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De directie en bestuur van 
Stichting Business Generator Groningen 
Kadijk 4 
9747  AT  GRONINGEN 
 
 
 
 
 
 
Groningen, 5 juli 2022 
 
 
 
Opdracht 
 
Het bestuur van de stichting heeft ons gevraagd te assisteren bij het samenstellen van de 
jaarrekening 2021 onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
Deloitte Accountancy & Advies B.V. verstrekt  een beoordelingsverklaring bij deze jaarrekening. 
 
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven 
van nadere toelichtingen. 
 
 
HanzeAdministraties bv 
Voor deze: 
 
 
E. Bos 
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Algemene gegevens 
 
Naam:     Stichting Business Generator Groningen 

Ultimo 2017 is de handelsnaam “Northern Knowledge” 
toegevoegd 

 
Plaats:     Groningen 
 
Doelstelling: De stichting  heeft tot doel het actief ondernemerschap te 

stimuleren, te bevorderen, te begeleiden en te coördineren 
door een actieve uitwisseling van kennis met “kennisdragers” 
en het exploiteren van het intellectueel eigendom van de 
betrokken kennisinstellingen te bevorderen 

                                                                                 
Oprichtingsdatum:   De stichting is op 26 februari 2007 opgericht. 
 
Kamer van Koophandel:  02097980 
 
RSIN nummer:                  8177.66.157 
 
 
Bestuurssamenstelling in 2021: 
 

Naam bestuurslid Woonplaats Functie

Drs. H.A. Snapper RA  RC Eelderwolde voorzitter vanaf 7 februari 2013

Drs. B. Roman RA ERP Sneek lid tot 13 maart 2021

Drs. J.A.W.M. Biemans Groningen penningmeester vanaf 1 september 2019

C.J. Ezinga, MBA Marum lid vanaf 13 maart 2021

 
Doel van de algemene reserve 
 
Het saldo van de algemene reserve zal uitsluitend aangewend worden ten behoeve van de 
doelstelling van de stichting. 
 
Directie 
 
Directie tijdens het verslagjaar 2021: mevrouw B. Zijlstra LL.M, MBA 
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan het bestuur van Stichting Business Generator Groningen 

Onze conclusie 

Wij hebben jaarrekening van Stichting Business Generator Groningen te Groningen over 2021 

beoordeeld. 

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport 
opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Business Generator Groningen per 31 december en van het resultaat over 
2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

Deze jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2021; en

• de staat van baten en lasten over 2021; en

• het kasstroomoverzicht; en

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Deze 
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 

voor de beoordeling van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Business Generator Groningen zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met jaarverslag richtlijnen voor “organisatie zonder winststreven” (RJ640). In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven 
conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan 
de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.  
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Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 
2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit:  

• Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde 

stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren 

waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van 

werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie 

die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. 

• Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en 

het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren 

van cijferanalyses. 

• Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit. 

• Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de 

jaarrekening. 

• Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op 

de onderliggende administratie van de entiteit. 

• Het evalueren van de verkregen assurance-informatie. 

• Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken. 

• Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen. 

• Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld 

lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Groningen 5 juli 2022, 

Deloitte Accountancy & Advies B.V.   Paraaf voor identificatiedoeleinden: 

 

 

Drs. H.E. Veldhuis RA 
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Jaarverslag 2021 directie Stichting Business Generator Groningen (SBGG)/Northern Knowledge 
 
De activiteiten van Stichting Business Generator Groningen/Northern Knowledge, statutair gevestigd 
Kadijk 4 te Groningen, bestaan uit het scouten en screenen van kansrijke wetenschappelijke 
uitvindingen binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen 
ten behoeve van kennisvalorisatie. Om deze waardeketen in te zetten worden voor de vindingen 
door SBGG ondernemende wetenschappers en studenten geïdentificeerd, gefaciliteerd, en begeleid 
in het valorisatieproces. Zo wordt met kennis publiek-private samenwerking geëntameerd en/of een 
onderneming gestart ofwel een bestaande onderneming verder uitgebouwd. 
 
Valorisatie van kennis van RUG en UMCG heeft een langjarige achtergrond. In 2011 werd door het 
toenmalige Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten om subsidie te 
verlenen voor het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap (CVO), waar Business Generator 
Groningen als een van de uitvoerende partners onderdeel van uit maakte. De financiering vanuit het 
CVO project heeft een looptijd gehad tot medio 2017. 
 
Om de resultaten en werkwijze van het CVO te borgen is door de participerende organisaties (RUG, 
UMCG en HG) besloten, om Northern Knowledge op te richten, gebaseerd op de CVO-samenwerking, 
en het ontstane eco-systeem rondom valorisatie en innovatie in Noord Nederland. In die rol verbindt 
Northern Knowledge de expertise en faciliteiten van de Noordelijke kennisinstellingen met 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, ten behoeve van het oplossen van grote uitdagingen 
als healthy ageing, digitale innovatie, duurzaamheid en energie transitie.  Voor de oprichting van 
Northern Knowledge is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen RUG, UMCG en 
Hanzehogeschool en SBGG. Northern Knowledge wordt gecoördineerd en geadministreerd via SBGG.  
 
