ecten van de coronapandemie helaas wel gemerkt. Er kwamen

veel aanvragen van bedrijven die geïnteresseerd zijn in Noord-Nederland als vestigingslocatie. Door de

reisbeperkingen zijn veel van deze leads echter nog niet concreet geworden. Onze doelstellingen voor 2020

zijn daardoor niet gehaald, maar de pijplijn voor 2021 is goed gevuld.

Herstellen en versnellen

Vooruitkijkend naar 2021 zijn we volop bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het herstelprogramma.

Vanuit het ministerie van EZK wordt hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook nu trekken we weer nauw op met

de andere ROMs. 

Vanzelfsprekend zijn we gestart met de uitvoering van onze strategie. We hebben zelfs nieuwe plannen in de

maak. Zo denken we na over het versterken van de samenwerking in Noord-Nederland tot één

Noordelijk incubatorsysteem. Een plek waar startups een klein startkapitaal ontvangen om hun idee verder

uit te kunnen werken, ondersteund door Flinc. Ook willen we ons portfolio uitbreiden met een aantal grote

investeringen. Hiervoor hebben we voldoende liquide middelen. Omdat de NOM in principe tot 5 miljoen euro

�nanciert, onderzoeken we de mogelijkheid van een apart fonds voor grotere, kapitaalintensieve projecten.

Nog een nieuw idee: proactieve business development om bedrijven binnen te halen en verder te helpen met

innovatie en investeringsmiddelen. We verwachten op dit moment dat de personeelsbezetting constant blijft.

Echter, we realiseren ons dat de uitbreiding van de werkzaamheden mogelijk niet vanuit de huidige bezetting

kan worden uitgevoerd.

Deze ideeën ontstaan niet zomaar. Met onze ambitie, fondsen en de toegekende middelen vanuit Europa is

nu het moment om door te pakken. Het moment om innovatieve ideeën om te zetten in concrete plannen en

stevig te investeren in startups, scale-ups en het innovatieve MKB. Dat is volgens mij de beste manier om

Noord-Nederland serieus vooruit te helpen. 

Dina Boonstra

9 april 2021
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02 Over de NOM

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-de-nom?toc_static_id=24
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Wat we doen

Bij de NOM staan innovatieve ondernemers centraal. Wij staan niet vóór, maar náást de ondernemer. Dat

doen we bijvoorbeeld door kansrijke ondernemingen te �nancieren, zodat ze verder of sneller kunnen

groeien. Ook koppelen we ondernemers met een nieuw, innovatief idee aan partijen in ons netwerk die bij de

verdere ontwikkeling kunnen helpen. Startups helpen we graag de weg naar investeerders te vinden. Tot slot

doen we ons best om innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland naar Noord-Nederland te halen.

Juridische structuur

De Noordelijke Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, gevestigd te Groningen aan de Paterswoldseweg

810 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02032331, is een naamloze vennootschap,

waarvan de aandelen voor 50% in het bezit zijn van de Staat der Nederlanden. De resterende 50% is ieder

evenredig in het bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Als regionale investerings- en ontwikkelingsmaatschappij willen we de economie in Noord-Nederland

versterken. Dat doen we met ons grote netwerk en in samenwerking met ketenpartners zoals banken en

�nanciers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Hieronder lichten we toe hoe we precies te

werk gaan.

 Startups begeleiden van idee naar �nanciering

Flinc is er voor het ondersteunen van innovatieve startups met een �nancieringsvraag. Vaak zijn dit

jonge startups die een innovatief en schaalbaar idee hebben dat zij verder willen ontwikkelen om klaar

te zijn voor investering. We zijn de verbindende fafaf ctor tussen innovatief ondernemerschap en

�nancieringsmogelijkheden in Noord-Nederland.

Omdat het ophalen van �nanciering vaak een uitdaging vormt voor startups, willen wij kapitaal sneller

en beter toegankelijk maken.

Samen met de ondernemer werken we aan een ‘investor ready’ businessplan, om vervolgens een

match te vinden met ons uitgebreide netwerk van �nanciers. Dit netwerk omvat het hele spectrum van

�nanciers; van informele investeerders tot fondsen en banken. Het �nancieringsnetwerk van Flinc is

gericht op �nancieringen vanaf 50.000 euro tot circa 1.000.000 euro.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-de-nom/wat-we-doen?toc_static_id=25
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 Investeren in innovatieve ondernemingen

Ondernemers die al volledig in de startblokken staan en bedrijven die door willen groeien kunnen

terecht bij de NOM voor �nanciering. Ook ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, of juist een

bedrijf willen kopen, kunnen bij ons terecht.

We investeren risicodragend kapitaal in kansrijke MKB-ondernemingen in Noord-Nederland. Dat doen

we met aandelenkapitaal, achtergestelde leningen, of een combinatie hiervan. Zo dragen we bij aan

innovatie en groei en daarmee aan werkgelegenheid.

Onze investeringen variëren van 50.000 euro tot maximaal 5 miljoen euro per portfoliobedrijf. Vaak

vindt de �nanciering plaats in samenwerking met andere partijen en heeftftf de NOM een actieve

regierol om de ondernemer te verbinden met adviseurs, banken, private investeerders,

participatiemaatschappijen en alternatieve �nanciers, zoals kredietunies en crowdfunding platforms.

Wij hebben zowel eigen fondsen als fondsen van derden waar we het beheer voor uitvoeren. Fonds

Support Noord (FSN) voert hier het operationele fondsmanagement voor uit en de NOM vult het

investment management in. De eigen fondsen zijn het Aanjnjn aagfonds en het Groei- en Overnamefonds.

De fondsen in beheer zijn de provinciale fondsen MKB Fonds Drenthe, Investeringsfonds Groningen

(IFG) en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Daarnaast beheren we het GROEIfonds van het

Economic Board Groningen.

 Creëren van ecosystemen voor innovatie

We ondersteunen graag nieuwe bedrijven en ideeën. Maar we zijn ook een aanjnjn ager van innovatie en

ontwikkeling in het Noordelijke bedrijfsleven. In onze innovatie en business development projojo ecten

vormen we de verbindende partner tussen ondernemers in ons netwerk en bedrijven,

onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Nederland. Vanuit de uitdagingen die spelen, verdiepen

wij ons in de vraag wat en wie we nodig hebben om vooruit te komen. Het doel is om ecosystemen te

vormen rondom belangrijke opgaves in het Noorden.

Vanuit onze nieuwe strategie richten we ons op groene chemie, smart industry en agrifood en health.

Binnen die ecosystemen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan innovaties rondom groene grondsto�en,

energie en de eiwittransitie.

Onze rol is het ontwikkelen van nieuwe programma's en het netwerk daaromheen. We zorgen

dat ook innovatieve MKB-ondernemingen in deze netwerken zitten. Zo kunnen we startups en scale-

ups koppelen aan grote bedrijven waar hun innovatieve oplossingen ingezet en opgeschaald kan

worden. Zodra een programma op eigen benen kan staan, richten wij onze aandacht op mogelijke

vervolgstappen.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie/een-nieuwe-strategie-voor-een-duurzame-toekomst
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 Vestigen in Noord-Nederland

Buitenlandse bedrijven zijn goed voor Noord-Nederland. Goed voor de economie, werkgelegenheid,

innovatie en andere fafaf cetten. Daarom doen we zo ons best om buitenlandse bedrijven te interesseren

voor de regio. Dat begint met het onder de aandacht brengen van Nederland als potentieel

vestigingsland. Dat is een behoorlijke uitdaging, omdat internationals geen goed beeld hebben van

wat we te bieden hebben. Direct focussen op Noord-Nederland is dan een brug te ver. Daarom werken

we vanuit het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in teams die zijn geclusterd rondom

verschillende sectoren. Wij participeren in nationale acquisitieteams, zoals bijvoorbeeld Chemie,

Agrifood, Lifesciences en ICT.

Vanuit het label 'Invest in Holland' werken we samen met de andere regionale

ontwikkelingsmaatschappijen. We laten zien waarom Nederland een interessant land is voor

internationale bedrijven. Als bedrijven interesse hebben, kijken we vervolgens in welke regio ze het

best tot hun recht komen. Het uiteindelijke doel is bedrijven naar Nederland halen.

Maar wanneer een bedrijf haar ogen richt op Noord-Nederland, dan weten wij precies waar de beste

bedrijfslocaties zijn, welke vergunningen een ondernemer moet hebben en wie de beste

energieleveranciers zijn. Daarnaast hebben we een groot netwerk.

In onze nieuwe strategie is gekozen voor een focus op een paar grote innovatieclusters. Ook met onze

acquisitieactiviteiten richten we ons daarom op groene chemie, smart industry en agrifood en health.
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Hoe we waarde creëren

Missie

Ondernemerschap zien wij als belangrijkste motor voor economische groei. Startups en scale-ups zijn wat

ons betreft de toekomst van de economie. Door in te zetten op ondernemerschap kunnen we maximaal

bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken én het versterken van de economische

structuur in Noord-Nederland. Daarom is onze missie:

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

ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkelsprongen die ze tegenkomen;

instituties (overheden, kennisinstellingen etc.) te ondersteunen die daar aan bijdragen.

Visie

De NOM wil ondernemingen ondersteunen in hun groei. De �loso�e hierachter is dat als je in een regio de

economie echt wilt versterken je dat alleen realiseert door ondernemingen te versterken. Onze diensten

dragen bij aan de groei van ondernemers en verstevigen daarmee de noordelijke economie op een

duurzame manier. We hebben onze visie dan ook kort en bondig geformuleerd: Ondernemingen doen

groeien.

Hoe we waarde creëren

Vanuit onze missie, visie en nieuwe strategie creëren we maatschappelijke en economische waarde voor

onze regio. Belangrijke vormen van kapitaal die we daarvoor nodig hebben zijn natuurlijk geld, maar

ook kennis en expertise en ons netwerk. Ons team van NOMmers is daarin onmisbaar. Zij zijn voortdurend in

gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders in het ecosysteem. Ze

volgen trainingen en opleidingen om hun vaardigheden te vergroten en hun kennis actueel te houden.

Met investeringen, innovatie, en het aantrekken van buitenlandse bedrijven en het sturen op onze

materiële thema's dragen we bij aan het duurzamer, gezonder en slimmer maken van Noord-Nederland.

Deze thema's sluiten ook aan bij de trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Resultaten zijn

bijvoorbeeld het aantal ondernemingen dat we ge�nancierd hebben, het aantal succesvolle

innovatieprojecten, en investeringsvolume. Deze indicatoren worden ook bijgehouden

op https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/trackrecord/. Met deze output creëren we waarde op het gebied

van economische groei, innovatie, banencreatie, circulariteit en diversiteit. De impact op korte termijn zit met

name in de bedragen die geïnvesteerd worden in de regio. Nieuwe arbeidsplaatsen of een toename van het

aantal vrouwen in de directies van onze portfoliobedrijven, ontwikkelen zich over een langere periode.

De impactgebieden zijn gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. In het

resultatenhoofdstuk laten we aan de hand van cases zien hoe we hier aan bijdragen.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-de-nom/hoe-we-waarde-creeren?toc_static_id=454
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie/een-nieuwe-strategie-voor-een-duurzame-toekomst
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-dit-verslag/onze-stakeholders-en-materialiteit
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie/trends-ontwikkelingen
https://www.nom.nl/nom-in-cijfers/trackrecord/
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten
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03 Strategie

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie?toc_static_id=36
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Trends & ontwikkelingen

De wereld verandert in hoog tempo. Vraagstukken zoals klimaatverandering, grondsto�enschaarste, en

betaalbaarheid van de zorg zijn relevanter dan ooit. Ook op politiek niveau staan verduurzaming en de

energietransitie op de agenda. Nederland heeft zich met het Klimaatakkoord gecommiteerd aan de

afspraken die in 2015 in Parijs gemaakt zijn. Op Europees niveau zijn onlangs ambitieuze CO -

reductiedoelstellingen geformuleerd. Hoe we dit kunnen bereiken, wordt vastgelegd in de 'Green Deal'. 

Deze ontwikkelingen hebben impact op het bedrijfsleven, en zeker op de ondernemingen waar wij mee

werken. Veel startups en scale-ups in ons portfolio en onze ecosystemen zijn namelijk bezig met oplossingen

voor maatschappelijke uitdagingen. Om dit optimaal te faciliteren en op korte-, middel- en lange termijn

waarde te kunnen creëren, houden wij de trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen continu in de

gaten. Hieronder lichten wij een aantal voor Noord-Nederland relevante ontwikkelingen toe.

2

Energietransitie

In 2019 is in Nederland de Klimaatwet aangenomen. De Nederlandse ambitie is om in 2030 de uitstoot van

CO  met 49 procent gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord, onderdeel van de

Klimaatwet, zijn plannen gemaakt om de uitstoot terug te brengen. In het kort betekent dat twee dingen: we

moeten energie besparen en meer groene energie opwekken.

In het bijzonder wordt gefocust op maatregelen voor de gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik,

mobiliteit, elektriciteit en industrie. Om de doelen te realiseren, zal de energievoorziening van de toekomst er

anders uitzien. Aardgas wordt minder, elektriciteit krijgt juist een groter aandeel. En er is een groeiende

interesse in waterstof. Dat laatste kunnen wij in Noord-Nederland beamen. Sterker nog, Noord-Nederland is

klaar voor de ontwikkeling van een omvangrijke en duurzame waterstofeconomie. De afgelopen jaren heeft

Noord-Nederland zijn projectpijplijn voor waterstof en zijn ambities om het toonaangevende Europese

ecosysteem voor waterstof te worden in een hogere versnelling gezet. En met succes: In 2020 kreeg de

regio als eerste in Europa de status van Hydrogen Valley.

2

Circulaire economie

De circulaire economie is 'here to stay'. Grondsto�enschaarste is namelijk één van de grootste uitdagingen

en onzekerheden van de komende decennia. De verwachting is dat er rond het jaar 2100 maar liefst

elf miljard mensen op onze planeet rondlopen. Door de toenemende welvaart gaan we per hoofd ook nog

eens meer consumeren. We hebben dus steeds meer nodig, terwijl er steeds minder is.

De circulaire economie is een alternatief systeem voor het lineaire productiesysteem waarin grondsto�en na

gebruik geen waarde meer hebben en weggegooid worden. In een circulaire economie sluiten we de ketens

van grondsto�en juist. Circulaire productie wordt nog wel eens verward met recycling, maar gaat veel verder

dan dat. Bij een echt circulair businessmodel wordt namelijk bij het productontwerp al rekening gehouden

met de ontmanteling van het product en met het hergebruik van materialen, en ook met de verlenging van de

levenscyclus door 'design for repair'.

Op die manier worden materialen zo e�ciënt mogelijk gebruikt, idealiter in een gesloten keten met minimale

verspilling. Op nationaal niveau is als doel gesteld: Nederland volledig circulair in 2050. De Nederlandse

economie is momenteel voor slechts 24,5 procent circulair. Van de 221 miljoen ton grondsto�en die jaarlijks

in Nederland wordt gebruikt, wordt 167 miljoen ton niet hergebruikt. In Noord-Nederland zijn we druk om dit

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie/trends-ontwikkelingen?toc_static_id=413
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aandeel te verhogen. Zowel bedrijven in ons investeringsportfolio als Chemport, waar men werkt aan de

vergroening van de chemie. Innovaties op dit gebied dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van de Noord-

Nederlandse economie maar spelen ook een belangrijke rol in de grondsto�en- en energietransitie.

Digitalisering

Digitalisering heeft een grote impact op bedrijfsleven en maatschappij. We hebben al zelfrijdende auto’s,

virtuele assistenten die behoeften voorspellen, en Net�ix die ons adviseert welke serie we leuk zullen vinden.

Dankzij Internet of Things is alles steeds meer ‘verbonden’ en ‘intelligent’.

Ook termen zoals Arti�cial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en Robotic Proces Automation (RPA) zijn

geen toekomstmuziek meer, maar worden steeds meer toegepast in de praktijk. Deze mogelijkheden bieden

veel kansen voor onder andere de maakindustrie. En deze industrie is belangrijk voor de Noord-Nederlandse

economie. Enerzijds omdat het veel werkgelegenheid oplevert, maar ook omdat het een toeleverancier is

voor andere sectoren waar onze regio sterk in is, zoals energie, water en agrifood.

Daarom wordt zowel landelijk als in het Noorden al een aantal jaar �ink ingezet op de ontwikkeling van Smart

Industry. Om de samenwerking binnen de regio’s te versterken werden de afgelopen jaren �eldlabs opgezet.

Praktijkomgevingen waarin bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen experimenteren met

nieuwe technologieën. 

Programma’s als Region of Smart Factories (RoSF) met focus op de ‘fabriek van de toekomst’, Smart Farming

en ook projecten in de watertechnologie hebben als basis het verzamelen, verwerken en gebruiken van Big

Data en Arti�cial Intelligence.

Een nieuwe strategie voor een duurzame toekomst

In 2020 heeft de NOM een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor de komende jaren. Een belangrijk

onderdeel daarin is de focus op het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering,

grondsto�enschaarste en gezondheid. 

We geloven er namelijk in, dat het onze taak is om samen met bedrijven in Noord-Nederland een bijdrage te

leveren aan de grote transities die nodig zijn om aan oplossingen te werken voor deze vraagstukken. Met de

nieuwe strategie richten we ons daarom op drie transitiethema's: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Dat

doen we met de zeven (top)sectoren die daar in Noord-Nederland aan bij kunnen dragen: Chemie, Energie,

Agrifood, Life sciences & health, ICT, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Watertechnologie.

Deze koers sluit aan bij het in 2019 door het kabinet geformuleerde Missiegedreven innovatiebeleid, waarin

thema’s als energietransitie en klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid centraal staan. Het is ook een stap

in een nieuwe richting: al 45 jaar leveren we een bijdrage aan de versterking van de economie en

werkgelegenheid. Nu voegen we daar expliciet maatschappelijke impact als strategisch doel aan toe. 

Corona heeft in 2020 de economie in de wereld en in Noord-Nederland geraakt. De pandemie heeft laten

zien dat wij als NOM, en het bedrijfsleven in het Noorden, wendbaar moeten zijn. Die wendbaarheid hebben

we gezien, maar tegelijkertijd kan en moet dit nog beter om op crisissituaties en herstel voorbereid te

zijn. Daarom is Wendbaarder onze interne, vierde pijler. In 2021 gaan we aan de slag met het meetbaar

maken van de transitiethema's, om onze impact op een heldere manier in kaart te kunnen brengen.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie/een-nieuwe-strategie-voor-een-duurzame-toekomst?toc_static_id=157
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04 Onze resultaten

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten?toc_static_id=28
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Startups begeleiden naar �nanciering

In één oogopslag

Flinc ondersteunt innovatieve startups met een �nancieringsvraagstuk en geeft ondernemers onafhankelijk

advies op het gebied van ondernemen, innoveren en het vinden van �nanciering. Zo kunnen ondernemers

goed voorbereid aankomen bij een �nancier. Vervolgens brengt Flinc hen in contact met het uitgebreide

netwerk van �nanciers. Dit kunnen de NOM fondsen zijn, maar ook andere investeerders. Daarnaast Is Flinc

er voor investeerders die op zoek zijn naar innovatieve, kansrijke startups om in te investeren.

15
ge�nancierde startups

5,3 miljoen
euro
investeringsvolume in startups

131
nieuwe arbeidsplaatsen

Onze dienstverlening in 2020

In de eerste periode van de coronacrisis durfden een aantal investeerders in ons netwerk geen nieuwe

investeringen te doen. Ook zagen we dat sommige startups hun toekomstplannen 'on hold' zetten, om eerst

grip te kunnen krijgen op hun huidige bedrijfsactiviteiten. Gelukkig verdween dit sentiment naarmate het jaar

vorderde, maar heeft het ons beperkt in het halen van onze doelstellingen.

Toch hebben we een mooi aantal �nancieringen gerealiseerd. De omvang van de investeringen was in 2020

zelfs hoger dan in voorgaande jaren. Investeerders investeren nu in een latere, iets volwassener fase,

wanneer startups hun propositie en business plan verder ontwikkeld hebben, en er mogelijk al omzet wordt

gemaakt. Daardoor is het risico lager. Op het moment dát geïnvesteerd wordt, zijn de bedragen als gevolg

daarvan hoger. 

We kijken positief terug op 2020. We hebben onze dienstverlening snel online opgezet. We zijn in totaal met

21 startups aan de slag gegaan. Een aantal daarvan hebben we begeleid binnen het Corona Rebuild

Programma. Uiteindelijk zijn vijftien startups ge�nancierd, voor een totaal investeringsvolume van 5,3 miljoen

euro. Daarmee zijn 131 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.

Ook qua klanttevredenheid zagen we mooie resultaten. Twee keer per jaar meten we de ervaringen van onze

klanten. In 2020 hebben we acht beoordelingen opgehaald, met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Wij zijn

trots op de positieve ervaringen die ondernemers hebben.  

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten/startups-begeleiden-naar-financiering?toc_static_id=29


21

Aanwezig in de startup wereld

Flinc werkt samen met verschillende organisaties, zoals TechLeap, Founded in Groningen, Founded in

Friesland, YnBusiness en IBDO (‘Ik Ben Drents Ondernemer’). Ook zijn wij als partner betrokken bij initiatieven

zoals De Noorderlingen, Groningen Open, VentureLab, de Young Business Award (YBA) en de BioBizzHub.

De switch naar online als gevolg van corona creëerde nieuwe kansen om zichtbaar te zijn en startups te

bereiken. Mooie voorbeelden zijn de kennis- en inspiratiesessies met Jeroen Bertrams. Hierin vertelde hij

meer over investeringsstrategieën en hoe je als investeerder in contact komt met veelbelovende bedrijven.

Ook organiseerden wij samen met Groots Bedrijfsadvies een masterclass over het ontwikkelen en

implementeren van de juiste strategie voor een onderneming. We namen daarnaast deel aan de Drentse

crisistafel, waar ondernemers die in �nanciële problemen zijn gekomen hun vraagstuk neer konden leggen.

In oktober vond de digitale editie van het Flinc Pitch Camp plaats. Voorafgaand aan dit evenement tro�en

vijf veelbelovende startups intensieve voorbereidingen. Zij kregen een pitchtraining, werden door ons

gecoacht en bijgestaan in hun plannen en prognoses. Door deel te nemen maakten startups kans op 20.000

euro groeikapitaal en toegang tot een groot netwerk van investeerders, die naast kapitaal ook kennis,

netwerk en ervaring kunnen toevoegen. De Groningse startup SG Papertronics, dat razendsnel ambachtelijk

gebrouwen bier test, ging er met de prijs vandoor.
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https://www.flinc.nl/pitchcamp/
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NXT Motors: de Tesla onder de motoren

Het Friese NXT Motors levert elektrische motoren met unieke

eigenschappen: 70 procent minder onderdelen, 30 procent

minder gewicht, monocoque design (de dragende constructie is

niet het frame maar de ‘schaal’, zoals bij een ei) en

topmaterialen. Ondernemer Harm Besseling kreeg het idee voor

een nieuwe elektrische motor�ets in 2014, ontstaan vanuit

een eigen behoeftftf e. Terwijl de introductie van de hybride auto al

jaren geleden plaatsvond, was er nog nauwelijks aanbod in

elektrische motor�etsen. En de motoren die er waren, waren

vooral functioneel en spraken de motorliefhebber niet aan.

De afgfgf elopen jaren werd hard gewerkt aan het design, de techniek, en de perfectionering van het

modulaire ontwerp. Dankzij dit type ontwerp is de productie goedkoper, en kunnen er op termijn

eenvoudig vier modellen gemaakt worden. Nu staat NXT Motors aan de vooravond van de productie

van het eerste model. Een strakke, elektrische motor met een concurrerende prijs.

