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Mange små og mellemstore virksomheder har i de senere år 
haft svært ved at skaffe fi nansiering til den vækst og udvik-
ling, som vi alle skal leve af i fremtiden. Vi har i Vækstfon-
den ikke mulighed for at hjælpe alle, men som ny formand 
ser jeg meget frem til at arbejde for, at vi kan nå ud til endnu 
fl ere virksomheder i de kommende år.

Den økonomiske og fi nansielle krise kræver, at vi holder 
et vågent øje med virksomhedernes behov for fi nansiering 
og markedernes muligheder for at dække dem. Hvis der er 
markante fi nansieringsbehov, som ikke kan dækkes uden en 
form for statslig involvering, så vil vi selvfølgelig se på, om 
og i givet fald hvordan vi kan bidrage.

I 2011 har vi set fl ere gode eksempler på netop det. Bl.a. blev 
rammerne for Vækstkaution udvidet, så kautionerne nu kan 
dække alle de væsentligste former for fi nansiering, som 
virksomhederne anvender i dag. Vi har også medvirket til 
at søsætte et helt nyt investeringsselskab i form af Dansk 
Vækstkapital K/S, som giver vækstvirksomheder adgang 
til pensionsinstitutternes midler via investeringer i private 
venturefonde samt small cap- og mid cap-fonde. 

Initiativerne vidner om stor politisk vilje til at omsætte risi-
kobetonede og perspektivrige forretningsplaner til ny vækst 
i små og mellemstore virksomheder. Vi ser i Vækstfondens 
bestyrelse frem til at yde vores bidrag i den sammenhæng.

Carsten Koch
Bestyrelsesformand for Vækstfonden
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HOVEDTAL 
5-ÅRS-OVERSIGT
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  2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal – aktivitet

Udbetalinger, lån og egenkapitalindskud, direkte 
investeringer, antal virksomheder 29 27 23 31  46
Udbetalinger, lån og egenkapitalindskud, 
direkte investeringer, mio. kr. 106 98 81 136  235
     
Tilsagn, fonde, antal  5 1 1 5  5
Tilsagn, fonde, mio. kr. 4.245 254 6 122  2.412
    – heraf Dansk Vækstkapital K/S  3.590 - - -  -
Udbetalinger, fonde, mio. kr. 288 260 350 457  1.272
     
Indgåede Kom-i-gang-lån, antal virksomheder 167 144 78 118  108
Indgåede Kom-i-gang-lån, mio. kr.  92 82 46 52  35
     
Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder 327 206 47 51  68
Indgåede Vækstkautioner, mio. kr.  825 516 114 94  131
Afgivne uudnyttede tilsagn om Vækstkautioner, 
antal virksomheder, ultimo  106 95 3 1  5
     
     
      
Hovedtal – fi nansielle, mio. kr.     

Resultatopgørelse     
Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v. 21 29 32 -60  145
Resultat, kapitalandele i fonde -277 309 -27 -519  -66
Resultat, egenkapitalindskud samt lån 28 - -2 -2  -13
Resultat, Vækstkaution 27 20 65 12  27
Nettoadministrationsomkostninger -40 -40 -50 -50  -54
Årets resultat -247 312 13 -684  30
     
Balance     
Værdipapirer og likvider 1.001 914 887 558  662
Kapitalandele i fonde 2.197 2.221 1.702 1.493  1.778
Egenkapitalindskud 307 221 286 170  123
Udlån 78 48 58 66  92
Egenkapital  2.737 2.737 2.178 2.129  2.778
Balancesum 3.611 3.453 2.986 2.348  3.001
     
Tilsagnsforpligtelser, netto 6.503 2.004 1.523 1.794  2.150
      – heraf Dansk Vækstkapital K/S 3.590 - - -  - 
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2011 blev endnu et år med svag vækst og pres på det 
fi nansielle system i den vestlige verden. Den vanskelige 
økonomiske situation har haft betydelig indfl ydelse på 
både omfanget af Vækstfondens aktiviteter i 2011 og på 
årets resultat. 

Med vores investeringer og kautioner har vi i 2011 med-
fi nansieret mere end 500 virksomheder for et samlet 
beløb på lige under 1,8 mia. kr. Dermed har vi fi nansieret 
væsentligt fl ere virksomheder end tidligere år, og det er 
både tilfredsstillende og nødvendigt set i lyset af krisens 
omfang. Stigningen i vores aktivitetsniveau har kun været 
mulig, fordi penge- og fi nansieringsinstitutter har udvist 
stor interesse for at anvende vores kautionsprodukter, 
Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. 

Resultatet for 2011 blev et underskud på 246,9 mio. kr. En 
væsentlig årsag til underskuddet er en negativ udvikling i 
aktiekurserne på to børsnoterede selskaber i fondsporte-
føljen. Den negative stemning på aktiemarkedet i 2011 var 
en konsekvens af den generelle usikkerhed i verdensøko-
nomien, og tendensen har været udbredt for selskaber, 
der udvikler nye lægemidler og bioteknologiske produkter. 
Samlet set har de to børsnoterede selskaber påvirket re-
sultatet negativt med 159,4 mio. kr. Hertil kommer, at den 
lavere økonomiske vækst har medført en svagere omsæt-
ningsudvikling i mange af de unoterede selskaber i vores 

NY FINANSIERING TIL MERE END 500 
VIRKSOMHEDER

portefølje, hvilket har øget selskabernes behov for ny 
kapital. Usikkerheden har samtidig betydet, at investorer-
nes risikovillighed er faldet, og at prisen på kapital er øget, 
hvilket har presset værdien af selskaberne ned. Af samme 
årsag har vi kun set få større opskrivninger i porteføljen af 
unoterede selskaber. 

Vækstfondens resultat er tæt knyttet til afkastet af vores 
fondsinvesteringer, som i høj grad afhænger af udviklin-
gen på det danske venturemarked, der har haft et svært 
2011. Årets underskud er ikke tilfredsstillende, men i lyset 
af situationen på aktiemarkederne og den generelt svage 
økonomiske udvikling er resultatet desværre forventeligt.  

På side 12-15 fi nder du en kort karakteristik af de seks sel-
skaber, som har haft størst indfl ydelse på Vækstfondens 
resultat i 2011. 

ÅRETS INVESTERINGER OG KAUTIONER I 

HOVEDTRÆK

Fonde foretog 17 nye investeringer 

Samlet har de 25 venture- og small cap-fonde, som 
Vækstfonden har i porteføljen, foretaget 17 nyinvesterin-
ger i danske virksomheder for et samlet beløb på 84,7 
mio. kr. samt foretaget opfølgningsinvesteringer for i alt 



                                           9           

484,5 mio. kr. Opfølgningsinvesteringer er investeringer i 
virksomheder, som allerede ligger i fondenes porteføljer. 
Såvel ny- som opfølgningsinvesteringer medvirker til at 
skabe udvikling i virksomhederne, og omfanget af investe-
ringer lå på samme niveau som i 2010. Værdiudviklingen 
i fondenes porteføljer har i 2011 påvirket Vækstfondens 
resultat negativt med i alt 277 mio. kr.

Positiv værdiudvikling i porteføljen af direkte 

investeringer

Vækstfonden foretog ni nyinvesteringer i 2011 for i alt 30 
mio. kr. og opfølgningsinvesteringer for 75,9 mio. kr. i den 
aktuelle portefølje på 39 selskaber. Ligesom fondsinveste-
ringerne har også den direkte portefølje været præget af 
begrænsede muligheder for exitter, men værdiudviklingen 
har til gengæld været positiv og har bidraget med 27,7 
mio. kr. til Vækstfondens samlede resultat. Udviklingen i 
den direkte portefølje har således været tilfredsstillende. 

535 nye lån med kaution

I 2011 havde Vækstfonden det højeste aktivitetsniveau 
på kautionsområdet nogensinde. I løbet af året indgik 
vi Vækstkautioner for lån på i alt 1,1 mia. kr. fordelt på 
327 virksomheder, og vi ydede Kom-i-gang-lån for knap 
92 mio. kr. til 173 virksomheder. Årsagen til aktivitets-
stigningen var hovedsageligt, at pengeinstitutterne for 
alvor begyndte at bruge kautionerne aktivt over for deres 

kunder. Samtidig udvidede regeringen rammerne, så 
Vækstkautionerne også kan dække leasing, factoring og 
garantier, og loftet for kautionerne blev hævet fra 10 til 25 
mio. kr. Samlet har det været med til at hæve efterspørgs-
len betragteligt. Tabsraterne for Vækstkaution og Kom-i-
gang-lån har året igennem ligget på det forventede niveau 
og ligger inden for den tabsrefusion, som vi modtager fra 
Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. side 30. 

SÆRLIGE BEGIVENHEDER

Dansk Vækstkapital etableret med 4,8 mia. kr.

Danmarks nye fund of funds, Dansk Vækstkapital, blev 
etableret i juni måned og nåede ved årets udgang op på en 
samlet investeringsramme på 4,8 mia. kr. Kapitalen stilles 
til rådighed af de danske pensionsinstitutter. Tre fjerdedele 
bliver ydet som lån til Vækstfonden, hvorefter vi investerer 
kapitalen i den nye fond. Dansk Vækstkapital gav i 2011 til-
sagn til fem fonde, hvoraf fi re blev endeligt etableret med 
en samlet kapital under forvaltning på 2,8 mia. kr., heraf 
825 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital.

BØRSNOTEREDE SELSKABER I PORTEFØLJEN?

Vækstfonden investerer udelukkende i fonde, som har fokus på unoterede selskaber. Når 
fondene i enkelte tilfælde har børsnoterede selskaber i porteføljen, skyldes det, at børs-
notering er en af de muligheder for exit, som fondene benytter sig af. Når virksomhederne 
bliver børsnoterede, vil der typisk være en såkaldt lock-up-periode, hvor fondene ikke kan 
sælge deres aktier. Samtidig vil fondene forsøge at sælge aktieposterne, når kursen er 
mest fordelagtig, hvilket i en vanskelig tid kan udskyde exitdatoen yderligere. Hvor længe 
fondene vælger at holde på en aktiepost, afgør den enkelte forvalter.
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De første Vækstlån

Det første Vækstlån gik til virksomheden CirCal ApS, som 
modtog venturekapital fra Northzone Ventures. Vækstlån 
er en lånetype, der fungerer som supplement til ventu-
rekapital i kapitalkrævende opstartsvirksomheder. Får en 
virksomhed tilført venturekapital, kan Vækstfonden yde 
et lån på et tilsvarende beløb. Forvalteren af den fond, 
som foretager investeringen, skal være forhåndsgodkendt 
af Vækstfonden. Formålet er at øge virksomhedernes 
kapitalgrundlag og gøre dem mere attraktive som investe-
ringsemner for professionelle ventureinvestorer. Lånene 
blev indført umiddelbart før sommeren 2011 og har en 
samlet ramme på 250 mio. kr., som udløber ved udgangen 
af 2015. I alt er der ydet 6 Vækstlån i 2011.

Vækstkaution til 101 landbrug

Landbruget fi k sammen med de øvrige primære erhverv 
adgang til at anvende Vækstkaution i forsommeren 2010. 
Interessen for kautionerne har siden været stor, og alene 
i 2011 fi k 101 landbrug lån med Vækstkaution for et samlet 
lånebeløb på 457 mio. kr. Opgjort på lånebeløb stod land-
bruget dermed for ca. 25 pct. af det samlede udlån med 
Vækstkaution i 2011.

Yderligere midler til Kom-i-gang-lån

I fi nansloven for 2012 er der afsat yderligere 25 mio. kr. til 
Kom-i-gang-lån. Det giver os mulighed for at stille kaution 
for yderligere 300 af de særlige lån rettet mod nystartede 
virksomheder. Bankerne yder lånet, som kan være på op 
til 1 mio. kr. I samarbejde med bankerne har Vækstfon-
den ydet over 1.100 Kom-i-gang-lån, siden ordningen blev 
lanceret i 2005.

Accelerace Invest: Ny lånefond

Lånefonden Accelerace Invest K/S blev etableret i juni 
måned. Fonden udlåner 1-3 mio. kr. til virksomheder, som 
har gennemført programmet for forretningsudvikling i 
Accelerace, og som skal bruge kapital til at udvikle deres 
produkter og markeder yderligere. Vækstfonden har stillet 
kapital til rådighed for den nye lånefond sammen med 
Region Hovedstaden. I 2011 har Accelerace påbegyndt et 
samarbejde med bl.a. Region Midtjylland om etablering af 
en tilsvarende fond i det midtjyske. 

FORVENTNINGER TIL 2012

Det høje aktivitetsniveau i 2011 vil med meget stor 
sandsynlighed stige yderligere i 2012, hvor vi forventer 
at medfi nansiere 600 nye virksomheder. Hertil kommer 
et betydeligt antal opfølgningsinvesteringer i den eksi-
sterende portefølje. Foruden den generelle efterspørgsel 
på vores produkter vil stigningen bl.a. komme fra udvi-
delsen af rammen for Kom-i-gang-lån og Vækstkaution. 
Hertil kommer, at Folketinget i marts 2012 vedtog en ny 
udviklingspakke, som giver os mulighed for at udbyde 
ansvarlige lån til små og mellemstore virksomheder. Over 
de første 2-3 år ventes låneaktiviteten at nå op på samlet 
500 mio. kr., som forventes at kunne give lån til ca. 100 
virksomheder. 

Vækstfondens resultat er væsentligt påvirket af værdi-
reguleringer af unoterede og noterede aktiver, som er 
vanskelige at forudsige timingen på, jf. beskrivelse af usik-
kerhedsfaktorer på side 32. Dog forventer vi samlet set et 
positivt resultat i 2012.
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SÆRLIGT SEKS VIRKSOMHEDER HAR HAFT IND-
FLYDELSE PÅ VORES ÅRSRESULTAT. VI HAR BEDT 
DE ADM. DIREKTØRER I VIRKSOMHEDERNE OM AT 
SVARE PÅ TO SPØRGSMÅL: 

 HVAD HAR VÆRET AFGØRENDE FOR VIRKSOM-
HEDENS VÆRDITILVÆKST ELLER VÆRDITAB I  

           2011?

  HVAD VIL DRIVE VIRKSOMHEDENS UDVIKLING I 
DE KOMMENDE ÅR? 

ÅRETS OP- OG
NEDJUSTERINGER
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Atonomics A/S er en mindre dansk biotekvirksomhed, der 
beskæftiger sig med diagnosticering og monitorering af 
immunforsvar og sygdomme. De har udviklet et lille mobilt 
analyseapparat, som hedder Atolyzer. Ved hjælp af bare et 
par dråber blod kan det på 15 minutter udføre en analyse af 
patientens tilstand. Det transportable apparat kan blive sat 
op i laboratorier, lægepraksisser, ambulancer, helikoptere og 
i private hjem. Vækstfonden har investeret i Atonomics via 
venturefonden Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S.   
   

 ”Årsagen til vores succes i 2011 er samspillet mellem 
to ting. For det første er det efter 10 års hårdt slid lyk-

kedes os at færdigudvikle den helt rigtige teknologiplatform, 
så vi nu står med et apparat, som er rigtig godt. For det 
andet er det lykkedes os at indgå en aftale med virksomhe-
den Beckman Coulter, Inc., der skal sikre, at vores apparater 
bliver solgt til hospitalerne. Alt i alt var 2011 det år, hvor 
teknologien blev moden, og markedet blev klar til vores 
produkt.” 

 ”Vi har hele tiden haft ambitioner om at få vores 
produkter ud til hr. og fru Olsen. Men først må vi gå 

gennem hospitalerne, så lægepraksisser, og først derefter 
vil der være mulighed for at komme i detailhandlen. Der er 
lang vej, men mange muligheder. Jeg tror, at vi inden for de 
næste tre år vil begynde at bringe vores apparat ud i nye 
forretningssegmenter, som fx pharma.” 

Evolva SA er en dansk-schweizisk biotekvirksomhed med 
hovedsæde i Schweiz, som blev børsnoteret i 2009. Virk-
somheden har udviklet en særlig teknologi og en metode, 
hvor de udnytter gær til at udvikle ny medicin og ingredi-
enser til fødevarer. Vækstfonden har investeret i Evolva via 
fondene Sunstone Life Science Ventures Fund I og Dansk 
Innovationsinvestering P/S. Børskursen var primo 2011 1,55 
CHF og ultimo 2011 0,54 CHF pr. aktie. 

