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1. HALVÅR I HOVEDTRÆK

Fortsat høj aktivitet, værditilvækst og
nyt lovgrundlag

Vækstfonden har fastholdt den høje finansieringsaktivitet fra 2017, realiseret et tilfredsstillende overskud i 1.

halvår 2018 på 256 mio. kr. samt fået et nyt lovgrundlag.

Dansk økonomi står fortsat stærkt, og mange virksomheder oplever fremgang. Det gælder også for Vækstfondens
kernekunder, der primært består af små og mellemstore virksomheder. Således har Vækstfondens tre forretningsområder,
VF Fonde, VF Venture og VF Udlån, alle oplevet høj aktivitet og tilfredsstillende resultater.

Formanden for Vækstfondens bestyrelse Claus Gregersen udtaler:

"Resultatet for 1. halvår 2018 på 256 mio. kr. er tilfredsstillende og i tråd med forventningerne for året, og Vækstfonden
fortsætter hermed de foregående fire års udvikling med trecifrede millionoverskud. Over de seneste fem år
har Vækstfonden leveret et akkumuleret overskud på 3,0 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 14,4 pct."

SÆRLIG PÅVIRKNING PÅSÆRLIG PÅVIRKNING PÅ INDTJENINGINDTJENING

Fra Vækstfondens afdeling for fondsinvesteringer, VF Fonde, har især it-virksomheden Netcompany på virksomhedsniveau
bidraget til det tilfredsstillende resultat med stor værditilvækst på et mindre trecifret millionbeløb. Vækstfonden har
gennem Dansk Vækstkapital I været indirekte medejer af virksomheden siden 2016.

I VF Venture, som er Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, har navnlig værdiregulering af robotvirksomheden
On Robot i Odense bidraget positivt til periodens tilfredsstillende resultat. Vækstfonden investerede egenkapital i
virksomheden tilbage i 2016.

Forretningsområdet VF Udlån har ligeledes indvirket positivt, dog med et noget mindre beløb end sidste år grundet
realiserede tab og nedskrivninger.

VÆSENTLIGE AKTIVITETER I 1. HALVÅR 2018VÆSENTLIGE AKTIVITETER I 1. HALVÅR 2018

Samlet for 1. halvår 2018 har Vækstfondens tre forretningsområder medvirket til finansiering af 444 virksomheder for et
samlet beløb på 1,4 mia. kr. Den høje finansieringsaktivitet fra 2017 er dermed fortsat.

Vækstfondens afdeling, VF Fonde, har gennem Dansk Vækstkapital I foretaget en fondsinvestering i den svenske fond
Verdane Edda, som er en first time growth fond. Desuden har VF Fonde via erhvervsnetværket Denmark Bridge, og i
samarbejde med Silicon Valley Bank, investeret et trecifret millionbeløb i fonden Project Sprout.

> Læs mere om Vækstfondens internationale samarbejder på vf.dk

I tråd med Vækstfondens målsætning om at medvirke til notering af flere SMV'er på den danske børs var Vækstfonden
med et tilsagn på 7 mio. kr. med som corner-investor ved børsnoteringen af medikoteknikvirksomheden Virogates på den
danske børs.

3 / 22

https://www.vf.dk/om-vaekstfonden/internationale-partnerskaber.aspx


I starten af 2018 investerede Vækstfonden 190 mio. kr. i Area9, en dansk teknologi- og læringsvirksomhed, der udvikler
skræddersyede digitale uddannelsesværktøjer til brug ved efteruddannelse. Vækstfonden har fokus på investeringer i
læringsteknologi, da innovationspotentialet og markedsmulighederne er særdeles store.

Som de første i Danmark introducerede Vækstfonden i 1. halvår 2018 låneproduktet venture debt, en form for hybrid
mellem lån og egenkapital til iværksættervirksomheder, som allerede har rejst kapital hos en eller flere venture
kapitalfonde. Produktet er blevet taget godt imod af markedet, og der er udbetalt 39 mio. kr. til to virksomheder.