Vanuit Flinc is NXT Motors ondersteund bij het opstellen van een businessplan. Vervolgens hebben we

NXT verbonden met ons investeerdersnetwerk. Met het opgehaalde kapitaal van deze

�nancieringsronde moet de productie worden opgestart en de eerste verkopen worden gerealiseerd.

Daarnaast hebben we vanuit het netwerk van Flinc een ‘i‘i‘ nfnfn ofof rmal’ aangehaakt die naast kapitaal, ook

kennis, ervaring en netwerk toevoegt. Met name ten aanzien van het bouwen van een

brand, marketing & sales.

Samen met de kapitaalinjnjn ectie van de FOM, één van de door de NOM beheerde fondsen, zijn alle

ingrediënten aanwezig om de ambitieuze plannen te realiseren.

Nieuwe programma's voor ondernemers

Het afgelopen jaar heeft Flinc hard gewerkt aan haar dienstverlening. Samen met de andere ROM's hebben

we het Investor Readiness Programma (IRP) regionaal uitgevoerd. Daarnaast is gezamenlijk het Corona

Rebuild Programma opgezet, bedoeld voor bedrijven die zijn geraakt door de coronacrisis. Gedurende acht
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weken hebben ondernemers in vijf online masterclasses gewerkt aan het aanpassen van hun businessmodel

op de veranderende markt.

In 2021 zal daarnaast een nieuw programma aangeboden worden, het Market Readiness Programma (MRP).

In dit nieuwe programma werken ondernemers in een periode van ongeveer tien weken toe naar een

volgende fase, of aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Zowel het IRP als het MRP bestaan uit een mix

van groepssessies, peer-to-peer sessies en één-op-één begeleiding van een Flinc expert.

Corona Rebuild Programma

Toen ondernemingen in maart 2020 met uiteenlopende problemen werden geconfronteerd door de

coronacrisis, is in samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen het Corona

Rebuild Programma opgezet. Een soort Eerste Hulp Bij Corona met als doel om bedrijven te helpen

grip te krijgen op de nieuwe situatie. Het programma is speci�ek bedoeld voor ondernemers met een

teruglopende omzet door de coronacrisis.

Het Corona Rebuild Program bestaat uit vijf masterclasses verspreid over een periode van acht

weken. Daarbij dagen we ondernemers uit na te denken over het aanpassen van hun business model,

het identi�ceren van kansen bij bestaande én nieuwe klanten en het inzichtelijk maken van problemen

die spelen in de keten van de onderneming. Tot nu toe hebben 25 bedrijven deelgenomen en het

programma loopt nog steeds.

Ambities voor de komende tijd

Eén van onze doelen voor de komende tijd is het versterken van de samenwerking met Techleap. Deze

organisatie richt zich op het vergroten van de toegang tot markten, kapitaal en talent voor innovatieve

startups. Als commited partner vertalen we de activiteiten van Techleap door naar onze regio. Daarvoor

stellen wij ons netwerk open en zetten wij ons als partner in voor programma’s zoals Groningen

Open. Daarnaast werkt Flinc aan het vergroten van de toegankelijkheid tot kapitaal, door haar

�nancieringsnetwerk verder uit te breiden en te verstevigen. We zijn bijvoorbeeld als ‘Lead Partner’

aan Founded in Groningen verbonden om de toegang tot kapitaal te vergroten. Wij willen een bijdrage

leveren aan het creëren van overzicht in het ecosysteem, het verbeteren van het kennisniveau en de

vaardigheden (zowel van startups als van investeerders) en het verbinden van startups met investeerders.

Aankomende jaren willen wij onze dienstverlening professionaliseren door samen met de andere ROM's

landelijke ondersteuningsprogramma's verder op te zetten. Een data-gedreven aanpak zal daarin centraal

staan. Het Investor Readiness Program, bijvoorbeeld, is gebouwd op een datamodel. Zo kan onderzocht

worden hoe ondernemers, adviseurs en �nanciers de investeerbaarheid van startups kunnen vergroten. Dit

betekent dat we gezamenlijk meer data over startups willen vastleggen en gebruiken om onze ondersteuning

voor startups door te ontwikkelen.

https://www.nom.nl/corona-update/corona-rebuild-programma/
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Investeren in innovatieve ondernemingen

In één oogopslag

De NOM investeert risicodragend kapitaal in kansrijke MKB-ondernemingen in Noord-Nederland. Dat doen

we met aandelenkapitaal, achtergestelde leningen, of een combinatie hiervan. Onze investeringen variëren

van 50.000 euro tot maximaal 5 miljoen euro per portfoliobedrijf. Steeds vaker vindt �nanciering plaats in

samenwerking met andere partijen en heeft de NOM een actieve rol om de ondernemer te verbinden met

adviseurs, banken, private investeerders, participatiemaatschappijen of alternatieve �nanciers, zoals

crowdfunding platforms en kredietunies. Op deze manier helpen wij ondernemingen starten of groeien en

dragen we bij aan werkgelegenheid, innovatie en de realisatie van groei- en overnameplannen.

52 nieuwe
�nancieringen
in het innovatieve MKB (NOM +

fondsen)

18,6 miljoen
euro
verstrekt kapitaal (NOM +

fondsen)

81 bedrijven
in het NOM portfolio

Resultaten in het bijzondere jaar 2020

2020 was een jaar met meerdere gezichten. Voor sommige bedrijven creëerde de coronacrisis juist kansen

voor groei, maar veel bedrijven zijn hard geraakt. Toen na de aankondiging van het eerste pakket

coronasteunmaatregelen voor ondernemers bleek dat veel startups, maar ook gevestigde innovatieve

bedrijven, buiten de boot zouden vallen, hebben wij samen met de andere ROM's, Techleap, en het ministerie

van EZK in korte tijd de Corona-Overbruggingslening (COL) in het leven geroepen.

Vanuit deze regeling hebben wij 103 aanvragen behandeld en 13,2 miljoen euro kunnen verstrekken aan 53

ondernemingen. Aanvragen kwamen van startups en scale-ups, evenals van innovatieve MKB-bedrijven en

familiebedrijven die geen relaties met de bank hebben. Uit tal van branches en sectoren, met verschillende

klantenkringen en kenmerken. 

Ons eigen portfolio en het portfolio van de fondsen in ons beheer hebben zich, ook in dit uitdagende

jaar, rustig doorontwikkeld. We hebben een kleiner aantal investeringen gedaan dan afgelopen jaren. Ook het

investeringsniveau van ruim 18 miljoen euro lag iets lager dan in 2019. Daarin zagen we terug dat

ondernemers door de crisis iets voorzichtiger zijn geworden en voor een deel ook in de overlevingsstand zijn

gaan staan. Toch hebben we 52 nieuwe investeringen in bedrijven in verschillende sectoren kunnen doen.

Het totale portfolio (met de eigen en de beheerde fondsen) bestaat per eind 2020 uit 186 bedrijven. Via eigen

en beheerde fondsen hebben we middels investeringen de volgende impact in Noord-Nederland kunnen

maken:

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten/investeren-in-innovatieve-ondernemingen?toc_static_id=30
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  NOM 
fondsen

FOM MKB Fonds 
Drenthe

IFG* Groeifonds / 
EBG

Totaal

Gerealiseerde �nancieringen
(#)

18 13 2 6 13 52

Verstrekt kapitaal (in €
miljoen)

5,56 1,50 0,30 5,62 5,59 18,56

Aantal nieuwe bedrijven 9 11 2 4 8 34

Totaal bedrijven in portfolio 81 33 30 10 32 186

Investeringen vanuit de fondsen.

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

EventInsight ontwikkelt digitaal perspectief na coronaklap

Wat als je bedrijfsomzet door de coronacrisis bijna volledig

wegvalt? De snelgroeiende Groninger startup EventInsight ging in

maart 2020 van plan A naar plan B, C en zelfs D, allemaal gericht

op schadebeperking. Tot de ondernemers gingen omdenken: hoe

maken we van deze crisis een kans? Waar hebben onze klanten

nu behoeftftf e aan? Ze werkten keihard aan een digitaal alternatief,f,f

'Let's get digital', om grote congressen tóch door te laten gaan.

Met succes: EventInsight werkte mee aan een groot Amerikaans

congres over plantaardige voeding en eiwitten en in 2021 zal het

Eurovisie Songfestival gebruik maken van de omgeving van Let’s

Get Digital om internationale media in een virtueel perscentrum te ontvangen.

Door de focus op congressen van honderd deelnemers of meer, was EventInsight één van de eerste

bedrijven in de evenementenbranche die hard werd geraakt door de maatregelen om het coronavirus

in te dammen. En dit terwijl het bedrijf enorm in de liftftf zat. Nieuwe investeerders, waaronder de NOM,

waren in 2019 ingestapt. Na de eerste damage control zoals het regelen van werktijdverkorting, begon

het bedrijf zich af te vragen: 'Welke problemen hebben onze klanten en hoe kunnen wij hen daarbij

helpen, zodat we allemaal sterker door de crisis komen?’

Het bedrijf beseftftf e dat door het verplicht annuleren van professionele evenementen een belangrijk

platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling wegvalt voor hun klanten. Technisch directeur Bas

Krijgsman: 'Bij evenementen van dit niveau schiet livestreaming of videoconferencing vaak tekort. Dan

mis je de beleving die hoort bij een congres. Daarom hebben wij samen met Bano, Martiniplaza en het

Delftftf se Aanmelder.nl een platform ontwikkeld waarmee we aan grote groepen deelnemers van events

een inspirerende digitale ervaring kunnen bieden: Let’s Get Digital.’

Zodra het virusgevaar is geweken, gaan mensen elkaar weer live opzoeken, want menselijk contact is

onvervangbaar. Toch kan Let’s Get Digital prima van betekenis blijven voor congressen. Als back-up,

maar ook als optie voor deelnemers die er niet live bij kunnen zijn. 'Bepaalde elementen gaan we in de

toekomst vast vaker gebruiken.’

Ontwikkelingen in ons portfolio
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Investeringen in de topsectoren

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal mooie bedrijven aan ons portfolio toegevoegd. Bijvoorbeeld

Coolback Company, dat een koelende achterwand heeft ontwikkeld voor zonnepanelen. Ook hebben

we geïnvesteerd in Well Engineering Partners (WEP), een advies- en ingenieursbureau dat zich onder

andere richt op het boren en onderhouden van diepe putten voor de winning van aardwarmte. Op dit vlak zijn

ze de afgelopen jaren bepalend geworden. Ook investeerden we in jonge ondernemingen, zoals de startup

SG Papertronics. Met de Beer-o-meter zorgt dit bedrijf ervoor dat ambachtelijke bierbrouwers de hoogste

kwaliteit bier kunnen leveren. We hielpen hen vooruit met een vroege-fase-investering.

We namen afscheid van zes bedrijven in ons portfolio, waaronder Detact Diagnostics, Organ Assist en Dutch

Theatre Systems. Mede dankzij deze verkopen behaalden wij in 2020 een positief resultaat van 4,7 miljoen

euro. Eind 2020 is bovendien de eerste exit van 2021 al gerealiseerd: participatie Catawiki heeft een grote

investering opgehaald in Groot-Brittannië. Investeerder Permira steekt 150 miljoen euro in het online

veilingplatform. Het passeren van de aandelen bij de notaris heeft in februari 2021 plaatsgevonden.

Deze successen moeten in meerjarig perspectief gezien worden. Als NOM investeren we vaak in jonge

bedrijven die een product hebben ontwikkeld dat ze naar de markt willen brengen. Met geld, een actieve

advies- en sparringsrol en ons netwerk helpen wij het bedrijf stappen te zetten. Zodra we samen

meerwaarde gecreëerd hebben en een investeerder of mede-aandeelhouder ons aandeel wil overnemen, is

dat voor ons een natuurlijk moment om uit te stappen. Succesvolle exits zijn dan ook een gevolg van

ontwikkelingen over een langere periode. Bij Catawiki en Dutch Theatre Systems bijvoorbeeld, is NOM

tien jaar geleden ingestapt als investeerder.
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5.717,0
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3.192,0

106,0
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Chemie 2.640,0Chemie 2.640,0 LS & Health 5.717,0LS & Health 5.717,0 Energie 3.059,0Energrgr ie 3.059,0

Creatieve industrie 3.192,0Creatieve industrie 3.192,0 Logistiek 106,0Logistiek 106,0 Water 15,0Water 15,0

Overig 1.586,2Overig 1.586,2

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten/financiele-resultaten-in-het-kort
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Grootte van de investeringen uit onze eigen fondsen

Detact Diagnostics groeit door

Detact Diagnostics: een bedrijf dat een paar jaar geleden een baanbrekende methode ontwikkelde die

snel de aanwezigheid van ongewenste bacteriën aantoont. De technologie is niet alleen toepasbaar in

de medische wereld, maar ook in bijvoorbeeld de cosmetica- of

voedingsmiddelenindustrie. Voor de NOM reden om twee keer

een �nanciering te verstrekken en in 2017 aandeelhouder te

worden. Het bedrijf haalde recent in de VS een investering van 10

miljoen dollar binnen en kan daarmee verder groeien. Hoe werkt

de technologie precies?

Bacteriële infecties vormen wereldwijd een toenemend

probleem. Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks zo’n 100.000

patiënten een ziekenhuisinfectie. En dus is het van groot belang

om snel te ontdekken of bijvoorbeeld operatiekamers of IC-

afdelingen besmet zijn. Voor de voedingsmiddelindustrie is dat natuurlijk niet anders. Ongewenste

bacteriën in productie- en opslagruimten kunnen de kwkwk aliteit van producten aantasten en

consumenten ziek maken. De oplossing is inmiddels dus voorhanden. Zo kan met de technologie van

Detact Diagnostics, waarop vanzelfsprekend een wereldwijd patent berust, al binnen 30 seconden

bacteriële activiteit worden aangetoond. Terwijl gangbare methoden pas na één of twee dagen een

uitslag opleveren.

Het bedrijf ontwikkelde een vloeistof waarin een zwakke schakel aanwezig is, die gevoelig is voor

bacteriën. Wanneer de door bacteriën uitgescheiden enzymen deze stof opeten, breekt deze 'schakel'

en komt er een infrarood licht uit. Wanneer dus licht opgepikt wordt, dan is duidelijk dat er bacteriën

aanwezig zijn. Hoe sterker het oplichten, hoe meer kwkwk alijke bacteriën.

1.219,0

2.401,0

1.040,0
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Grootte van de investeringen uit de beheerde fondsen

Diversiteit permanent op de agenda

Startups krijgen in Nederland veel kansen. Maar als we naar de cijfers kijken, zien we dat het een wereld is

waarin vooral mannen een rol spelen. Van alle investeringen in Nederlandse startups gaat 1,6 procent naar

vrouwelijke founders. Om dat te veranderen zijn we in 2019 partner geworden van Fundright. Daarmee

committeerden we ons ook aan een behoorlijke ambitie: dat al onze portfoliobedrijven binnen drie jaar een

managementteam hebben dat voor minimaal 35 procent uit vrouwen bestaat. Behoorlijk, omdat ons portfolio

op 12,7 procent zit. Om deze verhoudingen te verbeteren en daarmee het rendement van innovatieve

bedrijven te bevorderen, zetten we diversiteit nu permanent op de agenda bij overleggen met besturen van

onze portfoliobedrijven. We willen ondernemers bewust maken van de waarde van een divers team.

Afgelopen november organiseerde de NOM samen met Founded in Groningen en Founded in Friesland een

event over diversiteit. Het doel was om bewustwording te creëren, met elkaar in gesprek te gaan en na te

denken over vooroordelen. Maar ook om concrete tools te overhandigen om ondernemers, fondsmanagers

en andere partijen die van belang zijn in het ecosysteem in beweging te brengen op het thema diversiteit. 

Daarnaast is door Investeringsfonds Groningen (IFG), één van de door NOM beheerde fondsen, in 2020 in het

Borski Fund geïnvesteerd. Het Borski Fund investeert alleen in vrouwelijke ondernemers en bedrijven met

gemengde teams. 

Investeren in de toekomst: Duurzamer, Gezonder en Slimmer

Afgelopen jaar is een nieuwe strategie voor de periode 2021-2024 ontwikkeld. We richten ons NOM-breed op

de strategische speerpunten: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. De NOM investeert al jaren in bedrijven

die oplossingen ontwikkelen gericht op deze thema's. Deze bedrijven zijn vaak actief in de

zeven (top)sectoren waar Noord-Nederland sterk in is: Chemie, Energie, Agrifood, Lifesciences & Health,

2.691,0

2.734,0

6.260,0
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High Tech Systems and Materials (HTSM), ICT en Watertech. Onze investeringsactiviteiten veranderen wat

dat betreft niet. Iedere kansrijke MKB-onderneming die aan onze investeringsuitgangspunten voldoet, kan bij

de NOM terecht. 

Wel zetten we de thema's actief in als selectiecriteria. Dat wil zeggen, wanneer een bedrijf zich meldt voor

�nanciering kijken we kritisch of de onderneming zich bewust is van deze thema's. Wordt er bijvoorbeeld in

het business plan gesproken over verduurzaming, of helemaal niet? Als een ondernemer niet bezig is met

duurzaam ondernemen, en bijvoorbeeld nog volledig gebruik maakt van fossiele brandsto�en, dan nemen

we dat zeker mee in de investeringsbeslissing. Voor ondernemingen die al in ons portfolio zitten zullen we

deze thema's, samen met diversiteit, ook op de agenda zetten. 

Naast maatschappelijke impact blijft een positief �nancieel resultaat natuurlijk het uitgangspunt. En omdat

investeren in nieuwe ontwikkelingen ook risico's met zich meebrengt, investeren we ook in volwassen

ondernemingen met groeiambities en in overname-trajecten. We kijken daarbij ook actief naar

familiebedrijven. Vaak zijn dat stabiele bedrijven die van generatie op generatie 'doorgegeven' worden,

werken vanuit een toekomstvisie, en structureel goede �nanciële resultaten behalen. Met een balans tussen

zulke rendementsinvesteringen en risicovolle investeringen in jonge bedrijven, zorgen we voor positieve

�nanciële resultaten. En die opbrengsten kunnen weer ingezet worden voor nieuwe investeringen.
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Ecosystemen voor innovatie

In één oogopslag

Innoveren voor een gezond, duurzaam en smart Noord-Nederland

Wij willen ecosystemen vormen rondom belangrijke opgaves en uitdagingen in het Noorden. Onze rol in deze

ecosystemen is het ontwikkelen van (nieuwe) programma's en het netwerk daaromheen. Vanuit onze

nieuwe strategie richten we ons op groene chemie, smart industry en agrifood & health. Met als doel om als

regio duurzamer, gezonder en slimmer te worden. 

We zetten vol in op de programma's Chemport Europe en Smart Industry. We werken aan een nieuw

programma rondom agrifood en gezondheid. Daarin staan thema's als circulaire landbouw, gebruik van

restproducten en de transitie naar plantaardige eiwitten centraal. Op het gebied van water heeft het Noorden

al jaren een voortrekkersrol. Op de watercampus in Leeuwarden wordt hard gewerkt aan slimme innovaties

op het gebied van drinkwater, afvalzuivering en distributie. Onze directe betrokkenheid bij het ontwikkelen

van de Water Alliance, zoals dit ecosysteem genoemd wordt, hebben we in 2020 afgesloten.

Watertechnologie zal in de lopende programma's echter een belangrijke plek blijven innemen.

Noord-Nederland is de eerste Europese regio die de status van Hydrogen Valley heeft gekregen. Groene

waterstof zal namelijk een belangrijk onderdeel worden van de energietransitie. Waterstof is daarom het

vierde grote innovatie-programma op de Noord-Nederlandse agenda. Hier is de New Energy Coalition in de

lead, en zullen wij ons als partner bezig houden met het aantrekken van bedrijven naar de regio, investeren

in betrokken ondernemingen en in het investor ready maken van startups.

10
succesvolle projecten

22,1 miljoen
euro
geïnvesteerd in innovatie

Campus Groningen als bloeiplaats voor innovatie

In Groningen ligt de snelst groeiende campus van Nederland: Campus Groningen. Dit is een 'triple

helix' samenwerking waarbij Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool, gemeente en

provincie Groningen, NOM en de gevestigde bedrijven met elkaar optrekken om beter te sturen op innovatie.

De aanwezigheid van een campus is van toenemende betekenis voor de economische ontwikkeling in de

regio. Het is een hotspot van kennis en faciliteiten. Daar doen bestaande regionale bedrijven en startups hun

voordeel mee, terwijl het ook een zeer aantrekkelijke factor is in het vestigingsklimaat van Noord-Nederland.

Daarom is een aantal jaar geleden ingezet om de campus door te ontwikkelen. En met succes. Door de focus

op de regionale kernsectoren agrofood, energie, gezondheid, chemie en digitale economie biedt de Campus

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten/ecosystemen-voor-innovatie?toc_static_id=31
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/strategie/een-nieuwe-strategie-voor-een-duurzame-toekomst
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een plek waar grote partijen zoals Avebe en DEMCOM graag willen zijn. DEMCON is naast Ducom, Cliq Swiss

en MercachemSyncom één van de innovatieve partijen die zich hebben verbonden aan de nieuwste loot aan

de Campus-stam: het Innovatiecentrum Chemie & Engineering, dat in 2021 wordt opgeleverd.

Naast ruimte en faciliteiten is ook de toegang tot �nanciering een belangrijk element op Campus

Groningen. Om het kapitaal voor morgen nog beter in te richten met onze stakeholders, hebben we in

september het Campus Community Fund gelanceerd. Investeren gebeurde al volop, maar door de middelen

expliciet te bundelen in dit nieuwe fonds, verwachten we meer impact te maken. De strategie is vormgegeven

door Campus Groningen en haar stakeholders, Rabobank Stad en Midden Groningen en bedrijven op de

Campus. Er is een investeringsstrategie van 500 miljoen vastgelegd voor de komende vijf jaar.

Innovatie in concentratieprocessen dankzij samenwerking Avebe en
Wa�lin

Zetmeel- en eiwittenproducent Royal Avebe en Wa�lin hebben

een �ltratie-installatie gebouwd in Ter Apelkanaal. Dat haalt 400

miljoen liter proceswater uit de aardappelen zelf. Daarmee wordt

bovendien dertig procent energie bespaard en vijf procent meer

eiwitten uit aardappelsap gewonnen. Een mooi voorbeeld van

samenwerking tussen het MKB en grote bedrijven. Onlangs

werden beide bedrijven zelfs verkozen tot Water Innovator of the

Year 2021.

Avebe staat waarschijnlijk bekend om zijn aardappelzetmeel.

Tegenwoordig maakt het bedrijf ook hoogwaardige eiwitten,

bijvoorbeeld gemaakt uit aardappelsap. Een belangrijke grondstof voor bijvoorbeeld vegetarische

hamburgers of plantaardige kaas. Plantaardige eiwitten zijn een duurzaam alternatief voor dierlijke

eiwitten, maar het winnen van de eiwitten uit aardappelsap is een energie-intensief proces.

Het aardappelsap moet namelijk aan de kook gebracht worden. Daarom ging Avebe op zoek naar een

alternatieve manier. De oplossing: een membraan�ltratietechnologie van Wa�lin.

In 2018 startten de twee bedrijven daarom met projojo ect Duurzaam Concentreren van Aardappelsap

met Membranen (DUCAM). Op de productielocatie van Avebe in Ter Apelkanaal kwkwk amen DUCAM

membraan�ltratiesystemen te staan. Daarmee is een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik

gerealiseerd, evenals een waterbesparing door het hergebruik van water uit de aardappel als

proceswater.