Valorisatie en Ondernemerschap zijn centrale thema’s voor de krachtenbundeling op innovatie. De 
Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool 
hebben de voortzetting van het CVO gegarandeerd, enerzijds door het initiatief te nemen voor de 
samenwerking en profilering op het gebied van valorisatie en ondernemerschap, en anderzijds door 
na de CVO periode de continuïteit van Northern Knowledge te waarborgen door een jaarlijkse 
bijdrage van de RUG en UMCG, alsmede de Hanzehogeschool tot en met 2021. 
 
Binnen het kader van SBGG wordt primair voor UMCG en RUG ingezet op de volgende activiteiten, 
conform de doelstelling die statutair is vastgelegd voor de Business Generator Groningen: 
 

• Realiseren van waarde vermeerdering (beschermen en licenseren van vindingen). 

• Stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap bij onderzoekers en studenten. 

• Ondersteunen bij het opzetten van nieuwe ondernemingen voortkomend uit onderzoek van 
de kennisinstellingen. 

• In samenwerking met de Rabobank Stad en Midden Groningen, beschikbaar stellen van 
financiering voor startende ondernemingen uit het pre-seed fonds (Business Generator 
leningen). 

 
Sinds november 2020 is Bettina Zijlstra waarnemend directeur SBGG/Northern Knowledge.  
 
Resultaten 2021 valorisatie Intellectueel eigendom en startups. 
De RUG en UMCG dragen bij aan de kenniseconomie via het verwerven van IP rechten, het licenseren 
van IP, het faciliteren van spin-off creatie, ondersteuning van startups, publiek-private samenwerking 
en de stimulering van ondernemerschap bij haar medewerkers en studenten. In november 2019 is de 
“Regeling Intellectueel Eigendom RUG en UMCG 2019”, gebaseerd op de CAO van NL 
universiteiten/UMC’s en de Rijksoctrooiwet, vastgesteld door de besturen van RUG en UMCG. Deze 
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regeling betreft, naast octrooien, nu ook niet-octrooïeerbare Intellectueel Eigendom (IE of in het 
Engels IP) zoals auteursrecht op software, merken en modellen. In beginsel behoort alle IP toe aan de 
werkgever, met uitzondering van wetenschappelijke publicaties en boeken waar het (auteurs)recht 
bij de maker zelf berust. De regeling wordt breed onder de aandacht gebracht bij RUG en UMCG 
onderzoekers. 
 
IP / Licenties / Spin-offs 
De maatschappelijke impact die middels valorisatie wordt gerealiseerd ontstaat op verschillende 
manieren. Octrooiaanvragen zijn een belangrijke pijler in het IP beleid, maar het beschermen van IP 
op bijvoorbeeld software en knowhow wordt steeds belangrijker. Een mooi voorbeeld van het naar 
de markt en maatschappij brengen van kennis is SlimStampen, een op algoritmes gebaseerde 
adaptieve leermethode voor het optimaal leren van feitelijke kennis zoals vocabulaire, topografie, en 
definities. De IP is gelicenseerd aan Noordhoff en eind 2020 is SlimStampen B.V. opgericht. SBGG 
steunt actief studenten en medewerkers van RUG en UMCG die ondernemer willen worden. Hierin 
wordt nauw samengewerkt met de valorisatiepartners in het Noordelijke innovatie eco-systeem. 
 

 
 
In 2021 zijn 14 octrooi aanvragen ingediend. Dit is lager dan het langjarig gemiddelde van 19,4. Er zijn 
7 licentieovereenkomsten op IP met bedrijven afgesloten. Ook dit ligt beneden het langjarig 
gemiddelde van 12,4. De licentieovereenkomsten zijn afgesloten met bestaande bedrijven, maar ook 
met start-ups die zijn voortgekomen uit het Noordelijke innovatie-ecosysteem. In 2020 zijn 5 nieuwe 
start-ups voortgekomen uit de RUG/UMCG, tegen een langjarig gemiddelde van 9,6.  
 