SELVSTÆNDIG OFFENTLIG VIRKSOMHED (SOV)SELVSTÆNDIG OFFENTLIG VIRKSOMHED (SOV)

Den 1. juli 2018 overgik Vækstfonden til at være en SOV og fik dermed et nyt lovgrundlag. Dette ændrer ikke ved
Vækstfondens formål og aktivitet, men rummer en opdatering og forenkling af Vækstfondens juridiske grundlag.
Lovgrundlaget sikrer samtidig hjemmel til, at Vækstfonden kan betale udbytte til staten. Udbytte for 2017 på 190 mio. kr.
forventes udbetalt i 2. halvår 2018.

SÆRLIGE REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLDSÆRLIGE REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD

Den nye regnskabsstandard IFRS 9 har for Vækstfonden betydet overgang til en ny nedskrivningsmodel for udlån. Som
konsekvens af implementeringen af den nye nedskrivningsmodel har Vækstfonden reguleret egenkapitalen med -319 mio.
kr. Reguleringen er nettoeffekt (inklusiv tabsmandater) af den nye forventningsbaserede nedskrivningsmodel, der
beregner et forventet fremtidigt tab på alle udlån og garantier (prospektivt) mod tidligere praksis med fokus på
hensættelse på indtrufne tab (retrospektivt).

FORVENTNINGER TIL 2018FORVENTNINGER TIL 2018

Gennem et fortsat stærkt samarbejde med pengeinstitutter, revisorer, rådgivere og private investorer forventer vi i 2.
halvår 2018 at nå ud til et tilsvarende stort antal virksomheder over hele landet med risikovillig kapital til vækst i form af
kapitaltilførsel via fondsinvesteringer, direkte ventureinvesteringer og udlån, men også med fokus på danske noteringer
på børsen i København som cornerstone-investor.

Vækstfonden fastholder sine forventninger for 2018 om, i lighed med de seneste år, at kunne skabe et betydeligt trecifret
millionoverskud, hvor alle forretningsområder bidrager positivt hertil.

VÆSENTLIGSTE RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORERVÆSENTLIGSTE RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER

Der er ikke sket ændringer i forhold til årsrapporten for 2017, hvorfor der henvises hertil.

> Læs mere om Vækstfondens risikostyring og vidensressourcer i Vækstfondens årsrapport 2017
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Hoved- og nøgletal

1. halvår
2018

1. halvår
2017

Året
2017

Vækstfonden

Udbetalinger, antal virksomheder 444 445 804
Medfinansiering, mia. kr. 1,4 1,1 2,5

VF Fonde
Tilsagn, nye fonde, antal 4 3 14
- heraf Dansk Vækstkapital I og II 1 2 4

Tilsagn, nye fonde, mio. kr. 382 772 2.067
- heraf Dansk Vækstkapital I og II 82 168 679

Udbetalinger, fonde, mio. kr. 164 396 788

VF Venture

Udbetalinger, antal virksomheder 22 21 28
- heraf nyinvesteringer 5 3 7

Udbetalinger, mio. kr. 267 77 158
- heraf nyinvesteringer 50 15 44

VF Udlån

Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, antal virksomheder 220 200 387
Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, mio. kr. 741 631 1.377

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder 20 18 28
Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. 72 102 126

Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder 171 188 345
Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. 187 205 388
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Hovedtal - finansielle, mio. kr.

1. halvår
2018

1. halvår
2017

Året
2017

Resultatopgørelse, hovedposter

VF Fonde, resultat 274 35 273
- heraf kapitalandele i fonde 265 32 223
VF Venture, resultat 25 -8 30
VF Udlån, resultat 60 132 259
- heraf Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug 56 110 218
- heraf Vækstgarantier -4 4 3
- heraf Vækstkautioner 8 17 37
Afkast af obligationer m.v. 1 2 -2
Fundingomkostninger -14 -16 -34
Nettoadministrationsomkostninger -89 -72 -145
Periodens resultat 256 72 379