Door met groene chemie

Chemport Europe is het ecosysteem van bedrijven die in groene chemie willen investeren. In het Chemport

ecosysteem is de hele keten aanwezig: van landbouw via organische basischemicaliën en tussenproducten

tot aan het eindproduct. Het brengt partijen die zich inzetten voor groene chemie in het Noorden dichter bij

elkaar, ondersteunt ze en maakt ze zichtbaar.

https://watervisie.com/wafilin-en-avebe-zijn-water-innovator-of-the-year-2021/
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Het doel is om tot een duurzame, CO -neutrale chemische industrie te komen, en om bedrijvigheid en

werkgelegenheid te behouden en zelfs verder uit te bouwen. Het chemiecluster in Delfzijl richt zich op

hal�abrikaten en het cluster in Emmen op polymeren (kunststo�en). Chemport Europe initieert projecten,

zoals de Suikeragenda of Chemport Connect, en draagt zorg voor de uitvoering ervan door de betrokken

partijen in de regio. In 2020 is het programma Chemport Europe verlengd voor vier jaar.

2

Suiker, een witte motor voor groene chemie

Om toekomstbestendige, groene chemie te realiseren wordt vol

ingezet op duurzame energie en grondsto�en. Veel van de

bestaande chemische bedrijven in de Chemport regio werken

echter nog veel met fossiele grondsto�en. Op dit moment wordt

ongeveer 20 procent van de fossiele olie gebruikt als grondstof

voor chemicaliën. Er is een nieuw, groen, alternatief nodig. Het

gebruik van suiker in plaats van fossiele olie als grondstof voor

de chemische industrie biedt enorme mogelijkheden. Daarom

heeftftf Chemport Europe een Suikeragenda ontwikkeld, inclusief

routekaart voor de ontwikkeling van een groene chemische

productieketen in Noord-Nederland in de periode tot 2050.

Er zal in de beginfafaf se subsidie nodig zijn om groene koolstof concurrerend te maken, terwijl blokkades

uit de regelgeving moeten verdwijnen. Wanneer bijvoorbeeld suiker uit biomassa wordt gehaald blijftftf

er een residu over. De huidige regels maken het moeilijk om dit materiaal vol voedingssto�en te

gebruiken als meststof in de landbouw. Daarom moet het als afvfvf al tegen betaling worden afgfgf evoerd.

Het is een probleem dat Bram Fetter, Chief Operations O�cer bij Cosun Beet Company maar al te

goed kent. ‘We zijn vooral producent van groene koolstofmoleculen, maar ons beleid is gericht op de

hele productieketen. We werken samen met partijen verderop in de keten, gaan joint ventures aan of

helpen anderen een bedrijfsplan op te stellen.’ Zijn bedrijf heeftftf , samen met Avantium (pionier in

hernieuwbare en duurzame chemie) en chemisch bedrijf Nouryon waardevolle input geleverd voor de

Suikeragenda. ‘We zijn alle drie actief in Noord- Nederland maar ook daarbuiten’, zegt Fetter. ‘De

kennis die nodig is voor groene chemie wordt op wereldschaal ontwikkeld. Wel is het zo dat in de

Chemport regio een groot aantal partijen in de groene chemie keten aanwezig is.’ De Agenda helpt ze

een gezamenlijke koers te volgen en geeftftf ze een stip aan de horizon. ‘J‘J‘ e komt niet bij dat doel met

alleen grote bedrijven. We hebben de creatieve input nodig van startups en andere innovatieve

bedrijven.’

Smart Industry: van �eldlab naar Europese hub

Noord-Nederland is, na Amsterdam, de op één na grootste startup regio van Nederland, met een groeiende

online sector en sterke focus op ICT, data science en digitalisering. Een aantal jaar geleden startten we

daarom het programma Region of Smart Factories, kortweg RoSF. Het was één van de eerste �eldlabs gericht

op smart industry. De focus: producten en productieprocessen intelligent, connected en customized maken
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met Industrie 4.0 toepassingen. Samen met Philips en Fokker werd het programma ontwikkeld. In 2018 kreeg

RoSF een vervolg met de Smart Industry Hub, waarin ondertussen zo'n 500 bedrijven betrokken zijn. Ook zijn

we aan de slag gegaan met een brede aansluiting van het MKB.

We zien in Noord-Nederland steeds meer bedrijven die interessante “Smart Industry oplossingen” aanbieden.

Deze komen uit de hoek van ICT- en software, industriële automatisering en machinebouwers,

equipementleveranciers, aanbieders van digitale producten – bijvoorbeeld ERP, boekhouding of marketing,

aanbieders van big-data oplossingen of kunstmatige intelligentie, ingenieursbedrijven en ervaren smart

factory-consultants. Onze regio heeft de juiste bouwstenen om een koploper te worden in een gedigitaliseerd

Europa. De volgende stap is om veel meer bedrijven aan te haken en zo op te schalen. Ook zijn we bezig met

de route naar het worden van een European Digital Innovation Hub.

Je eigen gezondheidsgegevens beheren in een persoonlijke
gezondheidsomgeving

Ook op het gebied van gezondheid en healthyhyh agaga eing gebeurt er

veel in het Noorden. Afgfgf elopen jaar raakten we betrokken bij

het PGO Netwerk Noord, een consortium van bijna 40 bedrijven

en zorginstellingen in het noorden van Nederland. Hier wordt

gewerkt aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een

digitale omgeving waarin burgers hun eigen

gezondheidsgegevens beheren. Ze halen zorgdata op bij hun

zorgverleners en bepalen zelf met wie ze deze informatie delen.

De privacy is geborgd want alle partijen moeten voldoen aan de

landelijke MedMij-standaarden en -afspraken. In 2020 kreeg de

PGO een belangrijke impuls dankzij een subsidie van 4 miljoen euro.

Het werkt als volgt. Als gebruiker kies je je eigen PGO. Door daar allerlei applicaties of

gezondheidsprogramma’s aan te koppelen, volg en beïnvloed je je gezondheid. Bijvoorbeeld via

wearables die de bloeddruk of hartslag meten, een app die longaanvallen kan voorspellen of een

programma dat helpt om op gewicht te blijven. PGO Netwerk Noord heeftftf als doel om als een vliegwiel

voor zorginnovatie te fungeren. Patiënten vertegenwoordigers en Zorgbelang denken nadrukkelijk

mee in het programma.

Wim Hodes, directeur van Stichting GERRIT en penvoerder van het consortium, legt uit: “Burgers en

patiënten willen steeds meer hun gezondheid in eigen hand nemen. Daarnaast is er de toenemende

druk op de zorg. Door de uitbraak van corona en de gevolgen daarvan heeftftf eHealth een vlucht

genomen. ‘’We moeten dat zien vast te houden en PGO’s sluiten daar naadloos bij aan.’’

De intensieve samenwerking en het slechten van digitale en infrastructurele belemmeringen helpt

bedrijven, zoals startups, te groeien en uit te breiden. De verwachting is dus ook dat PGO’s nieuwe

banen opleveren. "PGO Netwerk Noord is niet alleen goed voor de zorg maar ook voor de economie’’,

aldus Hodes. Mede om deze reden is de subsidie vanuit het SNN toegekend en is de NOM er nauw bij

betrokken.

https://www.medmij.nl/
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Vestigen in Noord-Nederland

In één oogopslag

Hoe we bedrijven interesseren voor Noord-Nederland

Als innovatieve regio biedt Noord-Nederland een ideaal vestigingsklimaat. Daarom helpen we bedrijven uit

binnen- en buitenland die zich hier willen vestigen. We brengen Noord-Nederland proactief onder de

aandacht, onder andere met proposities gericht op agrifood, chemie, ICT en life sciences.  

 

5
Acquisitieprojecten

97
nieuwe arbeidsplaatsen

149,6 miljoen
euro
totale investering

Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven merkten we afgelopen jaar de impact van de coronapandemie. Door

de reisbeperkingen bleek het lastig voor bedrijven om een keuze te maken voor een nieuwe vestigingslocatie.

In dit proces speelt face-to-face contact en de mogelijkheid een locatie te bekijken een belangrijke rol. Toch

hebben we vijf succesvolle acquisitietrajecten doorlopen waarvan twee nieuwe bedrijven zich in 2020 in

Noord-Nederland hebben gevestigd.

Daarnaast is voor 149,6 miljoen euro in Noord-Nederland geïnvesteerd. Daarmee is onze doelstelling voor

2020 (100 miljoen euro) ruimschoots behaald.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/onze-resultaten/vestigen-in-noord-nederland?toc_static_id=32
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Investeringen in topsectoren in 2020

Focus op het positioneren van Noord-Nederland

We hebben ons in 2020 sterk gericht op de positionering van Noord-Nederland. We zijn doorgegaan met

TopDutch, het label van waaruit we campagnes opzetten die de proposities vertalen naar aansprekende

uitingen. Afgelopen jaar is veel content gepubliceerd op de website en verschillende social media kanalen:

mooie verhalen over alles wat er speelt in de regio, van de groene chemie highlights tot de route naar het

worden van dé waterstofregio in Europa.

Om Noord-Nederland op een proactieve manier onder de aandacht te brengen, bezoeken we regelmatig

beurzen. In 2020 is dat zoveel mogelijk online georganiseerd. Zo waren we betrokken bij BIO Europe, een

congres gericht op medicijnontwikkeling. Ook namen we deel aan de vijftiende Plant-Based Foods & Proteins

Summit North America, een internationaal congres over plantaardige voeding en eiwitten. Binnen de sector

agrifood is dit een 'hot topic'. Noord-Nederland kan een belangrijke rol spelen in de eiwittransitie, zoals de

overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten wordt genoemd. 

Om dat aan het publiek te laten zien, vertaalde NOM samen met Campus Groningen de kracht van Noord-

Nederland naar een heldere pitch. Vanuit het TopDutch label is aan de hand van de domeinen Health, Food

en Agribusiness een sterke propositie neergezet. Het team had ook een eigen virtuele stand. Het evenement

bestond namelijk uit een digitaal platform dat was ontwikkeld door EventInsight, een bedrijf uit de stad

Groningen en een participatie van de NOM. 

Door het stevig positioneren van onze Noord-Nederlandse proposities, is de pijplijn aan leads voor 2021 goed

gevuld.
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Bedrijven binnenhalen én houden

Wanneer een bedrijf zich eenmaal in Noord-Nederland gevestigd heeft, blijven we ze begeleiden,

bijvoorbeeld als ze uitbreidingsplannen hebben of op zoek zijn naar partijen om mee samen te werken. Dit

doen we vanuit ons Investor Relations (IR) programma. Als onderdeel van dit programma bezoeken we

regelmatig de gevestigde bedrijven en bespreken we hun resultaten en strategie. Ook hebben we zo zicht

op hoe het vestigingsklimaat van Noord-Nederland wordt ervaren. Afgelopen jaar bezochten we 63 bedrijven.

De afgelopen jaren hebben enorm veel mooie bedrijven voor onze regio gekozen. Een vaak blijven ze ook

lang. We blikken daarom terug op een aantal bedrijven die van Noord-Nederland hun thuis maakten.

Japanse sojasaus op Nederlandse bodem

In 1997 kwkwk am Kikkoman naar Nederland. Na een acquisitietraject

dat veertien jaar duurde, landde het bedrijf in

Sappemeer, zuidoostelijk van Groningen. In de Noord-

Nederlandse fafaf briek produceert Kikkoman Foods

Europe ondertussen al meer dan twintig jaar diverse sojojo asaus

variaties. Deze worden naar verschillende Europese landen

geëxporteerd. Ook Nederland is een belangrijke markt: Sushi is

hier enorm populair; met goede sojojo asaus verkoop als gevolg.

Eén van de belangrijke redenen om te kiezen voor

Sappemeer was de kwkwk aliteit van het water. Dankzij het zachte

water hoeftftf Kikkoman weinig te doen om het water tot de Japanse kwkwk aliteitsstandaard te brengen. Het

Noorden was ook interessant vanwege de goede logistiek. Via de Eemshaven kunnen sojojo abonen en

tarwe snel getransporteerd worden. Ook voelde het bedrijf zich bijzonder welkom, mede dankzij de

NOM, die het bedrijf kon helpen bij het vinden van geschikt personeel. De producent verwacht de

komende jaren hard verder te groeien.



37

Groningen al jaren de thuisbasis voor IBM Client Innovation Centre

Acht jaar geleden was er niets, nu werken er 285 mensen. Het

Client Innovation Centre van IBM is in alle opzichten nieuw en

anders. Hier moeten nieuwe dingen ontstaan. Technologie,

ideeën, manieren om klanten nog beter van dienst te zijn.

Kortom, innovatie. En dat voor een fors klantenbestand, waarvan

veel in de Benelux zit. Grote banken die oplossingen zoeken om

hun klanten beter te bedienen, corporates, retailers,

energiebedrijven. Vanuit het pand aan het Zuiderdiep is het

bedrijf vooral in de weer om de klanten te helpen met hun ICT-

oplossingen. Maar de werknemers in Groningen pakken de

ruimte om zelf nieuwe dingen te ontwikkelen. Daarom is Groningen ook aangewezen als het Europese

blockchain-expertisecentrum van IBM.

Dat IBM het eerste Client Innovation Centre in 2013 in Groningen vestigde, heeftftf te maken met de

open armen die het bedrijf in Groningen trof. Carola Bos: “We voelden ons welkom. De overheid dacht

mee, de NOM bood ons direct een netwerk van gesprekpartners. De lijntjtjt es zijn kort, zodat we snel

slagen konden maken. Afgfgf ezien daarvan concludeerden we dat de druk op de markt van ICT-

techneuten in Eindhoven wel erg groot was.’’

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. In Groningen werken nu mensen met 34 verschillende

nationaliteiten samen. De gemiddelde leeftftf ijd is 29 jaar, het aandeel vrouwen ongeveer een kwkwk art.

“Die diversiteit is iets dat we continu in de gaten moeten houden. Het is echt lastig om altijd de juiste

mensen te vinden.’’ Hoewel het bedrijf allang niet meer alleen naar pure 'ICT-techneuten' zoekt, blijkt

het moeilijk om geschikt talent te vinden en hen te binden. In het Noorden vissen ICT-bedrijven uit

hetzelfde vijvertjtjt e met professionals. Samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de

regio is van groot belang om dit te verbeteren.
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Scania uit Meppel herrees als een feniks uit de as

De lakfafaf briek van Scania in Meppel werkt aan een �inke

uitbreiding. Dat had eerder deze eeuw geen ziel voorspeld. In

2002 probeerde het Zweedse truckmerk nog van de leegstaande

fafaf briek, waar sinds 1964 cabines voor vrachtwagens werden

geassembleerd en in kleur gespoten, af te komen. De directie in

Zweden besloot in 1994 al om de fafaf briek in Meppel te sluiten. Het

duurde uiteindelijk tot november 2002 voordat de laatste cabine

van de bank rolde. Scania leek Drenthe voorgoed te verlaten. Wie

vandaag naar het gebouw rijdt, kan het zich amper meer

voorstellen. Vrachtwagens rijden af en aan, de parkeerplaatsen

voor medewerkers staan vol, het logo van Scania schittert levensgroot op de gevel. Scania Meppel is

‘gewoon weer’ de grootste industriële werkgever in de omgeving. Ongeveer 550 medewerkers

verdienen er hun brood.

Het is een mooi verhaal, dat samenhangt met een sterke wil, een goed idee, �jne samenwerking en

mooie berekeningen en een beetjtjt e mazzel’, vertelt plantmanager Erik de Gilde. Eerst maar eens de

sterke wil. De Gilde, die toen bij Scania in Zwolle werkte, zag het van afstand gebeuren. De toenmalige

directie in Meppel besloot alles in het werk te stellen om de fafaf briek, of in ieder geval de

werkgelegenheid, in de Drentse stad te behouden. Daarbij vond ze de NOM aan haar zijde.

Projojo ectmanager van de NOM Gerard Lenstra herinnert zich die tijd nog goed. ‘Wij werden erbij

betrokken op het moment dat Scania een koper zocht voor het gebouw en het terrein. Omdat wij

natuurlijk ook staan voor behoud van werkgelegenheid in de regio, hebben we ons best gedaan. Maar

de fafaf briek bleek niet te verkopen. Te speci�ek ingericht voor andere partijen.’

Dat zou je achteraf gezien een beetjtjt e mazzel kunnen noemen. Want de moeilijke verkoop gunde tijd

om tot een goed idee te komen. De Gilde: ‘Rond die tijd zagen we dat het bedrijf steeds meer gelakte

onderdelen inkocht. Dakdelen, spoilers, dat soort onderdelen. Het aantal gewenste kleuren nam snel

toe en daarmee de complexiteit van het logistieke proces. Dat riep de vraag op of het niet goed zou

zijn dat werk zelf te gaan doen.’

Insourcing

Tijd voor de mooie berekeningen. Daaruit bleek dat insourcen allereerst gunstig zou zijn voor de

kwkwk aliteit van het lakwkwk erk. Bovendien konden de kosten voor Scania ermee worden gedrukt. Dat is

prachtig, maar daarmee was Meppel nog niet gered. Scania bezit verschillende fafaf brieken in Europa

waar zo’n ‘lakfkfk afaf briek’k’k opgezet zou kunnen worden.

De Gilde: ‘Dat was puur lobbywerk. Wij redeneerden dat de fafaf briek in Meppel toch leeg stond en goed

geschikt gemaakt kon worden. De locatie is bovendien gunstig voor de markt in West- en Midden-

Europa. Tel daarbij op de �exibiliteit van het personeel en de door Zwedenerkende goede moraal van

de werknemers en uiteindelijk trokken we aan het langste eind.’

Bij de pogingen Scania voor Meppel te behouden kwkwk am de �jne samenwerking goed van pas. Met de

NOM bijvoorbeeld. Gerard Lenstra: ‘Wij hebben ons vooral beziggehouden met het lobbywerk op

hoger niveau, zoals bij de Netherlands Foreign Investment Agency. Via het Ministerie zijn we op zoek
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gegaan naar investeringspremies, naar alle manieren om ervoor te zorgen dat Zweden ‘j‘j‘ a’ zou

zeggen. Ons argument was de werkgelegenheid voor honderden mensen in de regio.’

De kogel ging door de kerk. In 2004 besloot Scania de fafaf briek uit de verkoop te halen en om te

bouwen. De Gilde: ‘Noem het maar gerust vernieuwbouw. Een complete, moderne, automatische

laklijn kwkwk am er. Delen van het fafaf brieksgebouw werden helemaal nieuw opgetrokken.’ De NOM

bemoeide zich met het circus aan vergunningen dat noodzakelijk is voor dit type fafaf briek. In 2005

draaiden de machines weer in Meppel, drie jaar na de sluiting. Anderhalf jaar later rolden de eerste

gelakte onderdelen productiematig van de band.

Nieuwe productielijn

Het gaat sindsdien geweldig met Scania in Meppel, dat langzaam maar zeker steeds meer productie

naar zich toe geschoven zag. Nu glijden de onderdelen dag in, dag uit door de automatische lakstraat.

Assemblage is op kleine schaal ook weer terug in huis. Een e�ciënt ingerichte controle- en

nabewerkingsafdeling maakt de producten van topniveau. Erik de Gilde: ‘We worden elk jaar beter. Dat

moet ook, om continu overtuigend bewijs te leveren dat Meppel heropenen een goede zet was.’

Tegenwoordig worden technieken met big data en machine learning ingezet om het productieproces

te blijven optimaliseren. E�ciëntie is key. Daarmee lijkt het verhaal van Scania Meppel rond. Maar het

gaat verder. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt, maar dan anders. Erik de Gilde en de zijnen

halen een compleet nieuwe afdeling naar Drenthe. De onderdelen die in Meppel worden afgfgf elakt,

worden nu nog in hoofdzaak geprimerd ingekocht. Zou Scania dat niet ook gewoon zelf kunnen doen?

Ja dus. De business case bleek weer goed, de nieuwe lijn komt eraan. De maquette van de nieuwbouw

is af,f,f na de zomer gaat de spade de grond in. De nieuwe fafaf briek wordt volledig CO2 vrij (geen

aansluiting meer op het aardgasnet). Via een ingenieuze brug over de weg wordt de nieuwbouw aan

de overkant in de bestaande productielijn geïntegreerd. Erik de Gilde is ervan overtuigd dat het weer

een succes wordt. ‘We worden er als geheel e�ciënter van. We kunnen dit, dat hebben we de

afgfgf elopen vijftftf ien jaar wel bewezen.’
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Financiële resultaten in het kort

Resultaatontwikkeling NOM voor belasting (in € miljoen)

Onze inkomsten bestaan uit rente, dividenden en de verkoop van (ons belang in) portfoliobedrijven. Het

boekjaar 2020 hebben wij afgesloten met een winst van 4,7 miljoen euro, met name dankzij de verkoop van

zes portfoliobedrijven (waarvan vier een positief resultaat hebben opgeleverd), ontvangen dividenden en een

vrijgevallen voorziening. Hiermee zit het totale NOM resultaat boven ons gemiddelde �nanciële (netto) NOM

resultaat over de periode 2011 t/m 2019 van 4,1 miljoen euro. Dankzij de agiostorting in de NOM, de

ontvangen dividenden, opbrengsten op verkopen van participaties en de verkoop van Catawiki in februari

2021 heeft de nom geen tekort aan liquiditeiten. Deze mooie ontwikkelingen hebben in 2020 geleid tot een

positieve kasstroom van € 6,6 miljoen. De NOM heeft hierdoor geen acute �nancieringsbehoefte.

Benaderde marktwaarde

Naast het positieve resultaat is de benaderde marktwaarde (BMW) van onze participaties ook toegenomen.

Eind 2020 bedroeg deze 88 miljoen euro. In de jaarrekening wordt nader ingegaan op de totstandkoming van

de BMW.

Zoals ook toegelicht in het hoofdstuk Investeren in innovatie ondernemingen, moeten onze resultaten in

meerjarig perspectief gezien worden. De NOM investeert in kansrijke, innovatieve ondernemingen en is

daarmee een risico�nancier. Wij investeren vaak daar waar de markt het nog niet aandurft. Daarom hebben

wij te maken met een hoog risicopro�el en onvoorspelbaarheid bij onze portfoliobedrijven. Ook zijn we voor

een langere periode betrokken bij onze portfoliobedrijven, gemiddeld zo'n zeven jaar. Ons �nanciële

resultaat wordt sterk beïnvloed door de verkoop van participaties. Wij weten van tevoren niet, wanneer

deze plaats zullen vinden. Vaak laat rendement op een investering daardoor een aantal jaren op zich

wachten. Het kan ook voorkomen dat een investering niet succesvol uitpakt.

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

aandeelhouders stellen als eis dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand

blijft. Dat wil zeggen dat de NOM na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat

tenminste gelijk is aan het in�atiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd

met de in�atiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen.

De 5-jaarsperiode loopt van 1 januari 2016 tot en met december 2020. Het vermogen was bij aanvang in

2016 52,8 miljoen euro en is ultimo 2020 76,9 miljoen euro. Dit is inclusief een agiostorting in de NOM van

17,8 miljoen euro in 2020. De positieve resultaten van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat het totale

vermogen boven het doelvermogen (58,8 miljoen euro) is gebleven, waarmee aan de doelstelling van de

aandeelhouders wordt voldaan. Ondertussen lopen er gesprekken met de aandeelhouders over de

vaststelling van het doelvermogen voor 2021 en verder.

Meer informatie over onze �nanciële resultaten is te lezen in de jaarrekening.

Financiële instrumenten

Algemeen

De NOM maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van �nanciële instrumenten die in de balans zijn

opgenomen. De NOM handelt niet in deze �nanciële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om

de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een

tegenpartij van aan de NOM verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen

beperkt tot de waarde van de desbetre�ende posten. Daarnaast zijn er geen kosten voor onderzoek of

ontwikkeling gemaakt.

Kredietrisico
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De vorderingen uit hoofde van leningen zijn niet in overwegende mate geconcentreerd bij één of enkele

participaties en overige ondernemingen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de

gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft

derhalve als beleid om geen afgeleide �nanciële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)

rente�uctuaties te beheersen.

Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven

leningen.