 ”Vi oplever, at de virksomheder, vi sammenligner os 
med både i Schweiz og på et mere globalt plan, har 

haft et tilsvarende værditab i 2011. Selvom vi igennem hele 
året leverede mange gode nyheder, havde det ingen positiv 
indfl ydelse på vores aktiekurs. Så én forklaring er ganske en-
kelt, at investorerne i løbet af 2011 har haft mindre fokus på 
biotekselskaberne. En anden forklaring kan være, at vores 
aktie i 2010 lige efter børsnoteringen ramte et meget højt 
niveau, og at den efterfølgende har skullet fi nde et passende 
leje i en tid med meget uro på de fi nansielle markeder.” 

  ”Vi er overbevist om, at vi er på vej i den rigtige 
retning. Mange store virksomheder er i stigende grad 

begyndt at fokusere på at producere fødevareprodukter med 
medicinske og sundhedsfremmende egenskaber, fordi de 
oplever, at forbrugerne på verdensplan vil have stadig mere 
sundhed ind i deres dagligdag. Vi har i den forbindelse noget 
meget unikt at tilbyde. Derfor forventer vi, at vi på sigt kan 
levere et langt bedre resultat til vores aktionærer.” 

ATONOMICS +35 MIO KR.

THOMAS WARTHOE, CEO

EVOLVA -130 MIO. KR.

NEIL GOLDSMITH, CEO  
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Symphogen A/S er en biofarmaceutisk virksomhed, der 
udvikler en ny type lægemidler, som afspejler immunfor-
svarets effektivitet, og som kan anvendes til behandling og 
forebyggelse af alvorlige infektionssygdomme og kræft. 
Vækstfonden har investeret i Symphogen via venturefonden 
Sunstone Life Science Ventures Fund I.
 

 ”En afgørende årsag til, at vi har oplevet en værditil-
vækst i 2011, er, at vi har vist, at det af vores læge-

midler, der er tættest på markedet, virker på patienter. 
Derudover har vi set nogle spændende kliniske resultater 
fra tidlige forsøg med et produkt til behandling af tyktarms-
kræft. En anden årsag er, at vi har styrket selskabet betrag-
teligt både på bestyrelses- og ledelsesniveau.” 

 ”I 2012 og 2013 håber vi at se positive testresultater fra 
vores lægemiddelkandidat til behandling af kræft. På 

den baggrund vil vi forhåbentlig kunne starte endnu fl ere for-
søg op, som kan drive en fortsat positiv udvikling i de kom-
mende år. Desuden har vi sat fl ere meget tidlige projekter i 
gang, også inden for kræftbehandling, som forhåbentlig vil 
generere lovende resultater fra laboratorie- og dyreforsøg. 
Det forventer vi os meget af.” 

SYMPHOGEN +32 MIO. KR.

KIRSTEN DREJER, CEO

Zealand Pharma A/S, som blev børsnoteret i 2010, er et 
biotekselskab med hovedsæde i København. Virksomheden 
har fokus på innovation og udvikling af nye typer lægemidler 
til behandling af diabetes samt stofskifte-, mave-tarm- og 
hjerte-kar-sygdomme. Det fremmeste produkt i pipelinen er 
lixisenatid til behandling af type 2-diabetes, som er license-
ret til det store franske farmaciselskab Sanofi . Børskursen 
var primo 2011 70 kr. og ultimo 2011 57 kr. pr. aktie. Vækst-
fonden har investeret i Zealand Pharma via Sunstone Life 
Science Ventures Fund I.
  

 ”Udviklingen i vores forretning har været positiv i 2011.
Bl.a. har vi set fortsat gode resultater fra forsøgene 

med lixisenatid, vi har indgået en ny samarbejdsaftale med 
det tyske biotekselskab Boehringer Ingelheim GmbH, og 
vi har gennem partnerindtægter sikret fi nansiering af vores 
driftsomkostninger. Derfor vurderer jeg, at hovedårsagen til, 
at vi har oplevet et fald i vores markedsværdi i 2011, er den 
generelle økonomiske og fi nansielle krise, der har forårsaget 
en øget usikkerhed blandt investorer. En sådan øget usikker-
hed går typisk hårdt ud over aktier i bioteksektoren.” 
 

 ”Vi står foran nogle meget væsentlige milepæle for 
lixisenatid. I 4. kvartal 2012 venter vi en tilbagemel-

ding fra den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, på 
Sanofi s ansøgning om at få godkendt lixisenatid til markedet 
i Europa. Og hvis alt går vel, kan det første Zealand Pharma-
skabte produkt være på markedet omkring årsskiftet. Sam-
tidig forventer Sanofi  i 4. kvartal at ansøge om godkendelse 
til markedet i USA. Også for den øvrige del af vores pipeline 
forventer vi positive resultater.”  

ZEALAND PHARMA -30 MIO. KR.

DAVID SOLOMON, CEO
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TD Vaccines A/S er et dansk biotekselskab, som blev 
etableret i 2009 på baggrund af forskningsresultater 
fra virksomheden ACE BioSciences A/S. Selskabet har 
udviklet en vaccine, der beskytter mod en af de former for 
diarre, der hvert år rammer millioner af turister, som rejser 
til Asien, Afrika og Sydamerika. Vækstfonden har inve-
steret i selskabet gennem Sunstone Life Science Ventures 
Fund I og Dansk Innovationsinvestering.
 

 ”Mod slutningen af 2010 fi k TD Vaccines resultater 
fra et klinisk studie, der viste, at vaccinen er effektiv 

mod diarre og er sikker at anvende. Baseret på disse 
data gennemførte vi en proces for at fi nde en køber til 
projektet. Det viste sig desværre, at resultaterne ikke var 
overbevisende nok til at fi nde en køber.” 

 ”TD Vaccines overvejer at gennemføre endnu et 
studie for at generere overbevisende resultater især 

på effekten af vaccinen. Med yderligere positive data fra 
forsøgene vil muligheden for at identifi cere en køber blive 
større, og vi vil så igangsætte en ny salgsproces, hvis 
resultaterne er tilstrækkeligt positive.” 

Trunk Images A/S er en virksomhed, der via et elektronisk 
og eksklusivt billedarkiv sælger rettigheder til billeder 
fra et bredt udsnit af verdens bedste fotografer. Sitet 
trunkarchive.com stiller fotografernes billeder til rådighed 
for reklamebureauer, forlag, kommunikationsafdelinger, 
trendforskere og kunstsamlere verden over. Vækstfonden 
har investeret i selskabet via venturefonden Sunstone 
Technology Ventures Fund I K/S.  

 ”Vores vækst fortsatte i 2011 med at trodse de nega-
tive tendenser i andre mere traditionelle mediesekto-

rer. Vi underskrev fl ere aftaler med anerkendte fotografer, 
vi reducerede provisionerne til en række partnere og ind-
holdsleverandører, og vi udvidede vores aktiviteter i USA 
ved at åbne et kontor i Los Angeles. Ud over rekordstore 
stigninger i vores kerneforretning har vi i 2011 set en vækst 
på mere end 50 pct. i vores nye produktkategori: dekorativ 
kunst/særlige projekter.”
 

  ”Trunk Images vil fortsætte sin vækstbane med 
fl ere nye initiativer i 2012. Vores helt nye ’industrial 

strength’-hjemmeside vil blive lanceret i begyndelsen af 
2. kvartal 2012, og specifi kke versioner af sitet til tablet og 
mobil vil blive frigivet i 3. kvartal. Vores nye produktkate-
gori forventes også at stå for en syvcifret dollaromsætning 
i løbet af 2013, og vi er ved at udvikle en B2C print-on-de-
mand-forretning. Vi ser også på muligheder for at etablere 
yderligere internationale kontorer.” 

TD VACCINES -58 MIO. KR.

INGELISE SAUNDERS, CEO

TRUNK IMAGES +62 MIO. KR.

MATTHEW MONEYPENNY, CEO
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VÆKSTFONDEN KORT FORTALT

Vækstfonden skal fremme vækst og fornyelse i iværksæt-
tervirksomheder samt små og mellemstore virksomheder for 
derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

Vi kan være med til at fi nansiere: 
 

små og mellemstore virksomheders risikobetonede og • 
perspektivrige udviklingsaktiviteter
ventureselskaber, der tilfører kapital og kompetence til • 
små og mellemstore virksomheder
udlån til udviklingsaktiviteter i små og mellemstore • 
virksomheder – enten direkte som ansvarlige lån eller 
indirekte ved at stille garantier for lån i penge- og andre 
fi nansieringsinstitutter.  

Ifølge lov om Vækstfonden kan vi også tage andre initiati-
ver, som kan understøtte vores muligheder for at fremme 
et velfungerende marked for fi nansiering af innovation og 
fornyelse. Initiativerne behøver ikke at være af fi nansierings-
mæssig karakter. 

ØKONOMISK FUNDAMENT

Vækstfonden blev etableret i 1992 med en grundkapital på 2 
mia. kr. Ultimo 2011 var vores egenkapital på 2.736,7 mio. kr. 
Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgjorde 905,5 mio. 
kr.

Herudover fi nansieres en del af vores aktiviteter helt eller 
delvist via offentlige bevillinger. Det drejer sig om produk-
terne Vækstkaution, Kom-i-gang-lån og Vækstlån samt 
fi nansieringsinitiativet Proof-of-Business og investeringspul-
jen Vestdansk Vækstkapital. 

Vækstfonden er en del af det danske økosystem for vækst 
og iværksætteri. Vi samarbejder med andre investerings-
fonde, private investorer, pensions-, penge- og realkredit-
institutter, innovationsmiljøer og de regionale væksthuse og 
vækstfora. 

Vækstfondens mission er at medvirke til at skabe fl ere nye 
succesfulde vækstvirksomheder ved i samarbejde med pri-
vate partnere og andre offentlige aktører at stille kapital og 
kompetencer til rådighed for små og mellemstore virksom-
heder.

TRE INDSATSOMRÅDER

Formålet med vores aktiviteter er at skabe fl ere succesfulde 
vækstvirksomheder. Det gør vi ved at fokusere på tre behov 
i markedet.

Tiltrækker kapital til markedet

Vi investerer i private fonde, som derefter investerer 
pengene i virksomheder. Investeringerne sker altid i et tæt 
samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer 
til at fungere som en løftestang for markedet. Hver krone, 
Vækstfonden har investeret i fonde, er historisk blevet mat-
chet med 2,5 kr. fra private investorer. I virksomhederne er 
kapitalen fra fondene igen blevet matchet med anden privat 
kapital. Det betyder, at når Vækstfonden har investeret 1 kr., 
så har virksomheden i sidste ende fået mere end 10 kr. fra 
andre private investorer. 

FORMÅL STRATEGI
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Investerer i lovende opstartsvirksomheder

Vi investerer direkte i opstartsvirksomheder, der har et 
stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved at 
skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Det gør vi sammen 
med private investorer eller andre offentlige aktører, som 
fx innovationsmiljøerne. Vores første investering sker som 
regel i de tidlige faser, og vi medvirker typisk til at fi nansiere 
virksomhederne helt frem til exit. 

Kautionerer for lån i fi nansieringsinstitutter

Vi kautionerer for små og mellemstore virksomheders lån, 
garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge- og an-
dre fi nansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder 
og iværksættere få adgang til lånefi nansiering, som de ikke 
ellers ville kunne opnå.

Med vores Vækstkautioner dækker vi 75 pct. af lån på op til 
10 mio. kr. For den del, der overstiger 10 mio. kr., dækker vi 
65 pct. af lånet på op til 25 mio. kr. Både nye og etablerede 
virksomheder med vækstpotentiale kan få Vækstkaution. 

Ved Kom-i-gang-lån kautionerer vi for 75 pct. af lån på op 
til 1 mio. kr. Pengeinstitutterne skal i den forbindelse tilbyde 
virksomheden rådgivning, som fx advokatbistand, revisor-
rådgivning eller sparring om forretningsudvikling.

Siden 1992 har Vækstfonden medfi nansieret over 4.100 virk-
somheder for et samlet tilsagn på mere end 11,4 mia. kr. 

Fra 2000 til 2011 har vi investeret i 26 private fonde for et 
samlet tilsagn på 8,4 mia. kr. Fondene har i perioden inve-
steret i 239 virksomheder.

Siden 2001 har vi foretaget direkte investeringer i mere end 
140 virksomheder. Den aktuelle portefølje ved udgangen af 
2011 var 39 virksomheder. I 2011 investerede vi i 9 nye selska-
ber. 

Vi har ydet kautioner for ca. 2.400 lån med Vækstkaution 
og ca. 1.100 Kom-i-gang-lån, siden ordningerne blev indført i 
henholdsvis 2000 og 2005. 

76 pct. af de virksomheder, som har fået Kom-i-gang-lån, 
eksisterer stadig efter tre år mod kun 60 pct. af iværksætter-
virksomheder uden Kom-i-gang-lån.
 
De virksomheder, vi har medfi nansieret siden 2001, og som 
stadig er aktive ved udgangen af 2011, havde ca. 20.000 an-
satte og en samlet omsætning på knap 33 mia. kr. i 2010.

I 2012 forventer vi at kunne medfi nansiere 600 virksomheder.

AKTIVITETER
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INDIREKTE INVESTERINGER

Tæt samarbejde med private

Gennem afdelingen VF Fonde investerer Vækstfonden i 
andre fonde, som herefter investerer i små og mellem-
store virksomheder (heraf udtrykket indirekte investerin-
ger). Fondene forvaltes af private forvaltere og har foruden 
Vækstfonden altid private investorer med i ejerkredsen. 
Siden 2000 har Vækstfonden givet tilsagn om 8,4 mia. kr. 
– heraf 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital – til 26 fonde. 
Fondene har i samme periode investeret i 239 virksomhe-
der. Fondsinvesteringerne udgør med 61 pct. (ultimo 2011) 
hovedparten af Vækstfondens aktiver.

Foruden at foretage fondsinvesteringer fungerer VF Fonde 
også som sekretariat for Dansk Vækstkapital.

Tre nye fonde i 2011

Vækstfonden gav tilsagn til tre nye fonde i 2011 for et sam-
let beløb på 450 mio. kr.

NCP-IVS Fund III K/S forvaltes af NorthCap Partners og 
har fokus på investeringer i it-virksomheder. Fonden er 
NorthCap Partners’ tredje fond og fi k i første runde kapital-
tilsagn på 321 mio. kr. fra Vækstfonden, private investorer 
og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Målet er at nå 
en samlet fondsstørrelse på 0,5 mia. kr. i løbet af 2012. 

Sunstone Technology Ventures Fund III K/S forvaltes af 
Sunstone Capital og har også fokus på it-virksomheder. 

VF FONDE

Fonden har fået et samlet kapitaltilsagn på 626 mio. kr. fra 
Vækstfonden, EIF, Industriens Pension og Dansk Vækstka-
pital. Målet er at nå en samlet fondsstørrelse på 750 mio. 
kr. 

Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S forvaltes 
ligeledes af Sunstone Capital. Fonden vil de kommende 
år investere i op mod 20 opstartsvirksomheder inden for 
biotek. Med tilsagn om kapital fra Vækstfonden, EIF, In-
dustriens Pension og Dansk Vækstkapital nåede fonden et 
samlet kapitalgrundlag på 662 mio. kr. i første runde. Også 
her er målet at nå en samlet fondsstørrelse på 750 mio. kr. 

Fondenes investeringer 

Med de tre nye fonde tæller Vækstfondens aktuelle 
portefølje i alt 25 fonde ekskl. Dansk Vækstkapital. I 2011 
foretog de tilsammen 17 nyinvesteringer i danske virksom-
heder for et samlet beløb på 84,7 mio. kr. Investeringerne 
dækker et bredt spektrum af virksomheder, som bl.a. 
udvikler hardware og software, nye lægemidler og andre 
produkter til sundhedssektoren. Den samlede investe-
ringsaktivitet for fondene i 2011 var 569,2 mio. kr.

Mere kapital til rådighed

Det samlede venturemarked har gennemgået en kraftig 
udvikling i løbet af det seneste årti. Ved udgangen af 2011 
havde de danske ventureselskaber over 21 mia. kr. under 
forvaltning, hvilket er mere end dobbelt så meget som i 
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2000. Der er samtidig sket en konsolidering i markedet, 
hvor der i dag er færre fonde, som til gengæld råder over 
mere kapital end tidligere. Med kapitalrejsningerne, som 
kom i kølvandet på erhvervspakken fra efteråret 2009, 
så vi allerede i 2010 en stigning i den kapital, som var til 
rådighed for nye investeringer i virksomheder. Med etable-
ringen af Dansk Vækstkapital blev den tendens yderligere 
forstærket i 2011. 