Dit resultaten onder het langjarig gemiddelde zijn in verband te brengen met de COVID-19 crisis. 
Daar waar in 2020, o.a. vanwege de relatief lange conversie tijd van IP en het licenseren ervan, nog 
geen grote daling in de resultaten te zien was, moeten we voor 2021 concluderen dat de COVID-19 
crisis wel degelijk een impact heeft gehad op de valorisatie resultaten van 2021. Onder andere het 
sluiten van gebouwen en in het bijzonder laboratorium faciliteiten bij de kennisinstellingen heeft de 
voortgang van veel fundamenteel onderzoek geremd en daardoor is er ook een impact op de 
valorisatie aspecten van het onderzoek. Daarnaast heeft de algehele, maar in het bijzonder ook de 
financiële, onzekerheid bij bedrijven gezorgd voor minder licentieovereenkomsten met bestaande en 
zeker ook startup bedrijven. Het aantal nieuwe opgerichte spin-offs en licenties aan startup bedrijven 
blijft daardoor in 2021 laag. Echter, een aantal startups hebben groot potentieel en dit wordt gezien 
door verschillende partijen, zoals financiers en investeerders.  
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Overzicht Start-up bedrijven in 2021: 

Kennis intensief: 
• Portal Biotech Ltd.

De RUG spin-off Portal Biotech Ltd. is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op de
toepassing van nanopore technologie voor de detectie van onder andere proteomics en
metabolomics. Met behulp van deze technologie kunnen samples genomen worden en kan
er heel snel (real-time) bepaalt worden of er afwijkingen, biomarkers, etc. in biologische
samples te vinden zijn.
Portal Biotech Ltd heeft een licentie verkregen op een portfolio van 5 patenten van de RUG
en een omvangrijke investering weten te verkrijgen voor het verder ontwikkelen van de
Nanopore technologie. (licentieovereenkomst RUG-Portal Biotech Ltd.)

• Griphingo  B.V.

Deze RUG spin-off is een initiatief van Martijn en Winant Zwinderman en komt voort uit

promotieonderzoek aan het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP). Onder leiding

van Professor Farmaceutische Epigenetica, Frank Dekker, ontdekte Martijn Zwinderman een

innovatief werkingsmechanisme voor de aanpak van COPD. Met de innovatieve

inhalatietherapie wil Griphingo de kwaliteit van leven van miljoenen COPD patiënten in de

toekomst verbeteren. Voor de ontwikkeling van deze therapie gaat de start-up samenwerken

met een netwerk van experts op het gebied van COPD en geneesmiddelenontwikkeling uit de

noordelijke regio.

Griphingo heeft inmiddels een omvangrijke financiering van investeringsfonds Pharma

Connect Capital en een forse subsidie vanuit het REACT-EU fonds en het Ministerie van

Economische Zaken en Klimaat ontvangen van de uitvoerende partij SNN.

(licentieovereenkomst RUG-Griphingo B.V.)

• Sencilia B.V.

Sencilia B.V. is een vroege fase med tech startup die zich richt op innovatieve flow-sensing-

oplossingen voor de biomedische industrie. Hiermee wil Sencilia 'slimme'

ziekenhuisafdelingen realiseren door het stroombeheer op IC's te automatiseren met als doel

het verminderen van intraveneuze doseringsfouten, het verbeteren van de nauwkeurigheid

van de vochtbalans bij intensive care-patiënten en het verminderen van de werklast van

verpleegkundigen. Sencilia B.V. heeft inmiddels een investering verkregen van RUG Ventures

en Triade. Deze investering zal de technologie en bedrijfsontwikkeling van het bedrijf een

boost geven en zal helpen bij het versnellen van hun plannen om het detectiesysteem in

2022 in het UMCG te testen.

• Deep Atlas B.V.

Deep Atlas is opgericht in 2017 en staat momenteel op het punt de markt te betreden. Het

bedrijf heeft een innovatieve technologie ontwikkeld, waarmee aan de hand van de

mineralogie de doorstroombaarheid van gesteenten in de diepe ondergrond

geautomatiseerd kan worden voorspeld. De zeer gedetailleerde informatie die hiermee

wordt verkregen is van grote waarde voor de olie- en gasindustrie, CO2 opslag en voor de

winning van aardwarmte. Middels een investering van de NOM, G-Force Capital en RUG

Ventures heeft Deep Atlas de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet waardoor de

technologie binnenkort op de markt wordt gebracht.
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Business Generator lening: 
• Munchi B.V.  

Munchi levert Data Science & Machine Learning prediction modellen voor MKB bedrijven 
met name binnen de horeca. 
(Financiering o.a. SBGG Business Generator lening) 

 
Ontwikkelingen en investeringen 
 
Het jaar 2021 werd afgesloten met een resultaat van 118.234 EUR. De solvabiliteit van 96% ultimo 
2021 is prima.  De algemene reserves zijn van voldoende niveau om mogelijke onzekerheden te 
ondervangen en ontwikkelingen van SBGG/Northern Knowledge verder in gang te zetten. 
 