Marktwaarde

De marktwaarde van de in de balans verantwoorde leningen, liquide middelen en kortlopende schulden,

benadert de boekwaarde ervan.

Dilemma: balans tussen risicovolle investeringen en rendement

Onze opdracht als regionale investeringsmaatschappij is, in de basis, daar te investeren waar de

markt het nog niet volledig oppakt. Het gaat dan vaak om jonge, startende en innovatieve bedrijven. Bij

de �nanciering van bedrijven beoordelen wij het business plan op basis van het

langetermijnperspectief en continuïteit. Maar het investeren in dit deel van de markt gaat hand in

hand met een hoog risicopro�el en onvoorspelbaarheid qua �nancieel succes. Pas op de langere

termijn, nadat bedrijven een aantal jaar in ons portfolio zitten, krijgen we zicht op rendement.

Bij een deel van de bedrijven waarin we deelnemen verliezen we ook onze investering. Tegelijkertijd

willen, en moeten, we aan de rendementseisen van onze aandeelhouders voldoen en ons vermogen in

stand houden. Wij zoeken daarom continu de balans tussen investeren in innovatieve, jonge bedrijven

en investeringen waarvan de rendementen op voorhand beter te voorspellen zijn, zoals

fafaf miliebedrijven en overname�nanciering.
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05 Interne organisatie

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/interne-organisatie?toc_static_id=39
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Medewerkers

In één oogopslag

Voor een kennisintensieve organisatie als de NOM zijn medewerkers ons belangrijkste kapitaal. Alleen met

hen kunnen we onze visie 'Groeien begint hier' realiseren. We hechten daarom veel waarde aan het bieden

van een prettige, uitdagende en inclusieve werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen.

2020 heeft in teken gestaan van de professionalisering van onze HR-afdeling en ontwikkeling van een

strategisch HR-beleid.

56
medewerkers

45 / 55 %
vrouwen / mannen

Operationele structuur

De N.V. NOM heeft vijf 100% dochterondernemingen. Dit zijn het Venture Kapitaalfonds III B.V., B.V. Drentse

Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. en het InnovatieFonds

Noord-Nederland B.V. (IFNN) die, evenals de NOM, voorzien in risicodragend kapitaal. De andere

dochteronderneming is A&RDF B.V. die in 2018 is opgericht en ten dienste staat aan de ontwikkeling van

verbindingen tussen Groningen Airport Eelde en andere luchthavens. 

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/interne-organisatie/medewerkers?toc_static_id=43
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Het Venture Kapitaalfonds III B.V. is medege�nancierd met Europese fondsen en daarmee gebonden aan

Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en

Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zijn provincie gebonden. Het InnovatieFonds Noord-

Nederland wordt in 2020 voor het eerst geconsolideerd in de cijfers van de N.V. NOM, nadat de lening van de

leningsverstrekkers is terugbetaald. Hierdoor ligt de beslissingsbevoegdheid volledig bij de N.V. NOM, als

100% aandeelhouder. De N.V. NOM is de enige aandeelhouder A&RDF B.V. De volledige

beslissingsbevoegdheid rondom het benoemen van de directie e.d. ligt echter bij de �nanciers van A&RDF

B.V. De �nanciële cijfers van het A&RDF B.V. worden niet geconsolideerd in de �nanciële cijfers van de N.V.

NOM. Alle dochterondernemingen van de N.V. NOM hebben geen personeel in dienst.

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

aandeelhouders stellen als eis dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand

blijft. Dat wil zeggen dat de NOM na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat

tenminste gelijk is aan het in�atiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd

met de in�atiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen. De NOM

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

Klimaat en verschillende gemeenten uit de regio voor ontwikkelings- en acquisitieactiviteiten.

Nieuwe HR-visie en jaarplan 2021

Naast de nieuwe strategie voor 2021-2024 is afgelopen jaar ook een HR-visie ontwikkeld: 'groeien begint hier,

groeien begint bij jou'. Ook is een jaarplan 2021 ontwikkeld dat de nieuwe doelstellingen van de NOM

ondersteunt. Het doel: medewerkers kunnen hun ambities, talenten en vaardigheden optimaal inzetten om
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de strategische doelen te bereiken.

De thema’s Duurzamer en Gezonder zijn vertaald naar vijf thema‘s voor HR: persoonlijk leiderschap, de juiste

persoon op de juiste plek, talent ontwikkeling, werkplezier, diversiteit en inclusie. Slimmer en wendbaarder

gaan in op strategisch wendbaar zijn en snel kunnen schakelen in een continue veranderende omgeving.

Daarin spelen onder andere verbindend leiderschap en strategische personeelsplanning een belangrijke rol.

In het jaarplan 2021 zijn vijf doelen met bijbehorende actieplannen uitgewerkt. Eén hiervan is werkgeluk. We

willen een omgeving bieden waarin gelukkige medewerkers elke dag het beste van zichzelf geven en

bijdragen aan het succes van de NOM. Om dit te creëren, wordt de 'employee journey‘ eerst in kaart

gebracht. Dat zijn alle ervaringen die een medewerker met de NOM heeft, van eerste kennismaking tot na

het vertrek.

Met een visie en een jaarplan ligt nu de focus op de ontwikkeling en professionalisering van HR binnen de

NOM. Om dit te bereiken, met als doel strategisch wendbaarder te worden, hebben wij het afgelopen jaar

een externe partij betrokken om ons in dit proces te ondersteunen. Deze partij zal ons het komende jaar

blijven helpen het strategische HR beleid verder uit te rollen. In 2021 voeren we weer een

medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Ook kijken we dan breder hoe we HR via doelstellingen en KPI’s

meetbaar kunnen maken. In ons volgende jaarverslag kunnen we dan ook meer ingaan op concrete

resultaten.
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Totaal aantal medewerkers (einde jaar)

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit is een belangrijk speerpunt in ons HR-beleid. Als partner van FundRight streven we

diversiteit na bij onze portfoliobedrijven en werken we daarnaast in bredere zin aan bewustwording rondom

dit thema in het investeringslandschap. Ons streven is om binnen drie jaar de management teams van onze

portfoliobedrijven voor 35 procent uit vrouwen te laten bestaan. Die ambitie geldt ook voor ons eigen team

van investeerders, dat nu voor 32 procent uit vrouwen bestaat.

NOM-breed hebben we ons op dit gebied goed ontwikkeld: het percentage vrouwen is de afgelopen twee jaar

met bijna tien procent toegenomen. Toch zijn we nog geen volledige afspiegeling van de samenleving. Het

gaat bij diversiteit namelijk ook om culturele achtergrond, of bijvoorbeeld het in dienst nemen van personen

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom gaan we onder andere actief samenwerken met het UAF. Dit is

een stichting die statushouders begeleidt naar een baan.

Van persoonlijke drijfveren naar ontwikkeling

Om het talent van onze mensen optimaal te benutten maken we gebruik van het Odin Development Compass

(ODC). In 2018 zijn we hiermee gestart en ook binnen het nieuwe HR-plan blijven we werken met deze tool.

Alle medewerkers hebben deelgenomen aan een meting die dit in kaart brengt en een persoonlijke

toelichting gekregen. Dit drijfverenkompas draagt bij aan de individuele ontwikkeling. Onze kernopgave is om

mensen optimaal tot hun recht laten komen op basis van hun kracht en hun ontwikkelpunten. Het inzicht en

begrip hebben voor elkaars drijfveren leidt ook tot betere samenwerking. Sinds 2019 wordt deze tool ook

gebruikt in ons werving- en selectieproces. Het ODC helpt ons de juiste personen te selecteren en een goede

match te kunnen maken tussen de nieuwe medewerker en het team.

Totaal aantal medewerkers

Het aantal medewerkers bij de NOM is de afgelopen jaren licht gestegen. Ook is de man/vrouw verhouding

dichter tot elkaar gekomen. 
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Opleidingskosten (gemiddeld in euro per FTE)

Training & opleiding

Medewerkers hebben een persoonlijk opleidingsbudget van vier procent van de loonsom om trainingen en

cursussen te volgen. In 2020 heeft 27 procent van onze medewerkers een training gevolgd. Ons investment

management team heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan de ROM-brede training Entrepreneurial Finance. In

2020 is, als gevolg van corona, door minder medewerkers een training of opleiding gevolgd dan in

voorgaande jaren. De investering in training is echter wel iets omhoog gegaan, omdat de gevolgde

opleidingen duurder waren dan voorheen.

Gezondheid en welzijn

Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers monitoren we gedurende het jaar via

ziekteverzuimcijfers. In 2020 nam het ziekteverzuimpercentage iets toe ten opzichte van 2019, maar net als

in de afgelopen jaren lag het met 1,05 procent ruim onder het landelijk gemiddelde. Ook was er

geen langdurig verzuim.
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Onze manier van werken

NOM als één loket

Onze nieuwe strategie vraagt om meer kennis, kennisdeling en samenwerking. Complexe vraagstukken,

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en gezondheid kunnen niet door één persoon worden

opgelost, maar vragen expertise van verschillende mensen in onze organisatie. Daarnaast wil de NOM één

loket bieden voor ondernemers. Wat de vraag ook is, en bij welke afdeling deze terecht komt, de ondernemer

wordt geholpen of naar de juiste collega doorverwezen.

Om dat te bereiken willen we meer multidisciplinair en afdelingsoverstijgend aan projecten werken. De klant

staat daarin centraal. Een van de acties uit het strategisch plan is het wekelijks gezamenlijk bespreken van de

leads. Zo weet iedereen wat er speelt en waar aangehaakt kan worden.

Daarnaast zijn 'sector communities' opgezet. Dat zijn groepen medewerkers vanuit verschillende

afdelingen met een gedeelde focus en interesse in een bepaalde sector. Zo wordt afdelingsoverstijgend

werken in de praktijk gebracht. Ook wordt meer inhoudelijke kennis ontwikkeld rondom maatschappelijke

thema’s.
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06 Governance

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/governance?toc_static_id=45
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Bestuur

De Nederlandse Corporate Governance Code richt zich op de governance van beursgenoteerde

vennootschappen en biedt een handvat voor het reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de raad

van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Op 8 december 2016 is de herziene

Code gepubliceerd, die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Hoewel de NOM geen beursgenoteerde

onderneming is, volgen wij de Nederlandse Corporate Governance Code waar van toepassing. 

Het bestuur van de NOM wordt statutair uitgeoefend door de directeur, Dina Boonstra. Geert Buiter is

plaatsvervangend directeur. Zij vormen samen met Sander Oosterhof het management team. Hieronder zijn

hun pro�elen weergegeven.

Dina Boonstra (1959)

Functie: Algemeen Directeur (per 1 september 2019). Dina is

verantwoordelijk voor het algemeen management van de

organisatie.

Nationaliteit: Nederlandse

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Hanzehogeschool

Lees hier meer over Dina

Geert Buiter (1962)

Functie: Plaatsvervangend directeur en Manager Financieringen.

Nationaliteit: Nederlandse

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Alfafaf -college

- Lid Raad van Commissarissen Nedmag Holding BV, Veendam

- Voorzitter Stichting Assagioli Haren

- Voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys, Haren

Lees hier meer over Geert.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/governance/bestuur?toc_static_id=160
https://www.nom.nl/over-ons/het-team/dina-boonstra/
https://www.nom.nl/over-ons/het-team/geert-buiter/
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Sander Oosterhof (1962)

Functie: Lid managementteam en verantwoordelijk

voor Ontwikkeling en Acquisitie.

Nationaliteit: Nederlandse

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen Stichting Kuub

- Boardmember Connect International

Lees hier meer over Sander.

Beloningsbeleid

De beloning van het managementteam wordt vastgesteld door de RvC op voorstel van de

remuneratiecommissie. De beloning bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden

(onkostenvergoeding, pensioen). De bezoldiging van de directeur is vermeld in de jaarrekening en past binnen

de grenzen die de aandeelhouders hebben gesteld.

De directeur ontvangt geen beloning in de vorm van aandelen of opties. Er zijn geen aspecten van

maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen in de beloningsstructuur. Daarnaast zijn er geen

doelstellingen gesteld die bepalend zijn voor de toekenning van prestatietoeslagen.

https://www.nom.nl/over-ons/het-team/sander-oosterhof/
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Onafhankelijk toezicht

De Raad van Commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie. Daarnaast heeft de

RvC een raadgevende en adviserende taak. De Raad wordt gevormd door: Gertjan Lankhorst (voorzitter), Ben

Woldring, Sandra Korthuis en Jan Kruse (non-voting, tevens lid van de Investeringscommissie).

Gertjan Lankhorst is in juli 2020 door de aandeelhouders benoemd tot voorzitter van de Raad van

Commissarissen van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Hij vervangt hiermee Rudy Rabbinge

wiens reguliere zittingstermijn is verstreken. Annemarie Kuks heeft de RvC eind 2020 verlaten. Momenteel

loopt de procedure voor het selecteren van haar opvolger. 

Wij houden ons aan de benoemingstermijnen die door de Corporate Governance Code zijn voorgeschreven.

Samenstelling raad

In de samenstelling van RvC wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van de NOM. De

leden bezitten speci�eke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle

opzichten kunnen beoordelen. De RvC werkt als team waarbij alle leden zich laten leiden door de belangen van

de onderneming. Ook dient de RvC te bestaan uit personen met waardering voor disciplines anders dan hun

eigen. De Commissarissen zijn en handelen volledig onafhankelijk, zowel ten opzichte van de bestuurder, als

ten opzichte van elkaar.

Samenvattend dient de raad, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en

(internationale) ervaring met:

Daarnaast is het belangrijk dat Commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met

de kerntaken van de NOM en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Ook is het van belang dat de

Commissarissen beschikken over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan

gerelateerde juridische aangelegenheden

het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) �nanciële

processen in het algemeen;

regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer speci�ek rondom (cross-sectorale)

innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen, alsmede

van marketing & acquisitie (inclusief van buitenlandse ondernemingen);

alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van not-for-pro�t-organisaties op het grensvlak van overheid

en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);

en goed bekend te zijn met: het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties,

alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Selectie, benoeming en remuneratie

Er is één remuneratiecommissie, bestaande uit Annemarie Kuks en Rudy Rabbinge. In juli 2020 heeft de

nieuwe voorzitter van de raad, Gertjan Lankhorst, de rol van Rudy Rabbinge in de remuneratiecommissie

overgenomen. Eind 2020 heeft Sandra Korthuis de rol van voorzitter van de remuneratiecommissie van

Annemarie Kuks overgenomen. Het remuneratieproces is gericht op het aantrekken, motiveren en

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/governance/onafhankelijk-toezicht?toc_static_id=161
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vasthouden van een bestuur met de juiste kwaliteit en ervaring. Het aantrekken van bestuurlijk talent is

noodzakelijk voor het realiseren van strategie, doelstellingen en daarmee waardecreatie op korte en lange

termijn.

De Commissarissen ontvangen een vaste vergoeding in hun rol van Commissaris en de aan die

werkzaamheden verbonden reis- en verblijfskosten. De vergoeding is vastgesteld door de Algemene

vergadering van Aandeelhouders. De vergoeding is niet afhankelijk van de behaalde resultaten.

Diversiteitsbeleid

We streven naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen (minimaal 30% van de

zetels bezet door mannen en minimaal 30% bezet door vrouwen). Bij veranderingen in de samenstelling en bij

herbenoemingen wordt aan het aspect deskundigheid en de evenwichtige verdeling tussen mannen en

vrouwen aandacht besteed.

Pro�elen leden van de RvC

Hieronder zijn de individuele pro�elschetsen van de leden van de Raad van Commissarissen weergegeven. 

Rudy Rabbinge (1946)

Gertjan Lankhorst (1957)

Ben Woldring (1985)

Voorzitter RvC en lid benoemings- en remuneratiecommissie.

Benoemd tot lid in 2011 op aanbeveling van de provincie Drenthe, benoemd tot Voorzitter van de RvC in

2016. Einde termijn: juli 2020

Overige (bestuurs)functies: Emeritus universiteitshoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid

en adviseur RvB WUR, Adviseur Samenwerkende Noord-Nederlandse provincies voor Agribusiness, Lid

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen, Lid Dagelijks  Bestuur SER Noord-Nederland, vice-President International Fertilizer

Development Centre (Alabama, USA), Voorzitter International Advisory Board Chinese Academy of

Agricultural Sciences (Beijing, China), Erelid Board Bibliotheca Alexandria (Egypte), European Ambassador

Alliance Green Revolution African Agriculture (AGRA, Nairobi, Kenia), Chairman Scienti�c Council Global

Centre Climate Adaptation, lid adviescollege stikstofproblematiek.

Voorzitter RvC en lid remuneratiecommissie.

Benoemd tot voorzitter in 2020. Einde eerste termijn: 2024

Overige bestuursfuncties: Voorzitter Koninklijke VEMW – Vereniging voor Energie Milieu en Water,

Voorzitter RvC Ymere, Lid RvC WintershallDea Nederland en RvC Wintershall Noordzee, Voorzitter bestuur

Clingendael International Energy Programme, voorzitter Strategische Adviesraad TNO EnergieTransitie,

voorzitter Hanze University Foundation.

Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor de pro�elen Innovatie & Business Development, en

Bedrijfs�nancieringen & Venture Capital

Benoemd in 2015, herbenoemd in 2019. Einde tweede termijn: 2023
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Sandra Korthuis (1959)

Annemarie Kuks (1964)

Jan Kruse (1955)

Alle Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Overige (bestuurs)functies: CEO en oprichter Bencom Group BV (Bellen.com, Gaslicht.com, Poliswijzer.nl,

WechselJetzt.de, LookingforBooking.com), commissielid Topteam ICT Innovatie Ministerie van

Economische Zaken & Klimaat, lid Raad van Advies ECP.

Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor vraagstukken rondom openbaar bestuur, voorzitter

remuneratiecommissie

Benoemd in 2015, herbenoemd in 2019. Einde tweede termijn: 2023.

Overige (bestuurs)functies: lid van Commissarissen NV ROVA Holding, tevens voorzitter

remuneratiecommissie

Lid RvC: Primair verantwoordelijk voor HR vraagstukken, voorzitter Remuneratiecommissie

Benoemd in 2016. Termijn afgelopen eind 2020

Overige (bestuurs)functies: Human Resources Transformation Director Up�eld, per 1 juli 2019 en lid RvC

Rijnbrink

Non-voting member en tevens lid van de investeringscommissie

Benoemd in 2016. Herbenoemd in 2020. Einde tweede termijn: 2024

Overige (bestuurs)functies: DGA Solstice Management B.V., Independent commissioner PT Wahana

Nusantara Rucika (Indonesië), Lid technische commissie GOGLA, de wereldwijde associatie van

producenten en distributeurs van niet-netverbonden (o�-grid) solar toepassingen, non-

executive director Taatisolar Namibia (Pty) Ltd., Adviseur EOS Capital (Namibië)

Investeringscommissie

Investeringsaanvragen en voorgestelde desinvesteringen van boven de €200.000 worden voorgelegd aan de

Investeringscommissie (IC). De Investeringscommissie bestaat uit:

De IC kan onafhankelijk en transparant over investeringen adviseren. Bij investeringsvoorstellen vanaf

€2.500.000 wordt een investeringsvoorstel niet alleen ter advisering bij de IC, maar ook ter goedkeuring aan

de RvC voorgelegd. Als de directie wenst af te wijken van een advies van de IC wordt een investeringsvoorstel

eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

De vier leden van de IC beschikken over uitgebreide bedrijfseconomische kennis en kennis van innovatieve

processen en hebben ervaring met de diverse facetten van het ondernemerschap. De voorzitter van de IC is

als ’non-voting member’ aanwezig bij bijeenkomsten van de RvC. Zo wordt de Raad rechtstreeks geïnformeerd

Jan Kruse (voorzitter)  - Einde termijn: 2024

Jan Tichelaar - Einde termijn: 2022

Benjamin Derksen - Einde termijn: 2022

Ylva Poelman - Einde termijn: 2024
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over de �nancieringsadviezen die door de IC aan de directie van de NOM zijn afgegeven. De IC adviseert ook

over de verkoop van participaties.

Audit

De Raad acht de betrokkenheid van alle Commissarissen bij de taken van een auditcommissie zo essentieel

dat, mede gezien de betrekkelijk geringe omvang van de RvC, alle leden deel uit maken van de

auditcommissie. De instelling van deze commissie is daardoor overbodig.

Dit betekent dat niet wordt voldaan aan de bepaling dat de voorzitter van de auditcommissie niet tevens

voorzitter is van de RvC. De bepalingen met betrekking tot een one-tier bestuursstructuur zijn namelijk niet

van toepassing op de NOM, aangezien de NOM geen one-tier bestuursstructuur kent. De directeur en de RvC

achten dat ook niet wenselijk.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) maakt volledig gebruik van haar bevoegdheden, zoals

die in de Corporate Governance Code wordt omschreven. De statuten van de vennootschap zijn in lijn met de

code. De AvA wordt door de directie van informatie voorzien om op deze basis van haar bevoegdheden

gebruik te maken. De stelregel is daarbij dat de AvA geen informatie ontvangt die door individuele

ondernemingen vertrouwelijk aan de NOM ter hand is gesteld. De directie en RvC streven een optimaal

overleg met de aandeelhouders na. Overleg met de directie vindt zeer regelmatig plaats, ook buiten de

formele AvA.



57

Verslag Raad van Commissarissen

Een terugblik op 2020

We kunnen stellen dat 2020 voor heel de wereld een bijzonder jaar is geweest. In het voorjaar sloeg het

coronavirus toe. Dat leidde tot een pandemie met grote invloed op het welzijn van mensen en op de

wereldeconomie. Ook voor de NOM was 2020 daardoor een bijzonder jaar. Al heel snel werd duidelijk dat de

invloed van corona op ondernemingen in Noord-Nederland groot zou zijn. De Raad heeft geconstateerd dat de

NOM hierop adequaat heeft gereageerd. Zo kregen portfoliobedrijven van de NOM de mogelijkheid gebruik te

maken van een rentepauze en opschorting van a�ossingen voor drie maanden. Een groot aantal

ondernemingen heeft hier gebruik van gemaakt. Ook nam de NOM snel het besluit medewerkers zoveel

mogelijk vanuit huis te laten werken. Om hen hierin te ondersteunen, kregen medewerkers een

tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek.

In samenwerking met Techleap, Invest-NL, het ministerie van EZK en alle andere ROM’s is daarnaast in een

hoog tempo de Corona OverbruggingsLening (COL) opgezet, waarmee de NOM meer dan 50, met name

kansrijke, startende bedrijven die dreigden om te vallen door terugvallende omzet en vertraging van

�nancieringsrondes heeft kunnen helpen. De NOM heeft laten zien een �exibele organisatie te zijn, die snel

kan reageren op veranderende omstandigheden. Het extra werk dat de COL met zich meebracht is voor het

grootste gedeelte binnen de bestaande bezetting opgevangen. Ook de processen op de achtergrond, zoals de

ICT, bleken opgewassen tegen de extra belasting.

Strategie en meerjarenplan

2020 was ook het jaar waarin de NOM een nieuwe strategie voor de langere termijn heeft ontwikkeld.

Maatschappelijke impact en waardecreatie staat daarin centraal. Vanuit deze strategie is het meerjarenplan

voor 2021-2024 opgesteld. Als referentie is het strategische kader gebruikt dat de aandeelhouders van de

NOM hebben laten opstellen. Dit kader geeft een goede afbakening van de verwachtingen die de

aandeelhouders hebben van de rol van de NOM in Noord-Nederland.

De RvC is op verschillende momenten meegenomen in het proces om te komen tot de nieuwe strategie en het

meerjarenplan. In februari hebben wij deelgenomen aan een inspiratiesessie, waarin de eerste ideeën zijn

besproken. Vervolgens zijn wij betrokken geweest in het bespreken en vaststellen van de strategie en het

meerjarenplan. We hebben met tevredenheid en vertrouwen met beide documenten kunnen instemmen. De

directie is erin geslaagd de nieuwe strategie aan te laten sluiten op de grote transities waar de wereld voor

staat en zet in op de bijdrage die het Noord-Nederlandse bedrijfsleven daarin kan leveren. Om dit te

bewerkstelligen wordt, nog meer dan voorheen, de samenwerking met clusterorganisaties opgezocht. 