SÆRLIGE BEGIVENHEDER

Vækstlån – en helt ny lånetype

I januar 2011 fi k Vækstfonden mulighed for at yde lån til 
virksomheder i de helt tidlige udviklingsstadier. Da lånene 
tilføres kapitalkrævende og teknologiintensive virksom-
heder med aggressive vækstplaner, kalder vi lånene for 
Vækstlån. For at modtage et Vækstlån skal virksomheden 
samtidig have tilført kapital af minimum samme omfang 
som lånebeløbet fra en eller fl ere på forhånd godkendte 
ventureinvestorer. Et Vækstlån kan være på mellem 2 og 
7,5 mio. kr. Ved udgangen af 2011 havde seks virksomheder 
fået tilsagn om lån for et samlet beløb på 27,7 mio. kr. 

Etableringen af Dansk Vækstkapital

Dansk Vækstkapital blev etableret i juni og nåede ved 
årets udgang et samlet kapitalgrundlag på 4,8 mia. kr. fra 
de danske pensionsinstitutter. Tre fjerdedele bliver ydet 

VF FONDE PRÆGET AF NEGATIVE VÆRDIREGULERINGER

Resultatet af kapitalandele i fonde udgjorde et underskud på 277 mio. kr. (2010: overskud 
på 308,6 mio. kr.). Heraf kan 217,3 mio. kr. alene henføres til negative værdireguleringer i 
de tre biotekvirksomheder Evolva, Zealand Pharma og TD Vaccines. 

Værdien af kapitalandele i fonde udgjorde 31. december 2011 2.197,1 mio. kr. svarende til 61 
pct. af Vækstfondens samlede balancesum og 85 pct. af den samlede bogførte værdi af 
vores aktive investeringer.  

Der er i 2011 tilført 288 mio. kr. til vores fondsportefølje, som ultimo 2011 består af knap 160 
virksomheder. 

som lån til Vækstfonden, som herefter investerer kapitalen 
i den nye fond, mens pensionsinstitutterne investerer en 
fjerdedel direkte i Dansk Vækstkapital. Fonden investerer 
i small cap-, mid cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde, 
som herefter investerer i små og mellemstore virksom-
heder. I 2011 gav Dansk Vækstkapital investeringstilsagn 
til fem fonde for i alt 1,3 mia. kr. Inden årets udgang var 
fi re af fondene etableret med en samlet kapital under 
forvaltning på 2,8 mia. kr., heraf 825 mio. kr. fra Dansk 
Vækstkapital.
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DIREKTE INVESTERINGER

Vækstfondens afdeling VF Venture investerer direkte i unge, 
innovative danske virksomheder med store vækstambitioner. 
Virksomheder fra alle brancher kan komme i betragtning, 
men fælles for alle selskaber er, at de beskæftiger sig med 
ny teknologi eller nye måder at opfylde markedsbehov på. 
Den samlede kapitaltilførsel fra Vækstfonden i et enkelt sel-
skab ligger typisk på 5-25 mio. kr., og mere end en tredjedel 
af de virksomheder, vi har investeret i, kommer fra innova-
tionsmiljøerne. Siden 2001 har vi investeret i mere end 140 
virksomheder. Den aktuelle portefølje tæller 39 selskaber. 

Nyinvesteringer

I 2011 har vi foretaget ni nyinvesteringer for et samlet beløb 
på 30 mio. kr. Samtidig har nogle af de virksomheder, vi har 
investeret i, fået mulighed for at skaffe anden fi nansiering 
gennem den nyoprettede Vækstlån-ordning. Virksomheder-
ne beskæftiger sig med software, grøn teknologi, medico-
teknologi, internethandel og logistikteknologi. De kommer 
både fra Øst- og Vestdanmark, og fi re af dem udspringer fra 
et innovationsmiljø. 

Opfølgningsinvesteringer

Den økonomiske krise har presset virksomhederne – også 
dem, som befi nder sig i VF Ventures portefølje. Det er blevet 
sværere at skaffe kunder og dermed omsætning, og det 
tager derfor længere tid at sende virksomhederne videre til 
nye ejere. I dag skal produkter oftest kommercialiseres og 
lanceres solidt på fl ere markeder, før et salg kan blive aktu-

elt. Derfor har virksomhederne fået et større behov for, at 
deres ejere – ventureinvestorerne – tilfører yderligere midler, 
dvs. foretager fl ere og større opfølgningsinvesteringer. 

I 2011 udgjorde opfølgningsinvesteringerne i VF Ventures por-
tefølje 66,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra 2010, hvor de 
udgjorde 55,6 mio. kr. Hertil kommer investeringer foretaget 
uden for VF Ventures portefølje på 9 mio. kr.

Når vi har investeret direkte i en virksomhed, har den typisk 
også skaffet kapital hos private investorer. Shark Solutions 
A/S, der har udviklet en teknologi til genbrug af limen fra 
kasserede bilruder, stod for årets største kapitalrejsning i 
porteføljen. Tre fjerdedele af de 30 mio. kr., som selskabet 
fi k tilført, kom fra den tyske genbrugsvirksomhed Reclay 
Holding GmbH, mens VF Venture stod for den sidste fjerde-
del. 

Et godt år på et svært marked

2011 var et rimeligt godt år for fl ere af VF Ventures porteføl-
jevirksomheder. Udviklingen har været båret af, at nogle af 
vores selskaber, der befi nder sig på et tidligt stadie i deres 
udvikling, har gjort det godt og har formået at tiltrække 
nye og udenlandske investorer. Det gælder blandt andet 
føromtalte Shark Solutions, Tantaline A/S, der producerer 
tantaloverfl ader til bearbejdet metal, og medico-virksomhe-
den Sense A/S, som har udviklet en avanceret teknologi til 
kontinuerlig blodtryksmåling.  

VF VENTURE
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Endvidere har nogle af vores virksomheder fået rigtig godt 
fat i markedet og gang i forretningen. Det går fx godt for 
ipvision A/S, der leverer ip-telefoniløsninger til nordiske 
virksomheder, og for Muuto A/S, der designer, producerer 
og markedsfører skandinaviske designprodukter til hjem-
met. Universal Robots ApS, som fi k stor opmærksomhed 
i 2011, har også gjort det rigtig godt og har bl.a. indledt et 
samarbejde med BMW. 

NYINVESTERINGER I 2011

CodeGroup A/S har udviklet en it-platform, der skaber 
overblik og effektivt reducerer spild i byggeprojekter, og 
som giver mulighed for at træffe bedre økonomiske be-
slutninger tidligere i processen.

Dexawave A/S udvikler og markedsfører bølgekraftma-
skiner, der omdanner bølgers bevægelser til elektricitet. 
Maskinen er enkel og løser mange af de udfordringer, som 
andre producenter er stødt ind i. 

Effi  Mat Storage Technology A/S leverer nyskabende og 
kundetilpassede løsninger til lager og logistik. Løsningerne 
kan skabe værdi for kunder i en lang række industrier.

Fluxome A/S bruger en banebrydende teknologisk plat-
form til at udvikle og producere naturlige sundhedsfrem-

RESULTATMÆSSIG FREMGANG I ET VANSKELIGT ÅR

Vækstfondens samlede direkte investeringer i virksomheder i form af egenkapitalindskud 
og lån gav i 2011 et overskud på 27,7 mio. kr., hvilket er en betydelig fremgang i forhold til 
2010, hvor resultatet var et underskud på 0,2 mio. kr.

Posten omfatter resultat af investeringer i porteføljevirksomheder samt afkast af særlige 
enkeltengagementer. Enkeltengagementerne har påvirket resultatet for 2011 positivt med 
14 mio. kr., mens afkastet af investeringer foretaget af VF Venture udgør et overskud på 
13,7 mio. kr.

mende ingredienser til kosttilskud, fødevare-, drikkevare- 
og kosmetikindustrien. 

Global Top Level ApS har ansøgt det amerikanske ICANN 
om rettighederne til et særligt top-level-domænenavn. 
Hvis ansøgningen går igennem, kan selskabet sælge inter-
netadresser inden for domænet. 

LeanEco ApS har udviklet en helt ny teknologi til at sikre 
strømforsyningen til vitale forretnings- og produktionssy-
stemer. Nødstrømsanlæggene kaldes også UPS – Unin-
terruptible Power Supply.

Microlytic ApS har udviklet et innovativt medico-tekno-
logisk produkt, der gør det muligt for forskere i fx medici-
nalvirksomheder at krystallisere proteiner, så de opnår et 
mere effektivt forskningsarbejde.

Operator Systems ApS udvikler og producerer såkaldte 
Manufacturing Execution Systems, som sikrer, at virksom-
hedernes forretningssystemer hænger direkte sammen 
med maskinerne i produktionen.

To Door Holding ApS har bragt et succesfuldt onlinemul-
tikoncept inden for detailhandlen til Danmark. Virksom-
heden beskæftiger sig med e-handel med dagligvarer, 
luksusvarer og udbringning af måltider. 
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VÆKSTKAUTIONER OG KOM-I-GANG-LÅN

Vækstkaution og Kom-i-gang-lån er kautionstilbud til små og 
mellemstore virksomheder, som ikke kan stille tilfredsstil-
lende sikkerhed for lån, kreditter, fi nansiel leasing, factoring 
eller arbejds- og betalingsgarantier i en bank eller et fi nan-
sieringsinstitut. 

Vækstkaution retter sig hovedsageligt mod veletablerede 
virksomheder. Her får fi nansieringsinstituttet dækket 75 pct. 
af et lån på op til 10 mio. kr.  For den del af fi nansieringen, 
der overstiger 10 mio. kr., dækker kautionen 65 pct. op til et 
maksimalt lånebeløb på 25 mio. kr.

Kom-i-gang-lån er rettet mod nystartede virksomheder og 
dækker 75 pct. af et banklån på op til 1 mio. kr. Som en del af 
ordningen får virksomhedsejeren tilbudt rådgivning om virk-
somhedsstart, fx hjælp til bogføring eller momsafregning. 
Siden 2000 har vi stillet Vækstkaution for lån til ca. 2.400 
virksomheder, og mere end 1.100 iværksættere har fået Kom-
i-gang-lån, siden ordningen blev etableret i 2005.

Udvikling i 2011

Finansieringsinstitutterne har i årets løb brugt vores kautio-
ner mere end nogensinde. I alt 327 virksomheder har indgået 
kautionsaftaler for et lånebeløb på 1,1 mia. kr. Hertil kommer 
yderligere 106 virksomheder, som pr. 31. december 2011 havde 
uudnyttede kautionstilsagn for et lånebeløb på 0,4 mia. kr.

I sommeren 2011 rundede vi 1.000 udstedte Kom-i-gang-lån. 
De pengeinstitutter, som vi samarbejder med om ordningen, 
har i løbet af året ydet lån til 167 iværksættere for et samlet 
lånebeløb på 91,6 mio. kr. Det er en fremgang i forhold til 
2010, hvor 144 iværksættere fi k Kom-i-gang-lån. Det er et ud-
tryk for, at produktet er blevet mere udbredt i alle regioner.    

Bedre adgang til lånefi nansiering

Folketinget vedtog 1. juni 2011 at udvide Vækstfondens 
mandat. Ændringerne betød, at vi fi k mulighed for at stille 
kautioner for større lånebeløb, til større virksomheder og for 
en bredere palet af fi nansieringstyper. Helt konkret betød 
ændringerne

at vi nu kan kautionere for lån på op til 25 mio. kr., hvor • 
grænsen før lå på 10 mio. kr.
at grænsen for antal ansatte i de virksomheder, der kan • 
anvende vores kautioner, blev forhøjet fra 100 til 250, 
som svarer til EU’s defi nition af små og mellemstore 
virksomheder. 
at vores kautioner nu også kan stilles for leasing, facto-• 
ring og garantier, hvor vi førhen kun kunne stille kaution 
for lån og kreditter over for penge- og realkreditinstitut-
ter.

VF LÅN OG KAUTIONER

INDGÅEDE KOM-I-GANG-LÅN I 2011
KAUTIONSVOLUMEN – REGIONER

Hovedstaden
25 pct.

Midtjylland
18 pct.

Sjælland
8 pct.

Syddanmark 
19 pct.

Nordjylland
33 pct.

INDGÅEDE KOM-I-GANG-LÅN I 2011
KAUTIONSVOLUMEN – BRANCHER

Øvrige
5 pct.

Forretnings- og 
anden service
42 pct.

Fremstilling
16 pct.

Bygge 
og anlæg
7 pct.

Detail- og 
engroshandel
31 pct.
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De udvidede rammer gav endnu fl ere virksomheder ad-
gang til Vækstkaution og gav os en større fl eksibilitet i 
forhold til at kunne imødekomme fl ere typer virksomhe-
ders forskellige fi nansieringsbehov. Vores kautioner for 
garantier kan fx imødekomme et voksende behov hos 
byggevirksomheder for at kunne stille arbejdsgarantier 
over for deres kunder, hvilket vi har oplevet en stor efter-
spørgsel på. 

Regional fordeling

Vores kautioner kommer ud til små og mellemstore virk-
somheder i hele landet. Erhvervsorganisationer, rådgi-
vere, væksthuse og pengeinstitutter har været med til at 
udbrede kendskabet til ordningerne i alle regioner. Igen i 
2011 blev hovedparten af vores kautioner ydet til virksom-
heder i Vestdanmark. For Vækstkaution gjaldt det særligt i 
Region Midtjylland og Region Syddanmark, og for Kom-i-
gang-lån er det i Region Nordjylland, at vi har udstedt fl est 
kautioner.  

Bred palet af brancher 

I 2011 trak alle brancher på vores kautioner, men især land-
bruget fyldte meget og stod for 25 pct. af den samlede 
udstedelse. Når byggeriet også kom godt med i løbet af 
året, hænger det ikke mindst sammen med, at vi i 2011 fi k 
mulighed for at stille kautioner for arbejdsgarantier, som er 
meget benyttet i byggebranchen.

INDGÅEDE VÆKSTKAUTIONER I 2011
KAUTIONSVOLUMEN – REGIONER

Midtjylland
30 pct.

Nordjylland
15 pct.

Syddanmark
35 pct.

Hovedstaden
10 pct.

Sjælland
10 pct.

INDGÅEDE VÆKSTKAUTIONER I 2011
KAUTIONSVOLUMEN – BRANCHER

Øvrige
3 pct.

Forretnings- og 
anden service
24 pct.

Detail- og 
engroshandel
21 pct.

Landbrug
25 pct.

Fremstilling
22 pct.

Bygge og anlæg
5 pct.

BETYDELIG VÆKST I 
KAUTIONSAKTIVITETERNE

Vedtagelsen af erhvervspakken i efteråret 2009 blev start-
skuddet til en markant vækst i kautionsaktiviteterne. En 
vækst, der fortsatte ind i 2011 med indgåede kautioner for 
824,7 mio. kr. fordelt på 327 virksomheder. Samtidig steg 
den aktive kautionsvolumen fra 838,8 mio. kr. ultimo 2010 til 
1.471,9 mio. kr. ultimo 2011. 

Samlet set påvirker Vækstkaution årets resultat positivt med 
27,2 mio. kr. mod 19,7 mio. kr. i 2010. Fremgangen skyldes en 
stigning i præmieindtægterne fra 13,2 mio. kr. i 2010 til 29,4 
mio. kr. i 2011. 

Ordforklaring 

Indgåede kautioner: En kaution er indgået, når virksomheden 
har aktiveret garantien i forbindelse med udbetaling af hele 
eller dele af den aftalte lånefi nansiering. 

Uudnyttede kautioner: Dette omfatter tilsagn om kaution, 
som Vækstfonden har afgivet, men hvor virksomheden 
endnu ikke har aktiveret garantien. Fra Vækstfonden har givet 
tilsagn og dermed påtaget sig forpligtelsen, har virksomhe-
derne otte uger til at aktivere garantien med mulighed for 
yderligere forlængelse.

Aktive kautionsforpligtelser: Den akkumulerede kautionsfor-
pligtelse, som Vækstfonden over tid har påtaget sig over for 
banker og andre fi nansieringsinstitutter, og som fortsat er 
aktiv.
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RISIKOSTYRING – BESKRIVELSE AF RISICI

Vækstfondens aktiviteter er påvirket af en række risici, som 
kan få betydelige konsekvenser for fondens årsregnskab og 
mulighederne for at fortsætte aktiviteterne. Vækstfonden 
arbejder derfor fortløbende på at vurdere disse med henblik 
på at etablere en passende risikoforebyggelse.

Overordnet er et af de væsentligste risikoelementer for 
Vækstfondens forretning, at vores politiske opdrag er at 
agere modcyklisk i markedet for udviklingsfi nansiering. Det 
betyder, at der er størst behov for vores aktiviteter i perioder 
med lav økonomisk vækst og vanskelige fi nansielle forhold. 
Altså perioder med store forretningsmæssige risici for de 
små og mellemstore virksomheder, som vi medfi nansierer. 
Det forhold udgør i sig selv en væsentlig fi nansiel risiko.

