
prooincieh uis Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo.rc Assen

m.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 19 april 2021

Ons kenme rk 1515.101202 1 000661

Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55

Onderwerp:Jaarverslag 2020 MKB Fonds Drenthe
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de
afspraak gemaakt dat u van negen verbonden partijen in de exploitatiefase het
jaarverslag ontvangt. Het MKB Fonds Drenthe behoort niet tot deze negen par-
tijen, maar in 2020 hebt u verzocht om intensiever betrokken te worden bij het
MKB Fonds (en de NOM). Daarom sturen wij u hierbij het Jaarverslag 2020 van
het MKB Fonds toe. Het jaarverslag is door de Algemene vergadering van Aan-
deelhouders op 15 april 2021 goedgekeurd en is voorzien van een goedkeurende
controleverklaring van de accountant.

De coronaperikelen hebben grote invloed gehad op de resultaten van het MKB
Fonds in 2020. Het MKB Fonds heeft een negatief resultaat behaald van
€ 1,'l miljoen. Dit verlies wordt verklaard door de coronacrisis, waardoor rente-
inkomsten zijn gedaald en te nemen voorzieningen flink zijn gestegen (er is

€ 904.'183,-- als voorziening opgenomen op verstrekt kapitaalterwijl dit vorig
jaar nog een bedrag van € 263.859,-- was). De uitvoeringskosten van het MKB
Fonds zijn bijna gelijk gebleven. Tot nu toe heeft het MKB Fonds elk jaar een ne-
gatief resultaat behaald. Dit past ook bij een 'jong'fonds, omdat het tijd nodig
heeft om substantiële inkomsten te vergaren, bijvoorbeeld door aandelenpartici-
paties te verkopen. Tot vorig jaar ging het fonds langzamerhand naar een
break-even punt. Helaas hebben de coronaperikelen deze opgaande lijn
verstoord. De directie heeft voorgesteld het verlies uit de algemene reserves te
onttrekken.
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Op bijna elk bedrijf in de huidige portefeuille hebben de coronaperikelen in-
vloed. De directie maakt zich zorgen over de vooruitzichten van sommige be-
drijven, maar er zijn ook bedrijven die de vruchten plukken door een nieuw ver-
dienmodel te ontwikkelen.
De aanwas van nieuwe financieringsverzoeken is in 2020 sterk gedaald. ln het
laatste kwartaal van 2020 is het aantal financieringsverzoeken wel weer ge-

stegen. De verwachting is dat er veel vraag komt naar (achtergesteld) kapitaal,
zodra de steunpakketten vanuit de overheid zullen stoppen, omdat reguliere fi-
nanciers nog strenger op ratio's zullen sturen.

ln 2020 hebben 16 bedrijven uit de portefeuille gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om de betaling van rente en aflossing drie maanden uit te stellen, Mede
hierdoor zijn ook de rente- en provisiebaten à €.352.971,-- lager dan vorig jaar
toen die nog € 408.567,-- bedroegen).

ln 2020 zijn twee bedrijven aan de portefeuille toegevoegd. Er is € 200.000,-- aan
nieuwe leningen verstrekt en € 100.000,-- voor een uitbreiding op een bestaande
financiering. Er zijn geen nieuwe aandelenparticipaties aangegaan. De porte-
feuille van het MKB Fonds bevat eind 2020 30 ondernemingen die 383 arbeids-
plaatsen bieden.

Relatie met provinciaal doel
Het MKB Fonds verstrekt risicofinanciering aan Drentse bedrijven die willen inno-
veren of groeien. Doordat het MKB Fonds risicovoller mag financieren dan tradi-
tionele financiers (zoals banken), kan een gezamenlijk financieringsaanbod uit-
komst bieden voor bedrijven. Op deze wijze versterkt het MKB Fonds de Drentse
economie.

lnvesteringsagenda
Voortkomend uit de lnvesteringsagenda is een Statenstuk in voorbereiding om
het MKB Fonds een nieuwe impuls te geven door aan het fonds een lening te ver-
strekken van € 10 miljoen. Als gevolg van het coronajaar 2020 zijn de resultaten
achtergebleven op de verwachtingen van het MKB Fonds.

De RvC van het MKB Fonds wil toch een beroep doen op deze middelen.
Extra middelen helpen het fonds robuuster te worden, zodat het op den duur op
eigen benen kan komen te staan. Bij het voorstel voor de lening zal ook de in
2020 uitgevoerde evaluatie worden betrokken. Dit voorstel wordt na de zomer
aan uw Staten voorgelegd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bij Jaarverslag 2020 MKB Fonds

, secretaris
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Raad van Commissarissen

Mw. drs. Roelie Lubbers-Hllbrands RA

Dhr. drs.Jan Brink

Mw. Haskia Kramer

lnvesteringscomité

o Mevr. mr. Cathalijne Elings (voorzitter tot en met 31-12-2020)
o Dhr. Rudi Kleinhuis
. Dhr, Migchiel van der Zee (voorzitter vanaf 1-1-2021)

Directie

o Dhr. mr. Geert Buiter (namens N.V. NOM)
o Dhr. Rob Drees (namens N.V. NOM)

lnvestment Management

. Dhr. Dave de Groot (namens N.V. NOM)
o Mevr. Emmy Saimi-Roozeboom (namens N.V. NOM)
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Verslag van de Raad van Commissarissen

De RvC heeft haar toezichthoudende rol vormgegeven door zeven keer brj elkaar te komen samen met de directie en de investment

managers om de strategie en de voortgang van het fonds te bespreken. Deze bijeenkomsten hebben tweemaal op locatie in Assen

plaatsgevonden en verder online in verband met de beperkende maatregelen als gevolg van Covid 1 9. Daarnaast is de RvC samen met

de aandeelhouder bijeengeweest in de aandeelhoudersvergadering (online) en eenmaal heeft de RvC een gezamenlijke bijeenkomst
gehad met de Investeringscommissie (online). Voorafgaand aan elke bijeenkomst hadden de voorzitter en de directeur bilateraal

overleg. Verder heeft de voorzitter buiten de vergaderingen om een aantal keren overleg gevoerd met de voorzitter van de
I nvesteri ngscomm issie.

De RvC heeft qua samenstelling geen wijzigingen ondergaan in 2020. De RvC heeft haar functioneren geëvalueerd voorafgaand aan de

bi.leenkomst van november.

Het jaar 2020 heeft voor de RvC in het teken gestaan van Covid-1 9 en de effecten daarvan op het MKB Fonds Drenthe. Hierdoor was

2020 een uitzonderlijk jaar met veel onzekerheden en effecten op de economische situatie, maar ook met diverse steunmaatregelen
van de overheid voor bedrijven. Net als in voorgaandejaren en ondanks het heersende coronavirus, heeft het MKB Fonds Drenthe

een belangrijke rol gespeeld in de groeiambities en toekomstplannen van Drentse bedrijven en in het creëren (en behouden) van

werkgelegenheid. Die rol is nog niet uitgespeeld, de meerwaarde van het fonds is meermalen aangetoond, Een aanvullende storting
vanuit de provincie Drenthe zal het fonds versterken in het bieden van de toegevoegde waarde aan groeiende bedrijven. Dit vormde

een belangrijk punt in de in 2019 gestarte interne tussentijdse evaluatie van het fonds die in 2020 is afgerond.