Balance, hovedposter

Likvide beholdninger, netto 2.132 1.861 2.347
Kapitalandele i fonde 4.611 5.140 4.713
Egenkapitalindskud 838 574 608
Udlån til porteføljevirksomheder 94 102 104
Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug 3.284 2.919 3.396
Syndikeringslån 204 171 204
Egenkapital 5.578 4.960 5.642
Gæld til pensionskasser 1.222 1.535 1.530
CP-udstedelser 3.858 3.108 3.608
Balancesum 12.025 11.011 12.029

Tilsagnsforpligtelser, netto 6.512 6.267 6.481
- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital 3.249 3.381 3.286
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OM VÆKSTFONDEN

Sådan fungerer Vækstfonden
I Vækstfonden er vores primære aktiviteter fordelt på tre forretningsområder. I
afdelingen VF Fonde investerer vi i private fonde, som derefter investerer kapitalen i
virksomheder. Gennem vores afdeling VF Venture investerer vi i samarbejde med private
eller offentlige investorer egenkapital i virksomheder med et stort vækstpotentiale,
mens VF Udlån i samarbejde med banker og andre finansieringspartnere yder lån til
danske vækstvirksomheder og kautionerer for lån, garantier og kreditter.

YDERLIGERE AKTIVITETER

Dansk Vækstkapital I og II er fund of funds, der sammen med pensionskasser og andre private
investorer foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-, venture- og mezzaninfonde.
Vækstfonden er største investor og forvalter fondenes aktiviteter.
> www.danskvækstkapital.dk

Danmarks Grønne Investeringsfond er en statslig lånefond, der medfinansierer investeringer,
som fremmer samfundets grønne omstilling. Vækstfonden forvalter fondens aktiviteter.
> www.gronfond.dk

Dansk Landbrugskapital er en fond, der skal yde ansvarlig lånekapital til effektive og veldrevne
landbrug, der er hæmmet af høj gæld, så de får mulighed for at investere i større og endnu mere
effektiv produktion. Vækstfonden er investor og forvalter fondens aktiviteter.
> www.vf.dk

DenmarkBridge er en forening stiftet af A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, DI, LEGO, Novo Nordisk
og Vækstfonden, som arbejder for bedre adgang til viden, netværk og kapital i Silicon Valley for
danske virksomheder. Vækstfonden er også sekretariat for foreningen.
> www.denmarkbridge.dk

Business angel matching fond er en fond etableret af Vækstfonden og Den Europæiske
Investeringsfond (EIF), der sammen med danske business angels vil investere i 100-150 små og
mellemstore danske virksomheder. Vækstfonden er investor og forvalter fondens aktiviteter.
> www.vf.dk
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VF FONDE

Tilfredsstillende værdistigninger i
fondenes porteføljer

Vækstfonden har i 1. halvår 2018 fra egen balance givet tilsagn til i alt fire fonde

for et samlet beløb på 382 mio. kr. Dansk Vækstkapital I bidrog signifikant til

resultatet, der for VF Fonde endte med et positivt resultat på 274 mio. kr. før

administrationsomkostninger.

SÆRLIGE AKTVITETER

Vækstfonden har blandt andet gennem Dansk Vækstkapital II i 1. halvår 2018 foretaget en
fondsinvestering i den svenske fond Verdane Edda, som er en first time growth fond
i Verdane Gruppen med et væsentligt investeringsfokus på danske vækstvirksomheder.
Dansk Vækstkapital II er efterfølgeren til Dansk Vækstkapital I, hvis aktive
investeringsperiode udløb i slutningen af 2015. Vækstfonden har samtidig via
erhvervsnetværket Denmark Bridge, og i samarbejde med Silicon Valley Bank, investeret
et trecifret millionbeløb i fonden Project Sprout.

Fondene på Vækstfondens egen balance og investeringerne gennem Dansk Vækstkapital I
og II har i 1. halvår 2018 foretaget i alt 35 nyinvesteringer, hvoraf 13 er i danske
virksomheder. Heriblandt er selskabet Peakon, som har udviklet en platform til måling af
medarbejderes engagement. Peakon har i 2018 tiltrukket yderligere udenlandsk kapital fra
to fonde (Balderton Capital VI og EQT Ventures). Peakon har siden 2015 været en del af
Vækstfondens fondsportefølje gennem fonden Sunstone Technology III. Vækstfonden
investerede i 2016 i EQT Venture og sidste år i Balterton Capital med det formål at
tiltrække mere udenlandsk kapital og stærke kompetencer til Danmark for derigennem at
bygge større virksomheder.

