
                                           1           

ÅRSRAPPORT
2012



  2           

 4 Gode nyheder i et vanskeligt år 

  6 Hovedtal, 5-års-oversigt

 8 Høj aktivitet – presset indtjening

10 Væsentlige nyheder i 2012

12 Begivenheder i porteføljen

14 Vækstfonden kort fortalt

16 Lån og kautioner

22 Investeringer i virksomheder

26 Investeringer i fonde

30 Finansiering med samfundsansvar

32 Risikostyring og videnressourcer

36 Regnskabsberetning

42 Bestyrelse og direktion

44 Påtegninger

46 Anvendt regnskabspraksis  

50 Regnskab og noter  

 

In
dh

ol
d

2012



                                           3           



  4           

GODE 
NYHEDER I ET 
VANSKELIGT ÅR



                                           5           

2012 blev et vanskeligt år med presset indtjening og afkast 
for virksomheder og investorer, hvad de følgende sider 
her i rapporten også viser. Helt uden lyspunkter var året, 
hvor Vækstfonden i det stille fejrede 20-års-jubilæum, dog 
ikke. Især to begivenheder gjorde 2012 til et interessant år i 
Vækstfondens historie.

For første gang indtog Danmark førstepladsen i EVCA’s 
opgørelse over, hvor meget kapital vores ventureinvestorer 
investerer set i forhold til BNP. Den seneste opgørelse viste 
også, at Danmark er det land i Europa, hvor virksomhe-
derne i alt får tilført næstmest venturekapital set i forhold 
til BNP. Kun Sverige overgår os på det punkt. Det er meget 
positivt, at de danske ventureinvestorer er godt rustede til 
at investere både i nye virksomheder og i de eksisterende 
porteføljer. Det har været et fokusområde for Vækstfonden 
siden 2000, og Dansk Vækstkapital vil medvirke til at holde 
investeringsniveauet oppe i de kommende år.

Introduktionen af de nye Vækstlån og lån til grønne investe-
ringer var en anden og lige så betydningsfuld begivenhed. 
Regeringen og forligsparternes initiativer på kreditmarkedet 
vil give virksomhederne adgang til ny finansiering for over 12 
mia. kr. i de kommende år. Den endelige godkendelse af de 
nye lån kom lige før jul, og interessen fra virksomheder og 
banker har været stor lige siden. Produkterne er helt nye i 
Vækstfonden, og i bestyrelsen ser vi meget frem til at følge 
udviklingen i aktiviteten de kommende år. 

Carsten Koch
Bestyrelsesformand for Vækstfonden
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  2012 2011 2010 2009 2008 
 
Hovedtal – aktivitet

Udbetalinger, lån og egenkapitalindskud, direkte  
investeringer, antal virksomheder 30 29 27 23  31
Udbetalinger, lån og egenkapitalindskud,  
direkte investeringer, mio. kr. 98 106 98 81  136
     
Tilsagn, fonde, antal  - 5 1 1  5
Tilsagn, fonde, mio. kr. - 4.245 254 6  122
    – heraf Dansk Vækstkapital K/S  - 3.590 - -  -
Udbetalinger, fonde, mio. kr. 322 288 260 350  457

Udbetalinger, Syndikeringslån, antal virksomheder 11 6 - -  -
Udbetalinger, Syndikeringslån, mio. kr. 49 17 - -  -

Udbetalinger, Ansvarlige lån, antal virksomheder 2 - - -  -
Udbetalinger, Ansvarlige lån, mio. kr. 12 - - -  -
     
Indgåede Kom-i-gang-lån, antal virksomheder 176 167 144 78  118
Indgåede Kom-i-gang-lån, mio. kr.  95 92 82 46  52
     
Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder 301 327 206 47  51
Indgåede Vækstkautioner, mio. kr.  845 825 516 114  94
Afgivne uudnyttede tilsagn om Vækstkautioner,  
antal virksomheder, ultimo  102 106 95 3  1
     
     
      
Hovedtal – finansielle, mio. kr.     

Resultatopgørelse     
Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v. 16 21 29 32  -60
Resultat, kapitalandele i fonde -5 -277 309 -27  -519
Resultat, egenkapitalindskud samt lån -23 28 - -2  -2
Resultat, kautioner  36 27 20 65  12
Nettoadministrationsomkostninger -60 -40 -40 -50  -50
Årets resultat -40 -247 312 13  -684
Resultat ekskl. Dansk Vækstkapital K/S -12 -233 - -  -
     
Balance     
Likvide beholdninger, netto 662 906 914 887  558
Kapitalandele i fonde 2.296 2.197 2.221 1.702  1.493
Egenkapitalindskud 378 307 221 286  170
Udlån til porteføljevirksomheder 61 78 48 58  66
Syndikeringslån 62 17 - -  -
Egenkapital  2.717 2.737 2.737 2.178  2.129
Balancesum 3.965 3.625 3.453 2.986  2.348
     
Tilsagnsforpligtelser, netto 6.638 6.503 2.004 1.523  1.794
      – heraf Dansk Vækstkapital K/S 3.590 3.590 - -  -
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I Vækstfonden har 2012 været præget af et meget højt 
aktivitetsniveau, men også en presset indtjening. Vi har 
tilført finansiering til næsten 600 virksomheder for knap 2 
mia. kr. 

96 virksomheder har fået finansiering for et samlet beløb 
på 721,6 mio. kr. via vores fondsinvesteringer, vores interne 
ventureafdeling, VF Venture, og gennem Dansk Vækst-
kapital. 477 virksomheder har fået lån eller kaution for et 
samlet beløb på 1,25 mia. kr. 

”Vi havde ved årets begyndelse en forventning om at yde 
flere kautioner, end tilfældet har været. Andet halvår var 
præget af de politiske drøftelser om vores nye Vækstlån 
og omlægningen af kautionsprodukterne. Det betød, at 
vi ikke kunne markedsføre de hidtidige ordninger i fuldt 
omfang, og det har naturligt nok påvirket efterspørgslen. 
Set i det lys er vi tilfredse med det samlede aktivitetsni-
veau for 2012,” siger Carsten Koch, bestyrelsesformand for 
Vækstfonden.  

TILBAGELØB OG AFKAST SKAL FORBEDRES
Vækstfondens resultat for 2012 udgør et underskud på 
40,4 mio. kr. mod et underskud på 246,9 mio. kr. i 2011. 
Heraf udgør resultatpåvirkningen fra Vækstfondens inve-
stering i Dansk Vækstkapital -28,1 mio. kr. Generelt har 
året været præget af lav vækst både i Danmark og i resten 
af Europa. 

HØJ AKTIVITET – PRESSET INDTJENING

”Den svage efterspørgsel og lave risikovillighed blandt 
potentielle aftagere af ny teknologi har været medvir-
kende til at hæmme værdiudviklingen i nye vækstvirk-
somheder og mulighederne for exit. Det gælder både i 
vores fondsportefølje og blandt selskaberne i vores egen 
investeringsafdeling. Vores resultat er bedre end i 2011, 
men er ikke tilfredsstillende. Tilbageløbet og afkastet skal 
forbedres væsentligt i de kommende år, hvis venturemar-
kedet for alvor skal være interessant for investorerne,” 
siger bestyrelsesformanden.

Selskaberne Zealand Pharma, Forward Pharma og Flat-
Frog Laboratories har i 2012 samlet bidraget med mere 
end 240 mio. kr. til årets resultat. Action Pharma, Scalado 
og Podio har været gode exitter med et pænt tilbageløb 
til investorerne. Action Pharma solgte sit lægemiddel til 
forebyggelse af akutte nyreskader hos hjertepatienter til 
den amerikanske life science-virksomhed Abbott for USD 
110 mio. Salgsprisen på teknologivirksomhederne Scalado 
og Podio er ikke offentliggjort. 

FORVENTER FORTSAT HØJT AKTIVITETSNIVEAU
I 2013 vil der være et stærkt fokus på de nye Vækstlån 
og samarbejdet med bankerne om den nye model for 
Vækstkaution. 

”Vi er i gang med at løbe de nye Vækstlån og Vækstkauti-
oner i gang og vil snart kunne medvirke ved lige så mange 
lånefinansieringer som i tidligere perioder med meget høj 
aktivitet. Samlet regner vi med at medfinansiere i omeg-
nen af 600 virksomheder i 2013, og vi forventer et positivt 
resultat,” siger Carsten Koch.
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VÆSENTLIGE NYHEDER I 2012

DANSK VENTURE PÅ EUROPÆISK FØRSTEPLADS  
For første gang indtog Danmark førstepladsen i EVCA’s 
europæiske opgørelse over, hvor meget kapital venture-
investorerne på de enkelte markeder investerer i virksom-
heder set i forhold til BNP. Analysen afslørede også, at 
Danmark er det land i Europa, hvor virksomhederne får 
tilført næstmest venturekapital set i forhold til BNP. Kun 
Sverige overgår os på det punkt. 

VÆKSTLÅN OG VÆKSTGARANTI
Regeringen indgik i 2012 en aftale med V, K og DF om en 
kreditpakke, som indeholder en ny model, hvor Vækstfon-
den låner direkte ud til små og mellemstore virksomheder. 
De nye lån fik betegnelsen Vækstlån og blev endeligt lan-
ceret i december. Vækstlån er til virksomheder med et lå-
nebehov på mere end 2 mio. kr. Vækstfonden fik desuden 
mulighed for at yde garantier efter samme principper som 
Vækstlån, fx arbejdsgarantier i forbindelse med byggepro-
jekter. Med kreditpakken fik Vækstfonden over de næste 
tre år mulighed for at tilbyde Vækstlån for 5,5 mia. kr.

NY MODEL FOR KAUTIONER
Som led i kreditpakken blev der samtidig fastlagt en 
ny model for Vækstkaution, som gør det nemmere for 
bankerne at bruge ordningen. De kan nu trække på kau-
tionerne, uden at Vækstfonden kreditvurderer virksomhe-
derne. Vækstkaution er målrettet til virksomheder med et 
lånebehov på under 2 mio. kr. og erstatter dermed også de 
tidligere Kom-i-gang-lån. Med kreditpakken fik Vækst-
fonden over de næste tre år mulighed for at tilbyde nye 
Vækstkautioner for et lånebeløb på mere end 1 mia. kr.
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LÅN TIL GRØNNE INVESTERINGER
Foruden Vækstlån fik Vækstfonden i december 2012 også 
adgang til at yde lån til grønne investeringer. Det nye 
initiativ var en del af en grøn omstillingsaftale indgået 
mellem regeringen og Enhedslisten. Lånene kan finansiere 
serviceydelser, produkter og processer, som effektivise-
rer brugen af ressourcer og gavner miljøet. De grønne 
investeringer skal have et kommercielt sigte, og virksom-
hederne skal have en sund økonomi. Med aftalen kan 
Vækstfonden finansiere grønne investeringer for ca. 350 
mio. kr.

FØRSTE ANSVARLIGE LÅN
Vækstfonden fik i juni 2012 mulighed for at yde Ansvarlige 
lån, som styrker kapitalgrundlaget i virksomheder, hvor 
egenkapitalen er for spinkel til, at pengeinstitutterne vil 
øge deres långivning. Lånet tæller positivt i opgørelsen af 
virksomhedernes soliditet. Virksomheden Elearningforce 
fik det første af de to Ansvarlige lån, der blev ydet i 2012. 
Virksomheden har udviklet et it-system, der kan bruges 
til håndtering og registrering af undervisning på nettet, og 
har bl.a. Harvard University på kundelisten.

LANDBRUG NR. 200 FIK FINANSIERING 
Niels Schelde Jensen fra Lunderskov fik i december 2012 
lån med Vækstkaution og blev dermed landmand nr. 200, 
som fik adgang til finansiering med hjælp fra Vækstfon-
den. Landbruget er det enkeltstående erhverv, som har 
været flittigst til at anvende Vækstfondens medfinansie-
ring. Erhvervet står for ca. 33 pct. – eller ca. 680 mi0. kr. – 
af den samlede aktive kautionsportefølje, som ultimo 2012 
var på 2,05 mia. kr. Aktiviteten, som finansieringen har 
været med til at understøtte, svarer til en årlig produktion 
på 100 mio. liter mælk og 1,2 mio. grise.
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BEGIVENHEDER I PORTEFØLJEN

ACTION PHARMA SÆLGER LÆGEMIDDEL FOR 
USD 110 MIO.
Den amerikanske life science-virksomhed Abbott indgik i 
maj 2012 en aftale om at købe Action Pharmas lægemid-
delkandidat til forebyggelse af akutte nyreskader hos 
hjertepatienter. Action Pharma fik en kontant betaling på 
USD 110 mio. Vækstfonden har investeret i Action Pharma 
gennem venturefondene Sunstone Capital Life Science 
Venture Fund I og INCUBA Venture Fund I. Salget til Ab-
bott giver Vækstfonden et tilbageløb på USD 28,9 mio.