De situatie in 2020 vroeg om veel flexibiliteit, veerkracht en oplossingsgerichtheid van de medewerkers. De RvC bedankt de directie,
medewerkers en de leden van de Investeringscommissie voor hun inzet die geleid heeft tot een sterke positie van het IVKB Fonds

Drenthe. Dit in het belang van de ondernemers in Drenthe.

Namens de Raad van Commissarissen,

R. Lubbers-Hilbrands, voorzitter
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Verslag van de directie

Het MKB Fonds Drenthe, de verzamelnoam voor Drentse Holding B.V. en haar dochters Drents lnnovatiefonds B.V. en Drents Ontwikkelfonds

8.V., iseen revolverendfondsdotin 20l4isopgerichtdoor de provincie Drenthe(houdervan alle aandelen). Hetfondssteltzichtotdoel om de

Drentse economie en werkgelegenheid te ondersteunen en te versterken, conform het loatstelijk vostgestelde beleid von de provincie Drenthe. De

provincie heeft € 13,1 miljoen initiële middelen ter beschikking gesteld aan het MKB Fonds Drenthe om die doelstelling te bereiken. Het fonds
richt zich op het verstrekken van risicodragend kopitaol oan Drentse MKB bedrijven in de vorm von oondelenkopitoal, (ochtergestelde) leningen

en eventueel een combinatie van beiden, per onderneming tot een bedrog von moximoal € 250.000 voor innovotieJinancteringen en

€2. 500. 000 voo r o ntwi kke lfi no ncier i nge n.

lnleiding

Ontegenzeggelijk stond het afgelopen laar in het teken van Covid-'l 9. Dit heeft uiteraard impact (gehad) op zowel de aanwas van

nieuwe financieringsverzoeken als ook de bestaande portefeuille ondernemingen. Bij vrijwel alle ondernemrngen zagen we een direct

effect of een invloed op termijn van de economische situatie. Daarbij zijn er grote verschillen per bedrijf waar te nemen.

Ondernemingen, zoals br1voorbeeld in de horeca en vrije tijdssector, die met een omzet stilval werden geconfronteerd. Maar ook

ondernemingen die zich ondanks of juist dankzrj de huidige situatie positief ontwikkeld hebben. Indirect heeft een deel van de

portefeuille last ondervonden doordat de levering van onderdelen en/of opdrachten die worden uitgesteld, zorgen voor vertragrng.

Veel nieuwe initiatieven en investeringsplannen zijn door ondernemers niet doorgezet. Enerzijds is er dan sprake van uitstel en

anderzijds van afstel. Initiatieven waarblJ in eerste aanleg de gehele financieringsconstructie geregeld leek (gestapeld financieren),

kwamen door de Covid-19 crisis op losse schroeven te staan. Dit heeft voor maanden vertraging gezorgd. De verwachting is dat na het

vervallen van de steunpakketten vanuit de (centrale) overheid, veel behoefte zal zijn aan achtergesteld kapitaal. Dit komt omdat

reguliere flnanciers zoals banken nog strakker op de ratio's zullen sturen. Ook zijn financiers terughoudend naar (mogelilk) nieuwe

klanten en wordt er strak gestuurd op sectoren/levensfasen. Hierdoor zal het voor het MKB lastiger worden om financiering voor
investeringenofgroeiplannenoptehalen.HetlVKBFondsDrenthekanhiermeein202l endaarna,eennognadrukkelijkerrol als

(risico)financier voor het Drentse MKB vervullen.

Na de tweede Covid-19 golf, in het vierde kwartaal van 2020, is wel duidelijk zichtbaar dat de druk op een aantal ondernemingen

groter (groot) is geworden. De vooruitzichten geven aanleiding tot enige zorgen. Bij jonge(re) ondernemingen zien we nog steeds

effecten als ziekteverzuim onder personeel, R&D vertragingen door beperkter toegang tot faciliteiten, uitstel van marktintroducties. In

latere levensíases spelen factoren als bemoeilijkte aanlevering van grondstoffen en halffabricaten, afhankelijkheid partners en

afl,vachtende besluitvaardigheid. Het kernbegrip is'vertraging'en dat betekent over het algemeen een negatieíeffect op de

oorspronkelijkeverwachtingen.Weblijven actiefenintensiefbeheeruitvoerenbij alleondernemingenenstaanhunbij opelkewijze
die we kunnen; met raad, advies en financierings en liquiditeitsoplossingen, ln de portefeuille isvan een aantal bedrijven afscheid

genomen, soms met finale kwijting. Zonder Ílnale kwijting was er geen toekomstperspectief voor die bedrijven. Met deze oplossing

hebben de bedrijven nog een kans om zich door te ontwikkelen tot een positieve businesscase op termijn. Naast onze doelstelling van

het creëren van werkgelegenheid, hebben wij in deze fase ons dus nog meer dan anders succesvol gericht op behoud van

werkgelegenheid.

In maart bood het MKB Fonds Drenthe de mogelijkheid voor'coronaopschorting' omdat de impact voor veel ondernemingen niet te

overzien was. Dit hield maximaal 3 maanden opschorting van de aflossing in (verlengíng looptijd lening) en/of het maximaal 3

maanden niet in rekening brengen van de rente. Zestien ondernemingen hebben hier gebruik van gemaakt.

Eén van de maatregelen vanuit de landelijke overheid voor het bedrijísleven is de Corona Overbruggingslening (COL). Een nationale

regeling met uniforme uitvoering via alle Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. De regeling is onder landelijk

vastgestelde voorwaarden ingezet bij in de kern gezonde MKB bedrrlven (startups, scale-ups, innovatief) die aantoonbaar een

financieringsbehoefte hebben door de Covid-19 crisis. De beheerdervan het MKB Fonds Drenthe (NV NON/) is uitvoerder hiervan in

N oord-N ederland.

Ook de investeringsmanagers van het MKB Fonds Drenthe hebben in de beoordeling van de Noordelijke aanvragen een actieve

bijdrage geleverd. Samen waren zij bij ongeveer 50 Noordelijke COL aanvragen betrokken, hetzij als eerste behandelaar, hetzij als

censor. Om belangenverstrengelingen te voorkomen, ging het daarbij om Col-aanvragen buiten de provincie Drenthe. Op deze wijze

heeft hetteam van MKB Fonds Drenthe een belangrijke bijdragegeleverd aan de ondersteuningvan het MKB in Drenthe en in heel

Noord-Nederland. De inzet van de investment managers is hierbij niet ten laste gegaan van de effectiviteit van het MKB Fonds

Drenthe. ln Drenthe zijn per ultimo 2020 zeven COL leningen verstrekt met een totale Íinancieringsomvang van € 1,2 miljoen. Het

beheer van de COI portefeuille voor Noord Nederland wordt uitgevoerd door een medewerker van de NOIV. Hier zal geen inzet van

de investment managers van het MKB Fonds Drenthe gevraagd worden.
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Met name in de eerste negen maanden van 2020 viel de vraag vanuit Drentse ondernemingen naar financiering bij het MKB Fonds

Drenthe vrijwel stil. Deze ogenschijnlijk aflrvachtende houding zien we ook bij overige regelingen, zoals de COL, terug komen. Wij

roepen het Drentse MKB dan ook op om zich tijdig actief voor te bereiden op de toekomst, op het economisch herstel na Corona.