In 2021 is er gekozen voor een investering in business development capaciteit binnen SBGG. Ondanks 
dat 2020 en 2021 tegenvallende resultaten lieten zien, zijn de verwachtingen dat de innovatie en 
valorisatiekansen in de komende jaren zullen toenemen. Er is gekozen voor het versterken van de 
business development capaciteit op het gebied van Life Science met daaraan gekoppeld expertise op 
het gebied van MedTech. Een domein waarin de komende jaren, zeker met de samenwerking RUG en 
UMCG binnen HTRIC (https://htric.com/nl/) veel ontwikkelingen en innovaties zullen zijn. Daarnaast 
is ingezet op business development capaciteit op het gebied van Digital Innovation. Dit brede domein 
behelst een groot aantal enabling technologies o.a. door toepassing van Artificial Intelligence en 
overige slimme technologieën. Het is de verwachting dat binnen RUG en UMCG meer en meer 
digitale innovaties naar de markt gebracht kunnen worden. Verdere investering in business capaciteit 
voor 2022 en verder bestaat tot de mogelijkheden en zal bijvoorbeeld in het domein energie en 
duurzaamheid zijn.  
 
Mr. B (Bettina) Zijlstra, MBA  
Waarnemend Directeur SBGG/Northern Knowledge 
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2021  (na voorstel bestemming voordelig saldo) 
in Euro’s  
 
Activa 31.12.2021 31.12.2020

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Inventaris 6.836 3.355

Financiële vaste activa (2)

Leningen u/g 30.818 20.318

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (3)

Overige vorderingen en

overlopende activa 12.007 73.927

Liquide middelen (4) 1.616.829 1.501.089

Totaal 1.666.490 1.598.689

Passiva

Eigen vermogen (5)

Algemene reserve SBGG 879.611 854.691

Algemene reserve Northern Knowledge 299.308 205.994

Runoff reserve 55.000 45.000

Technovatiefonds 170.000 180.000

Bestemmingsreserve borgstelling 195.000 195.000

1.598.919 1.480.685

Kortlopende schulden (6)

Handelscrediteuren 10.211 228

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 29.617 21.528

Overige kortlopende schulden

en overlopende passiva 27.743 96.248

67.571 118.004

Totaal 1.666.490 1.598.689
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Staat van baten en lasten over 2021 
In Euro’s 

2021 2020

Baten

Overige opbrengsten ( 7) 876.432 1.041.250

Totaal baten (A) 876.432 1.041.250

Lasten

Specifieke projectkosten ( 8) 97.395 135.558

Personeelskosten ( 9) 581.205 597.215

Huisvestingskosten (10) 26.062 24.750

Algemene kosten (11) 48.718 50.567

Afschrijvingen (12) 1.544 1.324

Totaal lasten (B) 754.924 809.414

Saldo (A-B) 121.508 231.836

Rentebaten (13) 1.052 627

Rentelasten (14) 4.326 -3.274 0 627

Saldo baten minus lasten 118.234 232.463
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Kasstroomoverzicht over 2021 
In Euro’s 
 

Kasstroom uit gewone bedrijfsvoering 2021 2020

Saldo baten minus lasten vóór rente 121.508 231.836

Aanpassing voor:

- Afschrijvingen 1.544 1.324

Verandering in werkkapitaal

- Vorderingen 61.920 -73.313

- Kortlopende schulden -50.433 62.559

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Ontvangen interest 1.052 627

- Betaalde interest -4.326 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 131.265 223.033

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -5.025 -1.616

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Verstrekte leningen -10.500 -20.318

Mutatie geldmiddelen 115.740 201.099

2021 2020

Saldo liquide middelen per 1 januari 1.501.089 1.299.990

Bij: mutatie geldmiddelen 115.740 201.099

Saldo liquide middelen per 31 december 1.616.829 1.501.089
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 
 

Algemeen 
 
Activiteiten 
 
De activiteiten van  stichting  Business Generator Groningen, statutair gevestigd te Groningen,   
Kadijk 4,  bestaan uit het selecteren van kansrijke wetenschappelijke uitvindingen in de (life) sciences 
binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen om vervolgens 
hier ondernemers voor te vinden en te begeleiden, die met deze kennis een onderneming willen 
starten of uitbouwen.  
 
Begroting 
 
Één van de eisen die de jaarverslaggevingsrichtlijn voor “organisaties zonder winststreven” (RJ640) 
stelt, is dat er begrotingscijfers in de jaarrekening opgenomen dienen te worden. SBGG werkt met 
een liquiditeitsbegroting ter sturing van haar activiteiten. Deze begroting, en ter vergelijking de 
werkelijke cijfers, zijn opgenomen op pagina 24 van deze jaarrekening. 
 