FORWARD PHARMA FIK VIGTIGE RESULTATER
Forward Pharma udvikler et lægemiddel mod psoriasis og 
dissemineret sklerose og fik i 2012 flere gode meldinger 
om produktets potentiale. Et klinisk godkendelsesstudie 
af det aktive stof dimethyl fumarate faldt positivt ud og 
viser, at stoffet har stor effekt på moderat til hård grad af 
sygdommen psoriasis. Selskabet fik desuden udstedt to 
centrale patenter af de europæiske patentmyndigheder 
og fik bekræftet en kort udviklingsvej til det amerikanske 
marked. Den samlede stigning i værdien af selskabet i 
2012 var på mere end 1,2 mia. kr. Gennem fonden Nordic 
Biotech udgør Vækstfondens andel heraf 135 mio. kr.

ZEALAND PHARMA STEG MED 47 PCT.
Børsnoterede Zealand Pharma steg fra kurs 57 ved ind-
gangen af 2012 til kurs 84 ved årets udgang. Det svarer 
til en stigning i markedsværdien på ca. 600 mio. kr. 
Selskabet udvikler nye typer lægemidler til behandling 
af diabetes samt stofskifte-, mave-tarm- og hjerte-kar-
sygdomme. Den solide stigning skyldes bl.a., at Udvalget 
for Humanmedicinske Lægemidler under Det Europæiske 
Lægemiddelagentur anbefalede Europa-Kommissionen 
at godkende lægemidlet lixisenatid (Lyxumia®) til det 
europæiske marked. Gennem Sunstone Capital udgør 
Vækstfondens andel af værditilvæksten 62,4 mio. kr.
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ELITE GAMING SOLGT TIL DANSKE SPIL
Fonden Erhvervsinvest, som Vækstfonden har investeret 
i, solgte sin aktiepost i Elite Gaming til Danske Spil, som 
i forvejen var medejer af selskabet. Elite Gaming er et re-
sultat af flere fusioner og har med en årlig omsætning på 
over en halv mia. kr. opnået en stærk position på marke-
det for spilleautomater. Erhvervsinvest investerede i Elite 
Gaming i 2006. Salgsprisen er ikke offentliggjort. 
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VÆKSTFONDEN KORT FORTALT

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi er en uaf-
hængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Loven 
om Vækstfonden siger, at fonden skal fremme vækst og 
fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den 
måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

ØKONOMISK FUNDAMENT
Vækstfondens finansieringsmidler kommer fra flere kilder: 

•	 Grundkapitalen ved etableringen i 1992 var på 2 mia. 
kr. Ultimo 2012 var vores egenkapital på 2,7 mia. 
kr., og likvide beholdninger inklusive værdipapirer 
udgjorde 661,7 mio. kr. Egenkapitalen påvirkes på 
almindelig vis af overført over- og underskud samt af  
kapitaltilførsel fra Erhvervs- og Vækstministeriet. 

•	 En række statslige bevillinger, som helt eller delvis 
finansierer vores låne- og kautionsaktiviteter.

•	 Lånoptagelse i forbindelse med Vækstlån og lån til 
grønne investeringer.

•	 Lånoptagelse til finansiering af Vækstfondens kapital-
indskud i Dansk Vækstkapital.

VISION
Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og 
vækst i danske virksomheder.

MISSION
Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og 
mellemstore virksomheder. 

Det gør vi ved at:
•	 sætte ind, hvor det finansielle marked tøver
•	 fokusere på innovation, iværksætteri og forretnings-

udvikling
•	 investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille 

kautioner
•	 samarbejde med private, hvor det er muligt.

FORMÅL STRATEGI

Som en del af det danske økosystem for vækst og iværk-
sætteri samarbejder vi bl.a. med andre investeringsfonde, 
private investorer, pensions-, penge- og realkreditinstitut-
ter, innovationsmiljøer, de regionale væksthuse, Accele-
race og CONNECT Denmark. Vores strategi udmøntes på 
tre hovedindsatsområder.

INVESTERINGER I FONDE
Vi investerer i private fonde, som derefter investerer 
kapitalen i virksomheder. Investeringerne i fonde sker altid 
i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital 
kommer til at fungere som en løftestang for markedet. 
Det betyder, at når Vækstfonden via en fond investerer 1 
kr., vil virksomhederne i sidste ende få tilført mere end 10 
kr. 

INVESTERINGER I OPSTARTSVIRKSOMHEDER
Vi investerer med egenkapital i opstartsvirksomheder, der 
har et stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved 
at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Investeringerne 
sker sammen med private investorer eller andre offentlige 
aktører som fx innovationsmiljøerne. Vores første investe-
ring sker som regel i de tidlige faser, og vi medvirker til at 
finansiere virksomhederne helt frem til exit.

LÅN OG KAUTIONER TIL ETABLEREDE SMÅ OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
Vi yder lån direkte til små og mellemstore virksomheder 
med fornuftige vækstplaner, som ikke kan stille tilstræk-
kelig sikkerhed eller har for lidt egenkapital til at få et lån 
i banken. Desuden kautionerer vi for små og mellemstore 
virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsud-
vikling i penge- og andre finansieringsinstitutter. På den 
måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til 
lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå.
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AKTIVITETER OG EFFEKTER

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret over 4.500 virk-
somheder for et samlet tilsagn på mere end 12 mia. kr. 

Vækstfonden havde ved udgangen af 2012 givet kapitaltil-
sagn til 25 fonde for et samlet beløb på 4,6 mia. kr., hvoraf 
3,5 mia. er investeret pr. 31. december 2012. Disse fondes 
portefølje bestod ultimo 2012 af i alt 158 virksomheder, 
hvoraf 107 var danske. 

Herudover har Vækstfonden givet kapitaltilsagn på 3,6 mia. 
kr. til Dansk Vækstkapital, som er en fund-of-funds, der blev 
etableret i 2011 med en selvstændig bestyrelse og Vækst-
fonden som sekretariat. Dansk Vækstkapital har frem til 
udgangen af 2012 givet kapitaltilsagn til 9 fonde for et samlet 
beløb på 1,9 mia. kr., hvoraf 0,1 mia. er investeret pr. 31. de-
cember 2012. 4 af fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje 
indgår også i Vækstfondens egen fondsportefølje. Fondene i 
Dansk Vækstkapitals portefølje havde ved udgangen af 2012 
investeret i 28 virksomheder, hvoraf 21 er danske. 

Ved udgangen af 2012 udgjorde Vækstfondens samlede 
fondsinvesteringer 59 pct. af aktiverne og dermed hovedpar-
ten af Vækstfondens aktivitet.

17 virksomheder har siden 2011 fået Syndikeringslån for i alt 
65,4 mio. kr.

Siden 2001 har vi foretaget direkte investeringer i 145 virk-
somheder. Den aktuelle portefølje ved udgangen af 2012 var 
39 virksomheder. I 2012 investerede vi i 6 nye virksomheder. 

Vi har ydet kautioner for mere end 2.700 lån med Vækstkau-
tion og mere end 1.300 Kom-i-gang-lån, siden ordningerne 
blev indført i henholdsvis 2000 og 2005.

De virksomheder, vi har medfinansieret siden 2001, og som 
stadig var aktive ved udgangen af 2012, havde ca. 20.000 
ansatte. Heraf havde de virksomheder, vi medfinansierede 
i 2012, ca. 4.200 medarbejdere og en omsætning på knap 4 
mia. kr. 

ARBEJDS-
PLADSER
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LÅN OG KAUTIONER

Vækstfonden yder Vækstlån, lån til grønne investeringer og 
Vækstkaution til små og mellemstore virksomheder, der ikke 
kan stille tilstrækkelig sikkerhed for lån, kreditter eller garan-
tier på almindelig vis i en bank eller et andet finansieringsin-
stitut. Desuden yder vi Ansvarlige lån til virksomheder, som 
har for lidt egenkapital til at få et lån i banken.

AKTIVITET I 2012 – NYE LÅN, GARANTIER OG 
KAUTIONER
Med kreditpakken og den grønne omstillingspakke fra 2012 
fik Vækstfonden mulighed for at optage lån for henholdsvis 
5,5 mia. kr. til at udstede Vækstlån og 350 mio. kr. til at ud-
stede lån til grønne investeringer frem til udgangen af 2015. 
Begge låneprodukter blev lanceret i december 2012. 

Vækstlån kan finansiere alle former for forretningsudvikling 
og ejerskifte. Lånet, som skal være på over 2 mio. kr., funge-
rer som supplement til virksomhedens øvrige finansiering 
og indgår altid i en samlet finansieringsløsning. Lånet står 
som udgangspunkt bagefter andre lån fra pengeinstitutter 
og øvrige sikrede kreditorer og er derfor også dyrere end al-
mindelige lån. Vækstfonden fik desuden mulighed for at yde 
garantier efter samme principper som Vækstlån. Det kunne 
fx være en arbejdsgaranti i forbindelse med et byggeprojekt 
eller i forbindelse med leasing. Lån til grønne investeringer 

følger samme principper som Vækstlån, men har et særligt 
fokus på grøn omstilling. De grønne lån kan finansiere 
kommercielle serviceydelser, produkter og processer, som 
effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. 

I forbindelse med introduktionen af de nye lånetyper blev 
vores kautionsordninger, Vækstkaution og Kom-i-gang-lån, 
ændret. Vækstkaution dækker nu finansiering op til 2 mio. 
kr. og fungerer i dag som selvforvaltningsløsning. Bankerne 
indberetter alle oplysninger og ansøger om kaution online, 
og det er alene bankerne, der foretager kreditvurdering af 
virksomhederne. De nye Vækstkautioner erstatter de tidli-
gere Kom-i-gang-lån.

DE FØRSTE ANSVARLIGE LÅN
I midten af 2012 lancerede vi Ansvarlige lån. Ansvarlige lån 
henvender sig til sunde, veletablerede virksomheder med 
ambitiøse vækstplaner, som ikke kan opnå lån i banken, 
fordi deres egenkapital er for lille. Lånene tæller positivt i 
opgørelsen af virksomhedernes soliditet, bl.a. fordi de er 
efterstillet virksomhedernes øvrige lån. På den måde bliver 
det lettere for banken at yde den finansiering, der skal til, for 
at virksomheden kan føre sine vækstplaner ud i livet. 

11 %

19 %

22 %

BYGGE OG ANLÆG

15 %

FREMSTILLING

HANDEL

SERVICE

LANDBRUG

34 %

8 %

15 %

14 %

20 %

43 %

VÆKSTKAUTION I 2012 
FORDELT PÅ BRANCHER

 Lånebeløb, mio. kr.
 Antal virksomheder
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Vi nåede at udstede to Ansvarlige lån i 2012. Det første lån 
gik til virksomheden Elearningforce med hovedsæde i Aar-
hus. Virksomheden har udviklet et it-system, der kan bruges 
til håndtering og registrering af undervisning på nettet, og 
har bl.a. Harvard University på kundelisten.

LANDBRUG NR. 200 FIK FINANSIERING 
Niels Schelde Jensen fra Lunderskov fik lån med Vækstkau-
tion og blev dermed landmand nr. 200, som fik adgang til 
finansiering med hjælp fra Vækstfonden. Han udvider sin 
bedrift med 10.000 økologiske slagtesvin årligt, hvilket svarer 
til 10 pct. af hele den danske produktion. Landbruget er det 
enkeltstående erhverv, som har været flittigst til at anvende 
Vækstfondens medfinansiering, og står for ca. 33 pct. – eller 
ca. 680 mi0. kr. – af den samlede aktive kautionsportefølje 
ultimo 2012 på 2,05 mia. kr. Aktiviteten, som finansieringen 
har været med til at understøtte, svarer til en årlig produk-
tion på 100 mio. liter mælk og 1,2 mio. grise.

ÅRETS RESULTAT VISER STOR 
AKTIVITET

I 2012 indgik vi kautioner for 845,3 mio. kr. til 301 
virksomheder, hvilket medførte en stigning i de 
samlede aktive kautionsforpligtelser fra 1.471,9 
mio. kr. ultimo 2011 til 2.051,2 mio. kr. ultimo 
2012.