De nieuwe strategie heeft ook impact op de interne organisatie van de NOM. Wij verwelkomen de keuze van

de directie om meer in te zetten op een integrale aanpak, waarbij meer samenwerking tussen de

verschillende disciplines van de NOM het uitgangspunt is.

Impact in Noord-Nederland

Uiteindelijk is de economische en maatschappelijke impact die de NOM heeft op Noord-Nederland het meest

relevant. Ook dit jaar kunnen we tevreden zijn met de voortgang. Hoewel niet alle doelstellingen zijn behaald,

is het algemene beeld goed, zeker in het licht van de enorme invloed die corona heeft gehad. Wij zijn ook

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/governance/verslag-raad-van-commissarissen?toc_static_id=162
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verheugd dat na een minder positief �nancieel resultaat in 2019, het afgelopen jaar een mooie winst is

behaald.

Bijeenkomsten van de raad

In 2020 heeft de raad acht keer vergaderd. Vanzelfsprekend heeft de raad de gebruikelijke onderwerpen die

jaarlijks op de agenda staan, zoals de jaarrekening van het voorgaande jaar, het jaarplan en de begroting voor

het komende jaar behandeld. Ook heeft de RvC, na zorgvuldige afweging en met inachtneming van het advies

van de Investeringscommissie, ingestemd met een �nancieringsvoorstel van de directie.

In 2020 hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan cybersecurity, waarbij we hebben kunnen constateren

dat de directie dit voortvarend aanpakt. Voorts is onder andere gesproken over de lening van aandeelhouders

voor het InnovatieFonds Noord-Nederland. Op initiatief van de NOM hebben aandeelhouders besloten deze

vervroegd af te laten lossen en de middelen als agio-storting terug te laten vloeien naar de middelen van de

NOM. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor investeringen in ondernemingen in Noord-Nederland. De

NOM blijft �nancieren in een vroege fase, maar het product van IFNN bleek onvoldoende aan te sluiten op de

behoeften van ondernemers.

Tenslotte hebben we ook uitgebreid stilgestaan bij de rol van commissarissen in de RvC’s van

portfoliobedrijven van de NOM. Helaas is het geplande jaarlijkse bedrijfsbezoek door de coronapandemie tot

nader order uitgesteld.

De RvC heeft, naast haar formele rol, ook de functie van klankbord voor de directie. In dat kader is over veel

onderwerpen gesproken tijdens de vergaderingen. In de gesprekken over de strategie waren economische

groei, investeren in duurzaamheid, het centraal stellen van de vraag van de klant en sociale en

maatschappelijke impact belangrijke onderwerpen. Ook diversiteit is aan de orde geweest in relatie tot

FundRight. Hier heeft de NOM zich in 2019 bij aangesloten.

Aan het eind van het jaar heeft de RvC besloten dat de remuneratiecommissie, naast het uitvoeren van de

werkgeversrol, ook als klankbord voor de directie zal functioneren in HR-vraagstukken zoals strategische

personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.

Wisselingen in de RvC

De heer Rudy Rabbinge heeft per 1 juli 2020 afscheid genomen van de RvC, waarvan hij acht jaar voorzitter is

geweest. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn leiderschap, zijn inspiratie en voor de inbreng van zijn enorme

netwerk. Hij is opgevolgd door de heer Gertjan Lankhorst.

Aan het eind van het jaar heeft de RvC afscheid genomen van mevrouw Annemarie Kuks. Ook haar bedanken

wij voor haar bijdrage in de periode dat ze lid is geweest.
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Risicomanagement en beheersing

Zowel organisatiebreed als in ons investeringsproces streven we ernaar de relevante risico's te identi�ceren

en te beheersen. Waar nodig worden er maatregelen genomen om risico's beheersbaar te maken. Eén keer

per jaar wordt de risicoanalyse besproken in de Raad van Commissarissen. 

Risicomanagement bij investeringsbeslissingen

De NOM heeft het karakter van een hoog risico-�nancier. Veel van de ondernemingen die we �nancieren zijn

startups; technologie-gedreven en innovatieve bedrijven in de topsectoren. Investeren is dan ook niet zonder

risico’s. Bij jonge innovatieve bedrijven zijn zowel de technologie als de onderneming nog in ontwikkeling. Wij

zijn bereid een risicopro�el te accepteren dat marktpartijen, zoals banken of andere investeerders, niet

accepteren. Het is daarom reëel rekening te houden met een minimaal rendement of zelfs afboekingen op de

investeringen. Voordat we overgaan tot een investeringsbeslissing wordt er door de investment manager als

onderdeel van de due diligence een inschatting gemaakt van de hoogte van de verbonden risico’s. Op basis

van de mate van waarschijnlijkheid en de grootte van de gevolgen lokaliseert hij of zij een top drie risico’s. De

onderneming wordt gevraagd om haar risico-mitigerende maatregelen te beschrijven. Zo maken we de

risico’s inzichtelijk en kunnen we een weloverwogen besluit maken.

Risico's

We hebben onze risico's in vier categorieën ingedeeld:

Strategisch

Politiek

Wet- en regelgeving

Concurrentie

Imago

Financieel

Financieel resultaat

Liquiditeit

Fiscaal

Organisationeel

ICT-organisatie

Archivering

Integriteit

Calamiteiten

Operationeel

Operationele doelstellingen

Interne procedures

Personeel

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/governance/risicomanagement-en-beheersing?toc_static_id=163
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Risicomatrix

Categorie Risico

Strategisch 1. Korten of volledig stopzetten van subsidies voor Ontwikkelen

  2. Inmenging vanuit aandeelhouders met individuele investeringen

  3. Negatief sentiment over rendementsparticipaties 

  4. Overtreding van de staatssteunregels*

  5. Niet voldoen aan de AVG-regelgeving

  6. Niet volledig behalen van overeengekomen KPI's uit jaarplan

Operationeel 7. Het niet naleven van interne processen

  8. Hoog personeelsverloop

  9. Onvermogen competente medewerkers aan te trekken of te 
behouden

  10. Belangenverstrengeling

  11. Ongevallen en onvoldoende welbevinden op de werkvloer

  12. Continuiteit bij nationale- en globale problematiek (bv Pandemie)

Financiëel 13. Het behalen van slechte �nanciële resultaten

  14. Onvoldoende liquiditeiten om taak uit te kunnen voeren

  15. Fiscale risico’s

Organisationeel 16. Risico's op het gebied van Data- en Cybersecurity

  17. Gebrek aan integriteit van organisatie en medewerkers

  18. Intern frauderisico

  19. Brand, persoonlijke ongevallen en inbraak

  20. Onvoldoende kwaliteit voorgedragen commissarissen

  21. Reputatieschade

  22. Wettelijke aansprakelijkheid

* afhankelijk van project/projectomvang

In 2020 is er door de directie een update van de risicoanalyse uitgevoerd. De volgende heatmap geeft de

geïdenti�ceerde risico's weer. 

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/governance/risicomatrix?toc_static_id=49
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Risico Beheersmaatregel

1. Subsidies korten Het verminderen van de aan de NOM toegekende subsidies door onze aandeelhouders 
vormt een risico. Door intensieve en brede communicatie met de provincies en het Ministerie 
van Economische Zaken & Klimaat over onze resultaten houden we zicht op het risico. Onze 
resultaten maken we goed meetbaar en communiceren we helder.

4. Overtreding van de 
staatssteunregels

Gevolg van het niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving kan zijn dat het 
�nancieringsdeel dat achteraf als subsidie wordt aangemerkt, terugbetaald moet worden, of 
dat we niet tot uitkering kunnen komen. Wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun 
is complex. De NOM heeft de kennis en ervaring op dit vlak deels in huis. Ook werken we 
met externe specialisten. De rol van penvoerder en uitvoerder van projecten wordt waar 
mogelijk gemeden. Bij het aangaan van verplichtingen waarbij subsidies aan de orde zijn, 
wordt een afzonderlijke risicoanalyse uitgevoerd. Wij toetsen jaarlijks of onze activiteiten 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Waar nodig vloeit daar nader onderzoek uit 
voort en passen wij onze activiteiten aan.

5. Niet voldoen aan de 
AVG regelgeving

In het kader van de toepassing van de AVG is een medewerkers aangesteld die toezicht 
houdt op de naleving van de AVG. Ook is in 2019 de paragraaf omtrent de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) nogmaals aangescherpt, en is een stap gemaakt in 
de totstandkoming een nieuw data- en securitybeleid.

10. 
Belangenverstrengeling

De NOM heeft gedragsregels met betrekking tot belangenverstrengeling. Voor het aangaan 
van betaalde nevenactiviteiten dient toestemming gevraagd te worden.

Toelichting risico's

In het afgelopen jaar zijn de geïdenti�ceerde risico’s goed geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal

risico's scherper zijn gesteld en er nieuwe risico's zijn toegevoegd. Uiteraard ontkomen we er niet aan om de

dreiging van een Pandemie op te nemen, maar ook de risico's die behoren bij data- en cybersecurity hebben

een belangrijke plaats gekregen. Verder lag de nadruk op de optimalisering van het beheersen van de risico’s. 

We zien dat er altijd een kans aanwezig is dat, ook na de vaststelling van een nieuwe

aandeelhoudersinstructie, aandeelhouders te nauw betrokken blijven bij individuele investeringen. Intensief

contact met aandeelhouders en subsidieverstrekkers blijft daarom, ook na de vaststelling van de nieuwe

beleidsinstructie, van belang. Het strategisch kader, dat de aandeelhouders hebben opgesteld, in combinatie

met het nieuwe strategische plan 2021-2024 én een nieuw meerjarenplan verschaft hierin meer duidelijkheid.

Door jaarlijks te toetsen of onze activiteiten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving beheersen we het

risico dat verwachte subsidies niet worden uitgekeerd of terugbetaald moeten worden.

In 2020 zijn wederom belangrijke stappen gemaakt in de totstandkoming van een nieuw data- en

cybersecuritybeleid. In dit beleid wordt de focus gelegd op het gebruik van data en het toepassen van security

door de mens en de organisatie. Tevens is de door ons gebruikte technologie hier een belangrijk onderdeel

van. In het afgelopen jaar zijn wederom veel bedrijven getro�en door een vorm van digitale fraude. In 2021

wordt intern en onder begeleiding een groot data- en cybersecurityprogramma gestart.

De spreiding van de risico’s laat zien dat de kans dat �nanciële risico’s zich voordoen klein is. Mochten de

risico’s zich voordoen, dan zijn de gevolgen ervan voor drie van de vier �nanciële risico’s wel als groot

aangemerkt. Voor de beheersing van de �nanciële risico’s maken we daarom geen onderscheid en is dagelijks

toezicht in ons portfolio management geborgd.

Van een aantal politieke (strategische) risico’s wordt ingeschat dat de kans dat ze zich voordoen waarschijnlijk

is. Voor deze risico’s zijn extra beheersmaatregelen getro�en ongeacht de mate van impact bij het voordoen

van deze risico’s. Dit geldt ook voor een aantal operationele risico’s waarvan de kans dat ze zich voordoen als

waarschijnlijk zijn geïdenti�ceerd. In de categorie interne organisatie risico’s zitten risico’s waarvan de kans

klein is dat ze zich voordoen, maar de gevolgen indien ze zich voordoen mogelijk (zeer) groot zijn.

Hieronder geven we voor de belangrijkste risico’s de beheersmaatregelen weer:
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Risico Beheersmaatregel

12. Continuiteit bij 
nationale- en globale 
problematiek (bv 
Pandemie)

Door de Covid-19 crisis is er hard aan gewerkt om werknemers van de NOM in staat te stellen 
de dagelijkse werkzaamheden te kunnen continueren. Elke werknemer heeft de mogelijkheid 
om thuis te kunnen werken op een arbotechnisch verantwoorde manier.

14. Onvoldoende 
liquiditeiten om de 
taak uit te kunnen 
voeren

De NOM maakt periodiek een liquiditeitsbegroting om de liquiditeiten goed te monitoren en 
tijdig een mogelijk tekort aan liquide middelen te signaleren en te bespreken met de 
Aandeelhouders. Daarnaast is er met de Aandeelhouders een minimaal werkkapitaal 
afgesproken, waarbinnen de NOM haar taken kan uitvoeren.

16. Risico's op het 
gebied van Data- en 
Cybersecurity

De NOM heeft een externe partij in de arm genomen om te ondersteunen bij het 
optimaliseren van de beveiliging tegen digitale fraude. Zo worden er periodiek hackerstesten 
uitgevoerd en de werknemers geholpen bij het herkennen van digitale fraude en het correct 
omgaan met dergelijke situaties.

22. Wettelijke 
aansprakelijkheid

De verschillende disciplines van de NOM komen bij veel ondermeningen over de vloer en 
komen met regelmaat in de situatie dat er beslissingen worden gemaakt die van invloed zijn 
voor een ondernemer. Voor het maken van deze beslissingen hanteert de NOM strakke 
processen en het naleven van deze processen wordt bewaakt. Voor  situaties, waarbij er 
mogelijk sprake kan zijn van wettelijke aansprakelijkheid zijn adequate verzekeringen 
afgesloten.
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07 Over dit verslag

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-dit-verslag?toc_static_id=79
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Verslaggevingsbeleid

Grondslagen voor de verslaggeving

Dit jaarverslag is opgesteld volgens de principes van het Integrated Reporting framework. We rapporteren

daarbij over een aantal voor ons materiële thema's, waarmee we focus aanbrengen in het jaarverslag en

alleen rapporteren over onderwerpen die voor interne en externe stakeholders van belang zijn. Het is onze

ambitie om onze verslaggeving continu verder te ontwikkelen, waarbij wij duidelijk onze bredere

maatschappelijke impact willen laten zien.

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

Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de 'Richtlijnen voor de jaarverslaggeving', die zijn uitgegeven door

de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Onze verslaggeving wordt extern gewaardeerd. Zo beoordeelt het Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat ons verslag via de Transparantiebenchmark.

Afbakening van dit verslag

Bij het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag hebben we ons gebaseerd op de

informatiebehoeftes van onze stakeholders via een materialiteitsanalyse. Het jaarverslag en de materiële

thema's hebben betrekking op de activiteiten van de N.V. NOM. Het verslag gaat niet in op beleid en

resultaten van onze participaties. Dit betre�en altijd minderheidsbelangen, waardoor we beperkt invloed

hebben. Niet-�nanciële data ten aanzien van acquisities en desinvesteringen zijn daarom niet opgenomen in

het verslag.

Het jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. De

publicatiedatum van dit verslag is 12 april 2021. Het vorige verslag is op 10 april 2020 gepubliceerd en had

betrekking op kalenderjaar 2019.

Dataverzameling en consolidatie

De data voor het verslag worden centraal verzameld en geconsolideerd aan de hand van de KPI's (prestatie-

indicatoren) die we bijhouden. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het verzamelen

en consolideren van de relevante data voor de waarde die we in Noord-Nederland realiseren. Het valideren

van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de de�nities. De

eindverantwoordelijkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt over de data verantwoording af

aan de RvC en tijdens de AvA.

Hieronder lichten we de dataverzameling toe voor al onze gemonitorde prestatie-indicatoren:

De prestatie-indicator Aantal ondernemingen ge�nancierd wordt bepaald op basis van het aantal (één of

meer) verstrekte �nancieringen aan een onderneming, die gedurende een intensief Flinc traject worden

gerealiseerd. 

De prestatie-indicator Investeringsvolume in startups wordt bepaald op basis van de totale omvang van

verstrekte �nancieringen aan ondernemingen, die gedurende een intensief Flinc traject worden

gerealiseerd.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-dit-verslag/verslaggevingsbeleid?toc_static_id=80
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-dit-verslag/verslaggevingsbeleid
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De dataverzameling met betrekking tot de andere niet-�nanciële aspecten (zoals met betrekking tot

HR) waarover gerapporteerd wordt, vindt jaarlijks na a�oop van het boekjaar plaats.

De prestatie-indicator Nieuwe arbeidsplaatsen wordt bepaald aan de hand van het beoogde aantal te

creëren arbeidsplaatsen na �nanciering van een onderneming. Het aantal reeds aanwezige aantal FTE

bij aanvang van de �nanciering wordt hierbij niet meegeteld.

De prestatie-indicator Gerealiseerde �nancieringen wordt bepaald op basis van de aantal verstrekte

�nancieringen, waarbij alleen nieuw aangegaan commitment is opgenomen. Maandelijks wordt over het

Investeringsniveau gerapporteerd aan Directie, Raad van Commissarissen en Investment Committee.

De prestatie-indicator Verstrekt kapitaal wordt bepaald op basis van feitelijke uitstroom van middelen

(exclusief conversies) en is een totaaloptelling van de NOM fondsen en de fondsen waar de NOM het

beheer voor doet.

De prestatie-indicatoren Succesvolle acquisitietrajecten, Totale investeringen

en Nieuwe arbeidsplaatsen worden bepaald aan de hand van opgaven door de portfoliobedrijven

en con�rmation letters van de betre�ende ondernemingen. Daarmee verklaren de bedrijven dat zij

onder andere door samenwerking met de NOM in de regio hebben geïnvesteerd en arbeidsplaatsen

hebben gecreëerd. Er wordt uitgegaan van een tijdspanne van drie jaar. De data worden gedurende het

boekjaar verzameld. Prestaties die niet veri�eerbaar zijn of waarvan geen con�rmation letters zijn

ontvangen worden niet meegenomen in de resultaten van dit jaar, maar zullen worden toegevoegd in het

volgende jaarverslag.

De prestatie-indicator Behouden arbeidsplaatsen wordt berekend kijkend naar arbeidsplaatsen die zijn

behouden bij bedrijven in de regio, door samenwerking met onder andere de NOM. Dit wordt vastgesteld

op basis van con�rmation letters van de betre�ende bedrijven

De prestatie-indicator IR gesprekken wordt gemeten aan de hand van het aantal gesprekken

geregistreerd in het CRM systeem Achilles van Invest in Holland.

De prestatie-indicatoren Succesvolle projecten (in innovatie) en Investeringsvolume in

innovatieprojecten geeft inzicht in het aantal projecten en de totale projectkosten van ge�nancierde

projecten. Dit is gebaseerd op projectvoorstellen, subsidiebeschikkingen of con�rmation letters van

betrokken partijen. De data worden na a�oop van het boekjaar verzameld.

Veri�catie niet-�nanciële informatie

De niet-�nanciële resultaten worden gedurende het jaar door de intern aangewezen functionarissen

gemonitord en bijgehouden. Deze data zijn vooralsnog geen onderdeel van externe veri�catie en de NOM

heeft zich nog geen doel gesteld om dit in de komende verslaggevingsperiodes te laten doen.

Verantwoordelijkheid voor verslaggevingsproces

Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld onder de directe verantwoordelijkheid van de

directeur. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de directeur deze verantwoordelijkheid naar

behoren vervult. De door de AvA benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de Raad van

Commissarissen. Dit verslag wordt in aanwezigheid van de accountant besproken met de voltallige Raad van

Commissarissen. De externe accountant is aanwezig bij de jaarlijkse AvA zodat deze door de

aandeelhouders rechtstreeks kan worden bevraagd. Er is geen interne auditor. De controller en de externe

accountant hebben rechtstreeks toegang tot elkaar, evenals de controller en de leden van de RvC.



66

Onze stakeholders en materialiteit

Onze stakeholders

Om onze missie zo goed mogelijk te verwezenlijken houden we nauw contact met onze stakeholders. Dit zijn

partijen die deel uitmaken van onze waardeketen en op wie onze activiteiten van invloed zijn. Hiertoe

rekenen wij onze aandeelhouders en subsidieverstrekkers, lokale overheden en overheden als

opdrachtgever, ondernemingen in de regio, werknemers, leveranciers, kennisinstellingen, maatschappelijke

organisaties en burgers in de regio.

De leden van het Management Team zijn in wisselende samenstelling gesprekspartner in de formele en

informele overleggen met aandeelhouders, subsidieverstrekkers en lokale overheden. Met deze

stakeholders zijn we ook in gesprek gegaan met betrekking tot ons nieuwe strategisch plan, en hoe we op

korte en lange termijn waarde kunnen blijven creëren in de regio. Daarbij hebben we gesproken met onder

andere het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de Provincies en het VNO-NCW, en zijn de

belangrijke maatschappelijke uitdagingen en benodigde transities belangrijk agendapunt

geweest. De dialogen met verschillende stakeholders waren van belang om te kunnen komen tot een

strategie van de NOM en voor Noord-Nederland, waarin de thema's, Gezonder, Slimmer en Duurzamer

centraal staan. Dina Boonstra, directeur van de NOM, is dan ook aanwezig geweest bij al deze gesprekken.

Met deze thema's kunnen wij als NOM en als regio ook een bijdrage leveren aan de Duurzame

Ontwikkelingsdoelen. Daarnaast is het Management Team regelmatig in gesprek met werknemers,

ondernemingen in de regio en de kennisinstellingen. 

Een overzicht van de in 2020 met stakeholders besproken onderwerpen is te vinden in de bijlage.

Materialiteit

Regelmatig voeren we een zogenaamde materialiteitsanalyse uit. Daarbij vragen wij onze stakeholders om

aan te geven aan welke onderwerpen wij als NOM de meeste aandacht moeten besteden. In 2017 hebben wij

deze uitgebreide analyse gedaan en dit is ook waardevolle input voor onze jaar- en meerjarenplannen.

Daarom is ook de directie bij dit proces betrokken geweest. Dit jaar zijn de materiële thema's op basis van

expert judgement intern bepaald. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de inzichten uit de dialogen met

stakeholders in het strategie-ontwikkelingsproces. Hierin zijn hun verwachtingen en belangen in relatie tot de

NOM uitvoerig aan bod gekomen, die wij vervolgens hebben geïntegreerd in de materiële thema's. 

Nieuw zijn de thema's maatschappelijke impact (voorheen zichtbaar in de thema's sociale impact en

investeren in duurzaamheid ) en wendbaarheid, welke naar aanleiding van de coronapandemie is

geïdenti�ceerd. In het algemeen zijn de thema's vergelijkbaar met die uit de vorige materialiteitsanalyse,

maar wordt de impact die de NOM wil maken concreter benoemd. Zo hebben we het niet meer over sociale

impact, maar over werkgelegenheid en banengroei.

In dit jaarverslag gaan we in op alle thema's uit deze matrix. Daarbij worden de thema's voorzien van groene

icoontjes kwalitatief en kwantitatief behandeld, waarbij aspecten zoals doelen, KPI's en managementaanpak

aan bod komen. Over het thema �nanciële prestaties is te lezen in onze jaarrekening.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/over-dit-verslag/onze-stakeholders-en-materialiteit?toc_static_id=81
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/bijlage-2/overzicht-stakeholderdialogen
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Materialiteitsmatrix

Connectiviteit

Over de meeste materiële thema’s rapporteren we jaarlijks onze resultaten en doelstellingen. De directie is

nauw betrokken bij de monitoring van de voortgang op deze thema's. Voor het nieuwe thema

maatschappelijke impact moeten in 2021 formele prestatie-indicatoren opgesteld worden, aansluitend op de

strategische pijlers Duurzamer, Gezonder, Slimmer. De samenhang tussen strategie, materiële thema’s,

KPI's en resultaten is hieronder in één overzicht weergegeven.
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Connectiviteitstabel

Hoe wij sturen op onze materiële thema's

De onderwerpen rechtsboven in de materialiteitsmatrix komen uitgebreid aan bod in dit jaarverslag.