Financiering 
 
De stichting werd tot 30 juni 2011 met een SKE-subsidie van 2,2 miljoen euro gefinancierd door het 
Ministerie van Economische Zaken en 2 miljoen door de NOM,  RUG Houdstermaatschappij, Stichting 
Triade,  Rabobank,  Gemeente Groningen, Provincie Groningen, RUG en UMCG. 
In de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2015 werd de stichting gefinancierd met een CVO-
subsidie van AgentschapNL (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) van  
5 miljoen euro en een aanvullende subsidie van de Gemeente en de Provincie Groningen van 
1.420.000 euro. Als penvoerder en een van de uitvoerende partners van dit project is 2.485.000 euro 
van de subsidie van het Ministerie en 920.000 euro van de lagere overheden gealloceerd ten 
behoeve van de Stichting. De overige gelden zijn bestemd voor de andere uitvoerende partijen. In de 
periode 1 juli 2015 tot en met 31 december 2017 is zowel door het Universitair Medisch Centrum 
Groningen als door de Rijksuniversiteit Groningen elk € 726.250 bijgedragen. Met ingang van 1 
januari 2018 zijn bijdragen toegezegd voor het verder realiseren van de doelstellingen van SBGG  
door het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen van elk  
€ 223.125. Tevens is met ingang van 1 januari 2018 een samenwerkingsverband opgericht voor de 
opzet van “Northern Knowledge” met de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit 
Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en Stichting Business Generator Groningen 
waarbij laatstgenoemde de penvoerder is van dit consortium. De Hanzehogeschool, de RUG en het 
UMCG dragen jaarlijks elk € 140.000 bij. Deze bedragen zijn tot en met het jaar 2021 toegezegd. 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn “Organisatie zonder winststreven” (RJ640). 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Financiële instrumenten 
 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting kent geen financiële 
derivaten. 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 
Financiële vaste activa 
 
Vorderingen (leningen u/g) 
De verstrekte vorderingen en leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-
rentemethode. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten verwerkt zodra de 
vordering/lening aan een derde wordt overgedragen of een bijzondere waardevermindering 
ondergaan, alsmede via het amortisatieproces. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke 
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
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Voorzieningen 
 
Pensioenregelingen personeel 
De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de 
pensioenuitvoerder, te weten het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De pensioenverplichtingen 
worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en 
lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja 
welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele 
verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en 
worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het 
effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante 
waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige 
ondernemingsobligaties. Toevoeging aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste 
respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten. Een pensioenvordering wordt in de 
balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, 
wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering 
in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Ultimo 2021 (en 2020) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
 
Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze 
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1/ Materiële vaste activa 

Afschrijvingspercentages:  computerapparatuur: 20% van de aanschaffingswaarde. 

Kantoorinventaris en computerapparatuur 2021

€

Aanschafwaarde per 1 januari 7.290

Af: afschrijvingen tot en met 2020 3.935

Boekwaarde per 1 januari 3.355

Bij: investeringen 5.025

Af: afschrijvingen 1.544

Boekwaarde per 31 december 6.836

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2021 5.479

2/ Financiële vaste activa 

Leningen u/g 

ARC Phone Accessories B.V. 

Per 12 mei 2020 is een lening verstrekt aan ARC Phone Accesories B.V. te Groningen in hoofdsom 
groot € 10.000.  De rentevergoeding bedraagt 5% op jaarbasis over het opgenomen en nog niet 
afgeloste deel van de hoofdsom waarbij elke maand op 30 dagen wordt gesteld en elk jaar op 360 
dagen. Voor de eerste twee jaar wordt de rente bij de hoofdsom bijgeschreven. De lening dient 
binnen 5 jaar te worden afgelost startend twee jaar na ingangsdatum en in gelijke delen per 

kwartaal. Vervroegd aflossen is te allen tijde toegestaan. Als zekerheid is er een eerste pandrecht 
gevestigd op alle activa van de vennootschap. Daarnaast mogen er door de vennootschap 
geen zekerheden worden verstrekt aan derden. 
Het verloop in 2021 is als volgt: 

Saldo per 1 januari 10.318

Bij: rente 500

Saldo per 31 december 10.818
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Life2Ledger B.V. 
 
Per 19 juni 2020 is een lening verstrekt aan Life2Ledger B.V. te Meerstad in hoofdsom groot  
€ 10.000. De rentevergoeding bedraagt 5% op jaarbasis over het nog niet afgeloste deel van de 
hoofdsom waarbij elke maand op 30 dagen wordt gesteld en elk jaar op 360 dagen. De rente dient 
achteraf per jaar te worden voldaan en wel uiterlijk op 10 juni van ieder jaar, voor het eerst op 10 
juni 2022. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en dient als volgt te worden afgelost: € 3.000 op 10 
juni 2023, € 3.000 op 10 juni 2024 en € 4.000 op 10 juni 2025. Vervroegd aflossen is te allen tijde 

toegestaan. Als zekerheid is er een borgstelling van maximaal € 10.000 vermeerderd met 
eventuele kosten en rente afgegeven door de bestuurder van de vennootschap. Het verloop 
in 2021 is als volgt: 
 

Saldo per 1 januari 10.000

Saldo per 31 december 10.000

 
 

Munchi B.V. 
 