Endvidere blev medikoteknikvirksomheden Virogates i juni 2018 noteret på børsen i
København med Vækstfonden som cornerstone-investor.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT

Samlet gav Vækstfondens investeringer i fonde for 1. halvår 2018 et positivt resultat på
274 mio. kr. før administrationsomkostninger. Dansk Vækstkapital I har bidraget
signifikant til resultatet med 348 mio. kr. Den absolut største positive værdiregulering er
sket i investeringen i det danske it-selskab Netcompany A/S, som ejes gennem fonden FSN
Capital IV. Netcompany blev noteret på børsen i København medio juni 2018, og
kursen steg med over 25 pct. fra introduktionen til ultimo juni 2018.

KAPITAL TIL FONDE

Vækstfondens afdeling VF
Fonde investerer i fonde, som
investerer i unoterede
virksomheder med henblik på
aktivt ejerskab. Fokus er
primært venturefonde, men
gennem Dansk Vækstkapital I
og II investerer vi også i
buyout-fonde, der investerer i
danske SMV’er. VF Fonde
investerer ud over Dansk
Vækstkapital I og II også i
udenlandske fonde med
henblik på at trække kapital
og ledelseskompetencer til
Danmark.

Fondene er professionelt
forvaltet af specialister inden
for fx industri, it eller life
sciences. Når Vækstfonden
investerer i en fond, bliver der
samtidig tilført private midler
fra andre investorer.

> Se fondsporteføljen på
vf.dk

> Læs mere om
Vækstfondens
internationale samarbejder
på vf.dk
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Den negative udvikling fra 2017 fra de børsnoterede selskaber inden for life science
fortsætter. Påvirkningen i 1. halvår 2018 fra disse selskaber udgjorde -63 mio. kr., hvoraf
biotekselskabet Forward Pharma bidrog med -35 mio. kr.
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VF VENTURE

Spændende nyinvesteringer og positiv
udvikling i porteføljen

Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture, har i 1. halvår 2018

investeret i 22 porteføljevirksomheder. Antalsmæssigt er det på niveau med 1.

halvår 2017, mens investeringssummerne i de enkelte selskaber er steget.

SPÆNDENDE NYINVESTERINGER

Virksomhederne Area9 Lyceum, Create It REAL, freesense, Insurance Business Applications
og OrderYOYO har alle fået en venturekapital fra Vækstfonden i 1. halvår 2018 for samlet
50 mio. kr.

Teknologi- og læringsvirksomheden Area9 Lyceum udvikler adaptive, digitale
uddannelsesværktøjer til skoleelever, studerende og medarbejdere, der skal
efteruddannes, mens Create It REAL i Aalborg har lanceret verdens første real-time-
processor til 3D-print, der kan eksekvere 3D-printning op til fem gange hurtigere end de
traditionelle printere. Virksomheden freesense har udviklet en fritflydende, trådløs
sensorbold, der kan måle præcise data i fermenteringstanke ved produktion af fx enzymer.

Insurance Business Applications (IBA) fornyer forsikringsbranchen med en cloudbaseret
end-to-end forsikringssuite, der sælges som SaaS-platform, og OrderYOYO gør med
investeringen fra Vækstfonden for alvor klar til at indtage den europæiske takeaway-
scene. Virksomheden hjælper mindre takeaway-restauranter med at få deres egen digitale
bestillings- og kundehåndterings-platform til at håndtere alle deres ordrer og kunder.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT

VF Venture påvirkede resultatet for 1. halvår positivt med 25 mio. kr., primært drevet af
værditilvækst i porteføljevirksomhederne On Robot og Nanovi, som dog delvist blev
modsvaret af nedjusteringer i værdien af bl.a. Blackwood Seven.

VF Ventures portefølje er som helhed fortsat i positiv udvikling, og vi forventer den
positive udvikling i porteføljeselskaberne fortsætter i de kommende år.