Vanuit het fonds zijn wijjuist in deze lastige en onzekere tijd aanwezig en in staat om in financieringsbehoeÍtes te voorzien. Meer dan

in andere jaren zagen we daarnaast aanvragen waar het erg gecompliceerd bleek om een totale Íinanciering rond te krijgen. De

complexiteit zorgt voor langdurige trajecten waarbij de succesratio laag uitvalt, ondanks de inspanningen van niet alleen het fonds
maar ookvan andere betrokkenen zoals lokale en regionale overheden.

Resultaten en ontwikkelingen

De portefeuille van MKB Fonds Drenthe is inmiddels gegroeid tot dertig ondernemingen waarbij meer dan 383 fte's werkzaam zijn. Met

het fonds dragen we bij aan de versterking voor de economie in Drenthe door risicofinanciering te verstrekken. Deze financieringen
bestaan uit (achtergestelde) leningen en/oíaandelenkapitaal en worden alleen geinvesteerd in ondernemingen en business cases die

in de kern gezond zijn en goede vooruitzichten bieden op financieel en maatschappelijk rendement waarbij behoud en groei van

werkgelegenheid een belangrijke maar niet de enige factor is. ln 2020 hebben wij twee bedrijven aan de portefeuille mogen

toevoegen:

Wadudu is een bedrijf dat aclief is in de insectenkweek. Dit is een snelgroeiende markt doordat insecten steeds meer toegepast

worden als eiwitvervangers in dierlijke voeding en op termijn ook bij humane voeding. Dit is een van de oplossingen om de
eiwitkringloop te ontsluiten. Wadudu is genomineerd voor de Innovatieprijs van de Kamer van Koophandel.

Senbis Group, weergegeven op de covervan dit jaarverslag, omvat o,a. Senbis Polymer lnnovations en Sustainable Polymer

Innovation Cluster (SPIC facilities). Met onze investering wordt een cluster van bedrijven en universiteiten in Nederland

gerealiseerd die technologie, expertise en producten aanbieden om dat doel te helpen bereiken. Het cluster biedt state oflhe
art apparatuur en diensten voor het ontwikkelen en opschalen van nieuwe biobased ofgerecyclede kunststoífen en producten

daarvan.

over de gehele looptijd hebben we als MKB Fonds Drenthe € 9,1 miljoen gestort brj 47 Drentse ondernemingen. Daarnaast is er nog

bijna € 2,3 miljoen toegezegd aan ondernemingen, dat nog niet is uitbetaald, Vanaf de oprrchtingvan het fonds is een totaalbedrag
van €ll,4terversterkingvanhetDrentsMKBgekomen-Daarbovenopis,mededoordefinancieringenvanuithetMKBFonds
Drenthe, bijna € 35 miljoen aanvullende Íinanciering door overige financiers verstrekt aan deze ondernemingen. Er is een groei van

103 fte's mede mogelijk gemaakt; in totaal zijn er 516 fte's werkzaam bij de gefinancierde ondernemingen. Indien we rekening houden

met een factorvan 1 voor indirecte werkgelegenheid (vergelijkbaar bi.l andere marktfondsen), zoals bij toeleveranciers e.d., dan

betekent het dat N4 KB Fonds Drenthe per 31 decemb er 202O een bijdrage heeft geleverd aa n 1 .032 a rbeidsplaatsen.

De som van het reeds aan het Drentse MKB toegezegde kapitaal inclusief de lopende pijplijn aan leads en onderzoeken, is hoger dan

het beschikbare lnvesteringsbudget. De aandeelhouder heeít uitbreidingvan het investeringsbudget in beraad. Wij verwachten daar in

het eerste halflaar 2021 uitsluitsel over.

Hetnettoresultaal2O2Obedraagt€1,1 miljoennegatief(201 9: €0,4miljoennegatieO.DenegatieveeffectenvandeCovid'l9crisis,
namelijk lagere rentebaten en íors hogere voorzieningen, liggen ten grondslag aan de verslechtering van het resultaat ten opzichte van

voorgaand jaar. Fen voorziening wordt getroffen indien op basis van de meest recente inzichten, een marktwaarde (bij benadering)
wordt berekend die lager is dan de kostprUs. Als de ontwikkelingen bij de onderneming gedurende een jaar positief zijn, zal dit leiden

tot een hogere marktwaarde. De voorziening wordt dan positief gecorrigeerd. Fen voorziening betekent niet dat de verstrekte
financiering definitief afgeschreven is.

Onze doelstelling om vanuit het diversiteitsstatement Fundright, www.fundright.nl, bij alle startups waar MKB Fonds Drenthe in

investeert of heeft geinvesteerd binnen drie jaar een managementteam te hebben met minimaal 35 procent vrouwen, blijít
gehandhaafd. Wij onderschrijven dat er een gelijkwaardige toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters, ongeacht hun

achtergrond of geslacht moet zijn. Dit komt ook terug in onze financieringsovereenkomsten.

Binnen de huidige management teams van MKB Fonds Drenthe-portefeuilleondernemingen is het percentage vrouw 16% (2019:16%)

en bij de founders is dat percentage 19% (2O19:1 5%o). Binnen de samenstelling van het MKB Fonds Drenthe team, investment

management, investeringscommissie, raad van commissarissen en dlrectie, is het percentage 400ó, en daarmee binnen de doelstelling.

Organisatie en governance

De personele bezetting bestaat uit 2 fte investment management (Dave de Groot en Emmy Saimi-Roozeboom). Daarnaast is er
parttimeinzetvanindirectewerkzaamheden: secretariële enbackofficeondersteuning(viaFondsSupportNoord)endirectie.Al deze

capaciteit is in het management- en beheercontract tussen de provincie Drenthe en de NOM opgenomen. Naast de operationele
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inrichting via fondsbeheerder NOIV, is een onaÍhankelilk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (hierna: RvC), en een

onafhankelijk adviesorgaan, het lnvesteringscomité (hierna: lC) actief.

De RvC komt periodiek (in beginsel per kwartaal) bijeen om de strategie en de voortgang van het fonds met directie en investment

management te bespreken. Over het gehele jaar ziln RvC en íondsdirectie zeven maal (digitaal) bijeengekomen ter vergadering.

Daarnaast heeft de RvC ook buiten vergadering de directie bijgestaan met advies.

Het lC geeft op grond van de bepalingen uit de investeringsreglementen, de directie op basis van een door het investment

management opgesteld voorstel, advies inzake het aangaan van de financieringsaanvraag, ln 2020 zijn vijf voorstellen (2019: elf) aan

het lC ter advisering voorgelegd. De totale hoogte van deze Ílnancieringsvoorstellen bedroeg € 1,4 miljoen. Alle voorstellen hebben van

een positief advies gekregen. De directie heeft alle adviezen van het lC overgenomen in haar besluitvorming.