Vækstfondens specifi kke fi nansielle og operationelle risici 
vurderes at vedrøre følgende områder:

Finansielle risici
Likviditet• 
Investeringer • 
Kautioner• 
Valuta.• 

Operationelle risici
Forvaltning af aktiver• 
Administrative systemer og it• 
Juridiske risici• 
Interessenthåndtering• 
Organisation og medarbejdernes kompetencer.• 

Flere af disse risici er indbyrdes afhængige. Således vil 
en mangelfuld forvaltning af vores investeringer reducere 
tilbageløbet fra exitter, hvilket vil påvirke vores likviditet. 
Endvidere er Vækstfondens væsentligste risici afhængige af 
de økonomiske konjunkturer. Den igangværende fi nanskrise 
har således påvirket mulighederne for at gennemføre salg af 
porteføljevirksomheder negativt, hvilket påvirker Vækstfon-
dens resultat, egenkapital og likviditet. Samtidig øges vores 
kautionsrisiko, som følge af at krisen påvirker virksomhe-
derne i vores kautionsportefølje negativt.

Vækstfonden er således underlagt makroøkonomiske risici, 
som har betydelig effekt på de fi nansielle og operationelle 
risikoelemeter. 

Vi har i det følgende skitseret den risikoforebyggelse, Vækst-
fonden udøver. For de fi nansielle risicis vedkommende 
henvises endvidere til note 21, som indeholder følsomheds-
analyser i relation til de direkte effekter af renteændringer, 
valutakursændringer, værdireguleringer af fi nansielle aktiver 
samt hensættelser til tab på kautioner.

Med henblik på at sikre at arbejdet med risikoforebyggelse 
forankres i organisationen som en fortløbende aktivitet, er 
der i januar 2012 nedsat en risikokomite, som har til formål 
at afdække Vækstfondens samlede risikobillede og skabe 
grundlag for en prioritering af vores indsatsområder i denne 
sammenhæng. 

Likviditet

Vækstfonden har betydelige fi nansielle forpligtelser i relation 
til investeringstilsagn over for fonde samt afgivne kautions-
tilsagn. Forpligtelserne skal indfries inden for en tidshorisont 
på op til ti år, men dog således at hovedparten af tilsagnene 
forventes at forfalde inden for de kommende fem år.

Omfanget af de omtalte forpligtelser overstiger de sam-
lede likvide beholdninger inkl. værdipapirbeholdningen. Der 
påhviler dermed Vækstfonden en likviditetsrisiko i form af 
risikoen for, at provenuet fra realiseringen af eksisterende 
investeringer i porteføljevirksomheder og fonde ikke er 
tilstrækkeligt til at dække afgivne forpligtelser. Endvidere 
omfatter likviditetsrisiko risikoen for, at tabene på indgåede 
kautioner overstiger hensættelserne indregnet i de fi nan-
sielle forpligtelser.

Beslutninger om indgåelse af nye investeringstilsagn beror 
derfor på en grundig vurdering af de fremtidige forventede 
udbetalinger på allerede afgivne tilsagn og tilbageløb fra 
salg eller børsnotering af porteføljevirksomheder.

Vækstfonden forholder sig på den baggrund løbende til 
omfanget af de forventede og nødvendige opfølgningsinve-
steringer i porteføljevirksomheder og fonde samt forventede 
udbetalinger på afgivne kautioner og sammenholder disse 

SELSKABSLEDELSE OG RISIKOSTYRING



                                           25           

forventninger med det estimerede tilbageløb i form af 
exitprovenu samt eksisterende likviditetsreserve.

Vækstfondens investering i Dansk Vækstkapital fi nansie-
res via langfristet lånoptagelse hos en række pensions-
institutter. Lånene tilbagebetales i takt med de løbende 
realiseringer fra Dansk Vækstkapital, og den endelige 
tilbagebetaling skal senest fi nde sted i 2027. På den bag-
grund forventer vi ikke, at investeringen i Dansk Vækstka-
pital får likviditetsmæssig betydning for Vækstfonden i de 
kommende 10-12 år.

Investeringer

Vækstfondens kerneaktivitet består i at yde medfi nansie-
ring til små og mellemstore vækstvirksomheder – enten 
direkte gennem egenkapitalinvesteringer, indirekte gen-
nem investeringer i venturefonde og Dansk Vækstkapital 
eller gennem udstedelse af kautionstilsagn. 

Værdien af disse investeringer er som nævnt indlednings-
vis påvirket af de økonomiske konjunkturer, herunder 
markedsforholdene for køb og salg af virksomheder og 
muligheden for at opnå fi nansiering. Vækstfonden har kun 
ringe mulighed for at forebygge disse makroøkonomiske 
risici.

Investeringsrisikoen drejer sig herudover primært om, 
hvorvidt Vækstfonden investerer i virksomheder og 
kapitalforvaltere med de rette forudsætninger for at opnå 
succes, og om Vækstfonden løbende er i stand til at 
forsvare og udbygge værdien af investeringerne. Sker det 
ikke, vil vi kunne komme i konfl ikt med den passus i lov 
om Vækstfonden, som siger, at bestyrelsen i forvaltningen 
af Vækstfondens midler skal sigte imod, at egenkapitalen 
udgør mindst 1,7 mia. kr. 

Risikostyringen fokuserer på at sikre, at investerings-
processerne indeholder en hensigtsmæssig struktur for 
undersøgelse af og beslutning om medfi nansiering, at 
processen for indgåelse af investeringsaftaler følger 
fastlagte forløb og forhandles ud fra fastlagte standarder, 
og at Vækstfonden – afhængig af investeringens karak-
ter – følger porteføljeselskaberne på relevant måde efter 
foretagelse af investeringen.

Ydelse af kautioner

Vækstfonden modtager refusion fra Erhvervs- og Vækst-
ministeriet for forventede tab ved udstedelse af kautioner. 
Kautionsrisikoen består derfor i, at de realiserede tab på 
udstedte kautioner overstiger den modtagne tabsrefusion. 
Denne risiko påvirker både vores likviditet samt det i lov 
om Vækstfonden fastlagte krav til egenkapitalens stør-
relse på 1,7 mia. kr.

Vækstfondens eksponering på dette område er steget 
igennem de seneste år, i takt med at udstedelsesaktivite-
ten er øget betydeligt, ligesom der er kommet en række 
nye kautionsydelser til. Således er den samlede aktive 
kautionsportefølje steget fra 454,2 mio. kr. ultimo 2009 
til 1.471,9 mio. kr. ultimo 2011. Endvidere yder vi nu også 
kautioner til primære erhverv (landbrug m.m.), den enkelte 
virksomhed har mulighed for at få kaution for fi nansiering 
på op til 25 mio. kr. mod frem til 2009 kun 5 mio. kr., og 
kautionerne kan nu stilles ikke blot for banklån, men også 
for realkreditlån, leasingordninger og garantier.

Risikostyringen fokuserer på at sikre en effektiv proces for 
kreditvurdering, som bl.a. indebærer, at kautioner bliver 
bevilget efter et dobbeltsikringsprincip, som også gælder 
i fl ere pengeinstitutter. Det betyder, at alle kautioner skal 
bevilges af mindst to kautionschefer, og ved større ekspo-
neringer over 4 mio. kr. skal gruppechefen også bevilge, 
mens vicedirektøren med ansvar for kautionsområdet 
skal bevilge ved eksponeringer over 6 mio. kr. Endvidere 
besøges alle virksomheder, der søger om kaution, af to 
kautionschefer, som deltager i vurderingen. 

I forlængelse af introduktionen af kautioner for fi nansiering 
over 10 mio. kr. etablerede vi i 2010 en kreditkomite bestå-
ende af Vækstfondens direktør, økonomidirektør, chefju-
rist, de to gruppechefer og vicedirektøren med ansvar for 
kautionsområdet. Ud over at bevilge alle kautioner, som 
medfører en eksponering for Vækstfonden på over 8 mio. 
kr., har kreditkomiteen til opgave at overvåge den løbende 
tilgang af kautionsansøgninger samt samlede kautions-
eksponering.
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Siden 2010, hvor regeringen valgte at udvide den række af 
brancher, som kan trække på vores kautioner, har vi ople-
vet en meget stærk efterspørgsel fra landbrugssektoren.
Derfor har vi udvidet gruppen af kautionschefer med med-
arbejdere med solid erfaring fra kreditvurderinger inden for 
landbrugssektoren. 

Det store træk fra landbrugssektoren skyldes primært, 
at mange banker har en meget stor eksponering over for 
sektoren, samt at udlånsstigningen til landbruget er skabt 
igennem en periode med meget høje jordpriser. Dermed 
har bankerne og andre fi nansieringsinstitutter vanskeligt 
ved at fi nansiere de yderligere udviklingsprojekter, som 
en række landmænd har behov for at gennemføre, fx som 
følge af nye EU-direktiver vedr. staldanlæg til søer.

I forbindelse med Vækstfondens kautionsstillelse over for 
sektoren stiller vi altid krav om, at driften i landbruget er 
sammenhængende, og at egenkapitalen er stærk nok til at 
klare en tilpasning af de bogførte jordpriser til de niveauer, 
som er fastlagt af Finanstilsynet. Endvidere stiller vi i de 
fl este tilfælde krav om nedlukning af spekulative lånefor-
retninger i udenlandsk valuta samt om delvis renteafdæk-
ning af realkredit- og banklån.

Valuta

Vækstfondens aktiviteter er rettet mod danske virksom-
heder, og fi nansieringstransaktioner gennemføres i al 
væsentlighed i danske kroner. Det er kun fi re af de fonde, 
som vi har ejerandele i, som ikke er udstedt i danske 
kroner. Vi er derfor kun i begrænset omfang eksponeret for 
valutakursudsving, også selvom Vækstfonden, primært via 
vores investeringer i fonde, har ejerandele i udenlandske 
virksomheder, hvor værdien er påvirket af valutakursud-
sving. 

Vi foretager derfor ikke valutakurssikring af vores investe-
ringer.

Forvaltning af likvid formue

Vækstfonden har en væsentlig likvid formue, som fortrins-
vis er placeret i obligationer.

Risikoen, der knytter sig til forvaltningen af denne formue, 
angår primært risikoen for misbrug, besvigelser og fejlpla-
cering af de likvide midler.

Risikostyringen består først og fremmest i at sikre, at 
dispositioner vedr. placering af den likvide formue samt 
processer vedr. ind- og udbetalinger følger fastlagte pro-
cesser, der minimerer risikoen for misbrug og fejl.

Risikostyringen omfatter bl.a. følgende elementer:

Regler om dispositionsadgang (altid to i forening) • 
samt generel funktionsadskillelse
Interne processer for udbetalinger af investerings-• 
beløb (herunder cash calls fra fonde) følger fastlagte 
procedurer, som bl.a. omfatter indhentning af nød-
vendige godkendelser.

Administrative systemer og it

Vækstfondens aktiviteter er baseret på modtagelse, 
registrering og behandling af en række fortrolige infor-
mationer. En væsentlig del af vores daglige aktiviteter er 
derfor afhængig af moderne informationsteknologi, hvilket 
i sig selv medfører en risiko, som vi skal sikre os mod. 
Risiciene omfatter eksempelvis ulovlig adgang til vores 
it-systemer og data, risiko for virusangreb samt risiko 
for længerevarende systemnedbrud som følge af fysiske 
skader på it-systemer.

Vækstfonden har etableret en robust og velfungerende it-
infrastruktur med henblik på at imødegå disse risici. Bl.a. 
er der etableret backup- og failover-systemer, der sikrer, at 
forretningskritiske systemer kan retableres hurtigt. Vækst-
fonden har i 2011 gennemført et review af it-infrastrukturen 
samt opdateret beredskabsplanen med assistance fra 
uafhængige eksterne konsulenter. 

Juridiske risici

Vækstfondens juridiske risici kan opdeles i to kategorier:

Manglende overholdelse af lovgivning (fx manglende • 
overholdelse af statsstøtteregler, rammer fastsat i lov 
om Vækstfonden og bevillingsregler)
Indgåelse af uhensigtsmæssige kontrakter og inve-• 
steringsaftaler med tab til følge.
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Vækstfonden har med henblik på at forebygge disse risici 
prioriteret at have egen juridisk afdeling med jurister, der 
har kompetencer inden for de fagområder, som er specielt 
relevante for Vækstfonden. 

Interessenter

Vækstfonden er en organisation, der befi nder sig i et 
brændpunkt for mange og ofte modsatrettede interesser. 
Risikoen ved denne placering er, at Vækstfondens formål, 
aktiviteter og fi nansieringsprodukter bliver fejlopfattet i 
den interessentpolitiske debat.

Risikostyringen fokuserer på at udbrede faktuelt kend-
skab til Vækstfondens formål, aktiviteter, produkter og 
resultater samt komme i dialog med og forstå Vækstfon-
dens interessenter. Således har vi bl.a. i de sidste år holdt 
to møder i et høringsforum, hvor en række erhvervs- og 
interesseorganisationer samt repræsentanter for de fem 
regioner er inviteret til at deltage.

PÅVIRKNING AF DET YDRE MILJØ

Vækstfondens aktivitet består i at tilbyde fi nansieringsløs-
ninger til vækstvirksomheder, hvilket indebærer alminde-
lige kontoraktiviteter, forretningsrejser og virksomhedsbe-
søg. Vækstfondens påvirkning af det ydre miljø er dermed 
begrænset til energiforbrug ved drift af kontorfaciliteter 
samt rejseaktivitetens miljøpåvirkning.

Vi overvejer løbende, om nye tiltag kan være relevante til 
reduktion af energiforbrug og påvirkning af det ydre miljø. 
Vækstfonden har således i 2011 implementeret videokonfe-
renceudstyr, der reducerer rejsebehovet, først og frem-
mest mellem vores to kontorer i Hellerup og Vojens, men 
også i forhold til møder med øvrige samarbejdspartnere i 
ind- og udland.

SAMFUNDSANSVAR

I overensstemmelse med vores lovgrundlag tager vi hen-
syn til etiske, miljømæssige og andre samfundsmæssige 
aspekter, når vi investerer i virksomheder og fonde. Som 
en konsekvens tilsluttede Vækstfonden sig FN’s principper 

for ansvarlige investeringer (UNPRI) i slutningen af 2008. 
Med tilslutningen til UNPRI har vi anerkendt at følge en 
række internationalt vedtagne principper om integration af 
samfundsansvar i investeringsstrategier og om fremme af 
åbenhed om sociale og miljømæssige forhold hos de virk-
somheder, vi investerer i. Desuden skal vi årligt rapportere 
til UNPRI-sekretariatet herom. Vores første rapportering 
fandt sted i foråret 2010 og indeholdt en gennemgang af 
vores tiltag for yderligere at formalisere vores inddragelse 
af etiske, miljømæssige og andre samfundsmæssige 
aspekter i vores investeringsprocesser og beslutninger. 

Vores UNPRI-rapportering kan fi ndes på 
www.vf.dk/da/NyhederOgPresse/~/media/Unipri.ashx.

VIDENSRESSOURCER

Vækstfonden er en vidensvirksomhed, hvor medarbejder-
nes kompetencer, erfaringer og engagement er af væsent-
lig betydning for de resultater, der skabes.

Risiciene, der vedrører organisationen, rammer alle dele af 
Vækstfondens virksomhed og angår generelt kvaliteten af 
de beslutninger, der træffes, og de skøn, der udøves.

Vækstfonden har bl.a. en mangeårig erfaring inden for 
ventureinvesteringer og virksomhedsfi nansiering i Dan-
mark. Det tilstræbes at opbygge investerings- og kauti-
onsprocesser, som bygger på denne erfaring. En væsentlig 
del af denne viden befi nder sig hos vores medarbejdere. 

Derfor arbejder vi generelt på at tiltrække, ansætte og 
fastholde de medarbejdere, der har de nødvendige kompe-
tencer, erfaringer, værdier og engagement.
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REGNSKABSBERETNING

Årsregnskabet for 2011 er i væsentlig grad påvirket af tre 
forhold:

Etablering og afgivelse af investeringstilsagn på 3.590,2 • 
mio. kr. over for Dansk Vækstkapital.
En vækst i kautionsaktiviteterne, som betyder, at vores • 
aktive kautionsforpligtelser er steget fra 838,8 mio. kr. 
primo året til 1.471,9 mio. kr. ultimo 2011. 
Gældskrisen og de negative økonomiske konjunkturer • 
har medført betydelige negative værdireguleringer af en 
række investeringer.