Samlet set påvirker VF Lån og kautioner årets 
resultat positivt med 35,7 mio. kr. før admini-
strationsomkostninger mod 27,2 mio. kr. i 2011. 

845,3
301 176

Vækstkautioner i 
2012 mio kr. har Vækst-

fonden udstedt 
kautioner for i 2012

nystartede virksom-
heder har fået Kom-

i-gang-lån i 2012
mio. kr. er det sam-
lede beløb for Kom-

i-gang-lån i 2012

97
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LÅN SKABER ARBEJDSPLADSER

CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH 

PÅ CBS GENNEMFØRTE I 2012 EN UNDERSØGELSE 

AF DE SAMFUNDSGAVNLIGE EFFEKTER AF VÆKST-

FONDENS KAUTIONSORDNING VÆKSTKAUTION: 

HVER FINANSIERING SKABER FEM NYE JOB OVER EN 

TREÅRIG PERIODE OG FORØGER BNP MED 4 MIO. 

KR. OM ÅRET.

Siden 2000 har Vækstfonden medfinansieret virksomhe-
der, som har svært ved at få lånefinansiering til at reali-
sere deres vækstplaner. Frem til udgangen af 2012 bestod 
indsatsen hovedsagelig af kautioner for virksomhedernes 
lån i banken. I dag udsteder Vækstfonden også Vækstlån 
og lån til grønne investeringer direkte til virksomhederne. 
Målgruppen for aktiviteterne og formålet med finansierin-
gen er imidlertid den samme som hidtil. 

I 2012 gennemførte Centre for Economic and Business 
Research (CEBR) – som er et uafhængigt forsknings- og 
analysecenter på Copenhagen Business School (CBS) – en 
undersøgelse af Vækstkautionernes samfundsgavnlige 
effekter. Resultaterne viste, at hver Vækstkaution over en 
treårig periode skaber fem nye job og giver en stigning i 
BNP på 4 mio. kr. pr. år. Det svarer til en stigning i BNP 
på 7,6 kr. pr. år i tre år for hver krone, staten bruger på 
kautionerne. 

Alene i 2011 skabte kautionerne til forretningsudvikling 870 
nye arbejdspladser og forøgede BNP med 725 mio. kr. 
Analysen konkluderer yderligere, at hver krone, staten bru-
ger på Vækstkaution i den treårige periode, hvert år giver 3 

kr. i indtægter i form af øgede skatter og lavere udgifter til 
arbejdsløshedsunderstøttelse.

KLARE RESULTATER
Centerleder for CEBR, Anders Sørensen, vurderer, at ef-
fekterne af kautionerne er meget store: 

”Resultaterne er meget klare. Jeg har ikke set eksempler 
på andet offentligt forbrug, som øger BNP med over 7 
kroner for hver offentlig udgiftskrone. Holder forudsætnin-
gerne for analysen, vil effekterne også holde fremadret-
tet,” siger Anders Sørensen. 

Han fremhæver, at CEBR’s udgangspunkt for analysen 
bl.a. har været en opgørelse fra Vækstfonden, som viser, 
at hver gang Vækstkautioner frembringer 12 kroners finan-
siering til investeringer i små og mellemstore virksomhe-
der, taber Vækstfonden kun 1 krone. Ligeledes forudsætter 
analysen, at den finansiering, kautionerne skaber, ikke blot 
erstatter finansiering, som ellers ville blive fremskaffet i 
den private finansielle sektor. De to nævnte aspekter er 
ikke belyst i CEBR’s analyse.

”Vi har hele tiden vidst, at vi med Vækstkautionerne har 
haft et rigtig attraktivt produkt for danske virksomheder. 
Med omlægningen af ordningen og de nye Vækstlån 
og lån til grønne investeringer har vi styrket indsatsen 
yderligere. CEBR’s undersøgelse dokumenterer, at en 
målrettet indsats på kreditmarkedet kan have en stor 
effekt for samfundsøkonomien og være med til at skabe 
både arbejdspladser og et øget BNP,” siger Carsten Koch, 
bestyrelsesformand for Vækstfonden.
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OM CEBR-ANALYSEN

Analysen er baseret på kautionsaktiviteten i 2011. 
Forskerne fra CBS har bl.a. undersøgt, hvad 
pengene går til i virksomheder inden for landbrug, 
fremstilling, byggeri og anlæg og tjenesteydelser, 
fordi det primært er i de brancher, kautionerne fører 
til investeringer. 

LÆS OM JYDSK ALUMINIUM INDUSTRI, 
DER HAR FÅET LÅN MED 

VÆKSTKAUTION PÅ NÆSTE SIDE 
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STYRKER KONKURRENCEEVNEN

DER HAR LÆNGE VÆRET FOKUS PÅ, HVORDAN 

VI FASTHOLDER PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER I 

DANMARK. JYDSK ALUMINIUM INDUSTRIS LØSNING 

VAR AT FORDOBLE PRODUKTIVITETEN OG STYRKE 

KONKURRENCEEVNEN PÅ ET MARKED MED MASSIV 

KONKURRENCE FRA UDLANDET. EN VÆKSTKAUTION 

GAV MULIGHED FOR AT REALISERE PLANERNE. 

Jydsk Aluminium Industri støber og bearbejder højteknolo-
giske emner i aluminium til producenter af bl.a. højspæn-
dingsanlæg, pumper og lastbiler. Virksomheden blev hårdt 
ramt af finanskrisen og den skærpede konkurrence på de 
internationale markeder. 

”Med finanskrisen blev vi tvunget til at skære helt ind til 
benet, men de sidste to år har vi haft en kraftig vækst. Vi 
har ansat 50 medarbejdere og er gået fra en årlig omsæt-
ning på 150 til 225 mio. kr. Hvis vi skulle kunne konkurrere 
med de udenlandske producenter i lavtlønslande, var det 
helt afgørende, at vi fik produktiviteten op. Og vejen dertil 
var at investere i nye maskiner og bygninger,” siger adm. 
direktør i Jydsk Aluminium Industri Kenn Risbjerg Christen-
sen.

FORDOBLER PRODUKTIVITET
På trods af at Jydsk Aluminium Industri viste gode resulta-
ter og havde fornuftige vækstplaner, havde virksomheden 
svært ved at skaffe finansiering på almindelig vis i en 
bank. Virksomheden kunne ikke stille nok sikkerhed for 
et lån. En Vækstkaution for en del af lånebeløbet fik den 
totale finansieringsplan på 25 mio. kr. til at falde på plads.

”Nu har vi fået den nye kapacitet, vi havde brug for. Det 
betyder, at vi i dag er langt mere konkurrencedygtige. Og 
det skyldes i høj grad automatiseringen af produktionen 
med de nye robotter, som ikke betyder fyringer, men at 

EN VIRKSOMHED FRA VF LÅN OG KAUTIONERS PORTEFØLJE
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vi får en fornuftig og konkurrencedygtig volumen. Vores 
investering betyder rent faktisk, at vi har fordoblet vores 
produktivitet, og at vi har fået et bedre arbejdsmiljø.” 

UNIK KVALITETSLEVERANDØR
Finanskrisen pressede virksomheden til at skille forretnin-
gen ad og bygge den op igen. Ud af det hårde arbejde kom 
en ny skarp strategi.

”For kunden skal produktet være forretningskritisk, og 
kunden skal tænke på den rigtige måde og fx kunne se 
værdien i at have en kvalitetsleverandør. Vores kunder får 
produkterne til tiden i en god kvalitet. Vi gør det enkelt 
og muligt for dem at integrere det i deres egne processer. 
Det er noget af det, der gør os unikke. Og så laver vi kun  
højteknologiske produkter, som de ikke kan lave bedre end 
os ude i Østen,” fortæller Kenn Risbjerg Christensen.

BLEV I DANMARK
Som så mange andre blev Jydsk Aluminium Industri op-
fordret til at flytte produktionen til Kina eller Indien. Men 
Kenn Risbjerg Christensen og resten af ledelsen valgte at 
beholde støberiet hjemme i Danmark. 
 
”For os hænger produktion og innovation sammen. Vores 
ingeniører ville miste viden, hvis ikke de havde fingrene 
nede i aluminiummet. Derfor bliver vi hjemme og holder 
os skarpe.” 

Jydsk Aluminium Industri eksporterer ca. 99 pct. af deres 
produkter til virksomheder i bl.a. Europa, Nordamerika, 
Sydamerika og Australien. Og den globale konkurrence 
stiller nogle særlige krav til virksomheden.
 
”Der er ikke plads til at hvile på laurbærerne. Vi må hele 
tiden tænke på at forbedre os og hver eneste dag fokusere 
på det, der gør os unikke. Det er afgørende, hvis vi vil 
overleve i konkurrencen med producenter i lavtlønslande,” 
siger Kenn Risbjerg Christensen.   
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INVESTERINGER I VIRKSOMHEDER

Vækstfondens afdeling VF Venture investerer i unge, inno-
vative 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 til hvert sel-
skab ligger typisk på 5-25 mio. kr. En stor del af virksom-
hederne kommer fra innovationsmiljøerne. Siden 2001 har 
vi investeret i 145 virksomheder. Den aktuelle portefølje 
tæller 39 selskaber.

2012 har generelt set været præget af ganske få exitter på 
venturemarkedet, og det har også været tilfældet for VF 
Ventures vedkommende. Samlet viser resultatet et under-
skud på 22,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes betyde-
lige nedskrivninger i cleantech-porteføljen og en skuffende 
udvikling i en række af de øvrige selskaber. Hovedparten 
af årets opskrivninger kan henføres til de tre virksomheder 
Universal Robots, Muuto og ipvision. Omsætningen i por-
teføljeselskaberne er i alt steget med 29 pct. i 2012. 

VF Venture har i 2012 foretaget opfølgningsinvesteringer i 
den eksisterende portefølje for i alt 75,4 mio. kr. fordelt på 
30 selskaber. Samlet har VF Venture foretaget nyinveste-
ringer i 6 nye selskaber for 22,2 mio. kr. 

NYINVESTERINGER I 2012

Billetto har udviklet et selvbetjenings-eventsite, hvor 
arrangører kan oprette og sælge billetter til deres arran-
gementer. Her får billetkøbere et komplet overblik over de 
arrangementer, som tilbydes i deres lokalområde.

CodeSealer har udviklet en softwareløsning, der beskyt-
ter netbanker imod hacking. Hackingangreb er et stort og 
stigende problem, og der bliver i dag stjålet flere penge 
online end ved fx bankrøverier.

INPS udvikler et pakketransportkoncept kaldet SwipBox, 
der giver mulighed for at transportere og levere pakker fra 
webbutikker til private forbrugere og retur samt fra forbru-
ger til forbruger. Med SwipBox får forbrugeren billig fragt, 
og forsendelsen kan altid leveres.

Iconfinder er en it-virksomhed, der har udviklet en søge-
maskine til at finde computerikoner. Ikonerne bliver benyt-
tet af fx webdesignere og udviklere til hurtigt at kunne 
designe og udvikle hjemmesider og apps.

Merus Audio er en it-virksomhed, der udvikler kompakte 
og effektive forstærkerchip til forbrugerelektronikproduk-
ter. De små forstærkerchip giver nye muligheder for design 
af produkter og øger energieffektiviteten.

Reapplix har udviklet et biologisk plaster, som kan 
hele kroniske sår hos diabetikere. Plasteret produceres 
udelukkende af patientens eget blod. LeucoPatch har vist 
lovende resultater på op til ti år gamle sår.
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ÅRETS RESULTAT PRÆGET AF 
NEDSKRIVNINGER

Vækstfondens samlede direkte investeringer i 
virksomheder resulterede i 2012 i et underskud før 
administrationsomkostninger på 22,6 mio. kr. imod 
et overskud på 27,7 mio. kr. i 2011.
 
De samlede opskrivninger udgjorde 83,6 mio. kr., 
og nedskrivningerne 104,3 mio. kr., hvilket svarer 
til henholdsvis 22 pct. og -28 pct. af den bogførte 
værdi af egenkapitalindskud og udlån til portefølje-
virksomheder primo 2012. 

Bogført værdi af de samlede investeringer i form af 
både egenkapitalindskud og udlån til porteføljesel-
skaber udgjorde 31. december 2012 439,4 mio. kr.  
imod 367,8 mio. kr. i 2011.