Evaluatie

In 2020 is een externe evaluatie op hetfonds uitgevoerd. De belangrijkste conclusies daaruitwaren dat:

o de primaire doelstelling van het fonds om in de volle breedte het MKB met een innovatie- en/of groeiambitie te ondersteunen is

geslaagd;

r de doelstelling van het fonds om meer investeringen rn het Drentse MKB te genereren wordt gerealiseerd;

. additionele middelen vanuit de provincie Drenthe noodzakehjk zijn om nieuwe participaties aan te kunnen gaan;

o publieke fondsen nog altijd een rol vervullen op de kapitaalmarkt waarbij het l\/KB Fonds Drenthe een aanvullende positie heeft

ten opzichte van de beschikbare fondsen van de NOM.

De aanbevelingen die in het rapport zijn gedaan hebben we opgepakt, Het fonds houdt haar brede focus. De doelstellingen worden
(nog) meer gekoppeld aan het provinciale economische beleid zoals toerisme en "groen, slim en met impact". Daarbij breiden we onze

financieringsinstrumenten uit met o.a. de "Perspectief lening'. Waar banken vaak sectorale beslissingen nemen, is maatwerk gewenst.

DezeleninggaathetMKBverderondersteunen,zekerrichtingdewederopbouwnaCovid-l9.Hiermeedenkenwe beterintekunnen
spelen op de steeds snellerveranderende wereld. Verder helpt deze lening ondernemers om hun MVO doelstellingen te halen.

vooruitblik 2021

DeeffectenvandeCovid-l9crisiszullenookin202l hunweerslaghebben.Erwordtdooreconomenwereldwijdeenforsekrimpvan
economische activitert en werlgelegenheid verwacht. De financieringsmarkt zal naar verwachting redelijk gesloten blijven. De diverse

noodmaatregelen die door de overherd in 2020 zijn geroepen, zullen in 2021 leiden tot de eerste noodzakelijke

terugbetalingsverplichtingen van ondernemingen en daarmee tot liquiditeitsdruk. De onzekerheid die dit voor ondernemers betekent,

zal net als afgelopen jaar een wezenlijke rol in de uitvoering van ons dagelijks werk blijven spelen.

Het team van MKB Fonds Drenthe heeft in 2020 bewezen oplossingsgericht, veerkrachtig en wendbaar te zijn. WU blijven

ondernemingen ondersteunen, zowel in hun herstelplannen als in hun groeiambities, Er is vanaf het vierde kwartaal 2020 een

duidelijke opgaande lijn te zien in het aantal nieuwe financieringsverzoeken.

Nu duidehlk wordt dat de wereld er blijvend anders zal uitzien voor de ondernemers en dit geen crisis is die snel voorbij is, wordt er in

2021 een mediacampagne worden gestart om de bekendheid van het fonds verder te vergroten. Duidelijk moet zijn dat juist in deze

lastige tijd het fonds aanwezig is om in financieringsvragen te voorzien- De focus komt te liggen om in die bedrijven te investeren die in

staat zijn om blijvend te kunnen veranderen. Om onze ambities waar te maken is de voorgenomen uitbreiding van de fondsmiddelen

vanuit de aandeelhouder noodzakelijk.

Het investment team heeft in 2020 bergen verzet en staat klaar om ondernemend Drenthe te helpen weer de weg omhoog te pakken.

Assen,15 april2021

Directie Drentse Holding B.V
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Jaarrekening



Voor veMerking resultaat

Bedragen in euro
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Geconsol ideerde wi nst-en verl iesrekeni ng

Bedragen in euro
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde
jaarrekening 2020

Algemeen

De onderneming, statutair gevestigd te Groningen is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen voor 1000Á in het bezit zijn van

de Provincie Drenthe. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 60682396 en is gevestigd aan de
Paterswoldsewe g 81 O, 9728 BM te Groningen.

De onderneming en haar groepsmaatschappijen handelen tezamen onder de naam MKB Fonds Drenthe.

Uitgangspuntvan het IVKB Fonds Drenthe is het ondersteunen van de economie en werkgelegenheid in de Provincie Drenthe.

Verslagleggi ngsperi od e

Deze jaarrekening is opgesteld uÍtgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Vergel ij king met voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met
uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Toege paste sta ndaa rden

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

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor deJaarverslaggeving.

De enkelvoudige winst- en verliesrekening is opgesteld met inachtneming van art. 2:402 BW.

Continulteit

Gedurende het boekjaar 2020 is de samenleving getroffen door het coronavirus. Het effect van corona op onze vennootschap is in

financiële zin gering geweest. Voor de, van de N.V. NOIV ingehuurde, lnvestmentmanagers 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

contindlteit van de vennootschap.

Stelsel- en schattingswijzigi ngen

Er hebben zich ln 2020 geen stelsel-/ schattingswijzigingen voorgedaan

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van de Drentse Holding B.V. zich

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
gevenvanhetinartikel 2:362lid 1 BWvereisteinzichtnoodzakelijkis,isdeaardvandezeoordelenenschattingeninclusiefde
bilbehorende veronderstellingen opgenomen bU de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis kan worden uitgeoeíend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden
aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Drentse

Holding B.V. oí de moedermaatschappij van Drentse Holding B.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
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Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen
van inzicht.

Algemene grondslagen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrrjgings- of vervaardigingsprijs of de marktwaarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprUs. ln de balans en de winst- en
verliesrekening zi.jn referenties opgenomen. Met deze reíerenties 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 afia/kkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die

economische voordelen in zich bergen en de omvangvan het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentleel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actiefofeen vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

lndien een transactíe 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 periodewaarop zij betrekking hebben.

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

Grondslagen consol idatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële 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
financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die
worden aangehouden om te vervreemden 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.

Geconsolideerde deelnemi ngen

Geconsolidêerde o/o Plaatsn

Drents lnnovati B.V, 1 00%

1 00%oDrents Ontwikkelfonds B.V Assen

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Fina nciële vaste activa

De overige eflecten 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
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nader inzicht te geven in de verandering van de waarde van de participatieportefeuille wordt in de toelichting op de balans de
benaderde marktwaardevermeld. De benaderde marktwaarde is de beste inschattingdie de Drentse Holding B.V. maaktvan een

mogelijke transactieprUs in een vrije markt onder de gegeven omstandigheden van de betreffende 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 cUfermatige benadering van de marktwaarde gevolgd en ls sprake van meerdere financiële waarderingsmethodieken. Het

model sluit zoveel mogelijk aan op de uitgangspunten van de IPEV (lnternational Prrvate Equity and Venture Capital) echter omdat de
portefeuille voor een groot deel bestaat uit start ups en bedrijven in ontwikkeling wordt daar waar nodig afgeweken van deze richtlijn,
passend bij de doelgroep. De waarderingvindt plaats op basis van de meest objectief mogelijke inschatting (zoals recente transacties)
Indien de ínformatie 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) aírvijking van de benaderde
marktwaarde. De waardering komt gestandaardiseerd en consistent tot stand.

De leningen betreffen zowel leningen aan participaties als leningen aan ondernemingen waarin Drentse Holding B.V. niet participeert.

Het betreft hier, behoudens uitzonderingsgevallen, (converteerbare) achtergestelde leningen. De onderÍlnanciëlevaste activa

opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel).

Vervolgens worden deze vorderíngen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bil de waardering wordt rekening gehouden met
eventuele waardeverminderingen.