Vækstfondens investeringer i fonde udgør 61 pct. af den 
samlede balancesum, og som det fremgår af fi guren herun-
der, har der i de seneste år været en tæt sammenhæng mel-
lem resultatet af vores fondsinvesteringer og det samlede 
resultat for Vækstfonden. Således udgjorde resultatet af 
fondsinvesteringerne i 2011 et underskud på 277,0 mio. kr. og 
det samlede resultat for Vækstfonden et underskud 246,9 
mio. kr. 

Vækstfondens resultat har over de seneste år været påvirket 
af den økonomiske krise med betydelige resultatmæssige 
udsving til følge. Som det også fremgår af fi guren, medførte 
den fi nansielle krise i 2008 et betydeligt underskud som 
følge af nedskrivninger på mere end 500 mio. kr. af Vækst-

fondens investeringer i venturefonde og i mindre vækst-
virksomheder. Forholdene stabiliserede sig igennem 2009 
med et lille overskud til følge. I løbet af 2010 oplevede vi en 
bedring af de økonomiske konjunkturer, som medførte en 
væsentlig resultatmæssig fremgang til et overskud på 311,6 
mio. kr. i 2010. Den europæiske gældskrise, som satte ind 
i sommeren 2011, fi k imidlertid en væsentlig indfl ydelse på 
værdiansættelsen af en række virksomheder via en generel 
svækkelse af de fi nansielle markeder. Således udgjorde den 
negative værdiregulering af de to børsnoterede fondspor-
teføljevirksomheder Evolva og Zealand Pharma alene 159,4 
mio. kr.  

I det følgende kommenteres hovedposterne i resultatopgø-
relse og balance.

AFKAST AF OBLIGATIONER M.V.

Afkast af obligationer m.v. bestod i 2011 i al væsentlighed af 
afkast af vores obligationsbeholdning samt forrentning af 
bankkonti. Afkastet udgjorde 20,9 mio. kr. imod 28,8 mio. 
kr. i 2010, hvor posten også indeholdt et samlet afkast på 
5,6 mio. kr. fra deponerede aktier under medarbejderaktieaf-
giftsordningen, som udløb i 2010.

RESULTATUDVIKLING
2007-2011, MIO. KR.

 Resultat, Vækstfonden
 Resultat, fonde
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Afkast af likvider og obligationsbeholdningen udgjorde 
20,2 mio. kr. og lå dermed på niveau med afkastet i 2010 
på 23,0 mio. kr. 

RESULTAT FRA KAPITALANDELE I FONDE  

Som nævnt indledningsvis udviste resultatet af kapitalan-
dele i fonde et underskud på 277,0 mio. kr. (2010: overskud 
på 308,6 mio. kr.). Heraf kan 217,3 mio. kr. alene henføres 
til negative værdireguleringer i de tre biotekvirksomheder 
Evolva, Zealand Pharma og TD Vaccines. 

Værdien af kapitalandele i fonde udgjorde 31. december 
2011 2.197,1 mio. kr. (pr. 31. december 2010: 2.221,1 mio. kr.), 
svarende til 61 pct. af Vækstfondens samlede balancesum.  

Der er i 2011 tilført 287,7 mio. kr. (2010: 259,5 mio. kr.) til 
fondsporteføljen. 

Fondene har foretaget i alt 17 nyinvesteringer (2010: 19 
nyinvesteringer) og den samlede aktive virksomhedspor-
tefølje består ultimo 2011 af knap 160 virksomheder (ultimo 
2010: ca. 140 virksomheder).

Akkumulerede nettoværdireguleringer var pr. 31. december 
2011 negative med 612,1 mio. kr. (31. december 2010: -332,8 
mio. kr.) og er påvirket negativt med de omtalte 277,0 mio. 
kr. Værdiindekset opgjort som 

(bogført værdi + tilbageløb) / anskaffelsessum 

har dermed udviklet sig negativt fra 0,89 ultimo 2010 til 
0,81 ultimo 2011.  

RESULTAT FRA EGENKAPITALINDSKUD OG 

UDLÅN

Vækstfondens samlede direkte investeringer i virksomhe-
der i form af egenkapitalindskud og lån realiserede i 2011 et 
overskud på 27,7 mio. kr., hvilket er en fremgang i forhold 
til 2010, hvor resultatet var et underskud på 0,2 mio. kr.

Posten omfatter resultat af investeringer i porteføljevirk-
somheder via VF Venture samt afkast af særlige enkelt-
engagementer. Enkeltengagementerne har påvirket resul-
tatet for 2011 positivt med 14,0 mio. kr., som primært kan 
henføres til tilbageførsel af nedskrivning af et lån. Ultimo 
2011 består enkeltengagementer af udlån til to virksomhe-
der med en bogført værdi på 24,5 mio. kr.

VÆKSTKAUTIONER
2007-2011, MIO. KR.

 Aktive kautionsforpligtelser 
      (venstre akse)
 Antal indgåede kautioner

      (højre akse)
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Afkast af investeringer foretaget af VF Venture påvirker 
isoleret set resultatet fra egenkapitalindskud og udlån med 
et overskud på 13,7 mio. kr.

Posten Værdiregulering af kapitalandele, egenkapitalindskud 
indgår med 10,2 mio. kr., som sammensætter sig af ned-
skrivninger af bogført værdi af virksomheder med i alt 33,6 
mio. kr., opskrivninger på 39,9 mio. kr. og realiserede gevin-
ster ved salg af virksomheder på 3,9 mio. kr. Sidstnævnte 
vedrører udlodning af udbytte fra en porteføljevirksomhed i 
forbindelse med afhændelse af aktiviteter.

Vækstfonden har i de senere år alene foretaget udlån til 
virksomheder, hvori man enten har eller planlægger at 
foretage egenkapitalindskud. Ofte sker långivningen i form 
af såkaldte brolån, der skal sikre virksomhedens driftskapital 
frem til en planlagt egenkapitalforhøjelse. Udlån påvirker 
resultatet for 2011 med renteindtægter på 5,0 mio. kr. og 
positive værdireguleringer på 12,3 mio. kr., hvor sidstnævnte 
kan henføres til enkeltengagementerne omtalt ovenfor.

Kontante investeringer i form af både egenkapitalindskud og 
lån udgjorde i alt 105,9 mio. kr. (2010: 98,5 mio. kr.). Der er 
foretaget investeringer i 29 virksomheder (2010: 27), hvoraf 
9 er nyinvesteringer (2010: 9 nyinvesteringer). Den samlede 
portefølje består ultimo 2011 af 39 aktive virksomheder.

Bogført værdi af de samlede investeringer i form af både 
egenkapitalindskud samt udlån (ekskl. Vækstlån) udgjorde 
31. december 2011 367,8 mio. kr. (31. december 2010: 268,7 
mio. kr.). 

VÆKSTKAUTION

Vedtagelsen af erhvervspakken i efteråret 2009 blev start-
skuddet til en markant vækst i kautionsaktiviteterne. En 
vækst, der, som det fremgår af fi guren på side 29, fortsatte 
ind i 2011 med indgåede kautioner for 824,7 mio. kr. til 327 
virksomheder. Samtidig steg de samlede aktive kautions-
forpligtelser ultimo 2011 til 1.471,9 mio. kr. fra 838,8 mio. kr. 
ultimo 2010. Denne markante vækst afspejles i resultatop-
gørelsen i form af øgede præmieindtægter samt i balancen 
som en forøgelse af hensatte forpligtelser til tab.

Vækstfonden yder kautioner til virksomheder, der ikke kan 
opnå fi nansiering i banker eller andre fi nansieringsinstitutter 
på almindelige vilkår. Risikoprofi len for virksomhederne og 
betingelserne for etablering af kautioner er i overensstem-
melse med tabsrefusionerne fra Erhvervs- og Vækstministe-
riet fastlagt, med henblik på at de forventede samlede tab 
udgør maksimalt 20 pct. af kautionsvolumen for de almin-
delige kautioner og 12 pct. for store kautioner. De store kau-
tioner, som består af kautioner for lån over 10 mio. kr., blev 
introduceret i 2. halvår 2011 og udgør derfor fortsat blot en 
mindre del af den samlede portefølje. Der foretages allerede 
på tidspunktet for indgåelse af kautionen en tabshensættel-
se på henholdsvis 12 pct. eller 20 pct. Kautionerne kan løbe 
i op til 10 år, og tabsudviklingen påvirkes af de økonomiske 
konjunkturer igennem hele kautionens levetid. Vækstfonden 
vurderer løbende, om tabshensættelserne på kautionerne er 
tilstrækkelige. 

Samlet set påvirker Vækstkaution årets resultat positivt med 
27,2 mio. kr. før administrationsomkostninger mod 19,7 mio. 
kr. i 2010. Denne fremgang kan henføres til præmieindtæg-
terne på i alt 29,4 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling 
i forhold til 2010, hvor de udgjorde 13,2 mio. kr. 

Hensættelse til tab på aktive kautioner er ultimo 2010 
forøget til 270,8 mio. kr. fra 151,1 mio. kr. ultimo 2010. Stignin-
gen svarer nogenlunde til forøgelsen af de aktive kautions-
forpligtelser, idet hensættelse til tab i pct. af aktive kauti-
onsforpligtelser udgjorde 18,4 pct. ultimo 2011 i mod 18,0 pct. 
ultimo 2010. Porteføljen af store kautioner med en forventet 
tabsprofi l på 12 pct. udgjorde ultimo 2011 blot 47,0 mio. kr. ud 
af den samlede portefølje på 1.471,9 mio. kr. og har derfor 
kun en begrænset indfl ydelse på den samlede hensættelses-
procent.

Det er en overordnet målsætning for ordningen, at ind-
tægter, herunder tabsrefusion fra staten, og udgifter under 
ordningen skal balancere over tid.  

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER

Tilskud til netværksaktiviteter udgjorde 5,6 mio. kr. i 2011 og 
er dermed på niveau med de seneste år. Omkostningerne 
vedrører hovedsageligt omkostninger til CONNECT Denmark 
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til etablering af sparringsforløb for unge vækstvirksom-
heder i forbindelse med Proof-of-Business-aktiviteterne, 
som fi nansieres af Erhvervs- og Vækstministeriet. 

REFUSIONER OG HONORARER

Refusioner og honorarer omfatter omkostningsrefusioner 
fra staten i relation til administration af Vækstkaution- og 
Kom-i-gang-lån-ordningen, Proof-of-Business-initiativet 
samt indtægter fra administration af Dansk Vækstkapital 
og fondene Syddansk Kapital K/S, INCUBA Venture I K/S 
samt investeringen i selskabet SMB A/S, som forvaltes på 
vegne af INCUBA A/S. Endvidere indgår i mindre omfang 
de bestyrelseshonorarer, som medarbejdere i Vækstfon-
den oppebærer i kraft af Vækstfondens porteføljeforvalt-
ning.

Indtægterne herfra udgjorde i 2011 i alt 33,5 mio. kr., hvilket 
er en stigning på 7,5 mio. kr. i forhold til 2010, hvor posten 
udgjorde 26,0 mio. kr. Dette skyldes primært indtægter i 
2. halvår 2011 fra varetagelsen af funktionen som sekreta-
riat for Dansk Vækstkapital.   

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrationsomkostninger udgjorde 73,8 mio. kr., 
hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr., svarende til 13 pct., i 
forhold til 2010 hvor administrationsomkostninger udgjorde 
65,6 mio. kr. Denne stigning skyldes i al væsentlighed 
nyansættelser afl edt af udvidelsen af Vækstkaution-
aktiviteterne samt de nye opgaver i relation til Dansk 
Vækstkapital. 

Vederlag og gager, herunder bestyrelseshonorarer, er 
steget med 15 pct. fra 41,6 mio. kr. i 2010 til 48,0 mio. kr. i 
2011. Samtidig er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte 
steget med 21 pct. fra 48 ansatte i 2010 til 58 ansatte i 2011. 

På trods af aktivitetsstigningen og vækst i antal ansatte 
har vi kun realiseret en beskeden stigning i de samlede 
nettoadministrationsomkostninger fra 39,6 mio. kr. i 2010 
til på 40,3 mio. kr. i 2011. Dette skyldes, at omkostnings-
væksten fortrinsvis er sket i relation til de indtægtsdæk-

kede aktiviteter i Vækstkaution samt administration af 
Dansk Vækstkapital, som dermed har medført en vækst i 
refusioner og honorarer på 7,5 mio. kr.

EGENKAPITAL

Lov om Vækstfonden indeholder en bestemmelse om, at 
bestyrelsen i forvaltningen af Vækstfondens midler skal 
sigte mod, at egenkapitalen mindst udgør 1,7 mia. kr.

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2011 2.736,7 mio. kr. (ultimo 
2010: 2.736,6 mio. kr.). 

Grundkapitalen er forøget med i alt 247,4 mio. kr. i form af 
indskud fra staten. Heraf vedrører 150,0 mio. kr. indskud 
under erhvervspakken i forbindelse med etablering af 
fonden NCP-IVS Fund III, 77,0 mio. kr. vedrører etablering 
af investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, og de reste-
rende 20,4 mio. kr. vedrører Proof-of-Business-initiativet.

Egenkapitalen er endvidere negativt påvirket af overfør-
sel af årets resultat på -246,9 mio. kr. samt en mindre 
regulering på 0,4 mio. kr. af garantiforpligtelser over for 
udviklingsselskaber direkte på egenkapitalen. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Likvide beholdninger, herunder obligationsbeholdningen, 
fratrukket kortvarige træk på kassekreditfacilitet samt 
kortvarige repo-lån udgjorde ultimo 2011 905,5 mio. kr., 
hvilket er uændret i forhold til ultimo 2010, hvor de ud-
gjorde 905,9 mio. kr.

Pengestrømme fra drifts- og kautionsaktivitet bidrager 
positivt med 191,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til 
indbetalinger fra staten på i alt 239,6 mio. kr. til dækning 
af fremtidige tab på Vækstkaution-ordningen. Heraf består 
de 91,0 mio. kr. i en reallokering af midler fra erhvervspak-
ken til etablering af nye fonde, som indgår som en negativ 
pengestrøm under fi nansieringsaktivitet. De samlede 
udbetalinger til tab på afgivne kautioner efter modregning 
af indbetalinger fra sikkerhedsstillelser samt præmieind-
tægter udgjorde 10,7 mio. kr. i 2011.
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De samlede pengestrømme fra investeringsaktivitet er nega-
tive med 197,8 mio. kr. (2010: -165,4 mio. kr.). Udbetalinger 
til fonde og porteføljeselskaber udgjorde i året henholdsvis 
288,0 mio. kr. og 101,0 mio. kr. eller i alt 389,0 mio. kr. De 
samlede tilbageløb fra investeringerne udgjorde i alt 82,9 
mio. kr.

I 2011 blev Vækstlån-ordningen vedtaget, og der er udbetalt 
16,6 mio. kr. i lån i løbet af året. Etableringen af ordningen 
har i 2011 en samlet positiv effekt på pengestrømme fra 
investeringsaktiviteter på 108,4 mio. kr., idet vi modtog 125,0 
mio. kr. fra staten til dækning af de forventede samlede tab 
på ordningen.

Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet udgjorde 6,4 mio. 
kr. i form af statens indskud på i alt 97,4 mio. kr. i relation 
til etablering af investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital 
og Proof-of-Business-aktiviteterne modregnet den ovenfor 
omtalte reallokering af midler til Vækstkaution-ordningen.

FORVENTNINGER TIL LIKVIDITET

Omfanget af Vækstfondens fremadrettede investeringsak-
tivitet afhænger af den tilgængelige likviditet, som primært 
tilvejebringes via exitter fra eksisterende investeringer samt 
eventuelt yderligere bevillinger fra Erhvervs- og Vækstmini-
steriet. Vækstfondens investeringer i Dansk Vækstkapital vil 
dog være lånefi nansieret via de pensionsinstitutter, som har 
medvirket til etableringen.

Beslutninger om nye investeringstilsagn beror derfor på en 
grundig vurdering af de fremtidige forventede udbetalinger 
på allerede afgivne investeringstilsagn og tilbageløb fra 
porteføljevirksomheder og -fonde.

Vækstfonden forholder sig på den baggrund løbende til om-
fanget af de forventede og nødvendige opfølgningsinveste-
ringer i porteføljevirksomheder og fonde og sammenholder 
disse forventninger med det estimerede tilbageløb i form af 
exitprovenu.