VENTUREKAPITAL FRA

VÆKSTFONDEN

Vækstfondens afdeling for
direkte investeringer, VF
Venture, investerer
egenkapital i danske
innovative virksomheder med
et internationalt
vækstpotentiale – særligt
inden for it, medikoteknik og
industriel teknologi.

> Læs mere og mød
teamet på vf.dk.
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VF UDLÅN

Fortsat høj aktivitet og ny
lånemulighed for danske startups

I 1. halvår 2018 fik 383 virksomheder enten et lån, en kaution eller en garanti fra

Vækstfonden for i alt 1 mia. kr. En ny lånemulighed for venturefinansierede

startups blev introduceret, og den samlede aktivitet i Vækstfondens

udlånsforretning er således steget, sammenlignet med samme periode forrige år.

HØJ EFTERSPØRGSEL PÅ LÅN OG GARANTIER

1. halvår 2018 har budt på en stigning på 7 pct. i størrelsen af udbetalte lån og afgivne
garanti- og kautionsrammer i forhold til 1. halvår sidste år. En del af væksten i
udlånsforretningen kan tilskrives et nyt låneprodukt, Venture Debt, som Vækstfonden
introducerede i foråret. Venture Debt har til formål at hjælpe mere modne startups, som
allerede har fået – eller er i proces med at få – en investering fra en eller flere
venturefonde.

For Vækstkautionerne startede 2018 ud på et lavere niveau, sammenlignet med samme
periode 2017. Ser man på antal udstedelser ved halvårets afslutning tyder det dog på, at
Vækstkautionerne antalsmæssigt for året vil ende på niveau med det samlede antal
udstedelser for hele 2017.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT

Vækstfondens udlånsforretning påvirkede 1. halvårs finansielle resultat positivt med
60 mio. kr. før administrationsomkostninger. På trods af højere realiserede tab og
nedskrivninger end forventet bidrager forretningsområdet til fondens samlede resultat.
Det forventes, at denne udvikling fortsætter, da låneforretningen har en fornuftig balance
mellem omkostninger og indtægter.

I 1. halvår 2018 har VF Udlån implementeret ny nedskrivningsmodel. Primo 2018 er
konsekvensen heraf -319 mio. kr. i regulering på egenkapitalen. Reguleringen er
sammensat af en forøgelse af nedskrivninger på udlån på 465 mio. kr. og en forøgelse af
hensættelse til vækstgarantier på 17 mio. kr., der modsvares af en forøgelse af
tabsdækninger på 163 mio. kr..

LÅN, GARANTIER OG

KAUTIONER FRA

VÆKSTFONDEN

Sammen med banker og
andre finansieringspartnere
yder vi lån, garantier og
kautioner til danske SMV'er og
iværksættere med planer om
vækst. Modellen er enkel: Vi
tager en del af bankens risiko
på lånet. Banken får stærkere
og mere tilfredse kunder.
Virksomheden får adgang til
den finansiering, de har behov
for til at realisere deres
vækstplaner.

> Læs mere på vf.dk
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PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni
2018 for Vækstfonden.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge
af Vækstfondens særlige forhold som selvstændig offentlig virksomhed, jf. lov om Vækstfonden.

Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i
Vækstfondens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som
Vækstfonden kan påvirkes af.

Hellerup, 17. september 2018

Christian Madsen Motzfeldt, direktør Rolf Hauge Kjærgaard, investeringsdirektør Jacob Hübertz, finansdirektør

Claus Gregersen, formand Lars Holst Ilse Rohde Jacobsen

Niels Nygaard Christian Scherfig Tue Mantoni

Jacob Bratting Pedersen,
medarbejderrepræsentant

Frederik Staunsbæk Hygom,
medarbejderrepræsentant
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Regnskab og
noter



Resultatopgørelse

Resultatopgørelse, mio. kr.