PÅ NÆSTE SIDE KAN DU LÆSE OM 
UNIVERSAL ROBOTS, SOM VF VENTURE 

HAR INVESTERET I 
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ROBOT MED INTERNATIONAL SUCCES

UNIVERSAL ROBOTS I ODENSE HAR UDVIKLET EN 

MOBIL, FLEKSIBEL OG BILLIG ROBOT, SOM PÅ FÅ 

ÅR ER BLEVET EN STOR SUCCES. ROBOTTEN KAN 

OVERTAGE ENSFORMIGE RUTINER I INDUSTRIEN OG 

INDGÅ I PRODUKTIONEN HOS BÅDE SMÅ OG STORE 

VIRKSOMHEDER I ALLE BRANCHER. EFTERSPØRGS-

LEN STIGER, SÅ NÆSTE SKRIDT ER AT VOKSE ENDNU 

MERE OG INDTAGE NYE INTERNATIONALE MARKE-

DER.

Da Enrico Krog Iversen tiltrådte som adm. direktør i 
Universal Robots i 2008, var de 4 medarbejdere. I dag er 
de 52. På blot 4 år har virksomheden lanceret 2 robotter i 
Europa, Asien og USA, og de har oplevet en rekordvækst i 
omsætningen fra 3 til 75 mio. kr. 

FLEKSIBLE, BILLIGE OG FLYTBARE ROBOTTER
Universal Robots udvikler og sælger to typer mobile og 
fleksible robotter, der kan bruges i mange forskellige indu-
strier. Traditionelle robotter er ofte store, tunge og dyre, 
men Universals robotter vejer kun mellem 18 og 28 kg og 
kan løfte genstande på op til 10 kg. Robotterne kan derfor 
flyttes rundt, som det passer. De er lette at programmere 
og kan indstilles til at udføre vidt forskellige opgaver. 

”Vores robotter imødekommer den udfordring, som mange 
små og mellemstore industrivirksomheder i Vesten står 
med: De har mange manuelle rutiner, men arbejdskraften 
er dyr, og det gør det svært at konkurrere med lande, hvor 
lønnen er lav. Løsningen kunne være at købe en robot, 
men de har hidtil været for dyre, komplekse og ufleksible,” 
siger Enrico Krog Iversen. 

STORT MARKED
Robotterne kan passe ind i alle brancher, fordi de i princip-
pet kan gøre alt det, som man selv kan gøre med sin egen 
arm. Ved hjælp af et særligt læringsprogram viser man 

EN VIRKSOMHED FRA VF VENTURES PORTEFØLJE
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robotten en bevægelse, og så gør den bevægelsen efter. 
Giver man den en skruetrækker, kan den skrue, eller en 
kuglepen, kan den skrive. Det gør markedspotentialet 
stort. 

”Jeg har endnu ikke set enden på markedet. Lige nu ser 
det ud til, at der er endeløse muligheder for at indføre 
vores robotter i den almindelige industri i meget forskel-
lige brancher. Vi har fx solgt til virksomheder som BMW, 
Thiele, Oticon, Scandinavian Tobacco Group og Johnson & 
Johnson,” fortæller Enrico Krog Iversen. 

FRA IDE TIL VIRKSOMHED
Den første robot, UR5, var færdigudviklet i 2008, og i 
foråret 2012 blev den kåret som verdens mest innovative 
robot i en international robotkonkurrence på verdens stør-
ste automationsmesse, Automatica, i Tyskland. Og der er 
sket meget, siden Vækstfonden investerede i virksomhe-
den første gang. 

”Investeringen fra Vækstfonden har vi brugt til at føre 
virksomheden fra udviklingsfasen til markedet. Det gælder 
både produkt- og markedsudvikling. Fra 2009 til 2012 er 
vores salg blevet 26 gange større. Så det er gået stærkt,” 
siger Enrico Krog Iversen. 

VIDERE UD I VERDEN
De sidste tre år er robotterne gradvis blevet introduceret 
på nye internationale markeder. Virksomheden begyndte 
i Europa, så gik turen til Asien, og efter kun kort tid på 
det amerikanske marked er der stor efterspørgsel på de 
universelle robotter. 

”Det har helt fra starten været vores mål at blive en global 
producent af universelle robotter. Og vi er godt på vej. I de 
kommende år vil vi fortsætte med at vokse, styrke vores 
salg på de eksisterende markeder og udvikle nye markeder 
i bl.a. Central- og Sydamerika,” siger Enrico Krog Iversen. 
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INVESTERINGER I FONDE

Gennem afdelingen VF Fonde foretager Vækstfonden 
investeringer i andre fonde, som herefter investerer i 
små og mellemstore virksomheder. Fondene forvaltes af 
private forvaltere og har foruden Vækstfonden altid private 
investorer med i ejerkredsen. 

Vækstfonden havde ved udgangen af 2012 givet kapitaltil-
sagn til 25 fonde for et samlet beløb på 4,6 mia. kr., hvoraf 
3,5 mia. er investeret pr. 31. december 2012. Disse fondes 
portefølje bestod ultimo 2012 af i alt 158 virksomheder, 
hvoraf 107 var danske. 

Herudover har Vækstfonden givet kapitaltilsagn på 3,6 
mia. kr. til Dansk Vækstkapital, som er en fund-of-funds, 
der blev etableret i 2011 med en selvstændig bestyrelse 
og Vækstfonden som sekretariat. Dansk Vækstkapital har 
frem til udgangen af 2012 givet kapitaltilsagn til 9 fonde for 
et samlet beløb på 1,9 mia. kr., hvoraf 0,1 mia. er investe-
ret pr. 31. december 2012. Fondene i Dansk Vækstkapitals 
portefølje havde ved udgangen af 2012 investeret i 28 
virksomheder, hvoraf 21 er danske. 4 af fondene i Dansk 
Vækstkapitals portefølje indgår også i Vækstfondens egen 
fondsportefølje.

Ved udgangen af 2012 udgjorde Vækstfondens samlede 
fondsinvesteringer 59 pct. af balancesummen og dermed 
hovedparten af Vækstfondens aktiver. 

AKTIVITET I 2012
Via ejerandelen i Dansk Vækstkapital har Vækstfonden 
været medinvestor i 5 nye fonde i 2012. De nye fonde tæl-
ler small og mid cap-fondene Capidea Kapital II, Procuritas 
Capital Investors V, IK VII og CataCap I samt venturefon-
den NCP-IVS Fund III. I 2012 har de fonde, Vækstfonden 
har investeret i, samlet foretaget 19 nyinvesteringer i 
danske virksomheder for et samlet beløb på 47,8 mio. kr. 
og 43 opfølgningsinvesteringer for et samlet beløb på 177,6 
mio. kr. 

Tre af de selskaber, der har haft den største værditilvækst 
i løbet af året, er Zealand Pharma, Forward Pharma og 
FlatFrog Laboratories. 

•	 Aktiekursen på Zealand Pharma fra Sunstone Capi-
tals life science-portefølje steg med 47 pct. i årets løb 
svarende til en tilvækst i markedsværdien på ca. 600 
mio. kr. 

•	 Forward Pharma i Nordic Biotechs portefølje opnåede 
en række vigtige resultater og patenter i 2012, der 
løftede værdien af selskabet med ca. 1,2 mia. kr.

•	 FlatFrog Laboratories fra Sunstone Capitals it-porte-
følje fik Intel Corporation som ny strategisk investor, 
hvilket gav selskabet en betydelig værdistigning. 
FlatFrog Laboratories udvikler teknologi til multi-
touchskærme.  

De tre selskaber bidrager alene med opskrivninger på 
mere end 240 mio. kr. I modsætning hertil har en række af 
de øvrige selskaber i fondenes porteføljer været i betyde-
lige vanskeligheder. Nogle er gået konkurs, og andre har 
været nødsaget til at omlægge aktiviteterne. Fondene har 
i den forbindelse foretaget betragtelige nedskrivninger af 
selskabernes værdi. 

SOLIDE EXITTER
På trods af et vanskeligt exitmarked har der i 2012 været 
fire solide exitter i fondene i Vækstfondens portefølje. 

•	 Action Pharma fra Sunstone Capitals og nu opløste 
INCUBA Ventures portefølje solgte deres lægemid-
delkandidat til forebyggelse af akutte nyreskader til 
amerikanske Abbott for en kontant betaling på USD 
110 mio.

•	 Podio fra Sunstone Capitals portefølje udvikler og 
sælger projektstyringsværktøjer og blev opkøbt af 
Citrix for et ikke offentliggjort millionbeløb.

•	 Scalado fra IVS’ portefølje producerer software til 
digital billedbehandling på mobile enheder og blev 
opkøbt af Nokia for et ikke offentliggjort millionbeløb.

•	 Elite Gaming fra Erhvervsinvests portefølje udvikler 
og producerer en bred vifte af spil og blev solgt til 
Danske Spil. Salgsprisen er ikke offentliggjort.

De fire exitter viser, at gode selskaber kan sælges med 
et tilfredsstillende afkast selv i et vanskeligt marked. Det 
vil højst sandsynligt være de vilkår, fondene skal operere 
under, også i de kommende år. 
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ÅRETS RESULTAT: NEGATIVE 
VÆRDIREGULERINGER, MEN 
PÆNE EXITTER

Resultat af kapitalandele i fonde udgjorde i 2012 
et underskud på 5,2 mio. kr. (-277,0 mio. kr. i 2011), 
svarende til et negativt afkast på 0,2 pct. af den 
bogførte værdi af kapitalandele i fonde primo 2012. 
Ekskl. resultatpåvirkningen fra Dansk Vækstkapital 
udgjorde resultatet et overskud på 22,9 mio. kr. i 
2012 (2011: 263,3 mio. kr.). 

Tilbageløb fra fonde har udviklet sig positivt fra 
35,0 mio. kr. i 2011 til 218,6 mio. kr. i 2012. 

Værdien af kapitalandele i fonde, netto, udgjorde 
31. december 2012 2.337,5 mio. kr. (2.197,1 mio. kr. 
i 2011), svarende til 59 pct. af Vækstfondens sam-
lede balancesum.  

PÅ NÆSTE SIDE KAN DU LÆSE OM 
LIBRATONE, EN VIRKSOMHED FRA 

FONDSPORTEFØLJEN 



  28           

DESIGNHØJTALERE TIL APPLES UNIVERS

LIBRATONE LAVER TRÅDLØSE HØJTALERE I HI-FI-

KVALITET OG DANSK DESIGN, SOM BLIVER SOLGT I 

APPLES BUTIKKER I USA, EUROPA OG ASIEN. I LØBET 

AF BLOT 3 ÅR ER VIRKSOMHEDEN VOKSET FRA 3 

TIL 30 MAND OG HAR FÅET 4 SÆLGENDE KVALI-

TETSPRODUKTER PÅ MARKEDET. NÆSTE SKRIDT ER 

AT INDTAGE NYE INTERNATIONALE MARKEDER OG 

UDVIDE PRODUKTPALETTEN.

I 2009 etablerede adm. direktør Tommy Andersen sam-
men med to kolleger virksomheden Libratone.  

”Vi så, at der var nogle nye trends på vej, som ville ændre 
måden, vi forbruger lyd på. Lyd går fra at være noget, der 
er bundet til et fysisk medie som fx en CD, til at være en 
digital datastrøm, som du streamer via en applikation, 
typisk fra en computer, en tablet eller en smartphone.” 

TRÅDLØST OG LÆKKERT
Et væsentligt træk ved Libratones højtalere er, at de er 
trådløse. Det gør det muligt til enhver tid at tage dem 
med eller flytte dem derhen i hjemmet, hvor man har 
brug for dem. På den måde passer de rigtig godt ind i den 
mere og mere udbredte mobile medieforbrugerkultur, hvor 
alt foregår på internettet, og hvor du altid har din iPhone 
eller iPad lige ved hånden. Et andet afgørende element er 
designet. 

”Designet har været i fokus fra starten. Det er helt bevidst. 
Vi ved, at kvinder har stor indflydelse på, hvad der indkø-
bes til hjemmet. Og mens mænd går mere op i power og 
teknik, er kvinder oftere tiltrukket af design og brugerven-
lighed. Den gode hi-fi-kvalitet tager de for givet,” fortæller 
Tommy Andersen. 

EN VIRKSOMHED FRA VF FONDES PORTEFØLJE
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AFTALE MED APPLE
Designet og brugervenligheden får produktet til at passe 
perfekt ind i Apples univers, idet der er tale om designpro-
dukter, de fleste kan få råd til. Og med Apples AirPlay-
teknologi kan man forbinde sig til Libratone-højtaleren via 
sit trådløse netværk på sin iPhone eller iPad. 

”Apple var fra starten vores ønskepartner. Hvis alle vores 
kunder går rundt med iPhones og iPads, er Apple den helt 
rigtige indgang. Så det var godt, det lykkedes. I dag er 
vores produkter til salg over hele verden i Apples butikker.”  