Per 1 december 2021 is een lening verstrekt aan Munchi B.V. te Groningen in hoofdsom groot  
€ 10.000. De rentevergoeding bedraagt 5% op jaarbasis over het nog niet afgeloste deel van de 
hoofdsom waarbij elke maand op 30 dagen wordt gesteld en elk jaar op 360 dagen. De rente dient 
achteraf per jaar te worden voldaan en wel uiterlijk op 1 december van ieder jaar, voor het eerst op 1 
december 2022. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en dient als volgt te worden afgelost: € 3.000 
op 1 december 2024, € 3.000 op 1 december 2025 en € 4.000 op 1 december 2026. Vervroegd 
aflossen is te allen tijde toegestaan. Als zekerheid is er een borgstelling van maximaal € 10.000 
vermeerderd met eventuele kosten en rente afgegeven door de bestuurder van de vennootschap. 
Het verloop in 2021 is als volgt: 
 

Saldo per 1 januari 0

Bij: verstrekt per 1 december 10.000

Saldo per 31 december 10.000

Totaal saldo leningen u/g per 31 december 2021 30.818

 
 
3/ Vorderingen 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
 

   31.12.2021    31.12.2020

€ €

Rente Rabobank spaarrekeningen 0 41

Subsidie EDR/NHL project Future by Design 10.182 0

Bijdrage 2020 Rijksuniversiteit Groningen 0 73.500

Rente lening u/g Life2Ledger B.V. 767 267

Rente lening u/g Munchi B.V. 42 0

Vooruitbetaalde kosten 1.016 119

Totaal 12.007 73.927

 
Het totaal van de hierboven vermelde vorderingen heeft een looptijd korter dan één jaar.  
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4/ Liquide middelen 
31.12.2021 31.12.2020

€ €

Rabobank, rekening-couranten 391.825 275.910

Rabobank, spaarrekeningen 1.225.004 1.225.179

Totaal 1.616.829 1.501.089

5/ Eigen vermogen 

Voorstel bestemming voordelig saldo 2021 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het voordelig  saldo ad €  118.234 als volgt bestemd: 

2021

€

toegevoegd aan de algemene reserve (SBGG) 14.920

toegevoegd aan de runoff reserve (SBGG) 10.000

toegevoegd aan de algemene reserve (Northern Knowledge) 93.314

Totaal 118.234

Algemene reserve (SBGG) 

2021 2020

€ €

Saldo per 1 januari 854.691 686.432

Bij: uit voorstel bestemming 14.920 148.259

Bij: verstrekte leningen u/g uit technovatiefonds 10.000 20.000

Saldo per 31 december 879.611 854.691

Algemene reserve (Northern Knowledge) 

2021 2020

€ €

Saldo per 1 januari 205.994 125.790

Bij: uit voorstel bestemming 93.314 80.204

Saldo per 31 december 299.308 205.994
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Run-off reserve (SBGG) 
Ten behoeve van toekomstig verschuldigde transitievergoedingen aan de huidige werknemers is een 
run-off reserve gevormd. 

2021 2020

€ €

Saldo per 1 januari 45.000 41.000

Bij: uit voorstel bestemming 10.000 4.000

Saldo per 31 december 55.000 45.000

Technovatiefonds 2.0 
Ten behoeve van het verstrekken van innovatieleningen aan Startups, die deel uit willen maken van 
het ecosysteem rondom Northern Knowledge, is een Technovatiefonds 2.0 gevormd. 

2021 2020

€ €

Saldo per 1 januari 180.000 200.000

Af: ontrekking (verstrekte leningen) -10.000 -20.000

Saldo per 31 december 170.000 180.000

Bestemmingsreserve borgstelling 
Ten behoeve van de aflossingen van de verstrekte pre-seed leningen door de Rabobank aan start-up-
ondernemingen moet Stichting Business Generator Groningen de door haar ontvangen subsidie ter 
zake als borg aanhouden van € 50.000. Er is een verplichting  om aflossingen die worden ontvangen 
uit de verstrekte leningen opnieuw te verstrekken als borgstelling voor nieuwe leningen aan 
technostarters.  

2021 2020

€ €

Saldo per 1 januari 195.000 195.000

Af: vrijval door aflossing leningen in 2021 resp 2020 -50.000 0

Bij: beschikbaar als borgstelling voor nieuwe leningen 50.000 0

Saldo per 31 december 195.000 195.000

5/ Kortlopende schulden 

Handelscrediteuren 
Het saldo van de handelscrediteuren bedraagt per 31 december 2021 € 10.211 (2020: € 228). 
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Belastingen en premies sociale verzekeringen 

31.12.2021 31.12.2020

€ €

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 22.638 17.294

Pensioenpremies 6.979 4.234

Totaal 29.617 21.528

 
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

31.12.2021 31.12.2020

€ €

Accountantskosten 6.776 6.353

Administratiekosten 335 329

Bijdrage project Matrix Noord RUG 0 75.000

Reservering vakantiegeld en -dagen 17.020 14.537

Negatieve rente banktegoeden 3.589 0

Bankkosten 23 29

Totaal 27.743 96.248

Alle schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Huur kantoorruimte 
Het jaarlijks bedrag van de met de Rijksuniversiteit aangegane huurverplichting voor de locatie Kadijk 
4 te Groningen bedraagt ca  € 26.000 inclusief overige servicekosten.   
 