Hieronder geven we per onderwerp een toelichting wat het onderwerp voor de NOM betekent en hoe we hier

op sturen.

Economische ontwikkeling

De NOM heeft als primaire functie het versterken van de economische groei van Noord-Nederland. Namens

onze aandeelhouders (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Groningen,

Drenthe en Fryslân) heeft de NOM de afgelopen decennia deze taak uitgevoerd. Door in te zetten op

�nancieringen, acquisitie, behoud en ontwikkeling voert de NOM haar functie zo e�ectief mogelijk uit en

creëert daarmee duurzame economische waarde voor stakeholders en de maatschappij. Uiteraard doen we

met het realiseren van toenemende bedrijvigheid en economische groei indirect ook een groter beroep op

grond- en hulpsto�en. Met het aantrekken en doen groeien van bedrijven neemt het ruimte- en

energiebeslag bijvoorbeeld toe. Door in te zetten op de thema's Duurzamer, Gezonder en Slimmer, richten

we ons op het vergroten van onze positieve maatschappelijke impact. 

Innovatie

Vanuit onze activiteiten - innoveren, investeren, en acquireren - dragen wij bij aan de innovatiekracht van de

regio. Vanuit onze nieuwe strategie zetten we nog meer in op innovatie door ons te focussen op de

ontwikkeling van een aantal innovatie-ecosystemen. In onze innovatie- en business development projecten

vormen we de verbindende partner tussen ondernemers in ons netwerk en bedrijven, onderwijsinstellingen

en overheden in Noord-Nederland. Onze rol is het ontwikkelen van nieuwe programma's en het netwerk

daaromheen. We zorgen dat ook innovatieve MKB-ondernemingen in deze netwerken zitten. Zo kunnen we

startups en scale-ups koppelen aan grote bedrijven, waar hun innovatieve oplossingen ingezet en

opgeschaald kan worden. Zodra een programma op eigen benen kan staan, richten wij onze aandacht op

mogelijke vervolgstappen.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/uploads/1920/3848508d-1f63-512c-9bf9-a1380eaa486d/3233205344/20210311%20-%20Connectiviteitsmatrix%20new.PNG
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Maatschappelijke impact

Het bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken is de laatste jaren steeds meer centraal komen te staan.

Wij zien het als onze taak om samen met bedrijven aan oplossingen voor de grote duurzaamheidstransities

te werken. Om hier optimaal op in te zetten hebben we in 2020 een nieuwe strategie ontwikkeld. Met als

focuspunten: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. We hebben deze transitiethema's als lens over de sectoren

waar we mee werken en in investeren gelegd. Daaruit volgen kansrijke ontwikkelingen, zoals op het gebied

van groene chemie en grondsto�en, circulaire landbouw en plantaardige eiwitten. We zullen ons daarnaast

focussen op de ontwikkeling van een aantal innovatie-ecosystemen die ook bij deze transitiethema's

aansluiten. Alle disciplines van de NOM doen in een integrale aanpak mee in deze programma's.

Diversiteit

We willen ook een positieve bijdrage leveren op het gebied van diversiteit. In 2019 verbonden we ons als

partner van FundRight aan de ambitie dat zowel ons eigen investeringsteam als de ondernemingen waarin

we investeren, streeft naar een managementteam dat voor minimaal 35 procent uit vrouwen bestaat. Ons

eigen portfolio bestaat namelijk voor 89 procent uit bedrijven met een volledige mannelijke directie. Meer

bewustwording creëren is de eerste stap. We organiseren daarom evenementen, publiceren whitepapers en

blogs, en zetten het onderwerp op de agenda bij onze portfoliobedrijven.

Werkgelegenheid & banengroei

Een tweede sociale impact is onze bijdrage aan de creatie en het behoud van arbeidsplaatsen. Dit doen we

via onze ondersteuning aan jonge, innovatieve startups en het aantrekken van (buitenlandse) bedrijven naar

de regio. Zo ontstaan nieuwe banen. We werken ook aan het behoud van bestaande arbeidsplaatsen in de

regio, bijvoorbeeld door bedrijven die zich in de regio gevestigd hebben hier te houden.
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08 Jaarrekening

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening?toc_static_id=50
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Jaarrekening

Geconsolideerde balans

Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)

      2020     2019

Activa            

Materiële vaste activa            

Inventaris 1   -     29  

      -     29

Financiële vaste activa            

Participaties en Leningen 2 t/m 5   32.275     30.370  

      32.275     30.370

Vlottende activa            

Vorderingen en overlopende activa  6   2.514     3.345  

Liquide middelen  7   49.684     26.848  

      52.198     30.193

Totaal activa     84.473     60.592

             

Passiva            

Groepsvermogen  8     76.895     54.355

             

Voorzieningen  9     88     86

             

Langlopende schulden  10     4.609     3.652

             

Kortlopende schulden  11     2.881     2.499

             

Totaal passiva     84.473     60.592

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/jaarrekening?toc_static_id=52
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

      2020     2019

Investeren            

Opbrengsten            

Rente- en provisiebaten  12 1.627     1.867    

Ontvangen dividenden  13 3.488     817    

Opbrengst commissariaten  14 36     17    

Resultaat verkopen            

participaties  15 1.829     1.543    

Projectmanagement -     -    

Beheer fondsen 16 2.203     1.870    

Saldo van de vrijval/dotatie van de            

voorziening voor �nanciële vaste activa  17 248     ‑7.677    

    9.431     ‑1.563  

Kosten            

Personeelskosten  24 3.275     2.864    

Overige kosten  25 1.427     823    

    4.702     3.687  

Resultaat Investeren     4.729     ‑5.250

             

Ontwikkelen            

Opbrengsten / vergoedingen            

Ministerie van EZK 18 1.100     1.068    

Additionele �nanciering 19 -     -    

Bijdrage Provincies 20 1.555     1.899    

Bijdrage acquisitie Gemeenten 21 45     63    

Opbrengst Detachering  22 132     51    

Diensten aan derden  23 -     -    

    2.832     3.081  

Kosten            

Personeelskosten  24 2.360     2.137    

Overige kosten  25 472     944    

    2.832     3.081  

Resultaat Ontwikkelen     -     -

             

Resultaat vóór belastingen     4.729     ‑5.250

Belastingen 26     -     -

Resultaat na belastingen     4.729     ‑5.250
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

      2020     2019

Kasstroom uit operationele activiteiten            

Resultaat na belastingen   4.729     ‑5.250  

Aanpassingen voor:            

Consolidatie leningen en participaties IFNN 
per 1/1

1.595          

Afschrijvingen materiële vaste activa 29     23    

Resultaat verkopen participaties ‑2.625     ‑874    

Mutatie voorzieningen 1     ‑6    

Mutatie overige e�ecten ‑551     4.984    

Verandering in werkkapitaal:            

Mutatie vorderingen ‑12.166     ‑608    

Mutatie langlopende schulden 13.780     3.652    

Mutatie kortlopende schulden 558     ‑5.006    

    621     2.165  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties     5.350     ‑3.085

             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten            

Investeringen in participaties ‑5.556     ‑10.883    

Investeringen in duurzame activa       -    

Ontvangsten inzake de verkoop van            

participaties en a�ossing leningen 6.827     8.788    

    1.271     ‑2.095  

      1.271     ‑2.095

Kasstroom uit �nancieringsactiviteiten            

A�ossing lening IFNN   ‑17.811        

Ontvangen Agiostorting   17.811     -  

      0     -

             

Netto kasstroom     6.621     ‑5.180

             

Saldo liquide middelen begin boekjaar NOM 
+ Dochters

    26.848     32.028

Consolidatie liquide middelen IFNN per 1/1     16.216      

Totale saldo liquide middelen geconsolideerd     43.064      

             

Saldo liquide middelen einde boekjaar     49.685     26.848

             

Mutatie liquide middelen     6.621     ‑5.180
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Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2020

Algemeen

De Noordelijke Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, gevestigd te Groningen aan de Paterswoldseweg

810 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02032331, is een naamloze vennootschap,

waarvan de aandelen voor 50% in het bezit zijn van de Staat der Nederlanden. De resterende 50% is ieder

evenredig in het bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

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

Nederland en haar dochters Venture Kapitaal Fonds III, Drentse Participatiemaatschappij,

Participatiemaatschappij  Ondernemend Groningen (statutair gevestigd te Groningen), InnovatieFonds

Noord-Nederland in ondernemingen, is het in principe tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal met als

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

omstandigheden wordt daarbij gestreefd naar minderheidsbelangen.

Verslagleggingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden

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

Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de

Raad voor de Jaarverslaggeving. Ter verbetering van het inzicht zoals bedoeld in art. 2:362 lid 4 BW en gelet

op het speci�eke karakter van N.V. NOM is voor een aantal posten in de winst- en verliesrekening afgeweken 

van het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ) en bevat de winst- en verliesrekening opbrengsten en kosten

onderverdeeld naar �nancieringsbedrijf en ontwikkelingsbedrijf. Tevens is voor die posten een benaming

gehanteerd die de inhoud van de post beter weergeeft. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is

opgesteld met inachtneming van art. 2:402 BW.

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

gebaseerd op historische kosten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het

voorgaande jaar.

Stelselwijziging

Er hebben zich in 2020 geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijziging

Er hebben zich in 2020 geen schattingswijzigingen voorgedaan.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-behorende-bij-de-geconsolideerde-jaarrekening-2020?toc_static_id=54
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Continuïteit

Gedurende het boekjaar 2020 is de samenleving getro�en door het coronavirus. Het e�ect van corona op

onze vennootschap is in �nanciële zin gering geweest. Voor de werknemers van de NOM is geen gebruik

gemaakt van overheidsmaatregelen. Op het moment van opmaken van de jaarrekening verwachten wij dat

hier ook geen gebruik van hoeft worden gemaakt. Echter, wij zijn ons ervan bewust dat de situatie morgen

weer anders kan zijn.

Het management heeft met inachtneming van vorengaande vertrouwen in het duurzaam voortzetten van de

bedrijfsactiviteiten. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling

zijn dan ook gebaseerd op veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Groepsverhoudingen

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

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

Groningen.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,

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

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. NOM of de moedermaatschappij

van N.V. NOM en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

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

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

andere informatie die nodig is voor het verscha�en van het inzicht.

Grondslagen voor waardering

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs

of de actuele waarde. Indien geen speci�eke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen

de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

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

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
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wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar

kan worden vastgesteld.

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

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt

het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet

meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de

waarde.

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

uit verkoop van participaties worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de

participaties zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle �nanciële

informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

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

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken

van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige

perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de �nanciële gegevens van de onderneming en haar

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden

uitgeoefend, dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin

de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende

invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend,

worden �nanciële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend,

betrokken. Participaties die worden aangehouden om te vervreemden en/of voldoen aan de

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

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

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie

betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd,

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

waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.



77

Geconsolideerde deelnemingen % Plaats

Venture Kapitaal Fonds III B.V. 100% Groningen

B.V. Drentse Participatie Maatschappij 100% Groningen

Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. (t/m 31-12-2020) 100% Groningen

InnovatieFonds Noord-Nederland (vanaf 1 januari 2020) 100% Groningen

Tabel: Geconsolideerde deelnemingen

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor

zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde

verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere

waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie

opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende

waarderingsgrondslagen voor de Groep.

Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. is op 31-12-2020 ontbonden wegens een gebrek aan

baten en lasten. Het InnovatieFonds Noord-Nederland wordt per 01-01-2020 volledig meegeconsolideerd in

de cijfers van de NOM. De lening van de Aandeelhouders in dit fonds is in 2020 afgelost, waarna de volledige

zeggenschap bij de NOM (als 100% aandeelhouder) is komen te liggen en consolidatie noodzakelijk is

geworden.

A&RDF B.V. is tevens een 100% dochter van de NOM, maar wordt niet meegeconsolideerd in de jaarrekening,

omdat de beschikkingsmacht niet bij de NOM ligt.

Grondslagen voor omrekening vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta

Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betre�ende functionele valuta van de

groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde

valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta

omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde

valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de

geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden

als last in de winst- en verliesrekening opgenomen

Grondslagen voor waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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Financiële vaste activa

De overige e�ecten bestaan uit participaties, vorderingen op participaties en overige

leningen. Aandelenparticipaties worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, onder aftrek

van voorzieningen die worden gevormd als de situatie bij de betrokken ondernemingen daartoe aanleiding

geeft. Deze waardering tegen kostprijs heeft tot gevolg dat waardestijgingen van participaties niet in de

cijfers tot uitdrukking komen. Om een nader inzicht te geven in de verandering van de waarde van de

participatieportefeuille wordt in de toelichting op de balans de benaderde marktwaarde vermeld. De

benaderde marktwaarde is de beste inschatting die de NOM maakt van een mogelijke transactieprijs in een

vrije markt onder de gegeven omstandigheden van de betre�ende participatie. Voor aandelenparticipaties

geldt een concrete exit-strategie.

De benaderde marktwaarde van de aandelenparticipaties komt tot stand middels het

portefeuillebeheermodel (Fista). Middels Fista wordt een cijfermatige benadering van de marktwaarde

gevolgd en is sprake van meerdere �nanciële waarderingsmethodieken. Het model sluit  zoveel mogelijk aan

op de uitgangspunten van de IPEV (International Private Equity and Venture Capital) echter omdat de

portefeuille voor een groot deel bestaat uit start ups  en bedrijven in ontwikkeling wijken wij daar waar nodig

af van deze richtlijn, passend bij de doelgroep. De waardering vindt plaats op basis van de meest objectief

mogelijke inschatting (zoals recente transacties). Indien de informatie niet voorhanden is, vindt de

waardering plaats op basis van een multiple-benadering, dan wel op basis van intrinsieke waarde van de

participaties. De keuze en hoogte van de multiple is gebaseerd op basis van de beste inschatting van het

management. Een aanpassing in de keuze en omvang van de multiple kan leiden tot een (materiële) afwijking

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

De leningen betre�en zowel leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen waarin de NOM niet

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

De onder �nanciële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële

waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele

waardeverminderingen. Over de looptijd van de lening worden de transactiekosten op basis van de e�ectieve

rentemethode in de winst- en verliesrekening verantwoord.

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

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de

bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de N.V. NOM gehanteerd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de

onderneming garant staat voor de schulden van de betre�ende deelneming wordt een voorziening gevormd.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identi�ceerbare

activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen

toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Voorzieningen �nanciële vaste activa

Voorziening participaties, leningen aan participaties en overige leningen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld of er een voorziening dient te worden

gevormd op de boekwaarde, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat

de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in
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gebruik zijn, wordt bepaald op basis van een beoordeling van de resultaten in het verleden, de te verwachten

toekomstige resultaten, het management, de organisatie, de uniekheid van het product en/of de

productontwikkeling, de marktpositie en de ontwikkelingen in deze.

Wanneer de boekwaarde van een actief naar verwachting niet terugverdiend kan worden, zal er een

voorziening worden gevormd.

Voorziening deelnemingen

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

voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden

verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid

waartoe het actief behoort.

Vorderingen

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

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële

waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis

van de e�ectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Projecten

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

verantwoord. De balanspost is het saldo van de gemaakte projectkosten en de ontvangen bijdragen.

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

personele kosten van de NOM. Een eventuele eigen bijdrage van de NOM wordt ten laste van het resultaat

gebracht. Indien ultimo het boekjaar de projectkosten hoger zijn dan de ontvangen bijdragen, wordt het saldo

gepresenteerd onder overige vorderingen. Indien de ontvangen bijdragen hoger zijn dan de projectkosten,

wordt het saldo onder kortlopende schulden gepresenteerd.

Kosten en opbrengsten met betrekking tot op projectbasis ge�nancierde werkzaamheden van de NOM, die

op verzoek van derden worden uitgevoerd, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en (direct opeisbare) deposito’s met een looptijd korter dan

één jaar. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

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

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven.
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Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

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

en

•    waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

•    het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn

toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking

opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke a�ossingswaarde wordt op basis van de

e�ectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als

interestlast verwerkt.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen

naar de onderneming zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Rente- en provisiebaten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e�ectieve rentevoet van de

betre�ende activa. De rentebaten worden alleen verantwoord indien het waarschijnlijk is dat de economische

voordelen met betrekking tot de transactie naar de onderneming zullen toevloeien.

Dividenden

Dividenden van niet op vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen worden verantwoord in het jaar

waarin het recht op het dividend ontstaat.

Verkoop van participaties

Opbrengsten uit de verkoop van participaties worden opgenomen in de opbrengsten tegen de reële waarde

van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van de boekwaarde van de participatie. Opbrengsten

uit de verkoop van participaties worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijkste

risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde

vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat

en er geen sprake is van aanhoudende managementbetrokkenheid bij de participaties.

De overdracht van risico’s en voordelen varieert naargelang de voorwaarden van de betre�ende

verkoopovereenkomst.

Diensten

Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst- en verliesrekening als netto-omzet opgenomen

naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.

Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden.

De opbrengsten van diensten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verricht.
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Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat zal worden voldaan aan de daaraan

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als

opbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden

gemaakt.

Project�nanciering

De opbrengsten van op projectbasis ge�nancierde projecten worden in de winst- en verliesrekening

opgenomen in de periode waar de opbrengsten betrekking op hebben.

Opbrengst detachering

Detacheringsopbrengsten worden systematisch als netto-omzet in de winst- en verliesrekening opgenomen

in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Resultaat deelneming

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten, worden vanaf het

verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat.

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening

is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan N.V. NOM wordt

toegerekend.

Kosten

De kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo dotaties aan de voorziening voor �nanciële vaste activa

Verliezen bij afstoting van participaties of bij oninbaarheid van leningen worden afgeboekt op de daarvoor

gevormde voorziening. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste van het resultaat van het

Financieringsbedrijf.

Rentelasten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e�ectieve rentevoet van de

betre�ende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde

transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de e�ectieve rente

worden meegenomen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De pensioenregeling betreft een middelloonregeling, uitgaande van pensionering op de AOW-gerechtigde

leeftijd en bevat een ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. Overige kenmerken in 2020:

franchise: € 14.200

Dekkingsgraad eind 2020: ruim 92%
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Toegekende pensioenaanspraken zijn gebaseerd op het salaris van de werknemer, onder aftrek van een

AOW-franchise, rekening houdend met de leeftijd van een werknemer. Jaarlijks wordt geïndexeerd op basis

van de consumentenprijsindex, met een maximum van 1,5%.

Toegekende pensioenaanspraken worden door middel van periodieke premiebetaling aan de

pensioenverzekeraar af ge�nancierd. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast

gelijk is aan de over die periode aan de pensioenverzekeraar verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de

verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtre�en, wordt een

overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de verzekeraar of van

verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere

verplichtingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten zijn opgenomen

in een ander onderdeel van de winst-en-verliesrekening, te weten algemene kosten. Voor inventaris wordt

een afschrijvingspercentage van 20% per jaar gehanteerd. Voor een nadere speci�catie worden verwezen

naar de betre�ende toelichting.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, �scaal compensabele verliezen uit voorgaande

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen

en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in

de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren

belastingtarief.

De opbrengsten uit participaties zijn voor de NOM geen opbrengsten waarover btw moet worden voldaan. Dit

geldt ook voor het ontvangen van rente op leningen. Ten aanzien van vergoedingen die de NOM ontvangt

voor het beheer van investeringsfondsen (voor zover er sprake is van niet ter gemeenschappelijke belegging

bijeengebracht vermogen) is de NOM wel btw verschuldigd en wordt overeenkomstig gefactureerd aan de

fondsen.

De vennootschap (en haar dochters) zijn met ingang van 1 januari 2016 op grond van de 'Wet modernisering

Vpb-plicht overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting.

Verschuldigde premie werknemer: 7,47%

Verschuldigde premie werkgever: 24,90%

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer

dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en

uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit

�nancieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de
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kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die

in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder �nanciële leasing,

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting

zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.  

Bepaling actuele waarde

Een aantal grondslagen en de toelichtingen in de jaarrekening vereisen de bepaling van de actuele waarde

van zowel �nanciële als niet-�nanciële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waardering en

informatieverscha�ng is de actuele waarde op basis van diverse methoden bepaald. Indien van toepassing

wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de actuele waarde vermeld bij het

onderdeel van deze toelichting dat speci�ek op het betre�ende actief of de betre�ende verplichting van

toepassing is.
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Toelichting op geconsolideerde balans

1. Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Activa     2020     2019

Stand per 1 januari            

Verkrijgingsprijs   146     146  

Cum. waardeverminderingen            

en afschrijvingen   ‑117     ‑93  

Boekwaarden     29     53

             

Mutaties            

Investeringen   -     -  

Desinvesteringen   -     -  

Afschrijvingen materiële vaste activa   ‑29     ‑24  

Afschrijvingen desinvesteringen   -     -  

      ‑29     ‑24

Stand per 31 december            

Verkrijgingsprijs   146     146  

Cum. waardeverminderingen            

en afschrijvingen   ‑146     ‑117  

Boekwaarden     -     29

Voor verwerking resultaat

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-geconsolideerde-balans?toc_static_id=55
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2. Participaties

Het verloop van de participaties was als volgt:

        2020     2019

  Verkrijgingswaarde            

  per 1 januari     34.871     32.427

  Consolidatie IFNN (per 2020)     1.952      

Bij: Nieuwe participaties 1.158     1.831    

  Omzetting leningen            

  naar participaties -     -    

  Uitbreidingen / conversies 3.036     7.681    

      4.194     9.512  

Af: Faillissementen /            

  liquidaties ‑2.982     ‑5.854    

  Afgestoten participaties ‑2.575     ‑1.214    

      ‑5.557     ‑7.068  

               

Af: Deconsolidatie IFNN -     -    

      -     -  

        ‑1.363     2.444

  Nominaal bedrag            

  per 31 december     35.460     34.871

Af: Voorziening     ‑13.301     ‑14.819

        22.159     20.052

Financiële vaste activa

De benaderde marktwaarde (BMW) van de participaties bedroeg ultimo 2020 circa € 88 miljoen (2019: €

68 miljoen).

De BMW is gebaseerd op de beste schattingen en aannames in relatie tot de participaties door het

management, zoals ook toegelicht onder waarderingsgrondslagen – Financiële Vaste Activa. Deze inschatting

komt jaarlijks consistent en gestandaardiseerd tot stand. Gelet op de aard van de bedrijven waar de NOM in

investeert, is de onzekerheid in de schattingen en aannames dermate groot, dat dit een materiële invloed

kan hebben op de hier gepresenteerde BMW. De hoogte van de BMW kan jaarlijks aan (aanzienlijke)

veranderingen onderhevig zijn en bij vervreemding kan de werkelijke uitkomst daarmee afwijken van deze

schattingen en aannames. Voor een  aanzienlijk deel van de BMW is waardering onzeker vanwege het

beperkt kunnen benchmarken van de gehanteerde multiples,  zodat bij een mogelijke vervreemding een

signi�cant andere waarde kan voorkomen. Gekozen assumpties zijn onderhevig aan signi�cante schattingen

en daarmee zou men kunnen concluderen dat de BMW zeer waarschijnlijk afwijkt van de reële waarde op het

moment van vervreemding van de participatie.
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Het verloop van de voorziening op de participaties was als volgt:

        2020     2019

  Voorziening per 1 januari     14.819     14.648

  Consolidatie IFNN (per 2020)     764      

Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat            

  i.v.m. waardeveranderingen 127     6.443    

      127     6.443  

Af: Vrijval door desinvestering /            

  afboekingen / faillissementen ‑2.409     ‑6.272    

      ‑2.409     ‑6.272  

        ‑2.282     171

  Voorziening per 31 december     13.301     14.819



87

3. Vorderingen op participaties

Dit betre�en (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het

aandelenkapitaal.