FRA SKIVE TIL DUBAI
De tre stiftere har en god del brancheerfaring med sig og 
supplerer hinanden godt. To af dem har erfaring med salg, 
markedsføring og ledelse, mens den tredje har styr på den 
tekniske del af forretningen. 

”Vi har sammensat et godt team, og de fleste af os sidder 
forskellige steder her i Danmark. Vores udviklingsafdeling 
ligger fx i Skive, som er der, hvor kernen af kompetencer 
inden for akustik og lyd findes i Danmark. Og så ligger 
vores designkontor i Aarhus, mens ledelsen sidder her i 
København. Desuden har vi tre salgskontorer i udlandet. 
Et i Californien, et i Dubai og et i Singapore,” siger Tommy 
Andersen. 

RÅD TIL PRODUKT- OG MARKEDSUDVIKLING
Tommy Andersen er selv hovedinvestor i selskabet sam-
men med venturefonden SEED Capital Denmark II, der 
indtil videre har investeret et større millionbeløb i Librato-
ne. Pengene bliver brugt til produkt- og markedsudvikling. 

”Vi har accelereret processen og har udviklet vores pro-
dukter meget hurtigere end normalt. Det har betydet, at 
vi har haft kapital til rådighed til at få produkterne ud på 
internationale markeder. For det er afgørende, at vi vokser 
ud over det danske marked,” siger Tommy Andersen. 

”Det, vi arbejder på nu, er at skabe en komplet produktfa-
milie, så der er et produkt til alle typer af forbrugere. 2013 
kommer til at handle om at komme ud til flere forbrugere 
på verdensplan og at udvikle vores brand. Vi skal opdyrke 
nye internationale markeder, styrke de eksisterende og 
markedsføre vores produkter.”
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VI REDEGØR HER FOR VORES SAMFUNDSANSVAR I 

HENHOLD TIL ÅRSREGNSKABSLOVEN § 99A. 

Vækstfondens CSR-politik bygger på FN’s Global 
Compact-principper og tager udgangspunkt i, at vi har et 
samfundsansvar både som virksomhed og som investor. 
Vi redegør her og på vf.dk for samfundsansvar i henhold til 
årsregnskabsloven § 99a.

Da vi er en relativt lille organisation, består vores mulig-
hed for at påvirke omverdenen i en samfundsansvarlig ret-
ning først og fremmest i at inddrage CSR-forhold i vores 
vurdering af og samarbejde med de mange virksomheder 
og fonde, som vi medfinansierer. Af samme grund har vi 
også tilsluttet os FN’s principper for ansvarlige investerin-
ger (UN PRI) og rapporterer årligt til UN PRI. Den seneste 
UN PRI-rapportering ligger på vores hjemmeside.

VÆKSTFONDEN SOM INVESTOR
Fokus for Vækstfondens finansieringsaktiviteter er små og 
mellemstore virksomheder i Danmark. Kun få virksomhe-
der i det segment har omfattende aktiviteter i udlandet, 
komplekse underleverandørstrukturer eller andet, der gør 
dem særligt eksponerede i forhold til principperne i FN’s 
Global Compact. Selv mindre virksomheder kan dog have 
internationale forgreninger og aktiviteter, der gør det re-
levant for dem og for os at være opmærksomme på deres 
samfundsansvar. 

Da fondene og virksomhederne i vores porteføljer er 
vidt forskellige, fokuserer vi på indsatsområder, der er 
relevante i hvert enkelt tilfælde, og ikke på et fast sæt 
af regler. Vores tilgang til samfundsansvar er baseret på 
dialog, oplysning og samarbejde. 

Konkret gør vi følgende:
•	 Vi inddrager spørgsmål om samfundsansvar i de un-

dersøgelser, som går forud for beslutning om at stille 
medfinansiering til rådighed.

•	 Vi stiller krav om, at fonde og virksomheder, vi 
medfinansierer, forholder sig til etik og miljø i deres 
rapportering til os.

•	 I virksomheder, hvor Vækstfondens medarbejdere er 
med i bestyrelsen, indgår det i forretningsordenen 
for virksomhedernes bestyrelser, at samfundsansvar 
drøftes mindst en gang årligt på øverste ledelses-
niveau. 

Det er vigtigt for Vækstfonden, at virksomhederne lever op 
til deres samfundsansvar. Gør de ikke det, går vi i dialog 
med virksomhederne med det formål at få dem til at rette 
op på forholdene.
 
VÆKSTFONDEN SOM VIRKSOMHED
Vækstfonden som virksomhed har 4 indsatsområder ved-
rørende samfundsansvar.

FINANSIERING MED SAMFUNDSANSVAR

I de kommende år vil Vækstfonden komme i endnu tættere kontakt med et større antal virksomheder end hid-
til i forbindelse med vores nye låneprodukter. I 2013 vil vi derfor forstærke vores indsats for at gøre opmærk-
som på forpligtelserne om samfundsansvar for denne gruppe virksomheder. Vi vil bl.a. sikre, at alle virksom-
heder, der opnår medfinansiering, tiltræder en erklæring om samfundsansvar, der flugter med Vækstfondens 
politik for samfundsansvar, som bygger på FN’s Global Compact.

Vækstfonden vil overveje, hvordan der på et praktisk og relevant grundlag løbende kan skabes positiv op-
mærksomhed omkring samfundsansvar i virksomhederne. Formålet er at bidrage til, at samfundsansvar bliver 
indarbejdet i vækstvirksomhedernes beslutningsstrukturer og risikostyring fra det tidligst mulige tidspunkt.

Mål for samfundsansvar
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Vi foretager årligt en måling af alle medarbejderes tilfreds-
hed, engagement, ansvarlighed og kendskab til målsæt-
ninger og forpligtelser. Vi anvender en anerkendt ekstern 
rådgivningsvirksomhed til at foretage denne måling, og 
vores mål er en samlet score blandt de øverste 10 pct. 
sammenlignet med andre danske virksomheder. Siden 
2008 har vi hvert år opfyldt den målsætning. 

3. Leverandører
Vækstfonden ønsker ikke at samarbejde med leverandø-
rer, der handler i strid med FN’s Global Compact-principper 
for samfundsansvar. Vi foretager ikke en aktiv udvælgelse 
af leverandører med udgangspunkt i, at leverandørerne har 
tilsluttet sig og overholder FN’s Global Compact. Bliver vi 
imidlertid opmærksomme på, at en af vores leverandører 
ikke overholder disse principper eller i øvrigt handler på en 
måde, som Vækstfonden finder uansvarlig, vil vi påbegyn-
de en dialog og i yderste konsekvens afbryde samarbejdet.

4. Miljø
Vækstfondens arbejdsområde indebærer almindelige 
kontoraktiviteter, forretningsrejser og virksomhedsbesøg. 
Vores miljøpåvirkning består derfor af det relaterede 
energi- og ressourceforbrug, som vi forsøger at begrænse 
mest muligt. Det gør vi bl.a. ved at genbruge papir, ved 
elsparetiltag og ved at begrænse omfanget af vores rejse-
aktivitet ved brug af videokonferencer.

1. Anti-korruption 
I Vækstfonden lægger vi stor vægt på at sikre, at der ikke 
opstår tvivl om vores uafhængighed i forhold til de opga-
ver, vi løser. Vi har derfor fastlagt en række retningslinjer, 
der skal minimere risikoen for, at man kan så tvivl om 
vores medarbejderes uafhængighed. 

Retningslinjerne omfatter modtagelse af gaver og lignen-
de fra samarbejdspartnere og kunder, deltagelse i faglige 
arrangementer og netværksaktiviteter samt medejerskab 
og deltagelse i bestyrelsen for virksomheder, som Vækst-
fonden medfinansierer. Retningslinjerne kommunikeres lø-
bende til vores medarbejdere – herunder i forbindelse med 
ansættelsesprocesser – og fungerer i dagligdagen som 
fælles standard for hensigtsmæssig og forsvarlig adfærd.

2. Medarbejdere
Vækstfonden er en videnbaseret virksomhed, og medar-
bejderne er derfor vores vigtigste aktiv. Det er vores opfat-
telse, at en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever at 
have ansvar og indflydelse og løbende udvikler deres kom-
petencer, er det bedste grundlag for langsigtet jobtilfreds-
hed og dermed den bedste forebyggelse af nedslidning og 
jobrelateret stress. I hverdagen lægger vi derfor stor vægt 
på dialog og information. I 2012 har vi haft et særligt fokus 
på stress. 

Vækstfonden udviser samfundsansvar både internt og i forhold til vores omgivelser. Vores holdning til sam-
fundsansvar bygger på principperne i FN’s Global Compact, og vi har tilsluttet os FN’s principper for ansvarlige 
investeringer (UN PRI), da vores rolle som finansieringspartner er der, hvor vi har den største berøringsflade 
med omverdenen.

Vores tilgang til overholdelse af samfundsansvar er oplysning og dialog, og vi ønsker at samarbejde med 
interessenter, der udviser en adfærd, der svarer til såvel generelt anerkendte som vores egne standarder for 
samfundsansvar. Vi lægger vægt på, at vores holdninger til samfundsansvar omsættes til konkrete handlinger 
og løbende forbedringer.

Vækstfondens politik for samfundsansvar 

LÆS MERE OM VÆKSTFONDENS POLITIK 
FOR SAMFUNDSANSVAR PÅ VF.DK

SE VORES UN PRI-RAPPORTERING 
WWW.VF.DK/DA/~/MEDIA/UNPRI.ASHX
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RISIKOSTYRING 
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 risici med 
henblik på at etablere en passende risikoforebyggelse. 

I 2012 har vi oprettet en risikokomite, som har til opgave at 
have opmærksomhed på tværgående risikoproblemstillinger 
samt sikre bestyrelsen en struktureret og relevant risikorap-
portering. Risikokomiteen indledte sin virksomhed med at 
facilitere en tværgående proces omfattende Vækstfondens 
tre forretningsområder og ledelsesgruppe med henblik på 
at identificere de væsentligste risici samt prioritere mulige 
forebyggende aktiviteter. På baggrund af dette arbejde er der 
udarbejdet en risikomatrix, hvor sandsynligheden for – og 
den mulige konsekvens af – hver enkelt risiko er markeret 
sammen med et skøn af muligheden for at påvirke hver 
enkelt risiko.

Risikokomiteen følger løbende op på de handlingsplaner, 
som er besluttet, med henblik på at imødegå de enkelte 
risici. Beskrivelse af risici, handlingsplaner og opfølgning 
indgår i risikokomiteens årlige rapportering til bestyrelsen. 

BESKRIVELSE AF RISICI
Vækstfondens specifikke finansielle og operationelle risici 
vurderes at vedrøre følgende områder:

•	 Likviditetsrisiko (adgangen til likviditet i et omfang, der 
er tilstrækkeligt til at opfylde tilsagn og målsætninger)

•	 Markedsrisiko (udvikling i markedet for handel med virk-
somheder, den generelle økonomi, renter og valuta) 

•	 Kreditrisiko i forbindelse med ydelse af kautioner og 
udstedelse af lån (tilbagebetalingsevne og -vilje hos de 
virksomheder, Vækstfonden medfinansierer)

•	 Operationelle risici (de processer, medarbejdere og 
systemer, der bærer driften) 

•	 Forretningsrisici (strategisk placering i markedet, inve-
steringsfokus, image/omdømme).

De to sidstnævnte typer risici er i den efterfølgende omtale 
underopdelt således:

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

Vi har i det følgende skitseret den risikoforebyggelse, 
Vækstfonden udøver. For de finansielle risicis vedkommende 
henvises endvidere til note 26, som indeholder følsomheds-
analyser i relation til de direkte effekter af renteændringer, 
værdireguleringer af finansielle aktiver samt hensættelser til 
tab på kautioner.

Likviditetsrisiko
Vækstfonden har betydelige finansielle forpligtelser i relation 
til investeringstilsagn over for fonde samt afgivne kautions-
tilsagn. Forpligtelserne skal indfries inden for en tidshorisont 
på ti år, men 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 risiko for, at provenuet fra 
realiseringen af eksisterende investeringer i porteføljevirk-
somheder og fonde ikke er tilstrækkeligt til at dække afgivne 
forpligtelser. Endvidere omfatter likviditetsrisiko muligheden 
for, at tabene på indgåede kautioner overstiger hensættel-
serne indregnet i de finansielle 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 
forventninger med det estimerede tilbageløb i form af exit-
provenu samt eksisterende likviditetsreserve.