ANBI status 
Bij beschikking d.d. 13 januari 2010 heeft de stichting de ANBI status verkregen ingaande 1 januari 
2008 voor onbepaalde tijd. Per 1 juli 2021 is de ANBI-status vervallen. 
 
Borgstelling 
Ten aanzien van verstrekte preseed-leningen door de Rabobank aan start-ups heeft de Stichting 
Business Generator Groningen een borgstelling verleend van 50% van de verstrekte leningen. Per 31 
december 2019 zijn door de Rabobank 11 preseed-leningen voor het totaalbedrag ad € 590.000 
verstrekt. Ultimo 2021 zijn alle leningen afgelost. De borgstellingsverplichting voor de Stichting 
Business Generator Groningen bedraagt derhalve per 31 december 2021 € 0. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 

2021 2020

€ €

  
 
7/ Overige opbrengsten 
 
bijdrage UMCG inz SBGG 223.125 223.125

bijdrage RUG inz SBGG 223.125 223.125

bijdrage UMCG inz NK 140.000 140.000

bijdrage RUG inz NK 140.000 140.000

bijdrage Hanzehogeschool inz NK 140.000 140.000

Bijdrage Technovatiefonds Rabobank 0 100.000

SNN subsidie Smart en Circulair 0 75.000

NHL/EDR subsidie project Future by Design 10.182 0

Totaal 876.432 1.041.250

 
 
8/ Specifieke projectkosten 
 

Bijdrage project Matrix Noord RUG 0 75.000

Bijdrage Campus Community Fund 60.000 0

Promotie & Marketing 22.706 11.779

Advieskosten 14.689 48.779

Totaal 97.395 135.558

 
9/ Personeelskosten 

Salarissen 274.710 215.654

Sociale lasten 45.276 36.989

Pensioenlasten 47.817 35.066

Inhuur personeel RUG 100.035 198.365

Inhuur personeel Hanzehogeschool 113.001 110.666

Overige personeelskosten 366 475

Totaal 581.205 597.215

 
10/ Huisvestingskosten 
 

Huur kantoorruimte Kadijk 22.106 21.000

Overige huisvestingskosten 3.956 3.750

Totaal 26.062 24.750
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2021 2020

€ €

11/ Algemene kosten 

Accountantskosten 7.956 7.381

Administratiekosten 7.815 7.474

Reis- en verblijfkosten 2.360 2.091

Studie- en congreskosten 1.595 1.603

Communicatiekosten 715 599

Software licenties 10.379 13.188

Kosten website 136 4.976

Kantoorkosten 368 1.222

Contributies 3.136 1.930

Representatiekosten 130 1.431

Kantinekosten 59 237

Diverse kosten RUG 13.028 8.099

Bankkosten 1.041 336

Totaal 48.718 50.567

12/ Afschrijvingen 

Afschrijving computerapparatuur 1.544 1.324

Totaal 1.544 1.324

13/ Rentebaten 

Rente Rabobank-rekeningen 10 42

Rente leningen u/g 1.042 585

Totaal 1.052 627

14/ Rentelasten 

Negatieve rente Rabobanktegoeden 4.326 0

Totaal 4.326 0
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Inzicht in de kosten van de eigen organisatie 
 
Van alle vermelde baten en lasten in de staat van baten en lasten hebben de volgende baten en 
lasten betrekking op de eigen organisatie: 
 

2021 2020

€ €

Personeelskosten 581.205 597.215

Huisvestingskosten 26.062 24.750

Algemene kosten 48.718 50.567

Afschrijvingen 1.544 1.324

Totale lasten 657.529 673.856

Overige opbrengsten 0 0

Rentebaten-lasten -3.274 627

Per saldo kosten van de eigen organisatie 654.255 674.483

 
Liquiditeitsbegroting en realisatie over 2021 van SBGG exclusief partners 
 

gerealiseerde liquiditeits-

liquiditeit begroting

2021 2021

ontvangsten (in geld): € €

Bijdrage RUG 297.500 303.500

Bijdrage UMCG 363.125 363.125

Bijdrage Hanzehogeschool 26.999 27.000

Rentebaten 10 50

Overige ontvangsten 0 18.500

687.634 712.175

uitgaven (in geld):

Specifieke projectkosten 141.533 75.000

Personeelskosten 359.199 319.260

Huisvestingskosten 0 0

Algemene kosten 60.976 63.862

Verstrekte geldleningen 10.000 30.000

571.708 488.122

Toename geldmiddelen 115.926 224.053
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Overige toelichtingen 

Personeel 

De Stichting Business Generator Groningen had in 2021 zes werknemers in loondienst waarvan 2 
medewerkers in september zijn gestart. Het totaal aan FTE ingezet in 2021 komt daarmee op 3,3 FTE. 
In 2020  waren er vijf werknemers in loondienst (2,7 FTE). 