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

volgens de vermogensmutatiemethode op basisvan de nettovermogenswaarde. Bij de bepalingvan de nettovermogenswaarde
worden de waarderingsgrondslagen van Drentse Holding B.V. gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een

voorziening gevormd.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reèle waarde van de identiÍlceerbare 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.

Voorziening participaties, leningen aan participaties en overige leningen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald op basis van een beoordeling van de resultaten in het verleden,
de te verwachten toekomstige resultaten, het management, de organisatie, de uniekheid van het product en/ofde
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 voor het verschil tussen de boekwaarde en de te verwachten
realiseerbare waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamoftiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een

verlengde overeengekomen betalingstermljn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte

ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-inkomsten ten gunste van de winst en verliesrekening gebracht.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
míddelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor resultaatbepali ng

Opbrengstvera ntwoord i ng

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 effectieve rentevoet van de betreffende activa.

Diensten

Opbrengsten van verleende diensten worden in de winst en verliesrekening als netto omzet opgenomen naar rato van het stadium

van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de

verrichte werkzaamheden. De opbrengsten van diensten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verricht.

Overige kosten

De kosten worden verantwoord in hetjaar waarop zij betrekking hebben.

Saldo dotaties aan de voorziening voor financiele vaste activa

Voor oninbaarheid van leningen wordt een voorziening gevormd. Toevoegingen aan deze voorziening komen ten laste van het

resultaat.

Rentelasten

Rentelasten worden tijdsevenredigverwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoetvan de betreffende passiva. Bij de

verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als

onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Belastingen

De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening

houdend met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente

belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. ïevens wordt rekening gehouden

met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te

hanteren belastingtarief.

De vennootschap is met ingang van 1 januari 201 6 op grond van de 'Wet modernisering Vpb plicht

overheidsondernemingen' belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting (Vpb).

11



Toelichting op de geconsolideerde balans

Bedragen in euro

Financiële vaste activa

Participaties en leningen

Partiripaties

telliiiganrnlg.

1, Parlicipaties

De benaderde markwsordevqn de pqrtÍcipoties bedroeg ultimo 2A2A € 0,7 (2019: € 0,9

4.643:986

200.000

380.0!0

600.000

Saldo per 1 Januari
Bil :NlêUwelpiïfiÍetÈêtL€s

Eilr Uttbr'.eidlngpar.tlilhatles

À? fêilliÈÊÊ.xF9nten/tíqiriddtiêg

VoorzÍening

Saldó.per S.iL deeember

200.000

iÍeoïoo:
40.0-00-* " s,ío.iiàó
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De gemlddelde looptÍ.1d van een lening bedraagt bij aangaan van de financieringsovereenkomst zes jaar waarvan één jaar aflossingsvri.l.

De gemiddelde rentepercentages ligt op 100ó mede op basis van toetsing aan Europese regelgeving,

Bij converteerbare leningen kan ondervoorwaarden (bij achterstanden in rente- en aflossingsverplichtingen ofanderszins)worden
geconverteerd in aandelenkapitaal op basis van nominale waarde, actuele waarde, op basis van een vooraf bepaald bedrag per

aandeel/totaal of op basis van een nog te bepalen bedrag per aandeel. Bij geen van de converteerbare leningen wordt per

balansdatum voldaan aan de conversievoorwaarden.

Het verloop van de voorziening op de participatles en leningen was als volgt:

31 december 2019

2. Leningen u/g

Dit betreffen achtergestelde leningen aan Drentse bedrijven.

Saldo per 1 januari

Bij: Nieuwe leningen
Bij: Uitbreiding leningen participatles

Bij: Muratie saldo bijgeschreven rente

Af: OnNangen afl ossingen

Af: Faillissementen / liquidaties
Af: Conversie

Saldo per 31 december
AÍ Voorziening

Saldo per 1 januari

Bij: Dotatie t.l.v. resultaat i.v.m. waardeveranderingen

BU: lVutatie faillissementen voorgaande boekjaren

Voorziening per 31 december

Vlottende activa

3. Liquide middelen

De Iiquide middelen staan ter vrije beschikking van de

RC Rabobank Drentse Holding

RC Rabobank Ontwikkelfonds
RC Rabobank lnnovatiefonds

4. Groepsvermogen

Voor een toelichting wordt verwezen noor de toelichting op de enkelvoudige balans.

3.703.986

343.0U

967.976

3.O79.057

75A.652

2.82A.405

1.020.605

500.652

1.s21.257

5.001.423

1 .688.110

490.000

83.853

847.169
42.776

400.000

221.083

4.783.130

134.604
94.318

31 december 2019

2.913.051

2.261.963

1.289.945

3.885.069
181 .083

3.103.986

'799.522

221 .083

1.020.605

3í dêcember 2019

5.012.052

19



5. Kortlopende schulden

Alle vorderingen/schulden hebben een loopLud kotter dan een joor
31 december 2020 31 december 2019

Crediteu ren

Overige schulden

1 55.908

11,04-7

136.302

25.048

172.955 161 .350
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Beheervergoeding

Met N.V. NOM is een beheervergoeding overeengekomen voor de duur van 1 5 jaar (tot en met 31 december 2029). De

restantverplichting op balansdatum bedraagt ca. € 4,7 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar

Storti ngsverp I ichti n gen

Ultimo 2020 is er een bedrag van € 1,5 miljoen aan stortingsverplichtingen gecommitteerd die na 31 december 2020 zal worden

uitgekeerd voor verstrekte leningen en participaties,

Fiscaal verrekenbare verliezen

Van de niet gewaardeerde verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen per 31 december 2Q2O ten bedrage van €
3.104.51O is het (nog) niet waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Drentse Holding heeft met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid gevormd. Drentse Holding rekent de

vennootschapsbelasting niet aan haar individuele dochterondernemingen door,
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en
verliesrekening

Bedragen in euro

6. Rente- en provisiebaten

Rente leningen u/g
Provisiebaten

7. Opbrengst partici paties

Opbrengst participaties

Kosten

8. Voorziening voor flnanciële vaste activa

Dotatie voorziening (i.v.m waardeveranderingen)
Faillissementen/liquidaties

9. Overige bedrijfskosten

De kosten zijn inclusief het von toepossing zrjnde bedrag aan BM.

Doorbelaste beheervêrgoeding NV NoM
Commissarissenbeloningen
lC Beloningen
Accountantskosten

Overige beheerskosten

352.971

1.724

904.1 83

389.076
19,500

20í9

408.5-76

2019

2019

263.859

2019

221.O83
42.776

515392
22.687
18.150

33.447

8.545

s9a327 59a.261

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst van de Drentse Holding B.V. (201 9: 0).