Vækstfondens investering i Dansk Vækstkapital finansieres 
via langfristet lånoptagelse hos en række pensionsinstitut-
ter. Lånene tilbagebetales i takt med de løbende realiserin-
ger fra Dansk Vækstkapital, og den endelige tilbagebetaling 

RISIKOSTYRING OG VIDENRESSOURCER
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skal senest finde sted i 2028. På den baggrund forventer vi 
ikke, at investeringen i Dansk Vækstkapital får likviditets-
mæssig betydning for Vækstfonden i de kommende 10-12 
år.

Som et element i kreditpakken fra november 2012, som 
skal styrke især små og mellemstore virksomheders finan-
sieringsmuligheder, fik Vækstfonden adgang til at tilbyde 
nye låneydelser for op til 6,35 mia. kr. over de næste tre 
år. Vi forventer at foretage låneudbetalinger i størrelses-
ordenen 750 mio. kr. i 2013. Disse udlån vil fuldt ud blive 
lånefinansieret og forventes derfor heller ikke at påvirke 
Vækstfondens likviditet de kommende år.

Markedsrisiko, investeringer
Vækstfondens kerneaktivitet består i at yde medfinansie-
ring til små og mellemstore vækstvirksomheder – enten 
direkte gennem egenkapitalinvesteringer og ydelse af lån 
eller indirekte gennem investeringer i venturefonde, Dansk 
Vækstkapital og udstedelse af kautionstilsagn. 

Værdien af vores investeringer er påvirket af de økonomi-
ske konjunkturer, herunder markedsforholdene for køb og 
salg af virksomheder og muligheden for at opnå finansie-
ring. Vækstfonden har kun ringe mulighed for at forebygge 
disse makroøkonomiske risici.

Investeringsrisikoen drejer sig herudover primært om, 
hvorvidt Vækstfonden investerer i virksomheder og kapi-
talforvaltere med de rette forudsætninger for at opnå suc-
ces, og om Vækstfonden løbende er i stand til at forsvare 
og udbygge værdien af investeringerne. Sker det ikke, vil 
vi kunne komme i konflikt med lov om Vækstfonden, som 
stipulerer, 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 medfinansiering, 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.

Markedsrisiko, valuta
Vækstfondens aktiviteter er rettet mod danske virksom-
heder, og finansieringstransaktioner gennemføres i al 
væsentlighed 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 valutakursudsving. 

Vi foretager derfor ikke valutakurssikring af vores investe-
ringer.

Kreditrisiko, ydelse af kautioner og udlån
En af Vækstfondens centrale risici er kreditrisikoen i form 
af risikoen for at lide tab på kautioner og udlån ydet til 
virksomheder, som ikke kan opfylde deres forpligtelser.

Vækstfonden har frem til ultimo 2012 udstedt kautioner, 
hvor Erhvervs- og Vækstministeriet ydede en refusion sva-
rende til de forventede tab ved udstedelsen. Risikoen for, 
at de realiserede tab på de udstedte kautioner overstiger 
den modtagne tabsrefusion, bliver båret af Vækstfonden. 
Statens tabsrefusion til denne ordning ophørte i december 
2012 og blev erstattet af dels en ny ordning for Vækstkau-
tioner på op til 2 mio. kr., dels af Vækstlån, som ydes 
direkte af Vækstfonden som et supplement til virksomhe-
dernes øvrige finansiering. Den nye Vækstkautionsordning 
forvaltes af bankerne selv, og risikoen for, at de realiserede 
tab overstiger tabsrefusionen fra staten, påhviler ligeledes 
banken. 

De første Vækstlån er først etableret og udbetalt i 2013. 
I det følgende fokuseres der derfor på Vækstfondens 
eksponering over for tab på kautioner under den tidligere 
ordning. Udstedelsen af disse kautioner lå i perioden 
2010-2012 på et væsentligt højere niveau end de foregå-
ende år, og da kautionerne har en løbetid på op til 10 år, vil 
Vækstfonden, på trods af at ordningen er under udfasning, 
fortsat have en betydelig kreditrisiko på porteføljen i de 
kommende år. 

Den samlede aktive kautionsportefølje før hensættelse til 
tab er steget fra 1.471,9 mio. kr. ultimo 2011 til 2.051,2 mio. 
kr. pr. 31. december 2012. Porteføljen omfatter kautioner 
for banklån, realkreditlån, leasingordninger og garantier til 
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både primære erhverv (landbrug m.m.) og øvrige erhverv. 
Den enkelte virksomhed havde mulighed for at få kaution 
for finansiering på op til 25 mio. kr., men langt hovedpar-
ten af kautionerne er på mindre end 10 mio. kr. 

Risikostyringen har primært bestået i at sikre en effektiv 
proces for kreditvurdering, som bl.a. indebærer, at kautio-
ner bliver bevilget efter et dobbeltsikringsprincip, og alle 
virksomheder blev besøgt af de to kautionschefer, som 
deltog i kreditvurderingen. 

I forbindelse med udvidelsen af kautionsaktiviteten, 
herunder adgang til at yde kautioner over for de primære 
erhverv, blev der i 2010 etableret en kreditkomite bestå-
ende af Vækstfondens direktør, CFO, chefjurist, de to 
gruppechefer og vicedirektøren med ansvar for kautions-
området. Udover at bevilge alle kautioner og Vækstlån, 
som medfører en eksponering for Vækstfonden på over 
8 mio. kr., har kreditkomiteen til opgave at overvåge den 
løbende tilgang af kautions- og låneansøgninger samt 
overvåge den samlede kreditrisiko.

Siden 2010, hvor regeringen valgte at udvide den række af 
brancher, som havde mulighed for at opnå kautioner, har vi 
oplevet en stærk efterspørgsel fra landbrugssektoren, og 
kautioner over for de primære erhverv udgjorde 33 pct. pr. 
31. december 2012 af den samlede kautionsportefølje.

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 finansieringsinstitutter vanskeligt 
ved at finansiere 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 og ydelse 
af lån til sektoren stiller vi altid krav om, at selve land-
brugsdriften hænger sammen økonomisk, og at egenkapi-
talen er stærk nok til at klare en tilpasning af de bogførte 
jordpriser til de niveauer, som er fastlagt af Finanstilsynet. 
Endvidere stiller vi krav om nedlukning af spekulative låne-
forretninger i udenlandsk valuta samt om delvis renteaf-
dækning af realkredit- og banklån.

Forvaltning af aktiver, likvid formue
Risikoen, der knytter sig til forvaltningen af aktiver, angår 
primært risikoen for misbrug, besvigelser og fejlplacering 
af de likvide midler, herunder obligationsbeholdningen.

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. regler om dispositionsad-
gang (altid to i forening) samt generel funktionsadskillelse. 
Interne processer for udbetalinger af investeringsbeløb 
(herunder cash calls fra fonde) følger fastlagte procedurer, 
som bl.a. omfatter indhentning af nødvendige godkendel-
ser.

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 reetableres hurtigt. 

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. 

Vækstfonden har med henblik på at forebygge disse risici 
prioriteret at have egen juridisk afdeling med jurister, der 
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har kompetencer inden for de fagområder, som er specielt 
relevante for Vækstfonden. 

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

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

VIDENRESSOURCER
Vækstfonden er en videnvirksomhed, hvor medarbejdernes 
kompetencer, erfaringer og engagement er af væsentlig 
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 virksomhedsfinansiering i Dan-
mark. Det tilstræbes at opbygge investerings- og kauti-
onsprocesser, som bygger på denne erfaring. En væsentlig 
del af denne viden befinder 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

De negative økonomiske konjunkturer har også i 2012 haft 
stor effekt på årsregnskabet for Vækstfonden og har medført 
betydelige negative værdireguleringer af en række inve-
steringer. Således har vi foretaget nedskrivninger på mere 
end 10 mio. kr. pr. virksomhed af ejerandele i 13 porteføl-
jevirksomheder i VF Fonde og 4 virksomheder i VF Venture. 
Samtidig har vi set en positiv værdiudvikling af en række 
investeringer, som dog ikke helt opvejer omfanget af ned-
skrivninger. 

Årets resultat udgør -40,4 mio. kr., heraf udgør resultatpå-
virkningen fra Vækstfondens investering i Dansk Vækstka-
pital -28,1 mio. kr. Som nedenstående figur illustrerer, ser 
vi en tæt sammenhæng mellem resultatudviklingen for VF 
Fonde og vores samlede resultat, hvilket afspejler, at Vækst-
fondens investeringer i fonde udgør 59 pct. af de samlede 
aktiver.  

2012 har endvidere været præget af en fortsat betydelig 
vækst i vores kautionsportefølje, som ultimo 2012 udgjorde 
mere end 2,0 mia. kr. Aktive kautionsforpligtelser er steget 
fra 1.471,9 mio. kr. primo til 2.051,2 mio. kr. ultimo 2012. An-
tallet af kautioner er i samme periode steget fra 932 til 1.170. 

Med et aktivitetsniveau i form af 301 virksomheder som 
i 2012 har indgået Vækstkautioner for 845 mio. kr., er vi 

stort set på niveau med 2011, hvor 325 virksomheder indgik 
Vækstkaution for 825 mio. kr. 

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

AFKAST AF OBLIGATIONER M.V.
Afkast af obligationer m.v. omfatter afkast af vores obligati-
onsbeholdning samt forrentning af bankkonti, herunder også 
renteomkostninger ved repobelåning af vores obligations-
portefølje. Afkastet udgjorde 16,0 mio. kr. imod 20,9 mio. 
kr. i 2011. Reduktionen kan henføres til en reduktion af vores 
likvide beholdninger igennem 2012 samt det lavere renteni-
veau.

RESULTAT FRA KAPITALANDELE I FONDE  
Resultat af kapitalandele i fonde udgjorde i 2012 et under-
skud på 5,2 mio. kr. (2011: -277,0 mio. kr.), svarende til et 
negativt afkast på 0,2 pct. af den bogførte værdi af kapi-
talandele i fonde primo 2012. Ekskl. resultatpåvirkningen fra 
Dansk Vækstkapital udgjorde resultatet et overskud på 22,9 
mio. kr. i 2012 (2011: 263,3 mio. kr.).

Som omtalt indledningsvist har 2012 været præget af 
nedskrivninger af mange porteføljevirksomheder, men også 
flere betydelige opskrivninger, hvor investeringer i Forward 

RESULTATUDVIKLING
2008-2012, MIO. KR.

 Resultat, Vækstfonden
 Resultat, fonde
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Pharma, Zealand Pharma (børsnoteret) samt FlatFrog 
Laboratories AB alene bidrager med opskrivninger på mere 
end 310 mio. kr. 

Værdien af kapitalandele i fonde, netto, udgjorde 31. de-
cember 2012 2.337,5 mio. kr. (pr. 31. december 2011: 2.197,1 
mio. kr.), svarende til 59 pct. af Vækstfondens samlede 
balancesum.  

Der er i 2012 udbetalt 322,4 mio. kr. i investeringer til 
fondsporteføljen, hvilket er lidt mere end i 2011, hvor udbe-
talinger til fonde udgjorde 288,0 mio. kr.

En betydelig del af disse udbetalinger er af fondene benyt-
tet til opfølgningsinvesteringer i forbindelse med den vide-
re udvikling af de enkelte virksomheder. Fondene har i 2012 
foretaget i alt 25 nyinvesteringer i danske og udenlandske 
virksomheder (2011: 17 nyinvesteringer), og den samlede 
aktive virksomhedsportefølje består ultimo 2012 af knap 
180 virksomheder (ultimo 2011: knap 160 virksomheder).

Tilbageløb fra fonde har udviklet sig positivt fra blot 
35,0 mio. kr. i 2011 til 218,6 mio. kr. i 2012. Heraf kan en 
væsentlig del henføres til tilbageløb i forbindelse med 
Action Pharmas salg af lægemiddelkandidaten AP214 til 
Abbott for mere end 620 mio. kr. Vækstfonden forventer 

at modtage yderligere et mindre tilbageløb fra Action 
Pharma i 2013. Værdiindekset, (bogført værdi + tilbageløb) 
/ anskaffelsessum, har dermed udviklet sig positivt fra 0,81 
ultimo 2011 til 0,84 ultimo 2012.  

RESULTAT FRA EGENKAPITALINDSKUD OG 
UDLÅN
Vækstfondens samlede direkte investeringer i virksomhe-
der i form af egenkapitalindskud og lån realiserede i 2012 
et underskud på 22,6 mio. kr. mod et overskud på 27,7 
mio. kr. i 2011. Det skal bemærkes, at resultatet i 2011 var 
påvirket af tilbageførsel af en tidligere foretagen nedskriv-
ning af et lånetilgodehavende under et særligt enkeltenga-
gement uden for VF Ventures portefølje.

