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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon
2021
Naam van de rechtspersoon

Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

71393900

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Straatnaam NL

Roetersstraat

Huisnummer NL

35

Postcode NL

1018WB

Vestigingsplaats NL

Amsterdam

.

SBI-code

.

2021

.

Informatie over de rapportage

2021
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

1 januari 2021

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2021

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2020

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2020

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

6 april 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

6 april 2022

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en
onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Ja
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2021

.

Toelichting op heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en Nieuwe Versie
onoverkomelijke onjuistheden
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.

Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming

31 december 2021

31 december 2020

€ 48.647

€ 66.168

Voor resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

€ 5.510

€ 6.680

Financiële vaste activa

€ 76.198.147

€ 72.674.734

_________

_________

Totaal van vaste activa

€ 76.252.304

€ 72.747.582

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€ 140.377

€ 154.575

€ 8.586.157

€ 5.748.670

_________

_________

€ 8.726.534

€ 5.903.245

_________

_________

€ 84.978.838

€ 78.650.827

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Agio
Overige reserves
Niet verdeelde winsten
Totaal van eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€ 16.000
€ 5.613.000

€ -537.325

€ -698.622

€ 1.150.306

€ 161.297

_________

_________

€ 6.241.981

€ 5.091.675

€ 73.420.969

€ 72.869.625

€ 5.315.888

€ 689.527

_________

_________

€ 84.978.838

€ 78.650.827

.

Totaal van passiva

€ 16.000
€ 5.613.000

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Balans

.

Immateriële vaste activa

.

Uitsplitsing
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31 december 2021

31 december 2020

_________

€ 48.647

_________

€ 48.647

€ 66.168

31 december 2021

31 december 2020

_________

_________

€ 140.377

€ 154.575

31 december 2021

31 december 2020

Immateriële vaste activa
Overige immateriële vaste activa

€ 66.168

.

Totaal van immateriële vaste activa

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

Vorderingen

.

Totaal van vorderingen

.

Aandelenkapitaal

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

.

Geplaatst en volgestort zijn 16000 gewone aandelen nominaal € -1,00

.

Overige reserves

Informatieverschaffing over overige reserves

.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 1150306.

.

Langlopende schulden

.

Uitsplitsing

Langlopende schulden

_________

_________

€ 73.420.969

€ 72.869.625

.

Totaal van langlopende schulden

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tekstuele toelichting
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.

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Huurverplichtingen onroerende zaken
Door Innovatiefonds Noord-Holland B.V. is een financiële verplichting aangegaan tot en met 30 juni 2022 terzake van huur van kantoorruimte voor € 4.280.
Investeringsverplichtingen
Per balansdatum heeft de vennootschap, ten aanzien van leningen, een contractuele investeringsverplichting, onder voorwaarden, voor een bedrag van € 2.190.978,00

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

.

Gedurende het jaar 2021 waren 5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 3).

.

Ondertekening van de jaarrekening

2021

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

W.N. Keij
Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of commissaris

Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Amsterdam

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

6 april 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris
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