Den samlede udestående tilsagnsforpligtelse til fonde, 
bortset fra Dansk Vækstkapital, udgjorde ultimo 2011 1.400,3 
mio. kr. (ultimo 2010: 1.031,8 mio. kr.), som vil blive udbetalt 

over de kommende 10 år, heraf forventet 382,4 mio. kr. i 
regnskabsåret 2012, jf. årsregnskabets note 21.

En stor del af vores fondsinvesteringer er placeret i modne 
fonde, som befi nder sig i sidste del af fondens løbetid. Det 
var derfor forventningen ved indgangen til 2011, at vi ville 
realisere stigende tilbageløb fra fonde sammenlignet med 
de foregående år, hvor tilbageløbene var begrænsede som 
følge af den fi nansielle krise. Gældskrisen, som satte ind 
i løbet af 2011, bevirkede imidlertid, at tilbageløb fra fonde 
kun udgjorde 35,0 mio. kr. i 2011. Det er vores forventning, at 
også 2012 vil være præget af få muligheder for fondene for 
at gennemføre succesrige exitter, og at vi dermed vil opleve 
begrænset tilbageløb. Efterfølgende år forventer vi sti-
gende provenu fra exitter til fi nansiering af den langsigtede 
tilsagnsforpligtelse.

Ud over investeringstilsagn over for fonde har Vækstfonden 
pr. 31. december 2011 indgået kautionsforpligtelser, hvor de 
forventede fremtidige tabsudbetalinger pr. 31. december 2011 
udgjorde 270,8 mio. kr. (31. december 2010: 151,1 mio. kr.).

Herudover har Vækstfonden afgivet tilsagn om investeringer 
til porteføljevirksomheder og Vækstlån for i alt 55,1 mio. kr. 
(31. december 2010: 61,4 mio. kr.).

Vækstfondens likvide beholdninger udgjorde pr. 31. decem-
ber 2011 905,5 mio. kr. (31. december 2010: 905,9 mio. kr.) 
inkl. obligationsbeholdningen.   

Vækstfondens likviditetsberedskab anses derfor som 
værende tilstrækkeligt til såvel på kort som på lang sigt at 
honorere fondens forpligtelser, i takt med at disse forfalder. 

USIKKERHEDSFAKTORER

Opgørelsen af en række væsentlige resultat- og balance-
poster samt forventningerne til udviklingen i Vækstfondens 
likviditet- og kapitalberedskab på kort sigt og lang sigt, er 
forbundet med en række usikkerhedsfaktorer, hvoraf de 
betydeligste nævnes nedenfor. Disse usikkerhedsfaktorer 
påvirker en række af de regnskabsmæssige vurderinger og 
skøn, som ledelsen foretager ved regnskabsafl æggelsen, 
jf. uddybende beskrivelse i afsnittet Ledelsens væsentlige 
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regnskabsmæssige skøn og vurderinger under Anvendt 
regnskabspraksis.

De økonomiske konjunkturer synes at have stabiliseret sig 
med mulighed for en tiltagende vækst fra et lavt niveau. 
Den europæiske gældskrise er dog fortsat en udfordring, 
som medfører begrænsede muligheder for virksomheder 
og banker for at opnå den ønskede fi nansiering. Exittids-
punktet for unoterede vækstvirksomheder er under de 
nuværende markedsbetingelser vanskelige at forudsige. 
Yderligere udskydelser i forhold til de nuværende forvent-
ninger kan medføre behov for yderligere kapital i porteføl-
jevirksomhederne, hvilket kan få indfl ydelse på værdian-
sættelsen af selskaberne. 

Der er derfor knyttet usikkerhed til særligt værdiansættel-
sen af Vækstfondens unoterede investeringer i porteføl-
jevirksomheder og fonde. Dette har betydning for såvel 
årets resultat som for likviditeten, som er afhængig af 
tidspunkt, størrelse og sammensætning af salgsprovenu 
for de fremtidige tilbageløb, som Vækstfonden forventer 
at opnå.

Vækstkaution-aktiviteterne er udvidet betragteligt i løbet 
af 2011, og omfanget af forpligtelser og de potentielle 
tab er forøget tilsvarende. Vækstkautioner ydes bredt til 
mindre danske virksomheder inden for alle erhverv, og den 
generelle konjunkturudvikling kan få indfl ydelse på, om de 
foretagne hensættelser vedr. dette forretningsområde er 
tilstrækkelige.

HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS 

AFSLUTNING

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hæn-
delser, som har betydning for bedømmelsen af Vækstfon-
dens fi nansielle stilling. 
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BESTYRELSE OG DIREKTION

Ole Krog

Tidligere adm. direktør i • 

HTS Arbejdsgiverforenin-

gen og – efter sammenlæg-

ningen af HTS – vicead-

ministrerende direktør i DI 

(2005-2011). 

Tidligere formand for • 

JØP og næstformand i 

PensionDanmark samt 

adm. direktør i Danmarks 

Apotekerforening og direk-

tør i DA. 

Fuldmægtig i Københavns • 

Amt, Indenrigsministeriet 

og Finansministeriet.

Kirsten Drejer

Medstifter og adm. direktør • 

i biotekvirksomheden 

Symphogen

Medlem af Højteknologi-• 

fondens bestyrelse. 

Medlem af Det Farmaceu-• 

tiske Fakultets Advisory 

Board og Akademiet for de 

Tekniske Videnskaber

Tidligere bestyrelsesmed-• 

lem i Danisco og Bioneer.

Christian Motzfeldt

Direktør i Vækstfonden • 

siden 2001. 

Tidligere afdelingschef i • 

Erhvervsministeriet og kon-

torchef i Danske Bank

Tidligere arbejdet som nati-• 

onal ekspert i EU-Kommis-

sionen og været økonom i 

Danmarks Nationalbank.
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Lars Mikkelgaard-Jensen

Adm. direktør i IBM • 

Danmark.  

Medlem af hovedbestyrelse • 

og erhvervspolitisk udvalg  

i DI. 

Formand i Dansk Design • 

Center. 

Formand i Rådet for • 

Teknologi og Innovation 

2005-2011.

Birgitte Hansen

Medejer af og direktør i • 

konsulentvirksomheden 

Slotsholm. 

Tidligere socialdirektør i • 

Brøndby Kommune. 

Tidligere kontorchef for • 

arbejdsmarkeds- og 

socialområdet i Finansmi-

nisteriet. 

Tidligere medlem af • 

Arbejdsmarkedskommis-

sionen, der blev nedsat i 

2007, og af Velfærdskom-

missionen, der blev nedsat 

i 2003. 

Anders Thoustrup

Formand for bestyrelsen i • 

Sydbank. 

Bestyrelsesformand i • 

Randers Investeringssel-

skab. 

Medstifter af elektronik-• 

virksomheden Thoustrup & 

Overgaard. 

Medejer af og aktiv besty-• 

relsesformand i maskinfa-

brikken Fornax. 

Carsten Koch,

bestyrelsesformand

Adm. direktør i Lønmod-• 

tagernes Dyrtidsfond indtil 

2011. 

Tidligere adm. direktør i • 

Danske Invest. 

Skatte- og sundhedsmini-• 

ster fra 1994 til 2000.

Formand for bestyrelserne • 

i Udviklingsselskabet By & 

Havn, Københavns Havns 

Pensionskasse, FredericiaC 

Arealudviklingsselskab og 

Forca samt formand for 

Beskæftigelsesrådet. 
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato afl agt og godkendt årsrapporten for regn-

skabsåret 1. januar-31. december 2011 for Vækstfonden.

Årsrapporten afl ægges i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfon-

dens særlige karakter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af Vækstfondens aktiver og passiver, fi nansielle stil-

ling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Vækstfondens 

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 

2010-31. december 2011. Samtidig er det vores opfattelse, at 

ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 

de forhold, beretningen omhandler.

 

Hellerup, 18. april 2012

Direktion

Christian Motzfeldt

Bestyrelse

Carsten Koch

Kirsten Drejer 

Birgitte Hansen 

Ole Krog

Lars Mikkelgaard-Jensen

Anders Thoustrup 

PÅTEGNINGER

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 

Til erhvervs- og vækstministeren

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vækstfonden for pe-
rioden 1. januar-31. december 2011, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet 
er udarbejdet efter bestemmelserne i lov om Vækstfonden 
og årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge 
af Vækstfondens særlige karakter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
bestemmelserne i lov om Vækstfonden og årsregnskabslo-
ven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens 
særlige karakter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg 
og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis 
og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 
efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der 
er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-
bet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen 
i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 
og god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven. Dette 
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
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En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for 
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregn-
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejl-
information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for Vækstfondens 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bil-
lede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke at 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af Vækstfondens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering 
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 
samlede præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er 
etableret forretningsgange og interne kontroller, der un-
derstøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregn-
skabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisen-
de billede af Vækstfondens aktiver, passiver og fi nansielle 
stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Vækst-
fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar-31. december 2011 i overensstemmelse med 
bestemmelserne i lov om Vækstfonden og årsregnskabs-
loven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfon-
dens særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, 
at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger 
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er 
på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet.

København, 18. april 2012

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jens Sejer Pedersen, statsautoriseret revisor
Per Rolf Larssen, statsautoriseret revisor

Rigsrevisionen

Annie Nørskov, rigsrevisor
Tina Mollerup Laigaard, kontorchef
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Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med bestem-
melserne i lov om Vækstfonden samt bestemmelserne 
i årsregnskabsloven for virksomheder af Vækstfondens 
størrelse (klasse C) med de tilpasninger, der er en følge af 
Vækstfondens særlige karakter.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da der alene er 
mindre præsentationsmæssige forskelle mellem et kon-
cernregnskab og det udarbejdede regnskab. Koncernregn-
skabet vurderes ikke at bidrage yderligere til regnskabs-
læserens forståelse af Vækstfondens aktiver, passiver 
og fi nansielle stilling samt resultatet af Vækstfondens 
aktiviteter og pengestrømme.

Vækstfondens regnskabspraksis er uændret i forhold til 
tidligere år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilfl yde Vækstfonden, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå Vækstfon-
den, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved 
indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevin-
ster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 
afl ægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksiste-
rede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de 
indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af fi nan-
sielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller 
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 
skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultat-
opgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

LEDELSENS VÆSENTLIGSTE REGNSKABSMÆS-

SIGE SKØN OG VURDERINGER

I overensstemmelse med lovgivningen udarbejdes 
årsregnskabet ud fra visse særlige forudsætninger, der 
medfører brug af regnskabsmæssige skøn og vurderinger. 
Disse foretages af Vækstfondens ledelse i overensstem-
melse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske 
erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som 
forsvarlige og realistiske.

De områder, som indebærer en høj grad af kompleksitet, 
eller hvor skøn og vurderinger er væsentlige, er følgende:

Værdiansættelsen af kapitalandele i fonde, som er • 
baseret på en vurdering af regnskabsafl æggelsen 
for disse fonde. Denne indebærer samme skøn som 
nævnt nedenfor i relation til egenkapitalindskud samt 
lån til porteføljevirksomheder.
Egenkapitalindskud samt lån til porteføljevirksom-• 
heder, hvor der er væsentlige skøn forbundet med 
måling af dagsværdierne, herunder af de underlig-
gende porteføljevirksomheder, der er investeret i, 
hvis værdier i overvejende grad består af immaterielle 
værdier, og som kræver fortsat tilførsel af kapital. 
Ledelsen har ved målingen af værdien af disse inve-
steringer foretaget skøn over porteføljeselskabernes 
udviklingsstadie og forventede fremtidige udvikling, 
fortsatte fi nansieringsbehov og kommercialiserings-
muligheder.
Vækstkautioner, hvor der er væsentlige skøn for-• 
bundet med beregningen af sandsynligheden for, 
at kautionerne bliver udbetalt, og dermed med den 
tabshensættelse, som er foretaget. 
Vækstlån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med • 
vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige 
betalinger modtages.
Forventningerne til udviklingen i Vækstfondens likvi-• 
ditets- og kapitalberedskab.
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RESULTATOPGØRELSE

Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indreg-
nes i resultatopgørelsen. Herudover indeholder posten 
kurtage i forbindelse med køb og salg af obligationer og 
modtaget udbytte. Der er foretaget periodisering af rente-
indtægter af obligationer, bankindestående og udlån.

Posten indeholder endvidere renteomkostninger i relation 
til optagelse af kortvarige banklån mod sikkerhed i obliga-
tioner indgået i form af repo-forretninger (salg af obligatio-
ner, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagekøb).

Resultat, Vækstlån

Tilskuddet fra staten indregnes som en hensat forpligtelse 
til dækning af tab på ordningen. Tab herudover vil blive 
indregnet i resultatopgørelsen. Nedskrivningen af værdien 
af vækstlånene sker løbende efter en vurdering af tabsrisi-
koen for det enkelte lån og for porteføljen som helhed.

Stiftelsesprovisioner ved udstedelse af lån indregnes i 
resultatopgørelsen på tidspunktet for udstedelse af lånet.

Vækstlån forrentes med en fast rente, som tilskrives 
lånet (oprullende rente). Lånet samt de tilskrevne renter 
forfalder til fuld betaling 8 år efter udstedelse af lånet, 
men låntager er berettiget til at indfri lånet helt eller 
delvist på et tidligere tidspunkt. Renteindtægter periodise-
res over perioden og indtægtsføres under hensyntagen til 
de forventede fremtidige indbetalinger. Der foretages en 
vurdering såvel for samtlige vækstlån som for indbetalin-
ger på enkeltlån. 

Præmieindtægter

Der er foretaget periodisering af præmieindtægter vedr. 
Vækstkaution, Kom-i-gang-lån samt garantier til udvik-
lingsselskaber.

Tilskud til netværksaktiviteter

Tilskud til netværksaktiviteter indregnes i resultatopgørel-
sen, i takt med at disse afholdes.

Tilskud fra staten

Tilskud fra staten til understøttelse af Vækstfondens inve-
steringsaktiviteter indregnes under grundkapital i egenka-
pitalen i det år, hvori tilskuddet modtages.

Tilskud fra staten bestemt til refusion af omkostninger 
afl edt af udøvelsen af den tilskudsbestemte aktivitet 
indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den tilskuds-
bestemte aktivitet gennemføres.

Tilskud, som er gjort betingede, indregnes som hensatte 
forpligtelser, indtil betingelserne er opfyldt.

Tab og hensættelser på Vækstkautioner

Vækstfonden vurderer løbende tabsudviklingen for 
Vækstkaution-ordningen med henblik på fastlæggelse af 
det generelle fremtidige hensættelsesniveau.

Refusioner og honorarer

Refusioner og honorarer omfatter refusion af admini-
strationsomkostninger i relation til kautionsordningerne, 
forvaltningshonorarer i relation til forvaltning af eksterne 
fonde, herunder Dansk Vækstkapital, samt refusion af 
omkostninger til Proof-of-Business-ordningen (netværks-
aktiviteter). Indtægterne periodiseres.

BALANCE

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-
ger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede 
brugstid, som udgør fem år.

Materielle anlægsaktiver: Indretning af lejede lokaler må-
les til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugs-
tid, som udgør mellem tre og otte år. Øvrige materielle 
anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumu-
lerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over 
den forventede brugstid. Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar afskrives over tre til fem år.
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Nyanskaffelser med en værdi under 25.000 inkl. moms 
indregnes fuldt ud i anskaffelsesåret under administrati-
onsomkostninger i resultatopgørelsen.

Kapitalandele i fonde

Kapitalandele i fonde, der alle er unoterede, måles til 
Vækstfondens andel af fondenes dagsværdi. Ved opgørel-
sen af fondenes dagsværdi er International Private Equity 
and Venture Capital Valuation Guidelines’ (IPEV) principper 
for værdiansættelse anvendt for porteføljeinvesteringerne, 
jf. uddybende omtale under afsnittet egenkapitalindskud. 
Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapitalindskud

Egenkapitalindskud består af kapitalandele i primært 
unoterede virksomheder. Kapitalandelene i unoterede virk-
somheder måles til dagsværdi på grundlag af IPEV’s prin-
cipper, som gennemgås i hovedtræk herunder. Unoterede 
egenkapitalindskud måles med udgangspunkt i kostpris 
ekskl. direkte afholdte omkostninger reguleret for op- og 
nedskrivninger. Kostprisen omfatter de ved kapitalteg-
ningen indskudte beløb. Ved konvertering af lån opgøres 
kostprisen til værdien af den konverterede fordring på kon-
verteringstidspunktet. Opskrivninger foretages, hvor der 
er konstateret en højere reel markedskurs. Nedskrivninger 
foretages, hvor forventningerne har ændret sig negativt, 
og ændringerne ikke kan antages at være forbigående.

Børsnoterede aktier måles med udgangspunkt i børskur-
sen ved regnskabsperiodens udløb.