2012 har været præget af mange betydelige værdiregu-
leringer af virksomhederne i VF Ventures portefølje. Det 
fremgår af note 2, at de samlede opskrivninger i 2012 
udgjorde 83,6 mio. kr. og nedskrivningerne udgjorde 104,3 
mio. kr., hvilket udgør henholdsvis 23 pct. og -28 pct. af 
den bogførte værdi af egenkapitalindskud og udlån til por-
teføljevirksomheder primo 2012. Hovedparten af opskriv-
ningerne kan henføres til de tre virksomheder Universal 
Robots, Muuto og ipvision. 

VÆKSTKAUTIONER
2008-2012, MIO. KR.

 Indgåede Vækstkautioner  
      (højre akse)
 Udestående kautionsbeløb,  
      ultimo (venstre akse)
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Kontante investeringer i form af både egenkapitalindskud og 
lån udgjorde i alt 97,6 mio. kr. (2011: 105,9 mio. kr.). Der er 
foretaget investeringer i 30 virksomheder (2011: 29), hvoraf 
6 er nyinvesteringer (2011: 9 nyinvesteringer). Den samlede 
portefølje består ultimo 2012 i lighed med ultimo 2011 af 39 
aktive virksomheder.

Bogført værdi af de samlede investeringer i form af både 
egenkapitalindskud samt udlån til porteføljeselskaber ud-
gjorde 31. december 2012 439,4 mio. kr. (31. december 2011: 
367,8 mio. kr.). 

VÆKSTKAUTION
Vedtagelsen af erhvervspakken i efteråret 2009 blev start-
skuddet til en markant vækst i kautionsaktiviteterne. I 2012 
indgik vi kautioner for 845,3 mio. kr. til 301 virksomheder 
(2011: 824,7 mio. kr. til 327 virksomheder) og så en fortsat 
betydelig stigning i de samlede aktive kautionsforpligtel-
ser fra 1.471,9 mio. kr. ultimo 2011 til 2.051,2 mio. kr. ultimo 
2012. Denne markante vækst afspejles i resultatopgørelsen 
i form af øgede præmieindtægter samt i balancen som en 
forøgelse af hensatte forpligtelser til tab.

Medio december 2012 lancerede VF Lån og kautioner 
Vækstfondens nye produkter, Vækstlån og lån til grønne 
investeringer, og samtidig blev de hidtidige kautionsordnin-
ger, Vækstkaution (som omtales i dette afsnit) og Kom-i-
gang-lån, omlagt. Den nye Vækstkautionsordning dækker 
finansiering op til 2 mio. kr. mod tidligere 25 mio. kr., og 
ordningen fungerer nu som en selvforvaltningsordning, hvor 
risikoen for tab udover 20 pct. på hver enkelt pengeinstituts 
samlede kautionsportefølje påhviler pengeinstituttet. Vækst-
fonden foretager derfor ikke længere en kreditvurdering af 
hver enkelt virksomhed, som modtager en Vækstkaution. 
Ordningen minder om de tidligere Kom-i-gang-lån, og por-
teføljen af Kom-i-gang-lån er lagt ind under den nye ordning 
fra dennes begyndelse.

Tilgangen af engagementer til de hidtidige ordninger 
Vækstkaution og Kom-i-gang-lån ophører, når alle ansøgnin-
ger modtaget frem til skæringsdatoen 14. december 2012 er 
behandlet, og alle udestående tilsagn om kautioner enten er 
benyttet eller udløbet. De uudnyttede bevillinger fra staten, 
som ultimo 2012 udgjorde 144,9 mio. kr., bliver herefter over-
ført til den nye ordning. De tidligere ordninger udløber dog 

først, når den sidste kaution er afviklet. Kautionerne har en 
maksimal løbetid på 10 år på indgåelsestidspunktet.

I henhold til administrationsaftale mellem Erhvervs- og 
Vækstministeriet og Vækstfonden vedrørende Vækstkauti-
onsordningen skal Vækstfondens administrationsomkost-
ninger ved ordningen fra 1. januar 2012 dækkes af præmie-
indtægterne. I det omfang præmieindtægterne overstiger 
administrationsomkostningerne, skal disse overføres til en 
hensættelse til dækning af tab på fremtidig udstedelse af 
kautioner. Disse merpræmieindtægter udgjorde 15,8 mio. kr. 
i 2012, som er ført som en omkostning i resultatopgørelsen 
og ført som en hensat forpligtelse i balancen. 

Samlet set påvirker Vækstkaution årets resultat positivt med 
35,7 mio. kr. før administrationsomkostninger mod 27,2 mio. 
kr. i 2011. Stigningen skyldes delvis omlægningen af admi-
nistrationsaftalen med Erhvervs- og Vækstministeriet, som 
medførte, at statens refusion af Vækstfondens administra-
tionsomkostninger bortfaldt i 2012. Refusion af administrati-
onsomkostninger udgjorde 17,2 mio. kr. i 2011.

Hensættelse til tab på aktive kautioner er ultimo 2012 
forøget til 366,5 mio. kr. fra 270,8 mio. kr. ultimo 2011. 
Stigningen svarer nogenlunde til forøgelsen af de aktive 
kautionsforpligtelser, idet hensættelse til tab i pct. af aktive 
kautionsforpligtelser udgjorde 17,9 pct. ultimo 2012 i mod 18,4 
pct. ultimo 2011. Porteføljen af store kautioner med en for-
ventet tabsprofil på 12 pct. udgjorde ultimo 2012 140,1 mio. kr. 
(ultimo 2011: 47,0 mio. kr.) ud af den samlede portefølje på 
2.051,2 mio. kr. og har derfor kun en begrænset indflydelse 
på den samlede hensættelsesprocent.

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER
Tilskud til netværksaktiviteter udgjorde 5,6 mio. kr. i 2012 og 
er dermed uændret i forhold til 2011. Omkostningerne ved-
rører hovedsageligt omkostninger til CONNECT Denmarks 
afholdelse af sparringsforløb for unge vækstvirksomheder i 
forbindelse med Proof-of-Business-aktiviteterne, som finan-
sieres af Erhvervs- og Vækstministeriet. 

REFUSIONER OG HONORARER
Refusioner og honorarer består af indtægter fra admini-
stration af Dansk Vækstkapital og Syddansk Kapital samt 
omkostningsrefusioner fra staten i relation til Proof-of-
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Business-initiativet. Endvidere indgår i mindre omfang de 
bestyrelseshonorarer, som medarbejdere i Vækstfonden 
oppebærer i kraft af Vækstfondens porteføljeforvaltning.
Indtægterne herfra udgjorde i 2012 i alt 20,4 mio. kr., 
hvilket er et fald på 13,1 ift. 2011, hvor indtægterne udgjorde 
i alt 33,5 mio. kr. Dette fald skyldes primært bortfald af 
statens refusion af administrationsomkostninger vedrø-
rende Vækstkautionsordningen, som i 2011 udgjorde 17,2 
mio. kr. Vækstfondens administrationsomkostninger ved 
kautionsordningerne skal fremover dækkes via præmieind-
tægter fra ordningerne. 

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger udgjorde 79,9 mio. kr., 
hvilket er en stigning på 6,1 mio. kr., svarende til 8 pct., 
i forhold til 2011. Denne stigning kan alene henføres til 
vederlag og gager, som stiger med 6,2 mio. kr. som følge 
af nyansættelser afledt af udvidelsen af Vækstkautions-
aktiviteterne samt nyansættelser i relation til funktionen 
som sekretariat for Dansk Vækstkapital, som først fik fuld 
effekt i 2012. 

Vederlag og gager, herunder bestyrelseshonorarer, er 
steget med 13 pct. fra 48,0 mio. kr. i 2011 til 54,2 mio. kr. i 
2012. Samtidig er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte 
steget med 9 pct. fra 58 ansatte i 2011 til 63 ansatte i 2012. 

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 2012 2.717,1 mio. kr. (ultimo 
2011: 2.736,7 mio. kr.). 

Grundkapitalen er forøget med 20,8 mio. kr. i form af ind-
skud fra staten vedrørende Proof-of-Business-initiativet.

Egenkapitalen er herudover påvirket af overførsel af årets 
resultat på -40,4 mio. kr. 

PENGESTRØMME
Likvide beholdninger, omfattende obligationsbeholdnin-
gen, fratrukket kortvarige træk på kassekreditfacilitet samt 
kortvarige repolån, udgjorde ultimo 2012 661,7 mio. kr., 

hvilket er et fald i forhold til ultimo 2011 på 243,8 mio. kr. 
Disse pengestrømme kan primært henføres til negative 
pengestrømme fra investeringsaktiviteten på 233,2 mio. 
kr. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet bidrager positivt med 2,6 
mio. kr. mod positive betalingsstrømme på 191,0 mio. kr. i 
2011. 

De samlede pengestrømme fra investeringsaktivitet er 
negative med 233,2 mio. kr. (2011: -197,8 mio. kr.). Udbe-
talinger til fonde og porteføljeselskaber udgjorde i året 
henholdsvis 322,4 mio. kr. (2011: 288,0 mio. kr.) og 97,6 
mio. kr. (2011: 101,0 mio. kr.). 

De samlede udbetalinger til Syndikeringslån udgjorde 48,3 
mio. kr. (2011: 16,6 mio. kr.) i løbet af året. 

Vi realiserede i 2012 en markant stigning i tilbageløb fra 
fonde fra 35,0 mio. kr. i 2011 til 216,4 mio. kr. i 2012. Tilba-
geløb fra vores direkte investeringer i porteføljeselskaber 
faldt fra 47,9 mio. kr. i 2011 til 18,7 mio. kr. i 2012.

De samlede udbetalinger til investeringer samt Syndike-
ringslån udgjorde 468,3 mio. kr. i 2012 mod 405,6 mio. kr. 
i 2011. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -13,0 
mio. kr. i form af indskud fra staten i relation til Proof-of-
Business-aktiviteterne på 20,8 mio. kr. samt en ikke-likvid 
reallokering på -33,8 mio. af tidligere indskud fra staten 
under erhvervspakken vedrørende etablering af nye fonde 
til tabsdækning på udstedelse af kautioner.
 
FORVENTNINGER TIL LIKVIDITET
Omfanget af Vækstfondens fremadrettede investerings-
aktivitet afhænger af den tilgængelige likviditet, som 
primært tilvejebringes via exitter, herunder børsnoteringer, 
fra eksisterende investeringer samt eventuelt yderligere 
bevillinger fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Vækstfon-
dens investeringer i Dansk Vækstkapital vil dog være låne-
finansieret via de pensionsinstitutter, som har medvirket 
til etableringen.
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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, bort-
set fra Dansk Vækstkapital, som ikke forventes at have likvi-
ditetseffekt de kommende år, udgjorde ultimo 2012 1.077,0 kr. 
(ultimo 2011: 1.401,4 mio. kr.), som forventes at blive udbetalt  
over de næste 10 år.

Udover investeringstilsagn over for fonde har Vækstfonden 
pr. 31. december 2012 indgået kautionsforpligtelser, hvor de 
forventede fremtidige tabsudbetalinger pr. 31. december 2012 
udgjorde 366,5 mio. kr. (31. december 2011: 270,8 mio. kr.).

Herudover har Vækstfonden afgivet tilsagn om investeringer 
til porteføljevirksomheder og Syndikeringslån samt Ansvarli-
ge lån for i alt 70,6 mio. kr. (31. december 2011: 66,2 mio. kr.).

Som et element i kreditpakken fra november 2012, som skal 
styrke især små og mellemstore virksomheders finansie-
ringsmuligheder, fik Vækstfonden adgang til at tilbyde nye 
låneydelser for op til 6,35 mia. kr. over de næste tre år. Vi 
forventer at foretage låneudbetalinger i størrelsesordenen 
750 mio. kr. i 2013. Disse udlån vil fuldt ud blive lånefinansie-
ret og forventes derfor ikke at påvirke Vækstfondes likviditet 
de kommende år.

Vækstfondens likvide beholdninger udgjorde pr. 31. decem-
ber 2012 661,7 mio. kr. (31. december 2011: 905,5 mio. kr.) inkl. 
obligationsbeholdningen.   