        2020     2019

  Nominaal bedrag            

  per 1 januari     14.391     18.577

  Consolidatie IFNN (per 2020)     407      

Bij: Nieuwe leningen 1.607     5.795    

  Uitbreiding leningen 246     1.025    

  Herstel gecorrigeerde rente            

  voorgaande jaren -     385    

  Bijgeschreven rente 638     703    

      2.491     7.908  

Af: A�ossingen ‑2.703     ‑2.848    

  Omzetting lening            

  naar Aanjaagfonds -     ‑60    

  Ontvangen rente            

  voorgaande jaren -     ‑272    

  Conversie ‑1.251     ‑4.678    

  Afboekingen /            

  faillissementen ‑1.052     ‑4.236    

      ‑5.006     ‑12.094  

        ‑2.515     ‑4.186

  Nominaal bedrag            

  per 31 december     12.283     14.391

Af: Voorziening     ‑5.095     ‑7.439

        7.188     6.952

De gemiddelde looptijd van een (converteerbare achtergestelde) lening u/g bedraagt bij het aangaan van de

�nancieringsovereenkomst zes jaar waarvan één jaar a�ossingsvrij. Bij converteerbare achtergestelde

leningen u/g kan onder voorwaarden (bij achterstanden in rente- en a�ossingsverplichtingen of anderszins)

worden geconverteerd in aandelenkapitaal tegen een aandelenprijs gebaseerd op de nominale koers, tegen

de transactiekoers of gebaseerd op actuele marktwaarde. Bij geen van de achtergestelde leningen u/g met

een conversie-optie bestaat per balansdatum de mogelijkheid om te converteren.
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Het verloop van de voorziening op de vorderingen op participaties was als volgt:

        2020     2019

  Voorziening per 1 januari     7.439     9.780

  Consolidatie IFNN (per 2020)     -      

Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            

  waardeveranderingen ‑1.292     1.511    

      ‑1.292     1.511  

Af: Vrijval door desinvestering / 
afboekingen

           

  /faillissementen ‑1.052     ‑4.237    

Bij: Herstel gecorrigeerde voorziening            

  voorgaande jaren -     385    

      ‑1.052     ‑3.852  

        ‑2.344     ‑2.341

  Voorziening            

  per 31 december     5.095     7.439

4. Overige leningen u/g

Dit betreft (achtergestelde) leningen aan bedrijven waarin de NOM niet participeert in het aandelenkapitaal.

        2020     2019

  Nominaal bedrag per            

  1 januari     876     10.071

Bij: Nieuwe leningen -     -    

  Uitbreiding leningen -     -    

  Herstel gecorrigeerde rente            

  voorgaande jaren -     3.290    

  Bijgeschreven rente 2     617    

      2     3.907  

Af: A�ossingen ‑50     ‑3.421    

  Conversie            

  Afboekingen /            

  faillissementen -     ‑9.681    

      ‑50      ‑13.102  

        ‑48     ‑9.195

  Saldo per 31 december     828     876

Af: Voorziening     -     -

        828     876
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Het verloop van de voorziening op de overige leningen u/g was als volgt:

        2020     2019

  Voorziening per 1 januari     -     6.650

Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            

  waardeveranderingen -     ‑872    

      -     ‑872  

Af: Vrijval door desinvestering / 
afboekingen

           

  / faillissementen -     ‑9.681    

Bij: Herstel gecorrigeerde voorziening            

  voorgaande jaren -     3.903    

      0     ‑5.778  

        -     ‑6.650

  Saldo per 31 december     -     -

5. Aanjaagfonds

Dit betre�en achtergestelde leningen aan bedrijven met een maximum van € 200.000

        2020     2019

  Nominaal bedrag per 1 januari     4.191     3.886

Bij: Nieuwe leningen 480     1.029    

  Omboeking leningen -     60    

  Herstructurering leningen 144          

  Uitbreiding leningen 280     455    

  Bijgeschreven rente 72     51    

      976     1.595  

Af: A�ossingen ‑305     ‑553    

  Omzetting leningen            

  naar participaties -     ‑346    

  Herstructurering leningen ‑144          

  Afboekingen /            

  faillissementen ‑749     ‑391    

      ‑1.198     ‑1.290  

        ‑222     305

  Saldo per 31 december     3.969     4.191

Af: Voorziening     ‑1.869     ‑1.701

        2.100     2.490
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Het verloop van de voorziening op het Aanjaagfonds was als volgt:

        2020     2019

  Voorziening per 1 januari     1.701     1.498

Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            

  waardeveranderingen 916     594    

      916     594  

Af: Vrijval door            

  desinvesteringen /            

  afboekingen /            

  faillissementen ‑748     ‑391    

      ‑748     ‑391  

        168     203

  Saldo per 31 december     1.869     1.701

De volgende gemiddelde rentepercentages voor leningen <1 jaar, 1-5 jaar en > 5 jaar zijn in 2020 bij de

NOM gehanteerd:

< 1 jaar 9,4%   (2019: 9,5%)

1-5 jaar 9,4%   (2019: 9,6%)

> 5 jaar 9,9%   (2019: 9,9%)
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6. Vorderingen en overlopende activa

      2020     2019

Te vorderen subsidie inzake            

apparaatskosten   440     1045  

Debiteuren   799     832  

Projecten   156     121  

Escrows   -     568  

Te vorderen belastingen   654     185  

Vordering leningen LGO Drenthe   360     400  

Overige vorderingen   105     194  

      2.514     3.345

Debiteuren

      2020     2019

             

Uitstaande vorderingen   799     832  

Voorziening oninbaarheid   -     -  

Stand per 31 december     799     832

Projecten

      2020     2019

Inn2Power   13     14  

Food2020   40     25  

Bio-economie   50     27  

Smart Industry Hub   53     54  

Overige projecten   -     1  

Stand per 31 december     156     121

Vlottende activa

In de vorderingen en overlopende activa is een bedrag van € 425.784, zijn de projecten SIH, Inn2Power en de

leningen uit LGO Drenthe, inbegrepen, die betrekking heeft op een periode langer dan één jaar (2019: €

499.291).
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7. Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van het saldo liquide middelen (€ 49,7 miljoen) wordt verwezen naar het

geconsolideerd kasstroomoverzicht. In de liquide middelen zijn de volgende deposito’s begrepen:

Looptijd tot 2020 2019

Rekening zonder vaste looptijd € 3,6 miljoen € 3,6 miljoen

Rekening zonder vaste looptijd - € 3,3 miljoen

Rekening zonder vaste looptijd € 7,0 miljoen € 7,0 miljoen

  € 10,6 miljoen € 13,9 miljoen

8. Groepsvermogen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans.

9. Voorzieningen

Het verloop van de voorziening dienstjubilea in het verslagjaar was als volgt:

      2020     2019

Stand per 1 januari     86     93

Dotatie ten laste van winst- en 
verliesrekening

10     14    

Jubileumuitkeringen ‑8     ‑21    

      2     ‑7

Stand per 31 december     88     86

10. Langlopende schulden

      2020     2019

Lening LGO Drenthe   3.300     3.252  

Verstrekte �n. arrangementen   360     400  

COL lening EZK   949        

      4.609     3652

De deposito’s zijn direct opeisbaar, evenals de liquide middelen.

Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedraagt 0% (2019: 0%).

De voorziening dienstjubilea is gevormd ten behoeve van toekomstige uitkeringen inzake 10- en 20-jarige

dienstjubilea. De voorziening is opgenomen voor de personeelsleden, die voor de pensioendatum het

jubileum kunnen halen. Daarbij is op basis van de leeftijd van de werknemers rekening gehouden met de

kans dat het dienstverband voor het bereiken van 10- en 20 jarige jubileum wordt beëindigd. De voorziening

is opgenomen voor de aan de verstreken dienstjaren toe te rekenen verplichting. Van de voorziening is een

bedrag van € 8.180 als kortlopend (korter dan 1 jaar) aan te merken.

In 2018 is een lastgevingsovereenkomst met de Provincie Drenthe overeengekomen ten hoogte van €

3.500.000 en voor de duur van 10 jaar (tot 31 december 2028). Dit saldo is uitgebreid met € 140.000 in 2019.

In 2019 is er vanuit dit saldo en conform de afspraken uit de lastgevingsovereenkomst een bedrag van €
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11. Kortlopende schulden

      2020     2019

Belastingen en sociale            

verzekeringen   454     501  

Reservering vakantietoeslag   154     145  

Reservering vakantiedagen   142     119  

Projecten   1.749     1.524  

Crediteuren   228     108  

Pensioenen   73     68  

Lening Provincie Drenthe   -     -  

Overige schulden   81     34  

      2.881     2.499

400.000 aan �nanciële arrangementen verstrekt. Daarnaast is het saldo gemuteerd door ontvangen rente en

a�ossing op deze verstrekte �nanciële arrangementen (€ 83.584) en de kosten voor het beheer door de NOM

(- € 23.793). 

In 2020 is de NOM namens het Ministerie van EZK gestart met het verlenen van Corona

Overbruggingsleningen (COL). Hiervoor is in 2020 een lening in de vorm van subsidie ontvangen ten hoogte

van een bedrag van € 14.175.000 onder de voorwaarde dat het enkel mag worden aangewend voor het

verstrekken van overbruggingskredieten conform de overeengekomen randvoorwaarden. De opgenomen €

949.000 is het saldo van de ontvang lening/subsidie minus de uitgezette leningen. Daarnaast is het saldo

gemuteerd door ontvangen rente en a�ossing (€ 379.315) en de kosten voor het beheer door de NOM (- €

407.500).

In de kortlopende schulden wordt er een bedrag van € 343.617 (2019: € 489.983) verantwoord, zijnde de

projecten die, in de meeste gevallen, een looptijd van langer dan 1 jaar hebben. 
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Financiële instrumenten

Algemeen

De NOM maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van �nanciële instrumenten die in de balans zijn

opgenomen. De NOM handelt niet in deze �nanciële instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om

de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een

tegenpartij van aan de NOM verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen

beperkt tot de waarde van de desbetre�ende posten.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van leningen zijn niet in overwegende mate geconcentreerd bij één of enkele

participaties en overige ondernemingen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de

gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft

derhalve als beleid om geen afgeleide �nanciële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)

rente�uctuaties te beheersen.

Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven

leningen.

Marktwaarde

De marktwaarde van de in de balans verantwoorde leningen, liquide middelen en kortlopende schulden,

benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

De NOM heeft tegen een onderneming een claim ingediend van € 1,5 miljoen, die door deze onderneming

wordt betwist. Hoewel de a�oop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt – mede

op grond van ingewonnen juridisch advies – aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal

hebben op de geconsolideerde �nanciële positie, anders dan waarvoor een voorziening is gevormd.

Overige aanspraken

De NOM kan aanspraak maken op een earnoutregeling waarvan de geschatte waarde € 1,7 miljoen

bedraagt. Het is nog onduidelijk wanneer hieruit bedragen naar de NOM toe zullen vloeien en derhalve is het

bedrag niet opgenomen op de balans.

Daarnaast zijn aan de NOM callopties verstrekt. Aangezien het hierbij veelal gaat om mogelijke investeringen

in bedrijven die nog niet de fase hebben bereikt dat er rendement wordt behaald, hebben we deze

gewaardeerd op nihil.

Garanties

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/financiele-instrumenten?toc_static_id=56
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/niet-in-de-balans-opgenomen-activa-en-verplichtingen?toc_static_id=57
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Er zijn ultimo 2020 geen openstaande garanties.

Lease

Er zijn ultimo 2020 geen leasecontracten.

Huur

Voor het kantoorpand, van waaruit de medewerkers van de NOM werken, aan de Paterswoldseweg 810 te

Groningen is per 1 november 2014 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar. De

huurovereenkomst is per 1 november 2019 met 5 jaar verlengd (incl. 6 huurvrije maanden). De

restantverplichting op balansdatum bedraagt circa € 0,7 miljoen, waarvan circa € 0,2 miljoen betrekking heeft

op het volgende boekjaar.

Stortingsverplichtingen

Ultimo 2020 staat er een bedrag van € 10,2 miljoen aan stortingsverplichtingen voor participaties en/of

leningen u/g aan 22 ondernemingen gereserveerd.

Fiscaal verrekenbare verliezen

Het �scaal compensabel verlies bedraagt ultimo 2020 € 18,9 miljoen. Aangezien het (nog) niet waarschijnlijk

is dat toekomstige �scale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat verrekenmogelijkheden worden

benut, is dit �scaal compensabel verlies voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.

Fiscale eenheid

De N.V. NOM vormt een �scale eenheid met de dochters Venture Kapitaal Fonds III B.V., Drentse

Participatiemaatschappij B.V. en de Participatiemaatschappij Ondernemen Groningen B.V. voor

vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van

de �scale eenheid als geheel.

BTW

De N.V. NOM heeft bij de Belastingdienst de zaak omtrent het niet terug kunnen vorderen van BTW

aanhangig gemaakt. De N.V. NOM is van mening (deels) met BTW belastbare prestaties te leveren. De

Belastingdienst kan de beredenering en rekenmethodes van N.V. NOM volgen en heeft verzocht in 2020

suppletieaangiften in te dienen over de periode 2015 t/m 2019. In 2020 is een vordering op de

Belastingdienst van € 654k opgenomen aan nog terug te ontvangen BTW over periode 2015 t/m 2019.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12. Rente- en provisiebaten

      2020     2019

             

Rente leningen u/g   1.278     1.494  

Rente leningen Aanjaagfonds   322     337  

Rente op liquide middelen   -     -  

Provisies   17     13  

Provisies Aanjaagfonds   10     23  

      1.627     1.867

15. Resultaat verkopen participaties

        2020     2019

  Gerealiseerde opbrengst            

  verkopen participaties   3.735     2.339  

Af: Aanschafwaarde            

  participaties   ‑2.625     ‑1.215  

        1.110     1.124

Bij: Vrijval voorziening     719     419

        1.829     1.543

Voor verwerking resultaat

Bedragen x € 1.000

13. Ontvangen dividenden

Gedurende het verslagjaar is € 3.487.771 aan dividenduitkeringen ontvangen (2019: € 816.630).

14. Opbrengst commissariaten

In 2020 had de NOM bij 4 participaties een zetel in de Raad van Commissarissen waarvoor een vergoeding in

rekening is gebracht (2019: 4).

16. Beheer fondsen

De NOM ontvangt een vergoeding voor het volledige beheer van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij, MKB

Fonds Drenthe, Investeringsfonds Groningen en GROEIfonds. Daarnaast voert de NOM voor G-Force Capital

het administratieve beheer uit en is er een aanvullende beheervergoeding ontvangen voor het beheren van

de Corona Overbruggingsleningen namens het Ministerie van EZK. De beheervergoeding is in

2020 uitgekomen op € 2.203.682 (2019: € 1.870.281).

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-de-geconsolideerde-winst--en-verliesrekening?toc_static_id=59
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17. Saldo van dotaties aan de voorziening voor �nanciële vaste activa

      2020     2019

             

Dotatie/vrijval voorziening voor participaties   127     6.443  

Dotatie/vrijval voorziening voor vorderingen            

op participaties   ‑1.292     1.512  

Dotatie aan voorziening voor overige            

vorderingen   -     ‑872  

Dotatie aan voorziening Aanjaagfonds   917     594  

Dotatie voorziening  dubieuze debiteuren            

m.b.t. participaties   -     -  

      ‑248     7.677

18. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een bijdrage in de exploitatie van het

Ontwikkelingsbedrijf en bedraagt maximaal € 1.100.000 in 2020.

19. Additionele �nanciering

De te factureren additionele �nanciering ad. € 330.065 wordt in 2020 verantwoordt onder de Bijdrage

Provincies en Gemeenten (2019: € 874.862).

20-21. Bijdrage Provincies en Gemeenten

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe dragen in totaal € 1.825.776 bij in de exploitatie van het

Ontwikkelingsbedrijf (2019: € 1.899.128). Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van € 525.000 in NOM FDI

(inclusief HTSM), € 500.000 in NOM Business Development en € 200.000 in

Agrofood/BBE/Circulair. Daarnaast dragen de Provincies een additionele subsidiebijdrage van € 330.065 bij

(zie 19).

Vanuit zes gemeenten wordt een bedrag € 45.000 bijgedragen in de kosten die worden gemaakt voor

acquisitie.

22. Opbrengst Detachering

In 2020 waren twee werknemers deels gedetacheerd aan TCNN. De opbrengst van deze detachering

bedraagt in totaal € 132.770.

23. Diensten aan derden

De diensten aan derden bestaan voornamelijk uit verricht projectmanagement voor derden.
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      2020     2019

Investeren     21,4     20,2

Ontwikkelen     18,1     17,4

Projecten     -     1,6

Overhead (incl. administratie en 
communicatie)

    9,6     9,7

      49,1     48,9

      2020     2019

Salarissen   4.350     4.110  

Doorbelaste            

personeelskosten   ‑431     ‑767  

Sociale lasten   581     660  

Pensioenlasten   810     738  

Uitzendkrachten   6     17  

Vergoeding woon-werk   34     32  

Overige personeelskosten   285     211  

      5.635     5.001

24. Personeelskosten

In 2020 waren gemiddeld 49,1 FTE in dienst van de NOM, in 2019 waren dat gemiddeld 48,9 FTE. Alle

personeelsleden waren werkzaam in Nederland. De personeelsomvang is als volgt te verdelen over de

afdelingen:

De personeelskosten zijn als volgt te speci�ceren:

De doorbelaste personeelskosten bestaan met name uit doorbelasting van uren aan TCNN en de Provincies

Groningen en Drenthe. Daarnaast zijn er uren doorbelast aan de projecten INN2Power en RoSF.

Vanuit het Ontwikkelbedrijf is er € 22.671 doorbelast aan Investeren in verband met uitgevoerde activiteiten

voor het �nancieringsbedrijf (2019: € 22.500).
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      2020     2019

Directeur            

Belastbaar loon,            

incl. sociale premies   151.542     52.016  

Pensioenbijdrage**   21.104     6.748  

Totaal     172.646     58.764

Plv. Directeur            

Belastbaar loon,            

incl. sociale premies*   169.750     166.031  

Pensioenbijdrage**   38.931     33.538  

Totaal     208.681     199.569

25. Overige kosten

      2020     2019

Algemene kosten   1.274     964  

Projectkosten   581     802  

Overige kosten   44     -  

      1.899     1.766

Bezoldiging directeur, plv. directeur en Raad van Commissarissen

De NOM past vrijwillig de Wet Normering Topinkomens toe (norm 2020: € 201.000).

* Inclusief 100+ compensatie regeling.

** De pensioenregeling betreft een middelloonregeling, uitgaande van pensionering op de AOW-gerechtigde

leeftijd. Er is geen systeem van prestatiebonussen van kracht.

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de commissarissen bedroeg in 2020 exclusief BTW € 48.625 (2019: € 48.000).

Ultimo 2020 waren 4 commissarissen aan de vennootschap verbonden (2019: 4).

Bezoldiging investment committee

De bezoldiging van de IC Leden bedroeg in 2020 exclusief BTW € 48.000 (2019: € 48.000).

Ultimo 2020 waren 4 IC leden aan de vennootschap verbonden (2019: 4).

Onder de algemene kosten worden onder meer de kosten van huisvesting, automatisering, public relations

en accountantskosten verantwoord. Een nadere speci�catie van de accountantskosten wordt hieronder

weergegeven. De projectkosten bestaan uit de onderzoeks- en beheerkosten van het Financieringsbedrijf en

Fonds Support Noord, de acquisitiekosten van Foreign Direct Investment en de kosten van Business

Development en Flinc. De projectkosten vallen lager uit door een vordering op de Belastingdienst van BTW

over de jaren 2015 t/m 2019. De projectkosten zijn voor een groot deel verlaagd door deze vordering.
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Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

      2020     2019

Controle van de jaarrekening   94     89  

Fiscale advisering   100     69  

      194     158

De kosten voor �scale advisering vloeien voort uit discussies met de Belastingdienst inzake de berekeningen van de

vennootschapsbelastingen en zijn voor het grootse deel niet uitgevoerd door onze huisaccountant.

26. Belastingen

      2020     2019

             

Resultaat vóór belastingen   4.729     ‑5.250  

             

Latente vennootschapsbelasting   -     -  

Acute vennootschapsbelasting huidig 
boekjaar

  -     -  

Vennootschapsbelasting voorgaande 
boekjaren

  -     -  

             

Belasting over het resultaat     -     -

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

Voor 2020 is de belastingdruk negatief en wijkt hiermee af van de nominale belastingdruk van 15-25%. Dit

wordt met name veroorzaakt door baten die vallen onder de deelnemingsvrijstelling.

Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toelichting op de kasstromen

Per 1 januari 2020 is het InnovatieFonds Noord-Nederland (IFNN) geconsolideerd in de cijfers van de NOM.

Hiermee is het beginsaldo liquide middelen gestegen met € 16,2 miljoen tot een bedrag van € 43 miljoen.

Gedurende 2020 is de lening van de Aandeelhouders aan het IFNN ad € 17,8 miljoen terugbetaald aan de

leningverstrekkers. Vervolgens is deze € 17,8 miljoen door de Aandeelhouders als agiostorting ingebracht in

de NOM.

Het saldo liquide middelen van de NOM is gedurende het boekjaar 2020 met € 6,6 miljoen gestegen, tot €

49,7 miljoen. Opbrengsten op participaties en een vrijval op de voorziening, zorgen voor een positieve

kasstroom uit operationele activiteiten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is positief door de verkopen

van participaties en a�ossingen van leningen. 
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Enkelvoudige balans

Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)

      2020     2019

Activa            

Materiële vaste activa            

Inventaris 27   -     29  

      -     29

             

Financiële vaste activa            

Deelnemingen  28   23.216     22.299  

Participaties en Leningen  29 t/m 32   30.351     29.684  

      53.567     51.983

Vlottende activa            

Vorderingen en overlopende activa  33   2.689     3.345  

Liquide middelen  34   49.540     26.425  

      52.229     29.770

             

Totaal activa     105.796     81.782

             

Passiva            

Eigen Vermogen            

Gestort en opgevraagd kapitaal  35   69.710     51.900  

Overige reserves  36   2.455     7.706  

Onverdeelde winst  37   4.729     ‑5.250  

      76.894     54.356

Voorzieningen            

Personeelsvoorzieningen  38     88     86

             

Langlopende schulden  39     4.609     3.652

             

Kortlopende schulden  40     24.205     23.688

            

Totaal passiva     105.796     81.782

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

      2020     2019

             

Resultaat uit deelnemingen   ‑590     ‑15  

Vennootschappelijk resultaat na belastingen   5.319     ‑5.235  

Resultaat na belastingen     4.729     ‑5.250

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/enkelvoudige-balans?toc_static_id=60
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/enkelvoudige-winst--en-verliesrekening?toc_static_id=61
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2020

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2020 van de onderneming. Ten aanzien

van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruik gemaakt van de vrijstelling

ingevolge artikel 2:402 BW.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader

zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en

verliesrekening.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering, van resultaatbepaling en van presentatie zijn ongewijzigd ten

opzichte van vorig jaar, zoals opgenomen in de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de

geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende:

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de

onderneming in de resultaten van deze deelnemingen.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-behorende-tot-de-enkelvoudige-jaarrekening-2020?toc_static_id=62
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Toelichting op de enkelvoudige balans

28. Deelnemingen

De deelnemingen in VKF III B.V., DPM B.V. ,POG B.V. en IFNN BV worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het

verloop gedurende het boekjaar was als volgt:

        2020     2019

               

  Stand per 1 januari   22.299     22.314  

Bij: Consolidatie IFNN (per 1 jan)   1.800        

Af: Liquidatie POG (per 31 dec)   ‑293        

Bij: Resultaat deelnemingen   ‑590     ‑15  

  Saldo per 31 december     23.216     22.299

POG B.V. is per 31-12-2020 ontbonden wegens een gebrek aan baten en lasten.