Op- og nedskrivninger samt realiserede gevinster og tab 
indregnes i resultatopgørelsen. 

Udlån og Vækstlån

Udlån indregnes under fi nansielle anlægsaktiver til nomi-
nelle værdier med fradrag af konstaterede tab og hen-
sættelser til imødegåelse af tab. Nedskrivning foretages 
på såvel individuelt niveau som på porteføljeniveau. Der 
nedskrives til tab på individuelt niveau, såfremt der kan 
ske identifi kation heraf, baseret på en vurdering af virk-
somhedernes bæredygtighed i såvel teknisk som markeds-
mæssig henseende og en samlet vurdering af den enkelte 
virksomheds økonomiske og ledelsesmæssige formåen. 
Nedskrivning på porteføljeniveau foretages, når der ikke er 

nedskrevet individuelt, men hvor der ud fra Vækstfondens 
generelle kendskab til sådanne udlån er en forventning om 
tab.

Værdipapirer, obligationer

Obligationer måles til dagsværdi, der opgøres ud fra 
den noterede markedskurs ved regnskabsårets udgang. 
Obligationer, der er udtrukket i umiddelbar forlængelse af 
regnskabsårets afslutning, optages til kurs 100.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, 
omfatter afholdte omkostninger vedr. efterfølgende regn-
skabsår. 

Garantiforpligtelser over for udviklingsselskaber

Forventede tab på den samlede overtagne garantiforplig-
telse over for udviklingsselskaber indregnes under hen-
satte forpligtelser med fradrag af udbetalte garantibeløb. 
Den hensatte forpligtelse blev, da Vækstfonden overtog 
administrationen af garantiordningen, oprindelig etableret 
via egenkapitalen. Som følge heraf sker eventuel tilbage-
førsel af forpligtelsen ligeledes via egenkapitalen.

Ordningen ophørte i 2011, i forbindelse med at de sidste 
garantier udløb.

Tilsagnsforpligtelser

Tilsagnsforpligtelser, der er reduceret for hensættelser til 
imødegåelse af forventede tab, optages uden for balancen 
under andre forpligtelser.

Hensatte forpligtelser til tab vedr. tilsagnsforpligtelser for 
udlån og egenkapitalindskud, som endnu ikke er udbetalt, 
opføres som hensatte forpligtelser.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger, indregnet under forpligtelser, 
omfatter modtagne betalinger vedr. indtægter i de efter-
følgende regnskabsår.

Omregning af valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed 
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valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes 
til balancedagens valutakurs.

Salgs- og tilbagekøbsforretninger vedr. obligationer

Solgte obligationer, hvor der samtidig er indgået aftale 
om tilbagekøb (repo-forretning) med en bank, indregnes i 
balancen, som om værdipapiret fortsat var i behold. Det 
modtagne beløb opføres som gæld til banker, og forskel 
mellem købs- og salgskurs indregnes som renteudgifter i 
resultatopgørelsen.

Værdipapirer som indgår i repo-forretninger behandles 
som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtigelser. 
Afkastet af værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen.

Skat

Fonden er friholdt for skattepligt. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året 
opdelt på drifts- og kautionsaktivitet, investeringsaktivitet 
og fi nansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt 
virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra drifts- og kautionsaktivitet

Pengestrømme fra drifts- og kautionsaktivitet omfatter 
udbetalinger vedr. drift og administration, herunder også 
pengestrømme fra investeringer i immaterielle og materi-
elle driftsrelaterede anlægsaktiver. 

Endvidere omfatter posten afkast af Vækstfondens pas-
sive investeringer i obligationsformuen, som er en del af 
fondens likviditetsmæssige beredskab, samt indbetalinger 
fra udbytte og aktiesalg i relation til medarbejderaktieaf-
giftsordningen.

Herudover indgår pengestrømme fra kautionsaktivitet 
bestående af præmieindbetalinger, tabsudbetalinger 
på nødlidende kautioner samt eventuelle efterfølgende 
indbetalinger fra realiserede sikkerheder. Indbetalinger fra 
staten i form af omkostningsrefusioner samt tabsdækning 
vedr. Vækstkautioner og Kom-i-gang-lån indgår ligeledes 
og præsenteres i separat linje.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pen-
gestrømme fra køb og salg af fi nansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteten omfatter 
indbetalinger fra staten i form af indskud i relation til 
investeringsaktiviteter samt optagelse af langfristede lån i 
relation til fi nansiering af indskud i Dansk Vækstkapital.
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RESULTATOPGØRELSE 201 1, MIO. KR.

Note     2011           2010

1 Afkast af obligationer m.v.    20,9   28,8 

   

9 Resultat, kapitalandele i fonde    -277,0   308,6 

   

 Resultat, Vækstlån     0,2   -   
   
 Udbytte af kapitalandele, egenkapitalindskud    0,2   -   
2 Værdiregulering af kapitalandele, egenkapitalindskud   10,2   9,8 
 Renteindtægter, udlån     5,0   5,2 
3 Tab og hensættelser på udlån     12,3   -15,2 
 Resultat, egenkapitalindskud samt lån     27,7   -0,2 

   
 Præmier, Vækstkaution     29,4   13,2 
 Præmier, Kom-i-gang-lån     1,3   1,2
4 Tab og hensættelser på Vækstkaution     -3,5   5,3 
 Resultat, Vækstkaution     27,2   19,7  
   
 Tilskud til netværksaktiviteter     -5,6   -5,7

 Resultat, fi nansielle poster i alt     -206,6   351,2 
   
5 Refusioner og honorarer     33,5   26,0 
   
6 Vederlag og gager     -48,0   -41,6 
7 Øvrige administrationsomkostninger     -23,0   -21,5 
8 Afskrivninger      -2,8   -2,5 
 Administrationsomkostninger     -73,8   -65,6

   
 Nettoadministrationsomkostninger     -40,3   -39,6

   

 Årets resultat     -246,9   311,6

   
   
 Resultatdisponering, overført til overført resultat    -246,9   311,6 
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BALANCE – AKTIVER PR. 31. DECEMBER, MIO. KR.

Note     2011           2010

 Anlægsaktiver   
8 Immaterielle anlægsaktiver  
 Software      1,1   2,2 
 Immaterielle anlægsaktiver i alt     1,1   2,2 
   
8 Materielle anlægsaktiver   
 Indretning af lejede lokaler      0,8   0,2 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     1,9   1,4 
 Materielle anlægsaktiver i alt     2,7   1,6 

    
 Finansielle anlægsaktiver    

9 Kapitalandele i fonde     2.197,1   2.221,1 
10 Egenkapitalindskud     306,8   220,6 
11 Udlån     61,0   48,1 
11 Vækstlån     16,6   -   
 Finansielle anlægsaktiver i alt      2.581,5   2.489,8 

 Anlægsaktiver i alt     2.585,3   2.493,6 

   
 Omsætningsaktiver   
 Tilgodehavende obligationsrenter     8,6   12,9 
13 Andre tilgodehavender     15,6   32,0 
 Periodeafgrænsningsposter     1,4   1,0 
 Omsætningsaktiver i alt     25,6   45,9 

   
12 Værdipapirer, obligationer     918,8   913,2 

   

25 Likvide beholdninger     81,7   0,3 

   
      

 Aktiver i alt      3.611,4   3.453,0



                                           45           

BALANCE – PASSIVER PR. 31. DECEMBER, MIO. KR.

Note     2011           2010

 Egenkapital   
 Grundkapital      2.672,9   2.425,5 
 Overført resultat     63,8   311,1 
 Egenkapital i alt      2.736,7   2.736,6 

   
 Hensatte forpligtelser   
16 Garantiforpligtelser over for udviklingsselskaber    -     5,8 
18 Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. nye fonde    33,8   274,8 
19 Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. Vækstkaution   247,7   182,2 
17 Hensættelser til tab vedr. Vækstkaution     270,8   151,1 
 Indskud fra staten vedr. Vækstlån     125,0   -   
 Hensatte forpligtelser i alt     677,3   613,9 

   
 Gældsforpligtelser   
25 Bankgæld     95,0   7,6 
 Modtagne forudbetalinger     36,8   21,6 
20 Tabsdækning fra staten vedr. Kom-i-gang-lån    48,5   57,1 
 Anden gæld     17,1   16,2 
 Gældsforpligtelser i alt      197,4   102,5 
   
       
  
 Passiver i alt      3.611,4   3.453,0 
   
 
  
 Andre forpligtelser og øvrige noter   
14 Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde 
 (heraf Dansk Vækstkapital K/S 3.590,2 mio. kr.)    4.991,6   1.031,8 
16 Garantiforpligtelser over for udviklingsselskaber    -     1,2 
15 Tilsagnsforpligtelser, udlån og egenkapitalindskud     44,0   61,4 
15 Tilsagnsforpligtelser, Vækstlån     11,1   -   
17 Kautionsforpligtelser efter hensættelse til tab    1.456,6   909,6 
22 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser   
23 Nærtstående parter      
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    Grundkapital       Overført resultat I alt

Pr. 1. januar 2010    2.178,4  -0,5  2.177,9
Indskud fra staten, Proof-of-Business    21,9  -  21,9
Indskud under erhvervspakken, etablering af 
fonden SEED Capital Denmark II K/S    225,2  -  225,2
Overført resultat     -  311,6  311,6

Pr. 31. december 2010    2.425,5  311,1  2.736,6
     
Indskud fra staten, Proof-of-Business    20,4  -  20,4
Indskud vedr. etablering af investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital   77,0  -  77,0

Indskud under erhvervspakken, etablering af fonden NCP-IVS Fund III K/S   150,0 -  150,0
Regulering af garantiforpligtelser over for udviklingsselskaber   -  -0,4  -0,4
Overført resultat     -  -246,9  -246,9

Pr. 31. december 2011    2.672,9  63,8  2.736,7

Af lov om Vækstfonden fremgår, at bestyrelsen i forvaltningen af Vækstfondens midler skal sigte mod, at egenkapitalen 
mindst udgør 1,7 mia. kr.     
     
     
 Specifi kation af bevægelser på grundkapitalen de seneste 5 år, mio. kr.    
    
  2011  2010  2009  2008  2007 
     
 Grundkapital, primo   2.425,5  2.178,4  2.142,0  2.107,0  2.072,0
 Indskud    247,4  247,1  36,4  35,0  35,0

 Grundkapital, ultimo   2.672,9  2.425,5  2.178,4  2.142,0  2.107,0
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Note     2011           2010

 Drifts- og kautionsaktivitet   
 Pengestrømme fra drift og administration     -62,0   -62,3 
 Renteindbetalinger o.l.     24,1   13,2 
 Udbytte og aktiesalg, medarbejderaktieafgiftsordningen    -     44,9 
   
 Refusion og tabsdækning fra staten vedr. kautionsordninger    239,6   173,6 
24 Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto    -10,7   -7,1 
 Pengestrømme fra drifts- og kautionsaktivitet    191,0   162,3 

   
 Investeringsaktivitet   
 Investeringer i fonde     -288,0   -259,5 
 Tilbagebetalinger fra fonde     35,0   49,6 
   
 Udbetalinger af Vækstlån     -16,6   -   
 Tabsdækning fra staten vedr. Vækstlån     125,0   -   
   
 Investeringer i porteføljeselskaber     -101,0   -98,4 
 Tilbagebetalinger fra porteføljeselskaber     47,9   142,9 
  Pengestrømme fra investeringsaktivitet     -197,8   -165,4 
   
 Finansieringsaktivitet   
 Tilbagebetaling af indskud fra staten, nye fonde under erhvervspakken   -91,0   -   
 Indskud fra staten, Proof-of-Business, Vestdansk Vækstkapital   97,4   21,9 
 Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet     6,4   21,9 
   
 Ændring i likvider     -0,4   18,8 
   
 Likvider og obligationsbeholdning, primo     905,9   887,1
   
25 Likvider og obligationsbeholdning, ultimo     905,5   905,9 
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     2011           2010

  
Note 1. Afkast af obligationer m.v.     
   
Afkast, obligationer     19,9   21,6 
Renteindtægter, bankindestående m.v.     0,3   1,4 
Udbytte, deponerede aktier, medarbejderaktieafgiftsordningen    -     1,3 
Værdiregulering, aktier under medarbejderaktieafgiftsordningen    -     4,3 
Kursregulering, beholdning af aktier      1,0   0,2 
Renteindtægter m.m.     21,2   28,8 

     
Renteomkosninger, repo-lån     -0,1  -
Renteudgifter, øvrige     -0,2  -
Renteomkostninger m.m.     -0,3  -

I alt      20,9   28,8 
     

Note 2. Værdiregulering af kapitalandele, egenkapitalindskud     

Opskrivninger      39,9  6,9
Nedskrivninger      -33,6  -36,2
Realiseret tab/gevinst      3,9  39,1

I alt      10,2  9,8

     

Note 3. Tab og hensættelser på udlån     

Konstaterede tab/realiserede gevinster, netto     -0,7  -0,7
Indgået på tidligere af- og nedskrevne fordringer     0,5  0,5
Regulering af hensættelser til tab      11,1  -17,2
Resultat, overtagne rettigheder samt royalties     1,4  2,1

I alt      12,3  -15,2

     

Note 4. Tab og hensættelser på Vækstkaution     

Statsrefusion til dækning af tab     150,7  96,0
Konstaterede tab     -53,8  -32,6
Indgået på tidligere afskrevne fordringer     19,3  6,8
Regulering af hensættelser til tab     -119,7  -64,9

I alt      -3,5  5,3

 

Note 5. Refusioner og honorarer     

Statsrefusion, administrationsomkostninger, Vækstkaution     17,2  18,4
Administrationshonorar, Dansk Vækstkapital K/S     7,2  -
Statsrefusion, administrationsomkostninger, Proof-of-Business    5,0  5,0
Statsrefusion, administrationsomkostninger, askesky (regulering)    -0,3  0,9
Øvrige administrations- og bestyrelseshonorarer     4,4  1,7

I alt      33,5  26,0
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Note 6. Vederlag og gager     

   

  Bestyrelse Direktion Personale 2011 2010

 
 Vederlag og gager m.v. *) 1,0  2,4  44,2  47,6  41,3
 Social sikring  -  -  0,4  0,4  0,3

 I alt   1,0  2,4  44,6  48,0  41,6

*) I vederlag og gager m.v. til bestyrelse og direktion indgår afsat forpligtelse til fratrædelsesordning. Ud over det anførte 
vederlag har direktøren fri bil og telefon.
     
Vækstfonden har i 2011 i gennemsnit beskæftiget 58 medarbejdere mod 48 i 2010.     
 
     
Note 7. Revisionshonorarer     
     2011 2010

 Deloitte     

 Lovpligtig revision     0,5  0,5
 Skattemæssig assistance     -  0,1
 Andre ydelser      0,1  -
 Deloitte i alt      0,6  0,6

     
 Rigsrevisionen     
 Lovpligtig revision     0,2  0,2
 Rigsrevisionen i alt     0,2  0,2

 I alt       0,8  0,8

    
Note 8. Immaterielle og materielle anlægsaktiver og afskrivninger     
 
   Drifts-

       materiel og     Indretning af

  Software               inventar            lejede lokaler 2011 2010

   
Anskaffelsessum, primo  7,9  3,1  2,0  13,0  16,4
Tilgang   0,7  1,3  0,8  2,8  1,1
Afgang   -  -0,4  -  -0,4  -4,6
Anskaffelsessum, ultimo  8,6  3,9  2,8  15,4  12,9

     
Afskrivninger, primo  5,7  1,7  1,8  9,1  10,9
Årets afskrivninger  1,8  0,8  0,2  2,8  2,5
Af- og nedskrivninger, afgang  -  -0,4  -  -0,4  -4,3
Afskrivninger, ultimo   7,4  2,0  2,0  11,5  9,1

Bogført værdi, ultimo  1,1  1,9  0,8  3,8  3,8

Afskrives over           3-5 år  3-5 år              3-8 år 
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Note 9. Kapitalandele i fonde     

     2011 2010

Anskaffelsessum, primo     2.961,3  2.701,8
Tilgang       288,0  259,5
Afgang      -2,6  -
Anskaffelsessum, ultimo     3.246,7  2.961,3

     
Tilbageløb, primo     -407,4  -358,1
Årets tilbageløb     -35,0  -49,3
Afgang      4,4  -
Tilbageløb, ultimo     -438,0  -407,4

Nettoanskaffelsessum     2.808,7  2.553,9

     
Værdiregulering, primo     -332,8  -641,4
Årets resultat      -277,0  308,6
Afgang      -1,8  -
Værdiregulering, ultimo      -611,6  -332,8

Bogført værdi, ultimo     2.197,1  2.221,1

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb / anskaffelsessum)     0,81  0,89
     
Navn     Hjemsted Ejerandel 

      i pct.