Bezoldiging van bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen toezichthouders 

Voor de bezoldiging van bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen 
toezichthouders van Stichting Business Generator Groningen kwamen in 2021 en 2020 geen kosten 
ten laste van de stichting. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Groningen, 5 juli 2022 

Directie:  

mevrouw B. Zijlstra LL.M, MBA 

Bestuur: 

de heer drs. H.A. Snapper RA  RC 

de heer drs. J.A.W.M. Biemans 

de heer  C.J. Ezinga 
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Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Het bestuur van de Stichting Business Generator Groningen heeft de jaarrekening 2020 op 22 
november 2021 vastgesteld. 

Deskundigenonderzoek 

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op 
grond van artikel 2.396 lid 7 BW. Daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant. Een beoordelingsverklaring is opgenomen op bladzijde 5 van dit rapport. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij beoordelingsverklaring 
d.d. 5 juli 2022
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Bijlage 1 

Staat van baten en lasten 2021, verdeeld over Stichting Business 
Generator en Northern Knowledge 
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Staat van baten en lasten over 2021, verdeeld over SBGG en Northern 
Knowledge 
In Euro’s 

Totaal SBGG Northern Knowledge

Baten

Overige opbrengsten ( 7) 876.432 456.432 420.000

Totaal baten (A) 876.432 456.432 420.000

Lasten

Specifieke projectkosten ( 8) 97.395 17.902 79.493

Personeelskosten ( 9) 581.205 362.938 218.267

Huisvestingskosten (10) 26.062 13.031 13.031

Algemene kosten (11) 48.718 33.146 15.572

Afschrijvingen (12) 1.544 1.221 323

Totaal lasten (B) 754.924 428.238 326.686

Saldo (A-B) 121.508 28.194 93.314

Rentebaten (13) 1.052 1.052 0

Rentelasten (14) 4.326 -3.274 4.326 -3.274 0 0

Saldo baten minus lasten 118.234 24.920 93.314
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

Northern 

Totaal SBGG Knowledge

€ € €

7/ Overige opbrengsten 

bijdrage UMCG inz SBGG 223.125 223.125 0

bijdrage RUG inz SBGG 223.125 223.125 0

bijdrage UMCG inz NK 140.000 0 140.000

bijdrage RUG inz NK 140.000 0 140.000

bijdrage Hanzehogeschool inz NK 140.000 0 140.000

subsidie project Future by Design 10.182 10.182 0

Totaal 876.432 456.432 420.000

8/ Specifieke projectkosten 

Bijdrage Campus Community Fund 60.000 0 60.000

Promotie & marketing 22.706 10.763 11.943

Advieskosten 14.689 7.139 7.550

Totaal 97.395 17.902 79.493

9/ Personeelskosten 

Salarissen 274.710 223.365 51.345

Sociale lasten 45.276 36.855 8.421

Pensioenlasten 47.817 38.923 8.894

Inhuur personeel RUG 100.035 63.609 36.426

Inhuur personeel Hanzehogeschool 113.001 0 113.001

Overige personeelskosten 366 186 180

Totaal 581.205 362.938 218.267

10/ Huisvestingskosten 

Huur kantoorruimte Kadijk 22.106 11.053 11.053

Overige huisvestingskosten 3.956 1.978 1.978

Totaal 26.062 13.031 13.031
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Northern 

Totaal SBGG Knowledge

€ € €

11/ Algemene kosten 

Accountantskosten 7.956 3.978 3.978

Administratiekosten 7.815 3.908 3.907

Reis- en verblijfkosten 2.360 2.350 10

Studie- en congreskosten 1.595 1.595 0

Communicatiekosten 715 218 497

Software licenties 10.379 10.338 41

Kosten website 136 136 0

Kantoorkosten 368 310 58

Contributies 3.136 2.598 538

Representatiekosten 130 130 0

Kantinekosten 59 30 29

Diverse kosten RUG 13.028 6.514 6.514

Bankkosten 1.041 1.041 0

Totaal 48.718 33.146 15.572

12/ Afschrijvingen 

Afschrijving computerapparatuur 1.544 1.221 323

Totaal 1.544 1.221 323

13/ Rentebaten 

Rente Rabobank-rekeningen 10 10 0

Rente leningen u/g 1.042 1.042 0

Totaal 1.052 1.052 0

14/ Rentelasten 

Negatieve rente banktegoeden 4.326 4.326 0

Totaal 4.326 4.326 0