Note
1. halvår

2018
1. halvår

2017

1, 4 Resultat, VF Fonde 274 35

2, 5 Resultat, VF Venture, inkl. carry 25 -8

3, 6 Resultat, VF Udlån 60 132

Fundingomkostninger -14 -16
Afkast af obligationer m.v. 1 2
Tilskud til netværksaktiviteter -1 -1

Resultat, finansielle poster i alt 345 145

Refusioner og honorarer 20 17
Vederlag og gager -73 -60
Øvrige administrationsomkostninger -32 -27
Afskrivninger -4 -3
Administrationsomkostninger -89 -90

Nettoadministrationsomkostninger -89 -72

Periodens resultat 256 72
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Balance

Balance - aktiver, mio. kr.

Note 30.06.2018 31.12.2017

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Software 7 8
Immaterielle anlægsaktiver i alt 7 8

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler 5 5
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 8
Materielle anlægsaktiver i alt 13 13

Finansielle anlægsaktiver
4 Kapitalandele i fonde 4.611 4.713
5 Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder 838 608

Udlån til porteføljevirksomheder 94 104
6 Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug 3.284 3.396

Venture Debt 34 0
Syndikeringslån 204 204
Finansielle anlægsaktiver i alt 9.067 9.024
Anlægsaktiver i alt 9.088 9.045

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende renter 80 69
Andre tilgodehavender 430 309
Periodeafgrænsningsposter 8 8
Omsætningsaktiver i alt 517 386

Værdipapirer, obligationer 2.288 2.592

Likvide beholdninger 132 7

Aktiver i alt 12.025 12.029
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Balance

Balance - passiver, mio. kr.

Note 30.06.2018 31.12.2017

Egenkapital
Grundkapital 3.209 3.209
Overført resultat 2.370 2.434
Egenkapital i alt 5.578 5.642

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til tab vedr. Vækstkaution 65 77
Hensættelser, Vækstgaranti 37 20
Indskud fra staten vedr. Syndikeringslån 72 71
Hensatte forpligtelser i alt 174 168

Gældsforpligtelser
Gæld til pensionskasser 1.222 1.530
Bankgæld, repo 288 251
Bankgæld, lånefacilitet 191 140
CP-udstedelse 3.858 3.608
Periodeafgrænsningsposter 41 35
Tabsdækning fra staten vedr. Kom-i-gang-lån og Vækstkautioner 390 365
Tabsdækning fra staten vedr. SK Grønland og Færøerne 10 10
Tabsdækning fra staten vedr. låneaktiviteter 174 184
Anden gæld 99 95
Gældsforpligtelser i alt 6.273 6.219

Passiver i alt 12.025 12.029

Andre forpligtelser
Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde 5.111 4.944
- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital 3.249 3.286
Tilsagnsforpligtelser, Syndikeringslån - 3
Tilsagnsforpligtelser, Egenkapitalindskud 61 68
Tilsagnsfprpligtelser, Vækstlån og Ansvarlige lån 237 285
Garantiforpligtelser, Vækstgarantier 572 550
Kautionsforpligtelser efter hensættelse til tab 531 631
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 136 38
Nærtstående parter - -
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse, mio. kr.

Grundkapital
Overført
resultat I alt

Pr. 1. januar 2018 3.209 2.433 5.642

Periodens resultat - 256 256
Ændring af regnskabspraksis, IFRS 9 - -319 -319

Pr. 30. juni 2018 3.209 2.370 5.578

Af Lov om Vækstfonden fremgår det, at bestyrelsen i forvaltningen af Vækstfondens midler skal sigte mod, at
egenkapitalen mindst udgør 1,7 mia. kr.
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse, mio. kr.

1. halvår
2018

1. halvår
2017

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet
Pengestrømme fra drift, administration og renteindbetalinger og lign. -91 -71
Renter og etableringspræmier, lån 98 100
Refusion og tabsdækning fra Erhvervsministeriet, kautionsordninger 24 -
Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto -10 -1
Udbetaling af Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug -741 -631
Tabsdækning fra Erhvervsministeriet og EIF 3 3
Afdrag fra Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug 283 189

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -434 -412

Investeringsaktivitet
Investeringer i fonde -161 -90
Tilbageløb fra fonde 219 269