Accelerace Invest K/S    København 66,7
Accelerace Invest Management ApS    København 66,7
Portefølje fra Dansk Innovationsinvestering P/S a)    København 100,0
Dansk Vækstkapital K/S    Gentofte 75,0
Erhvervsinvest K/S    København 22,0
Erhvervsinvest II K/S    København 10,9
Erhvervsinvest Management A/S    København 25,0
European Investment Fund    Luxembourg 0,0
INCUBA Venture I K/S    Gentofte 25,4
Industri Invest Syd A/S    Kolding 20,0
IVS Fund II K/S     Lyngby-Taarbæk 62,3
Merlin Biosciences Fund III L.P.    London 8,6
NCP-IVS Fund III K/S    Lyngby-Taarbæk 46,6
P/S New Energy Solutions     København 13,0
Nordic Biotech K/S    København 13,1
Nordic Biotech Opportunity Fund K/S    København 18,5
Nordic Biotech Venture Fund II K/S    København 24,5
Nordic Venture Partners II K/S    København 12,9
Northzone IV K/S    Gentofte 12,8
SEED Capital Denmark K/S    Lyngby-Taarbæk 30,1
SEED Capital Denmark II K/S    Lyngby-Taarbæk 33,0
Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S    København 100,0
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S    København 44,5
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S    København 22,7
Sunstone Technology Ventures Fund I K/S    København 100,0
Sunstone Technology Ventures Fund II K/S    København 42,0
Sunstone Technology Ventures Fund III K/S    København 24,0
Syddansk Kapital K/S    Gentofte 37,5
Vækst-Invest Nordjylland A/S    Aalborg 26,4
a) Dansk Innovationsinvestering er opløst pr. 5. maj 2011, og ejerandele i porteføljeselskaber er udloddet til investorerne. 

Vækstfonden har bestemmende indfl ydelse i Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og Sunstone Technology Ventures 
Fund I K/S. I øvrige fonde opnår Vækstfonden i henhold til aftalegrundlaget ikke bestemmende indfl ydelse.
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Note 10. Egenkapitalindskud     
     2011 2010

Anskaffelsessum, primo     312,5  349,8
Tilgang      79,1  72,2
Tilgang konverteret fra udlån     13,3  8,0
Afgang      -82,6  -117,5
Anskaffelsessum, ultimo     322,4  312,5

     
Op- og nedskrivninger, primo     -91,9  -63,5
Årets op- og nedskrivninger      6,6  -19,9
Afgang      69,7  -8,5
Op- og nedskrivninger, ultimo     -15,6  -91,9

Bogført værdi, ultimo     306,8  220,6

Vækstfonden har bestemmende indfl ydelse i Medical Insight A/S med hjemsted i København. Egenkapitalindskuddene 
medfører herudover ikke, at Vækstfonden opnår bestemmende indfl ydelse.
    
     
Note 11. Udlån og Vækstlån     
   Vækstlån Udlån 2011 2010

Tilgodehavender i alt, primo   -  80,1  80,1  90,7
Udbetalinger    16,6  26,8  43,5  26,3
Tilbagebetalinger   -  -11,5  -11,5  -14,4
Konstaterede tab samt regulering af tidligere 
nedskrevne fordringer   -  -18,6  -18,6  -19,6
Påløbne renter    0,2  5,0  5,2  5,1
Lån konverteret til egenkapitalindskud   -  -13,3  -13,3  -8,0
Tilgodehavender i alt, ultimo   16,8  68,6  85,4  80,1

     
Nedskrivninger i alt, primo   -  -32,0  -32,0  -33,3
Værdireguleringer   -0,2  11,1  10,9  -15,1
Anden afgang    -  13,4  13,4  16,4
Nedskrivninger i alt, ultimo   -0,2  -7,5  -7,7  -32,0

I alt    16,6  61,0  77,7  48,1

     

Note 12. Værdipapirer, obligationer     

   Anskaffelses- Værdi-  

   værdi regulering 2011 2010

Løbetid på mindre end 2 år   426,9  -0,8  426,0  561,3
Løbetid på mere end 2 år   488,9  3,9  492,8  351,9

Værdipapirbeholdning i alt   915,7  3,1  918,8  913,2

Porteføljen består af danske realkreditobligationer. 

Porteføljens samlede vægtede korrigerede varighed udgjorde pr. 31. december 2011 0,87 (31. december 2010: 1,06).
     
Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repo-forretninger i forbindelse med den 
kortsigtede likviditetsstyring. 
     
Pr. 31. december 2011 omfattede obligationsbeholdningen obligationer med en bogført værdi på 95,2 mio. kr., som lå til 
sikkerhed for repo-forretninger.
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Note 13. Andre tilgodehavender

     

Varighed     2011 2010

Tilgodehavende vedr. salg af porteføljeselskaber     13,1  30,7
Øvrige tilgodehavender     2,5  1,3

I alt      15,6  32,0

     

Note 14. Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde     

     2011 2010

Igangværende tilsagn, primo     3.993,1  3.739,9
Årets tilgang, forhøjelse af tilsagn til eksisterende fonde     205,0  28,9
Årets tilgang, tilsagn til nye fonde     4.040,2  225,3
Årets afgang      -  -1,0
Igangværende tilsagn, ultimo     8.238,3  3.993,1

     
Udbetalt, primo     -2.961,3  -2.701,8
Årets udbetalinger     -288,0  -259,5
Årets afgang      2,6  -
Udbetalt, ultimo     -3.246,7  -2.961,3

Tilsagnsforpligtelser     4.991,6  1.031,8

Tilsagnsforpligtelser består af afgivne tilsagn om indskud af kapital i fonde specifi ceret i note 9. 
     
     
Note 15. Tilsagnsforpligtelser, udlån, egenkapitalindskud og Vækstlån 

    Egenkapital-

  Vækstlån Udlån indskud 2011 2010

Uudnyttede tilsagn, primo  -  0,8  60,6  61,4  24,6
Korrektion til primo  -  -  -  -  19,4
Årets tilsagn   27,7  27,3  86,8  141,8  116,5
Årets udbetalinger  -16,6  -26,8  -79,1  -122,6  -98,4
Årets afslut./konv. tilsagn  -  -0,8  -24,7  -25,5  -0,7

Uudnyttede tilsagn, ultimo  11,1  0,5  43,5  55,1  61,4

Antal virksomheder  6  1  10  17  23

Tilsagnsforpligtelserne består af tilsagn om investeringer i form af egenkapitalindskud, udlån eller Vækstlån afgivet 
over for virksomheder. Disse tilsagn er ofte betingede af opnåelse af målsætninger eller fremskaffelse af anden med-
fi nansiering.
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Note 16. Garantiforpligtelser over for udviklingsselskaber

    

     2011 2010

 
Samlet garantiramme     1.000,0  1.000,0
Udgået garantiramme     -1.000,0  -575,5
Resterende ramme     -  424,5
     
Garantiramme, 10-50 pct. af resterende ramme     -  203,8

     
Udbetalt, primo      -196,8  -196,8
Udbetalt i året       -6,2  -1,9
Udbetalt, ultimo     -203,0  -196,8

     
Bruttogarantiforpligtelser     -  7,0

     
Hensættelsesforpligtelser, primo     5,8  5,8
Udbetalt i året      -6,2  -1,9
Tilbageførsel af tidligere foretagen hensættelse     0,4  -
Hensættelsesforpligtelser, ultimo     -  5,8

Nettogarantiforpligtelser     -  1,2

I henhold til lov om udviklingsselskaber fi k 21 udviklingsselskaber i perioden 1994-1998 en garantiramme på i alt 1 mia. 
kr. til dækning af deres tab på investeringer i SMV’er. Investeringer kunne ske indtil 2004. De første 8 år var garantierne 
på 50 pct. af investeringen, hvorefter de blev nedskrevet med 10 pct. om året og således bortfaldt efter 12 år. 
Vækstfonden overtog statens garantiforpligtelse i 1999. De sidste forpligtelser under denne ordning udløb i 2011.  
       

Note 17. Kautionsforpligtelser     

                           2011                         2010

   Antal Mio. kr. Antal Mio. kr.

   
Aktive kautioner, primo  658  1.107,0  527  718,1 
Regulering til primo  0  1,6  4  3,7 
Periodens tilgang, indgåede kautioner  404  824,7  236  515,8 
Periodens afsluttede kautioner  -130  -159,8  -109  -130,5 
Aktive kautioner, ultimo  932  1.773,6  658  1.107,0 
     
Nedskrivning af kautioner, ultimo    -301,7    -268,3 
     
Aktive kautionsforpligtelser    1.471,9    838,8 

     
Hensættelser til tab på aktive kautioner    -270,8    -151,1 

Aktive kautionspligtelser efter hensættelser til tab  932  1.201,0  658  687,7

Hensættelser til tab i pct. af aktive kautionsforpligtelser   18,4  18,0
     
Afgivne, endnu ikke udnyttede kautionstilsagn     
Afgivne, endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo  126  316,4  119  277,4 
Tabsrefusion, endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo    -60,8    -55,5

Afgivne kautionspligtelser efter hensættelser til tab, i alt 1.058  1.456,6  777  909,6

Aktive kautionsforpligtelser omfatter kautionstilsagn afgivet af Vækstfonden, som er tiltrådt af virksomhederne. De 
forventede tab på aktive kautioner hensættes i balancen. Vækstfonden har endvidere afgivet en række kautionstilsagn, 
som virksomhederne endnu ikke har tiltrådt. Disse indgår under afgivne, endnu ikke udnyttede kautionstilsagn. Tabsre-
fusion, endnu ikke udnyttede tilsagn består af den beregnede potentielle tabsrefusion fra staten vedr. disse tilsagn. 
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Note 18. Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. etablering af nye fonde

     
     2011 2010

Indskud fra staten, primo     274,8  500,0
Tilsagn til fonden SEED Capital Denmark II K/S     -  -225,2
Tilsagn til fonden NCP-IVS Fund III K/S     -150,0  -
Tilbagebetalt til staten      -91,0  -

Indskud fra staten, etablering af nye fonde, ultimo     33,8  274,8

Vækstfonden blev i 2009 tilført 500 mio. kr. under erhvervspakken til etablering af nye venturefonde, og vi har afgivet 
investeringstilsagn over for de to fonde SEED Capital Denmark II K/S samt NCP-IVS Fund III K/S.   
       

Note 19. Oversigt over aktive bevillinger for Vækstkaution

     Forventet

     kautions- 

  I alt Udnyttet Rest- udstedelse af Bevillingens

  modtaget bevilling bevilling restbevilling udløb

20-pct.-portefølje  327,2  -289,9  37,3  191,9  30.06.2012
20-pct.-portefølje  91,0  -  91,0  455,0  30.06.2013

12-pct.-portefølje  75,0  -5,6  69,4  578,0  31.12.2015

Mezzaninportefølje *)  50,0  -  50,0  n/a  31.12.2015

I alt aktive bevillinger  543,2  -295,5  247,7  1.224,9  

*) Mezzaninkaution-ordningen er endnu ikke etableret. Såfremt dette ikke sker, vil de 50,0 mio. kr. blive anvendt til 
øvrige kautionsformål.     
 
     
Note 20. Tabsdækning fra staten vedr. Kom-i-gang-lån    

     2011 2010

Forpligtelse over for pengeinstitutter til dækning af fremtidige tab    37,9  31,7
Uudnyttet bevilling fra staten     10,6  25,4

Tabsdækning vedr. Kom-i-gang-lån     48,5  57,1
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Note 21. Finansielle risici

    

I denne note søges de væsentligste fi nansielle risici kvantifi ceret.     

Likviditetsrisici     
Vækstfondens likviditetsrisici vedrører primært indgåede forpligtelser i relation til investeringstilsagn samt kautionsforplig-
telser. Disse tilsagn er primært af langfristet karakter med en tidshorisont på op til 10 år. Der er betydelig usikkerhed om, 
hvornår de afgivne forpligtelser vil forfalde til betaling, og for kautionernes vedkommende hersker der også stor usikkerhed 
om størrelsen af udbetalingen. De anførte forfaldstidspunkter er baseret på skøn.    
      
Forventet forfaldstidspunkt < 1 år 2-3 år > 4 år 2011 2010

     
Tilsagn, fonde*)  382,4   511,9   496,9   1.391,2   1.032,2 
Tilsagn, direkte investeringer og Vækstlån  55,1   -     -     55,1   61,4 
Tabsudbetalinger, Vækstkaution  66,0   170,0   34,8   270,8   151,1 
Tabsdækning vedr. Kom-i-gang-lån  7,0   23,0   18,5   48,5   57,1 

   510,5  704,9  550,2  1.765,6  1.301,8

*) Tilsagn over for Dansk Vækstkapital K/S fi nansieres via langsigtet låneoptagelse i pensionsinstitutter og er derfor ikke 
medtaget i ovenstående oversigt.     
     
Renterisici     
Vækstfondes renterisici vedrører i al væsentlighed obligationsbeholdningen. De likvide beholdninger i form af indestående 
på løbende bankkonti søges løbende minimeret. 

Vækstfonden anvender repo-forretninger til den kortsigtede likviditetsstyring, men har herudover ingen bankgæld. Repo-
forretningerne har typisk en løbetid på 30 dage.

Den vægtede varighed på obligationsbeholdningen udgjorde 31. december 2011 0,87 (31. december 2010: 1,06). En 
stigning i renteniveauet med 1 pct. ville dermed medføre et kurstab på 8,0 mio. kr. ultimo 2011 (31. december 2010: 
9,1 mio. kr.).     

Den relativt korte vægtede varighed på obligationsbeholdningen betyder, at kurstabet ved en rentestigning på 1 pct. stort 
set vil blive udlignet af det forøgede renteafkast på obligationsbeholdningen på helårsbasis.   
    
Valutarisici     
Vækstfondens aktiviteter fi nder primært sted i Danmark, og kautioner ydes udelukkende i danske kroner. Vores valutarisici 
vedrører derfor i al væsentlighed investeringer i et mindre antal unoterede udenlandske virksomheder foretaget via fonde. 
Der foretages ikke afdækning heraf. 

Kautionsrisici     
Vækstfonden yder kautioner af fi nansiering på op til 25 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder. Staten yder refusion 
til forventede tab på kautionsudstedelsen, som sker i to kategorier med forventede tabsrater på henholdsvis 12 og 20 pct.

Nedenstående tabel viser effekten på resultat og egenkapital, såfremt de forventede tab på kautioner stiger med henholdsvis 
1 og 5 pct.     
     
Kautionsrisici     2011 2010

     
Aktive kautionsforpligtelser     1.471,9   838,8 
Hensættelse til tab på kautionerne     270,8   151,1 
Tabsprocent, gennemsnit    18,4 18,0
Regnskabspåvirkning ved yderligere tab på 1 procentpoint    -14,7 -8,4
Regnskabspåvirkning ved yderligere tab på 5 procentpoint    -73,6 -41,9
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Note 22. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser     

Vækstfondens samlede huslejeforpligtelse udgør 4,3 mio. kr. (31. december 2010: 4,2 mio. kr.), hvoraf 3,6 mio. kr. vedrører 
2012. 

Øvrige leje- og leasingforpligtelser m.v. udgør 1,6 mio. kr. (31. december 2010: 0,7 mio. kr.), hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører 2012. 
   

     

Note 23. Nærtstående parter     

Der er ingen nærtstående parter med bestemmende indfl ydelse på Vækstfonden. 

Vækstfonden har ikke, ud over sædvanligt vederlag for bestyrelses- og direktionsarbejde, jf. note 6, gennemført 
transaktioner med bestyrelse, direktion eller øvrige nærtstående parter i 2010 eller 2011.

Vækstfonden har ejerandele i enkelte fonde og selskaber, hvor Vækstfonden har bestemmende indfl ydelse.

Note 24. Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto     

       2011 2010

Præmieindbetalinger     39,2  28,2
Tabsudbetalinger garantiordninger, netto     -49,9  -36,8
Refusion European Investment Fund, Vækstkaution      -  1,5

I alt        -10,7  -7,1

 
    
Note 25. Likvider og obligationsbeholdning 
    
       2011 2010

Værdipapirer, obligationer     918,8  913,2
Likvide beholdninger     81,7  0,3
Bankgæld, repo-forretning     -95,0  -
Bankgæld, kortfristet kassekredit     -  -7,6

I alt        905,5  905,9

Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repo-forretninger i forbindelse med den 
kortsigtede likviditetsstyring.
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