NV NOM is statutair directeur van Drentse Holding B.V. De N.V. NOM heeft over 2020 een totaalbedragvan € 51-l .82-l (incl. BTW) aan

beheervergoeding in rekeninggebracht bij de Drentse Holding B.V. Deze doorbelaste beheervergoeding bestaatvoornamelljk uit
personeelskosten. De overige beheerskosten betreffen kosten derden (o.a. cateringkosten, relatiegeschenken enjuridisch advies).
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10. Belastingen

2020 2019

Resultaat vóór belastingen
Larente vennootschapsbelasting

Acute vennootschapsbelasting huidig boekJaar

Vennootschapsbelasting voorgaand boekjaar

BelasIing over het resultaat

-1 .147 .815 -453.544
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Enkelvoudige balans

Voor verwerklng resultaat

Bedragen in euro

ACTIVA
v!3te activa

Flnanclëlc Yaste actlva
Deelnemingen (1 1)

Vlottende actlva
Vorderingen en overlopende activa (1 2)

LiquÍde middelen (13)

TOTMLACïIVA

PASSIVA

Eigen verrnogen
Gestort en opgevraagd kapitaal (1 4)

Agioreserve (1 5)

Algemene reserve (16)

Onverdeeld resultaat (1 7)

Kortlopende schuldên (ít)

ÏOTML PASSIVA

8.519.828

8.519.828

8.346.873

172.955

8.5'19.828

4.8'12.90'l
4.783.130

100.000
13.000.000
-3.151 .768

-4535M

31 december 20í9

9.656.037

9.656.037

9.494.688

161.349

9.656.037
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En kelvoud ige wi nst-en verliesrekening

Bedragen in euro

Restrliaat Uit deeÍnêmin83n
Overige baten en lasten

RÉSULÍAÁT VÓÓR BELASTI NGEN

Belastingen (1 9)

RFSULTMT NA BELASïINGEN

453.54{

.453.5A4
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

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 gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge art. 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.

Vergel ij ki ng met verslaggevi ngsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar

Algemene grondslagen

Fi na nciële vaste activa

De deelnemingen die 100% worden geconsolideerd in de enkelvoudige jaarrekening worden tegen netto-vermogenswaarde
gewaardeerd.

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.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten
van deze deelnemingen.

26



Toelichting op de enkelvoudige balans

Bedragen in euro

11. Deelnemingen

De deelnemingen in Drents Ontwikkelfonds B.V. en Drents

Saldo per 1 januari

Resultaat deelneminBen
Voorziening deelnemingen

Saldo per 31 december

12. Vorderingen en overlopende activa

Vordering op Drents lnnovatiefonds
Vordering op Drents ontwikkelfonds

At Voorziening obv resultaat deelneming

'13. Liquide middelen

RC Rabobank Drentse Holding

14. Gestort en opgevraagd kapitaal

B.V. worden tege n n etto ver m ogenswao r d e.

5.889:084

1.473.097

4.A15987

4.196.841

144.285
-144.285

'1.000.000

4.889.084

1.O16.177

4.783134

3l december 20í9

31 december 2019

5.889.084

1.0't6.177

4.872.907

31 december 2019

4.783.130

31 december 2019

1 00,000Gestort aandelenkapitaal Drentse Holding 100.000

Het aandelenkapitaal van de Drentse Holding B.V. bestaat uit 100 gewone aandelen met een omvangvan € 1.000.

15. Agioreserve

Agioreserve 13.000.000

31 december 2019

13.000.000
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'16. Algemene reserve

Saldo per 1 januari

Bij: Wnstbestemming: resultaat voorgaand jaar

Saldo per 31 december

1 7. Onverdeeld resultaat

Saldo per 1 januari

AÍ Winstbestemming

Bij: Resultaat boekjaar

Saldo per 31 december

Crediteuren

Overige schulden

Resu ltaatbestem ming voorgaand boekjaa r

ln de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 1 0 maart 2020 is de jaarrekening voorgaand boekjaar vastgesleld en is besloten

om het verlies ad. € 453.544 te onttrekken uit de algemene reserve.

Voorstel resu ltaatbestem ming

De directie stelt voor om het verlies ad € 1.147-81 5 uit de algemene reserves te onttrekken.

1 8. Kortlopende schulden

Alle vorderingen/schulden hebben een looptijd korter dan een

31 december 2019

-3.151.768

.45?.544

-3.60s.312

-453.544

-694.271

-1.147.815

172.955

-703.61 9

703.619
-453.5M

136.302

25.047

3'l december 2019

-2.448.149

--703.619

-3.151.768

31 december 20í9

-703.61 I

250.075

-453.544

161 .349
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Beheeruergoeding
Met N.V. NOM is een beheervergoeding overeengekomen voor de duur van 1 5 jaar, De restantverplichting op balansdatum bedraagt

ca. € 4,7 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen betrekking heeft op het volgende boekjaar.

Stortingsverplichting
Ultimo 2020 is er geen bedrag aan stortingsverplichtingen gecommitteerd.

403-verklaring
lnzake alle 1000ó geconsolideerde deelnemingen is een 403-verklaring afgegeven (artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek). Hiermee is

de Drents Holding B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle openstaande en latere schulden uit rechtsverhoudingen aangegaan door de

dochters Drents lnnovatiefonds B.V. en Drents Ontwikkelfonds B.V.

Fiscale eenheid
De Drentse Holding B.V. vormt een Íiscale eenheid met de dochters Drents lnnovatiefonds B.V. en Drents Ontwikkelfonds B.V. De

Drentse Holding is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en
verliesrekening

19. Belastingen

Voor een toelichting op de belastlngen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende hetjaar 2020 waren ergeen werknemers ín dienstvan de Drentse Holding B.V. (2019: 0).

Het resultaat uit deelnemingen betreft het saldo van de resultaten van Drents Ontwikkelfonds B.V. en Drents Innovatiefonds B.V

Assen,15 april2O21

Directie Raad van Commissarissen

Geert Buiter

(namens N.V. NOM)

Roelie Lubbers-Hilbrands (voorzitter)

Haskia Kramer

lan Brink
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Overige gegevens



Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de winstbestemming
ln artikel 27 van de statuten is bepaald dat de algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling
van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van de uitkeringen. De houders van de preferente aandelen hebben recht op een

dividenduitkering voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moet worden

aangehouden.
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{
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van commissarissen en de aandeelhouders van Drentse Holding B.V

Venxleruruc ovER DE rN HET JAARvERSLAG opcENoMEN JAARREKENTNG 2020

Ous oonoeel
Wij hebben de jaarrekening2020 van Drentse Holding B.V. te Assen gecontroleerd

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Drentse Holding B.V. per 31 december 2020 en
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020, en
3. de toelichting met een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De gRsts vooR oNS ooRDEEL

Wj 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'.

Wijzijn onafhankelijk van Drentse Holding B.V. zoals vereist in 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:
. personalia;
. verslag van de Raad van Commissarissen;
. verslag van de directie;
. de overige gegevens;
. profielschets Raad van Commissarissen;
. profielschets lnvesteringscomité,
. bijlagen.

Ref.: J.NO.21047

accon avm controlepraktijk 8.V., Zonnedauw 11,9202 PE Drachten, Postbus 623, 9200 AP Drachten
T: 088 44 69 004, F: 088 44 69 046, www.acmnavm.nl

Op onze dienstverlening en/of andeÍe rechtshandelingen zijn steeds de algemene vooMaarden van accon.avm controlepraktijk b.v. van toepassing, waarin een
beperking van aansprakelÍkheid is opgenomen. Deze algemene vooNaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 091 14597 en zullen op

eerste veuoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene vooNaarden via onze website httpsJ/acconavm.nl/algemene-vooNaarden/
raadplEgen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstvsrlening, onze mensen en onze ambities. Bovengenoemde disclaimer en

aansprakelijkheidsbeperking gelden niet alleen voor a@onravm controlepraktijk b.v. maaÍ ook voor iedere andere entiteit binnen het Accon avm-netwerk en onze en
hun íespeclieve peÍsoneelsleden.



a
Op grond van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overuogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse StandaardT20
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder van het
verslag van de directie en de overige gegevens.

BESCHRUVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

VERnTTwooRDELTJKHEDEN vAN DE DrREcrE EN DE RAAD vAN coMMtssARrssEN vooR DE JAARREKENTNc

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. ln dit kader is de directie verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de direc{ie 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 continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, 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 continuiïeit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.

Oruze vTRRnTwooRDELIJKHEDEN vooR DE coNTRoLE vAN DE JAARREKENTNG

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.

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 veruvacht dat deze, a2onderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

Drentse Holding B.V. - Ref.: J NO.21047
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à
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afuijkingen op ons oordeel. '

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage
bij onze controleverklaring.

Drachten, 15 april2O21

accon avm controlepraktijk B.V
Namens deze:

Origineel is getekend door drs. ing. M.l. Hietkamp RA

Drentse Holding B.V. - Ref.: J.NO.21047
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à
BI.IUCC BIJ ONZE CONTROLEVERKLARING ovER DE JAARREKENING2O2O vAN DRENTSE HoI-oII.Ic B.V

ln 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 veRRTtwooRDELtJKHEDEN vAN DE AccouNTANT vooR DE coNTRoLE vAN DE JAARREKENTNG

V1/tj 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:
. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en
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 effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;

. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;

. het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuiteitsveronderstelling 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 continuiteit 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
continuiteit niet langer kan handhaven;

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en ;

. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. ln dit kader hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten.
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of
beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Drentse Holding B.V, - RêÍ.: J.NO.21047
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(Í
Wj communiceren met de directie en de raad van commissarissen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Drentse Holding B.V. - Ref.: J.NO.21047
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Profielschets Raad van Commissarissen

Mw. drs. Roelie Lubbers-Hilbrands RA (voorzitter)

Mevrouw Lubbers-Hilbrands is geboren en getogen in Drenthe. Na haar opleiding tot Registeraccountant aan de Nivra Universiteit

Nyenrode heeft zij bij diverse accountantsorganisaties gewerkt. Laatsteluk (tot november 2018) als partner bij Deloitte Accountants. Zij

richt zich momenteel op adviesopdrachten op financieel en strategisch gebied en op toezichthoudende functies. Zij is toezichthouder

bij:

. DLE Natura Uiwaartverzekeringen N.V. te Emmen (lid RvC)

. Stichting RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe (lid RvT)

. Cogas Holding N.V. (lid RvC, voorzitter auditcommissie)

. Stichting lnterzorg Noord-Nederland (lid RvC en lid auditcommissie)

. Countus Accountants + Adviseurs B.V. (lÍd RvT, lid commissie kwaliteit, voorzitter auditcommissie)

Daarnaast was zij tot juli 2020 betrokken bij Nationaal Coórdinator Groningen (NCG) als lid Beoordelingscommissie MKB-

Compensatieregeling. Mevrouw Lubbers is verder maatschappelijk actief als voorzitter van De Gouden Pijl, Penningmeester Stichting

Huus van de Taol/Het Drentse Boek, Penningmeester Stichting Land Art Contemporary en Voorzitter Stichting Plaatselijk Comité

Zuidenveld Sleen.

Mw. Haskia Kramer

Mevrouw Kramer heeft een ruime ervaring in de Toerisme & Hospitality branche. Zij is ruim 32 jaar als Commercieel Directeur en

eigenaar betrokken geweest bij Internoord Reizen. Daarnaast is zij mede-oprichter en -initiatiefnemer van TravelNoord en is zij co-

founder van Groningen Connect 8.V..

Daarnaast is mevrouw Kramer bestuurslid bij de Verenigingvan Handelaren Noord-Nederland en organisator/initiatiefnemervan

Quest For China en GRQ Business Network.

Dhr. drs.Jan Brink

Na diverse managementfuncties als partner bij PricewaterhouseCoopers (voorlopervan PwC) en directeur/bestuurder brj de

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 8.V., heeft de heer Brink in 2014 Paarse Kroko B.V. opgericht. Na overdracht van de meerderheid

van de aandelen, richt hij zich tegenwoordig als eigenaar van Almare Consultancy B.V. met name op toezichthoudende functies en

commissarlaten. Vanuit deze onderneming verricht hij toezichthoudende taken bij de Maan Group, Veldkamp en Gebuwin.

Hij doceert parttime de vakken lvlanagement & Organisatie en Finance aan de Hogeschool Utrecht, faculteiten Economie &

Management en Bedrijfskunde.

Daarnaast was de heer Brink tot 201 8 bestuurder bij het Van Reekum Participatie Fonds (Remeha), tot 201 4 onafhankelrlk voorzitter

Stichting Administratiekantoor (STAK) Pepscan Holding N.V. en is hij jurylid geweest bij de verkiezing "Beste Familiebedrijf van

Nederland".
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Profielschets I nveste ri ngscom ité

Mw. mr. Cathalijne Elings (voorzitter)

Na haar studie fiscaal recht heeft mevrouw Elings diverse adviseurs-, management- en directiefuncties vervuld bij zowel

Coopers&Lybrand (voorloper van PwC) als lNG. Tevens is zij Commercieel Directeur geweest van Dierenpark Emmen. Mevrouw Elings

heeft ervaring als toezichthouder. Tegenwoordig is zij werkzaam als coach, trainer en consultant via Da's Typisch B.V. Zij is tot en met

2O2Ovia Probius (medeaandeelhouder) betrokken als beheerder bij hetVanVoor Fonds. Voorts is zij voorzittervan het bestuurvan

Stichting erven A. deJager en bestuurslid van de Stichting aandelen Libau (NNZ te Groningen).

Dhr. Migchiel van der Zee

De heer Van der Zee heeft diverse management- en directiefuncties vervuld binnen Rabobank en Friesland Bank, Daarna was hij

partner bij Trilogica Bedrijfsadvies als zelfstandig adviseur en interim manager. Voorts was hij als directielid en aandeelhouder

betrokken bij Vorm Martini en Zwartwoud Groningen (tot november 2013). Laatstelijkwas hij medeaandeelhoudervan Netzodruk

Groningen BV, tot november 201 8- De heer Van der Zee is o.a. lid van het Bestuur van Ondernemingsfonds Groningen "Het Fonds"

geweest tot september 2015 alsmede gedurende 9 jaar lid van het Dagelijks Bestuur van de Commercieele Club Groningen tot maart

2013.