        2020     2019

  Verkrijgingswaarde per            

  1 januari     34.088     31.495

Bij: Nieuwe participaties 1.158    1.831    

  Uitbreidingen / conversies 2.861     7.680    

      4.019     9.511  

Af: Faillissementen /            

  afboekingen ‑2.982     ‑5.704    

  Vervreemde participaties ‑2.530     ‑1.214    

      ‑5.512     ‑6.918  

        ‑1.493     2.593

  Nominaal bedrag            

  per 31 december     32.595     34.088

Af: Voorziening     ‑12.060     ‑14.722

        20.535     19.366

27. Inventaris

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

29. Participaties

Het verloop van de participaties was als volgt:

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-de-enkelvoudige-balans?toc_static_id=63
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Het verloop van de voorziening op de participaties was als volgt:

        2020     2019

               

  Voorziening per 1 januari     14.722     14.406

Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat            

  i.v.m. waardeveranderingen ‑252     6.439    

      ‑252     6.439  

Af: Vrijval door            

  desinvesteringen /            

  afboekingen /            

  faillissementen ‑2.410     ‑6.123    

      ‑2.410     ‑6.123  

        ‑2.662     316

  Voorziening            

  per 31 december     12.060     14.722

30. Vorderingen op participaties

Dit betre�en (converteerbare) achtergestelde leningen verstrekt in combinatie met een participatie in het

aandelenkapitaal. Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:

        2020     2019

  Nominaal bedrag            

  per 1 januari     14.391     18.573

Bij: Nieuwe leningen 1.607     5.795    

  Uitbreiding leningen 87     1.025    

  Herstel gecorrigeerde rente            

  voorgaande jaren -     385    

  Bijgeschreven rente 586     703    

      2.280     7.908  

Af: A�ossingen ‑2.703     ‑2.844    

  Omzetting lening            

  naar Aanjaagfonds -     ‑60    

  Ontvangen rente            

  voorgaande jaren -     ‑272    

  Doorplaatsing / conversie ‑1.251     ‑4.678    

  Afboekingen /            

  faillissementen ‑1.052     ‑4.236    

      ‑5.006     ‑12.090  

        ‑2.726     ‑4.182

  Nominaal bedrag            

  per 31 december     11.665     14.391

Af: Voorziening     ‑4.777     ‑7.439

        6.888     6.952
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Het verloop van de voorziening op de vorderingen was als volgt:

        2020     2019

               

  Voorziening per 1 januari     7.439     9.780

Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            

  waardeveranderingen ‑1.610     1.511    

      ‑1.610     1.511  

Af: Vrijval door            

  desinvesteringen / afboekingen            

  / faillissementen ‑1.052     ‑4.237    

Bij: Herstel gecorrigeerde voorziening            

  voorgaande jaren -     385    

      ‑1.052     ‑3.852  

        ‑2.662     ‑2.341

  Voorziening            

  per 31 december     4.777     7.439

31. Overige leningen u/g

Het verloop van de leningen was als volgt:

        2020     2019

  Nominaal bedrag per            

  1 januari     876     9.845

Bij: Nieuwe leningen -     -    

  Uitbreiding leningen -     -    

  Herstel gecorrigeerde rente            

  voorgaande jaren -     3290    

  Bijgeschreven rente 2     613    

      2     3.903  

Af: A�ossingen ‑50     ‑3421    

  Afboekingen /            

  faillisementen -     ‑9451    

      ‑50     ‑12872  

        ‑48     ‑8.969

  Saldo per 31 december     828     876

Af: Voorziening     -     -

        828     876

Dit betreft achtergestelde leningen aan bedrijven waarin de NOM niet participeert in het aandelenkapitaal.
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Het verloop van de voorziening op de overige leningen u/g was als volgt:

        2020     2019

               

  Voorziening per 1 januari     -     6.424

Bij: Vrijval/dotatie t.l.v. resultaat i.v.m.            

  waardeveranderingen -     ‑876    

      -     ‑876  

Af: Vrijval door            

  desinvesteringen / afboekingen            

  / faillissementen -     ‑9.450    

  Herstel gecorrigeerde voorziening            

  voorgaande jaren -     3.902    

      -     ‑5.548  

        -     ‑6.424

  Saldo per 31 december     -     -

33. Vorderingen en overlopende activa

      2020     2019

Te vorderen subsidie inzake            

apparaatskosten   440     1.045  

Debiteuren   799     832  

Projecten   156     121  

Escrows   -     568  

Te vorderen belastingen   654     185  

Vordering leningen LGO Drenthe   360     400  

Overige vorderingen   280     194  

      2.689     3.345

34. Liquide middelen

Voor een verklaring van de mutatie van het saldo liquide middelen wordt verwezen naar het geconsolideerd

kasstroomoverzicht. In de liquide middelen zijn de volgende deposito’s begrepen:

Looptijd tot 2020 2019

Rekening zonder vaste looptijd € 3,6 miljoen € 3,6 miljoen

Rekening zonder vaste looptijd - € 3,3 miljoen

Rekening zonder vaste looptijd € 7,0 miljoen € 7,0 miljoen

  € 10,6 miljoen € 13,9 miljoen

De deposito’s zijn direct opeisbaar evenals de overige liquide middelen.

32. Aanjaagfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

In de vorderingen en overlopende activa is een bedrag van € 425.784 (projecten en LGO Drenthe) begrepen,

die betrekking heeft op een periode langer dan één jaar  (2019: € 499.291).

Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedraagt 0,0% (2019: 0,0%).
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35. Gestort en opgevraagd kapitaal

57.186 Aandelen A nominaal € 453,78 25.950

57.186 Aandelen B nominaal € 453,78 25.950

Agiostorting aandeelhouders 17.810

  69.710

In 2020 heeft de NOM een agiostorting van de aandeelhouders ontvangen ten hoogte van € 17.810.592

De verdeling van het aandelenkapitaal per 31 december 2020 is als volgt:

Staat der Nederlanden 50,00%

Provincie Groningen 16,66%

Provincie Fryslân 16,67%

Provincie Drenthe 16,67%

  100,00%

36. Overige reserves

        2020     2019

               

  Saldo begin boekjaar     7.706     7.044

Bij: Winstbestemming: resultaat            

  voorgaand jaar   ‑5.251     662  

        ‑5.251     662

Af: Dividenduitkering   -     -  

Af: Nog te betalen dividend   -     -  

        -     -

  Saldo per 31 december     2.455     7.706

37. Onverdeelde winst

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

        2020     2019

  Stand per 1 januari     ‑5.250     662

Af: Winstbestemming   5.250     ‑662  

Bij: Resultaat boekjaar na belastingen   4.729     ‑5.250  

        9.979     ‑5.912

  Saldo per 31 december     4.729     ‑5.250

Passiva
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39. Langlopende schulden

      2020     2019

Lening LGO Drenthe   3.300     3.252  

Verstrekte �n. arrangementen   360     400  

COL lening EZK   949        

      4.609     3.652

40. Kortlopende schulden

      2020     2019

Belastingen en sociale            

verzekeringen   454     501  

Reservering vakantietoeslag   154     145  

Reservering vakantiedagen   142     119  

Nog te betalen kosten   -     -  

Projecten   1.749     1.524  

Crediteuren   228     108  

Overige schulden   82     ‑100  

Pensioenen   73     68  

Lening Provincie Drenthe   -     -  

Rekening courant VKF III en DPM   21.323     21.323  

      24.205     23.688

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 april 2020 is de jaarrekening voorgaand boekjaar

vastgesteld en is besloten om het verlies ad. € 5.250.769 te onttrekken uit de overige reserves.

Voorstel resultaatbestemming

De directie stelt voor om de winst ad € 4.729.880 aan de overige reserves toe te voegen.

38. Personeelsvoorzieningen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

In 2018 is een lastgevingsovereenkomst met de Provincie Drenthe overeengekomen ten hoogte van €

3.500.000 en voor de duur van 10 jaar (tot 31 december 2028). Dit saldo is uitgebreid met € 140.000 in 2019.

In 2019 is er vanuit dit saldo en conform de afspraken uit de lastgevingsovereenkomst een bedrag van €

400.000 aan �nanciële arrangementen verstrekt. Daarnaast is het saldo gemuteerd door ontvangen rente en

a�ossing op deze verstrekte �nanciële arrangementen (€ 83.584) en de kosten voor het beheer door de NOM

(- € 23.793). 

In 2020 is de NOM namens het Ministerie van EZK gestart met het verlenen van Corona

Overbruggingsleningen (COL). Hiervoor is in 2020 een lening in de vorm van subsidie ontvangen ten hoogte

van een bedrag van € 14.175.000 onder de voorwaarde dat het enkel mag worden aangewend voor het

verstrekken van overbruggingskredieten conform de overeengekomen randvoorwaarden. De opgenomen €

949.000 is het saldo van de ontvang lening/subsidie minus de uitgezette leningen. Daarnaast is het saldo

gemuteerd door ontvangen rente en a�ossing (€ 379.315) en de kosten voor het beheer door de NOM (- €

407.500).
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In de kortlopende schulden wordt er een bedrag van € 343.617 (2019: € 489.983) verantwoord, zijnde de

projecten die, in de meeste gevallen, een looptijd van langer dan 1 jaar hebben. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Claims

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Overige aanspraken

De NOM kan aanspraak maken op een earnoutregeling waarvan de geschatte waarde € 1,7 miljoen

bedraagt. Het is nog onduidelijk wanneer hieruit bedragen naar de NOM toe zullen vloeien en derhalve is het

bedrag niet opgenomen op de balans.

Daarnaast zijn aan de NOM callopties verstrekt. Aangezien het hierbij veelal gaat om mogelijke investeringen

in bedrijven die nog niet de fase hebben bereikt dat er rendement wordt behaald, hebben we deze

gewaardeerd op nihil.

Garanties

Er zijn ultimo 2020 geen openstaande garanties.

Lease

Ultimo 2020 zijn er geen leasecontracten.

Huur

Voor het kantoorpand, van waaruit de medewerkers van de NOM werken, aan de Paterswoldseweg 810 te

Groningen is per 1 november 2014 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar. De

huurovereenkomst is per 1 november 2019 met 5 jaar verlengd (incl. 6 huurvrije maanden). De

restantverplichting op balansdatum bedraagt circa € 0,7 miljoen, waarvan circa € 0,2 miljoen betrekking heeft

op het volgende boekjaar.

403-verklaring

Inzake alle 100% geconsolideerde deelnemingen is een 403-verklaring afgegeven (artikel 2:403 van het

Burgerlijk Wetboek). Hiermee is de N.V. NOM hoofdelijk aansprakelijk voor alle openstaande en latere

schulden uit rechtsverhoudingen aangegaan door de dochters Venture Kapitaal Fonds III B.V., Drentse

Participatiemaatschappij B.V., Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. en InnovatieFonds

Noord-Nederland B.V.

Fiscale eenheid

De N.V. NOM vormt een �scale eenheid met de dochters Venture Kapitaal Fonds III B.V., Drentse

Participatiemaatschappij B.V. en de Participatiemaatschappij Ondernemen Groningen B.V. voor

vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van

de �scale eenheid als geheel.

Stortingsverplichtingen

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/niet-in-de-balans-opgenomen-activa-en-verplichtingen-2?toc_static_id=64
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Ultimo 2020 staat er een bedrag van € 10,1 miljoen aan stortingsverplichtingen voor participaties en/of

leningen u/g aan 21 ondernemingen gereserveerd.

BTW

De N.V. NOM heeft bij de Belastingdienst de zaak omtrent het niet terug kunnen vorderen van BTW

aanhangig gemaakt. De N.V. NOM is van mening (deels) met BTW belastbare prestaties te leveren. De

Belastingdienst kan de beredenering en rekenmethodes van N.V. NOM volgen en heeft verzocht in 2020

suppletieaangiften in te dienen over de periode 2015 t/m 2019. In 2020 is een vordering op de

Belastingdienst van € 654k opgenomen aan nog terug te ontvangen BTW over periode 2015 t/m 2019.
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Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2020 waren er gemiddeld 51,3 (49,1 fte) medewerkers in dienst (2019: 52,5 - 48,9 fte).

In 2020 waren er 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2019: 0).

Resultaat deelnemingen

Het resultaat uit deelnemingen betreft het saldo van de resultaten van Venture Kapitaal

Fonds III B.V., B.V. Drentse Participatiemaatschappij, Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V.

en InnovatieFonds Noord-Nederland B.V.

Groningen, 9 april 2021

Directie Raad van Commissarissen

Dina Boonstra Gertjan Lankhorst, Voorzitter vanaf 1 juli 2020

Ben Woldring

Sandra Korthuis

Jan Kruse (non-voting member)

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/jaarrekening/toelichting-op-de-vennootschappelijke-winst--en-verliesrekening?toc_static_id=65
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09 Overige gegevens

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/overige-gegevens?toc_static_id=76
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Statutaire winst- bestemmingsregeling en winstbestemming 2020

In artikel 25 van de statuten is het volgende opgenomen inzake winst- bestemmingsregeling en

winstbestemming:

1. De algemene vergadering kan besluiten de uit de vastgestelde jaarrekening blijkende winst, of een

gedeelte daarvan, te reserveren.

2. Uit de winst na eventuele reservering wordt, voorzover de omvang van de uitkeerbare winst dit toelaat, op

de aandelen dividend uitgekeerd. Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal

bedrag.

3. Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn de artikelen 2:104 en 105 van het Burgerlijk Wetboek van

toepassing. Tussentijdse uitkeringen als bedoeld in artikel 105 lid 4 zijn toegestaan

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/overige-gegevens/statutaire-winst--bestemmingsregeling-en-winstbestemming-2020?toc_static_id=77
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Controleverklaring door onafhankelijke accountant

Aan: de raad van commissarissen en de aandeelhouders van N.V. NOM, Investerings- en

Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2020 van N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-

Nederland te Groningen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

de samenstelling van het vermogen van N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-

Nederland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland zoals

vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit:

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;1.

de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020; en2.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor �nanciële verslaggeving en

andere toelichtingen.

3.

Voorwoord;

Over de NOM;

Strategie;

Onze resultaten;

Interne organisatie;

Governance;

Over dit verslag

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/overige-gegevens/controleverklaring-door-onafhankelijke-accountant?toc_static_id=78
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij

de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag van de raad van

commissarissen (betre�ende het onderdeel “Governance”). De directie is verantwoordelijk voor het opstellen

van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag (bestaande uit het Voorwoord, Over de NOM,

Strategie, Onze resultaten, Interne organisatie en Over dit verslag) en de overige gegevens in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de

directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging

het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van

�nanciële verslaggeving van de vennootschap.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Overige gegevens;

de andere bijlagen zoals vermeld in de inhoudsopgave.

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het e�ect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze

controleverklaring.

Drachten, 9 april 2021

accon avm controlepraktijk B.V. Namens deze:

Origineel is getekend door F. Kroon RA
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Bijlage bij de controleverklaring

BIJLAGE BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING OVER DE JAARREKENING 2020 VAN N.V. NOM,

INVESTERINGSEN ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR NOORD-NEDERLAND

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een

controle inhoudt.

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ACCOUNTANT VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING Wij

hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,

het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald

van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het

risicopro�el van de groepsonderdelen of de activiteiten.

het identi�ceren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van

de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de e�ectiviteit van de interne beheersing van de

onderneming;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor �nanciële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot

de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen;

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/overige-gegevens/bijlage-bij-de-controleverklaring?toc_static_id=700
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Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de

volledige �nanciële informatie of speci�eke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van

de controle en over de signi�cante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder

eventuele signi�cante tekortkomingen in de interne beheersing.
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10 Bijlage

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/bijlage-2?toc_static_id=73
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Overzicht stakeholderdialogen

Stakeholder Type en frequentie van dialoog Bespreekpunten in 2020

Ondernemingen in 
de regio

Regelmatig 1-op-1 contact, op 
bijeenkomsten

Strategie van de onderneming, maatschappelijke en 
economische trends en de kansen die daaruit 
voortkomen, speerpunten in Noord Nederland, 
activiteiten van de NOM

Ondernemingen in 
het NOM portfolio

Voortgangsgesprekken, 
aandeelhoudersvergaderingen

Strategie van de onderneming, (�nanciële) 
performance, kansen en bedreigingen 

Aandeelhouders 
(Ministerie van EZK & 
Provincies)

Aandeelhoudersvergadering (1x per 
jaar), regelmatig overleg op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau

Status van lopende programma's, regionale 
fondsen, strategisch kader, ontwikkelen nieuw 
meerjarenplan 2021-2024

Subsidieverstrekkers 
(Ministerie van EZK & 
Provincies)

Structureel 4 tot 5 keer per jaar overleg, 
zeer regelmatig contact

Jaarplan 2020 en 2021, meerjarenplan 2021-2024, 
missiegedreven innovatiebeleid, status van lopende 
programma's, status acquisitie

Lokale overheden Regelmatig overleg met de grotere 
gemeenten

Ontwikkeling binnen de gemeente, activiteiten van 
NOM, lopende projecten, kansen en bedreigingen 

Werknemers Wekelijks gezamelijk tijdens de Monday 
morning meeting, maandelijks of 
wekelijkse teammeetings, zeer 
regelmatig 1-op-1 gesprekken

Ontwikkelingen binnen de NOM, voorgang 
projecten, persoonlijke ontwikkeling

Ondernemingsraad Maandelijks overleg Arbeidsvoorwaarden, organisatieontwikkeling

Andere ROM's, EZK, 
partners 
InvestinHolland, 
NFIA, Trade & 
Innovate NL

Regelmatig bijeenkomsten op 
directieniveau en operationeel niveau

Strategie ROM's, afstemming (gezamenlijke) 
programma's op het gebied van Innoveren en 
Internationaliseren, InvestinHolland strategie 2020-
2024

Kennisinstellingen en 
Campus Groningen

Regelmatig overleg op bestuurlijk en 
operationeel niveau

Samenwerking op strategisch niveau, proposities 
voor acquisitie, gezamenlijk Business Development 
Projecten en programma's

Clusterorganisaties Regelmatig overleg op bestuurlijk en 
operationeel niveau

Afstemmen van activiteiten, afstemmen van 
strategie

Banken en overige 
�nanciers

Frequent, niet structureel contact op alle 
niveaus

Proposities van de NOM, delen van leads, 
gezamenlijk �nancieren

Integriteit en Ethiek

De NOM vindt een open en eerlijke samenwerking binnen de organisatie belangrijk en werkt voortdurend aan

een cultuur die dit stimuleert. In al onze activiteiten wordt integriteit en ethisch handelen nagestreefd. Dit

hebben wij vastgelegd in onze gedragscode. 

Gedragscode

In de arbeidsvoorwaardenregeling van de NOM is een gedragscode opgenomen waarin richtlijnen rondom

omgangsvormen, het gebruik van social media en van pc’s, laptops en telefoons is vastgelegd. Daarnaast is

een klokkenluidersregeling opgenomen en een klachtenregeling voor klachten binnen de hiërarchische lijn.

Een nieuwe werknemer ontvangt de arbeidsvoorwaardenregeling bij indiensttreding. Deze zijn ook

beschikbaar op het intranet. 

Klachtenregeling

Als private dienstverlener in een business-to-business omgeving heeft de NOM geen speci�eke externe

klachtenregeling. Wanneer interne of externe stakeholders klachten hebben over de NOM of misstanden

signaleren waarin de NOM een rol speelt, kan dit via de mail met ons worden gedeeld. Wij nemen zowel

interne als externe klachten zeer serieus. Ieder individueel geval wordt besproken en een reactie gegeven.

Wij reageren door middel van gesprek, mail of juridische wegen. Hierin is de directeur primair

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/bijlage-2/overzicht-stakeholderdialogen?toc_static_id=74
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/bijlage-2/integriteit-en-ethiek?toc_static_id=338


123

aanspreekpunt. Afgelopen jaar heeft ons via een intermediair een schriftelijke klacht bereikt van een

ondernemer die vindt dat zijn �nanciersvraag door ons op onredelijke gronden is afgewezen. Wij hebben ons

gevraagd deze klacht te onderzoeken en naar hun te reageren. Deze klacht is nog in behandeling. 

In lijn met de interne HR-professionaliseringsslag zullen wij in 2021 een formele klachten procedure

opstellen. Vervolgens zal deze procedure gepubliceerd worden, zodat voor zowel interne als externe

stakeholders duidelijk wordt hoe de NOM omgaat met klachten, hoe hier opvolging aan wordt gegeven en

hoe gecommuniceerd zal worden over eventueel genomen maatregelen en resultaten. 

Ketenverantwoordelijkheid

De keten van de NOM loopt vanaf de leveranciers waar de NOM inkoopt tot en met de bedrijven waarin de

NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en innovatieprojecten. Als dienstverlener

ligt onze ketenverantwoordelijkheid dan ook primair bij de bedrijven en projecten in Noord-Nederland waarbij

we betrokken zijn.  

Veel van de organisaties waar wij mee werken, zijn in de kern bezig met duurzaamheid in positieve zin, door

de maatschappelijke impact die zij willen creëren. Met onze nieuwe strategie focussen wij ons nog meer op

de samenwerking met ondernemingen en overige stakeholders, die zich richten op het oplossen

van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van e�ciënte productie, duurzame energie en circulariteit

en gezondheid, zoals omvat in de transitiethema's Slimmer, Duurzamer en Gezonder. We stimuleren

bedrijven daarnaast om duurzaamheid onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Daarnaast wordt

het thema diversiteit geagendeerd bij besprekingen met onze portfoliobedrijven.

De NOM beoordeelt of het investeert in een bedrijf of deelneemt aan een project, deze thema's zijn tijdens

het due diligence proces van nieuwe investeringen een concreet toetingscriterium. Daarnaast verwachten wij

van onze ketenpartners dat zij misstanden rondom mens en milieu ten alle tijden willen voorkomen. Ook

wordt gedurende het due diligence proces thema's als milieurisico's en risico's ten aanzien

van mensenrechten goed bekeken. Indien het de NOM bekend is dat bij potentiële participaties of partners in

projecten sprake is van bijvoorbeeld schending van de mensenrechten, omkoping en corruptie, niet naleven

van wet- en regelgeving of grote milieurisico’s, heeft dat tot gevolg dat de NOM niet zal investeren in het

bedrijf of niet zal samenwerken in een project. Zodoende onderschrijft de NOM de ILO en OESO richtlijnen om

haar verantwoordelijkheid te nemen in de keten.

Duurzaam inkoopbeleid

Als relatief kleine organisatie hebben de producten die wij inkopen geen materiële impact of risico's vanuit

duurzaamheidsperspectief. Uiteraard probeert de NOM bij de inkoop van producten en diensten de principes

van duurzaam inkopen maximaal toe te passen, maar gezien de beperkte rol als ketenpartner ten aanzien

van leveranciers heeft de NOM geen formeel duurzaamheidsbeleid geformuleerd.

In het inkoopproces zijn momenteel nog geen waarborgen ingebouwd om toeleveranciers met een verhoogd

risicopro�el te identi�ceren en er is niet vastgesteld hoe te handelen indien toeleveranciers zich niet houden

aan interne of externe codes. Indien misstanden aan het licht komen, zullen wij ten alle tijden in gesprek gaan

met de desbetre�ende partij. Dit scenario is tot nu toe nog niet voorgekomen. Om die reden hebben wij nog

geen herstelprocedures vastgesteld voor wanneer er sprake is van misstanden in de keten. 

https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/bijlage-2/ketenverantwoordelijkheid?toc_static_id=368
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Contact
Vragen?

Voor vragen over dit jaarverslag kunt u contact opnemen met Annemarie Atema, marketing en  communicatiemanager.

Dit kan via atema@nom.nl of 06 46 43 09 54.

Een logo-set van de NOM is te downloaden via deze link.

mailto:atema@nom.nl
https://jaarverslagnom2020.sites.kirra.nl/uploads/fckconnector/d69c1c5d-7b3e-50a3-9dc6-2004c9089984/3235646576/NOM%20logo%202020.zip