Pengestrømme fra fonde 58 179

Betalinger til Dansk Vækstkapital I og II - -307
Tilbageløb Dansk Vækstkapital I og II 308 55

Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital I og II 308 -252

Pengestrømme fra Syndikeringslån 9 5

Investeringer i porteføljevirksomheder -266 -77
Tilbageløb fra porteføljevirksomheder 117 1

Pengestrømme fra porteføljevirksomheder -149 -76

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 225 -144

Finansieringsaktivitet
Udlånsaktivitet, CP-udstedelse og lånefacilitet 301 434
Lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II -308 252

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -7 686

Ændring i likvider -215 129
Likvider og obligationsbeholdning, primo 2.347 1.732

Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 2.132 1.861
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Noter

Note 1. Resultat, VF Fonde, mio. kr.

1. halvår
2018

1. halvår
2017

Værdireguleringer, Kapitalandele i fonde 265 32
Renteindtægter, stiftelsesprovisioner og nedskrivninger, Syndikeringslån 9 3

I alt 274 35

Note 2. Resultat, VF Venture, mio. kr.

1. halvår
2018

1. halvår
2017

Værdireguleringer, egenkapitalindskud 14 -7
Resultat, udlån til porteføljevirksomheder 3 -1
Carry (incitamentsordning) 8 0

I alt 25 -8

Note 3. Resultat, VF Udlån, mio. kr.

1. halvår
2018

1. halvår
2017

Lån
Renteindtægter 150 117
Provisioner og øvrige gebyrer 7 11
Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -101 -16
I alt, lån 56 111

Vækstkautioner
Præmier og hensættelser til fremtidige udstedelser 4 2
Nedskrivninger og realiseret tab/gevinst 5 15
I alt, Vækstkautioner 9 17

Vækstgarantier
Præmier 3 5
Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -8 0
I alt, Vækstgarantier -5 5

I alt 60 132
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Note 4. Kapitalandele i fonde, mio. kr.

30.06.2018 31.12.2017

Anskaffelsessum, primo 6.378 5590
Tilgang, unoterede selskaber 157 738
Tilgang, børsnoterede selskaber 7 50
Afgang 0 0
Anskaffelsessum, ultimo 6.542 6.378

Tilbageløb, primo -3.061 -1.727
Periodens tilbageløb -530 -1.334
Afgang 0 0
Tilbageløb, ultimo -3.591 -3.061
Nettoanskaffelsessum 2.951 3.317

Værdiregulering, primo 1.396 1.173
Periodens værdireguleringer 265 223
Afgang 0 0
Værdiregulering, ultimo 1.661 1.396

Bogført værdi, ultimo 4.611 4.713
Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum) 1,25 1,22

Note 5. Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder, mio. kr.

30.06.2018 31.12.2017

Anskaffelsessum, primo 483 472
Tilgang 251 115
Tilgang, konverteret fra udlån 13 25
Afgang -43 -128
Anskaffelsessum, ultimo 704 483

Op- og nedskrivninger, primo 124 50
Periodens op- og nedskrivninger 14 -29
Afgang, tilbageførsel af tidligere års op- og nedskrivninger 4 103
Op- og nedskrivninger, ultimo 134 124

Bogført værdi, ultimo 838 608
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Note 6. Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug, mio. kr.

30.06.2018 31.12.2017

Udlån før nedskrivninger 4.140 3.776
Nedskrivninger, effekt af overgang til ny nedskrivningsmodel primo 2018 -465 -
Nedskrivninger -391 -380
I alt 3.284 3.396

Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån fordelt på branche
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 15% 21%
Industri og råstofudvinding 16% 16%
Energiforsyning 2% 4%
Bygge og anlæg 3% 2%
Handel 18% 20%
Transport, hoteller og restauranter 6% 5%
Information og kommunikation 18% 14%
Finansiering og forsikring 2% 1%
Fast ejendom 3% 3%
Øvrige erhverv 17% 14%

I alt 100% 100%

Note 7. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb

Som led i Nordsøaftalen er det hensigten, at Vækstfonden skal udlodde udbytte til staten fra 2016 og de følgende år.
For 2017 forventes en udlodning på 190 mio. kr.
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