Dhr. Rudi Kleinhuis
DeheerKleinhuis isnadeopleidingtotregisteraccountant,23jaarbij KPMGwerkzaamgeweest,inzijnlaatstefunctiealsaudit
partner. Sinds 2014vervult hij (Ílnanciële) directiefuncties; thans als Group Directorvan Solidus Solutions Holding. Daarnaast heeft hrj

diverse toezichthoudende functies vervuld; op dit moment als lid/voorzitter van de auditcommissie Woonservice Westerbork. Voorts is

hij penningmeester bij de Maria Elisabeth Linhoflstichting en voorzitter van de Investeringscommissie van het Groeifonds van

Economic Board Groningen.
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Bijlage 1 Participaties en leningen

Participaties en Leningen

Slnds # Naam ên vGitlglngsplaats Adrd vrn het bedrflÍ 96 Aantal
FTE

2019 í AAH lnvestments B.V,
Wapse
Achtergesielde lening en
aandelenkapitaal

MyDataFactory maakt en
biedt softwareoplossingen aan voor
grote ondernemingen, waarbij
productiedata wordt opgeschoond en
wordt verrijkt met informatie.
www.MvDataFactorv.com

15,1% 24.9

mydatafactory

2018 2 Beheermaatschappij
WeêÍman B.V. -
Metaallndustrie Waelbers
B.V.,
Ru inerwold/Stu ifzand
Achtergestelde lening

Ontwikkeling en productie van
hoogwaardige metaalproducten
www.waelbers.com

30.6

2017 3 BoJoYa 8.V..
Odoorn
Achtergestelde lening

Het exploiteren van een kleinschalige
zorgvoorziening voor mensen met een
verstandelijke handicap
www.lubbelinkhof-odoorn.nl

tb

CnupooZ
Campooz Group 8.V.,
Assen
Achtergestelde lening en
aa ndelenkapitaal

Het ontwikkelen en verkopen van
vouwwagens en luifels.
lilwsr.camDooz.com

2019 1 2-7,60Á 5.6

m 2015 5 Corjoh 8.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Exploitatie van een
pannen koekenrestau ra nt
www.pannenkoekenschipassen.nl

2

2019 6 Delightful Bakery B.V.
Emmen
Achtergestelde lening

Het produceren en aanbieden van een
sandwichwafel met een zachte vulling.
www.dellshtf u lbakcrv.n I

2019 7 Emkon Holding B.V
Emmen
Achtergestelde lening

Emkon Emmen is de specialist op het
gebied van levering, montage en
onderhoud van aluminium, kunststof
en stalen kozijnen en vliesgevels van
onder andere aluminium.
www.Emkon.nl

12.2

ETNKON
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Sinds # Nrtm cn vêstlgingsplarts AaÍd van het bedríjf Vr Aantal
FTE

2018 t Goedemorgen Holding 8.V.,
Paterswolde
Achtergestelde lening

Het realiseren van kleinschalige
woonhuizen voor ouderen met
dementie
www.goedemoÍEen.nl

cÀsiffi -CJMB4T]Cfu 
-(J-J

fi cuart svstems

2015 9 GuArt Systems 8.V.,
Meppel
Achtergestelde lening

lnnovatieve beveiliger van
kunstobjecten
www.art-shield.nl

2016 í0 Halm 8.V.,
Veenoord
Achtergestelde lening

Verwerken van koffieresidu tot
biobrandstofpellets
@

3

2018 íí Hulsebosch Machanes B.V.
Tynaarlo
Achtergestelde lening

Het inkopen van oude machines
om ze te repareren waarna ze
weer doorverkocht kunnen
worden
www.hulseboschvof.nl

9,5
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201 5 12 l-Beheer Groep 8.V.,
Coevorden
Achtergestelde lening

ICT dienstverlening
www.i-beheer.nl

2019 í3 Lido Drenthe B.V.
Hoogeveen
Achtergestelde lening

Het exploiteren van een
dagrecreatie in de vorm van een
strand, duikschool,
(outdoor)fitness, multifunctioneel
activiteitenterrein, amfitheater en
BBQ plekken.
www.strandnllstad.nl

6

$s
20'l I 11 MedhemSciencc 8.V.,

Emmen
Achtergestelde lening

Het produceren en verkopen van
medische apparaten
www.medhemsclence.com

4,6

2o19 í5 MelenhorstV.o.F.
Erica
Achtergestelde lening

Het kweken, veredelen en
verkopen van Alstroemeria's.
www.kwekerii melenhorst.nl

11
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2O1l í6 More Services 8.V.,

Hoogeveen
Achtergestelde lening

Het onderhouden van rotating
equipment en bout verbindingen
in met name windturbines,
masten, boortoren e.d.
www.xenGrEv-services.com

15
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2015 17 QR tOG Systems 1.V.,
Meppel
Achtergestelde lening

Verkoop van QR Logsystemen ten
behoeve van het loggen van
brandwering in bouwconstructies
wwur.qrlog.nl

201-7 ít Recuperate Medical 8.V.,
Haren
Aandelen

Het ontwikkelen en vermarkten
van de Cyrolijm Processing
Application (CPA) Disposable
www.recuperatemedical.com

11,5% 2

2018 í9 Riantina BV (Greenwall B.V-),
Beilen
Achtergestelde lening

Het maken van duurzame
erfafscheidingen die tot doel
hebben de gebruiker rust en
privacy te geven
www.greenwall.nl

3

20'1 8 20 Schonewllle Hoogêvcên
Beheer 8.V.,
Hoogeveen
Achtergestelde lening

Het exploiteren van een café
srww.grandcafemarron.nl

40

2020 2t SPIC Facllltles B.V. (Senbis
Polymer lnnovations B.V.)
Emmen
Achtergestelde Lening

Het onderzoeken en ontwikkelen
van nieuwe kunststof
toepassingen waaronder
polymere vezels en haren,
alsmede het produceren daarvan,
het participeren in kenniscirculatie
op het gebied van polymeren en
het initiëren van innovatieve
projecten.
www.senbis.com

'10
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2O1l 22 Tcrra Carta Beheer 8.V..
Hoogeveen
Achtergestelde lening

Het adviseren op het gebeid van
kabel en
leidingopsporingsonderzoek.
ww$r.terracarta.nl

34.4
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2016 23 Tool-Tcch Holdlng 8.V.,

Emmen
Achterstelde lening

Ontwerp en productie van
matrijzen ten behoeve van
kunststofÍnd ustrie
uruuw.tooli nsholland.n I

56
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2018 21 Tralaluna Casita on Wheels
8.V.,
Mantinge
Achtergestelde lening

Het exploiteren van een
recreatlebedfllf
www.tralaluna.nl

4

2019 25 UrbanJump B.V.
Emmen
Achtergestelde lening

Het exploiteren van een
trampolinepark, met verschillende
area's en een indoorspeeltuin.
www.urhanlump.nl

3.5

2016 26 Via Assen B.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Assemblage van fietsend ragers
www.via-assen.nl

10,9

2015 27 Watter Holdlng 8.V.,
Assen
Achtergestelde lening

Ontwikkeling, productie en
levering van duurzame (niet
chemische)
desinfecteringsmachines t.b.v.
oppervlaktes, ruimtes, voedsel en
water
www.watter.nl

9

2019 2t Vleems lnternational B.V.
Emmen
Achtergestelde lening

Het produceren, verpakken en
verkopen van broodjes en tosti's.
www.vleemsfood.nl

50
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2020 29 Wadudu Holding B.V
Beilen
Achtergestelde Lening

Het houden van insecten, het
opfokken van insecten en het
vermeerderen van ínsecten,
inkoop en verkoop van insecten
en insectgerelateerde producten.
www.wadudu.eu

49