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 for-
bundet med en række usikkerhedsfaktorer, hvoraf de betyde-
ligste nævnes nedenfor. Disse usikkerhedsfaktorer påvirker 

en række af de regnskabsmæssige vurderinger og skøn, som 
ledelsen foretager ved regnskabsaflæggelsen, jf. uddybende 
beskrivelse i afsnittet Ledelsens væsentlige regnskabsmæs-
sige 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 begrænsninger i virksomheders og bankers 
muligheder for at opnå den ønskede finansiering. Exit-
tidspunktet for unoterede vækstvirksomheder er under de 
nuværende markedsbetingelser vanskelige at forudsige. 
Yderligere udskydelser i forhold til de nuværende forventnin-
ger kan medføre behov for yderligere kapital i porteføljevirk-
somhederne, hvilket kan få indflydelse på værdiansættelsen 
af selskaberne. 

Der er derfor knyttet usikkerhed til særligt værdiansættelsen 
af Vækstfondens unoterede investeringer i porteføljevirk-
somheder og fonde. Dette har betydning for såvel årets 
resultat som for likviditeten, som er afhængig af tidspunkt, 
størrelse og sammensætning af salgsprovenu for de fremti-
dige tilbageløb, som Vækstfonden forventer at opnå.

Vækstkautionaktiviteterne er udvidet betragteligt i løbet af 
de sidste 3 år, 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 indflydelse på, om de 
foretagne hensættelser vedr. dette forretningsområde er 
tilstrækkelige.

Vækstfondens risikostyring i forhold til disse områder er 
omtalt i afsnittet Risikostyring.

HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS  
AFSLUTNING
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hæn-
delser, som har betydning for bedømmelsen af Vækstfon-
dens finansielle stilling. 
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•	 Adm. direktør og partner i 

Public Affairs Group

•	 Tidligere adm. direktør i 

HTS Arbejdsgiverforening 

og – efter sammenlæg-

ningen af HTS – vicead-

ministrerende direktør i DI 

(2005-2011)

•	 Tidligere formand for JØP 

og næstformand i Pensi-

onDanmark samt adm. 

direktør i Danmarks Apote-

kerforening og direktør i DA

•	 Fuldmægtig i Københavns 

Amt, Indenrigsministeriet 

og Finansministeriet.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestem-
melserne i lov om Vækstfonden samt bestemmelserne 
i årsregnskabsloven for virksomheder af Vækstfondens 
størrelse (klasse C stor) 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 finansielle 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 tilflyde 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 
aflægges, 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 finan-
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 regnskabsaflæggelsen for disse fonde. 
Denne indebærer samme skøn som nævnt nedenfor i 
relation til egenkapitalindskud samt lån til porteføljevirk-
somheder.

Egenkapitalindskud samt lån til porteføljevirksomheder, 
hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af 
dagsværdierne, herunder af de underliggende porteføl-
jevirksomheder, der er investeret i, hvis værdier i overve-
jende grad består af immaterielle værdier, og som kræver 
fortsat tilførsel af kapital. Ledelsen har ved målingen af 
værdien af disse investeringer foretaget skøn over porte-
føljeselskabernes udviklingsstadie og forventede fremti-
dige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og kommercia-
liseringsmuligheder.

Vækstkautioner, hvor der er væsentlige skøn forbundet 
med opgørelsen af sandsynligheden for, at kautionerne 
bliver udbetalt, og dermed med den tabshensættelse, 
som er foretaget. 

Syndikeringslån og Ansvarlige lån, hvor der er væsentlige 
skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle 
fremtidige betalinger modtages.

Forventningerne til udviklingen i Vækstfondens likviditets- 
og kapitalberedskab.



                                           47           

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 repoforretninger (salg af obligatio-
ner, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagekøb).

Resultat, Syndikeringslån
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 Syndikeringslånene sker løbende efter en vurdering 
af tabsrisikoen for det enkelte lån og for porteføljen som 
helhed.

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

Syndikeringslån forrentes med en fast rente, som tilskri-
ves 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 lån som for indbetalinger på 
enkeltlån. 

Præmieindtægter
Der er foretaget periodisering af præmieindtægter ved-
rørende Vækstkaution, Kom-i-gang-lån samt garantier til 
udviklingsselskaber.

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 
afledt 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 
Vækstkautionsordningen med henblik på fastlæggelse af 
det generelle fremtidige hensættelsesniveau.

Hensættelse til fremtidige udstedelser af kautioner
I henhold til administrationsaftale mellem Erhvervs- og 
Vækstministeriet og Vækstfonden vedrørende Vækstkauti-
onsordningen skal Vækstfondens administrationsomkost-
ninger ved ordningen dækkes af præmieindtægter. I det 
omfang præmieindtægterne overstiger administrations-
omkostninger, skal disse overføres til en hensættelse til 
dækning af tab på fremtidig udstedelse af kautioner.

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 3 til 5 år.
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Materielle anlægsaktiver: Indretning af lejede lokaler 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-
ger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede 
brugstid, som udgør mellem 3 og 8 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 3 til 5 år.

Nyanskaffelser med en værdi under 25.000 inkl. moms 
indregnes fuldt ud i anskaffelsesåret under administra-
tionsomkostninger 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 uno-
terede virksomheder. Unoterede egenkapitalindskud ind-
regnes i investeringsåret til kostpris. Kostprisen omfatter 
de ved kapitaltegningen indskudte beløb. Ved konvertering 
af lån opgøres kostprisen til værdien af den konverterede 
fordring på konverteringstidspunktet. Efterfølgende måles 
kapitalandele i porteføljeselskaber på balancedagen til 
dagsværdien opgjort efter IPEV’s principper og indregnes 
til dagsværdi på balancedagen.

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

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. 

Udlån
Udlån, som omfatter udlån til vores porteføljeselskaber i 
VF Venture, Syndikeringslån og Ansvarlige lån, indregnes 
under finansielle anlægsaktiver til nominelle værdier med 
fradrag af konstaterede tab og hensættelser til imødegå-
else af tab. Nedskrivning foretages på såvel individuelt 
niveau som på porteføljeniveau. Der nedskrives til tab på 

individuelt niveau, såfremt der kan ske identifikation heraf, 
baseret på en vurdering af virksomhedernes bæredygtig-
hed i såvel teknisk som markedsmæssig henseende og en 
samlet vurdering af den enkelte virksomheds økonomiske 
og ledelsesmæssige formåen. Nedskrivning på porteføl-
jeniveau 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 vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 

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.

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, 
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gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed 
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 (repoforretning) 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 repoforretninger, 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 finansieringsaktivitet, 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 finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter 
indbetalinger fra staten i form af indskud i relation til 
investeringsaktiviteter samt optagelse af langfristede lån i 
relation til finansiering af indskud i Dansk Vækstkapital.



  50           

REGNSKAB
OG NOTER



                                           51           

RESULTATOPGØRELSE 2012, MIO. KR.

Note     2012           2011

1 Afkast af obligationer m.v.    16,0   20,9 
   
11 Resultat, kapitalandele i fonde    -5,2   -277,0
   
5 Resultat, Syndikeringslån     0,5  0,2   
   
 Udbytte af kapitalandele, egenkapitalindskud    0,2  0,2  
2 Værdiregulering af kapitalandele, egenkapitalindskud   -24,2   10,2 
 Renteindtægter, udlån     5,9   5,0 
3 Tab og hensættelser på udlån     -4,5   12,3 
 Resultat, egenkapitalindskud samt lån     -22,6   27,7

4 Resultat, Ansvarlige lån    0,3 - 
   
 Præmier, Vækstkaution     42,3   29,4
 Hensættelser til fremtidige udstedelser af kautioner   -15,8 - 
 Præmier, Kom-i-gang-lån     1,9   1,3
6 Tab og hensættelser på Vækstkaution    7,3  -3,5
 Resultat, kautioner     35,7   27,2  
   
 Tilskud til netværksaktiviteter     -5,6   -5,6

 Resultat, finansielle poster i alt     19,1  -206,6 
   
7 Refusioner og honorarer    20,4   33,5 
   
8 Vederlag og gager     -54,2   -48,0
 Øvrige administrationsomkostninger     -23,1   -23,0 
10 Afskrivninger     -2,6  -2,8 
 Administrationsomkostninger     -79,9  -73,8
   
 Nettoadministrationsomkostninger     -59,5   -40,3
   
 Årets resultat     -40,4   -246,9
   
   
 Resultatdisponering, overført til overført resultat    -40,4 -246,9 
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BALANCE – AKTIVER PR. 31. DECEMBER, MIO. KR.

Note     2012           2011

 Anlægsaktiver   
10 Immaterielle anlægsaktiver  
 Software      0,5   1,1
 Immaterielle anlægsaktiver i alt     0,5  1,1 
   
10 Materielle anlægsaktiver   
 Indretning af lejede lokaler      3,6   0,8 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     4,4  1,9
 Materielle anlægsaktiver i alt     8,0   2,7 
    
 Finansielle anlægsaktiver    
11 Kapitalandele i fonde     2.337,5  2.210,8  
12 Egenkapitalindskud     378,2   306,8 
13 Udlån til porteføljevirksomheder     61,2   61,0
14 Ansvarlige lån    12,4 -
15 Syndikeringslån    62,4 16,6  
 Finansielle anlægsaktiver i alt      2.851,7   2.595,2
 Anlægsaktiver i alt     2.860,2  2.599,0
   
 Omsætningsaktiver   
 Tilgodehavende obligationsrenter     4,6   8,6 
17 Andre tilgodehavender     4,5   15,6
 Periodeafgrænsningsposter     1,8  1,4 
 Omsætningsaktiver i alt     10,9   25,6 
   
16 Værdipapirer, obligationer     1.088,1  918,8
   
30 Likvide beholdninger     6,2   81,7 
   
      

 Aktiver i alt      3.965,4   3.625,1
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Note     2012           2011

 Egenkapital   
 Grundkapital      2.693,7   2.672,9
 Overført resultat     23,4  63,8 
 Egenkapital i alt      2.717,1   2.736,7 
   
 Hensatte forpligtelser
   
23 Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. nye fonde    -  33,8
24 Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. Vækstkaution   144,9   247,7 
22 Hensættelser til tab vedr. Vækstkaution     366,5   270,8 
 Hensættelse til fremtidige udstedelser af kautioner   15,8 -
 Indskud fra staten vedr. Syndikeringslån    122,0 125,0   
 Hensatte forpligtelser i alt     649,2   677,3 
   
 Gældsforpligtelser   
30 Bankgæld     432,6  95,0
 Modtagne forudbetalinger     41,4  36,8
25 Tabsdækning fra staten vedr. Kom-i-gang-lån og Vækstkautioner   62,1   48,5
11 Kapitalandele i fonde    41,8 13,7 
 Anden gæld    21,2  17,1 
 Gældsforpligtelser i alt      599,1   211,1 
   
       
  
 Passiver i alt      3.965,4  3.625,1 
   
 
  
 Andre forpligtelser og øvrige noter   
18 Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde    4.667,2 4.991,6 
      – heraf Dansk Vækstkapital      3.590,2   3.590,2 
19 Tilsagnsforpligtelser, udlån og egenkapitalindskud     59,9   55,1
20 Tilsagnsforpligtelser, Ansvarlige lån     0,7 -
21 Tilsagnsforpligtelser, Syndikeringslån     9,9 11,1  
22 Kautionsforpligtelser efter hensættelse til tab    1.900,2  1.456,6 
27 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser   
28 Nærtstående parter     
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    Grundkapital       Overført resultat I alt

Pr. 1. januar 2011   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  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
     
Indskud fra staten, Proof-of-Business    20,8  -  20,8
Overført resultat     -  -40,4  -40,4 

Pr. 31. december 2012    2.693,7  23,4  2.717,1
 
Af lov om Vækstfonden fremgår, at bestyrelsen i forvaltningen af Vækstfondens midler skal sigte mod, at egenkapitalen 
mindst udgør 1,7 mia. kr.     
     
     
 Specifikation af bevægelser på grundkapitalen de seneste 5 år, mio. kr.    
    
  2012  2011  2010  2009  2008 
     
 Grundkapital, primo   2.672,9 2.425,5  2.178,4  2.142,0  2.107,0
 Indskud    20,8 247,4  247,1  36,4  35,0

 Grundkapital, ultimo   2.693,7 2.672,9  2.425,5  2.178,4  2.142,0
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Note     2012           2011

 Drifts- og kautionsaktivitet   
 Pengestrømme fra drift og administration     -65,6   -62,0 
 Renteindbetalinger o.l.     20,0   24,1 
 Refusion og tabsdækning fra staten vedr. kautionsordninger    82,4   239,6 
29 Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto    -22,2   -10,7
 Udbetaling af Ansvarlige lån    -12,0 - 
 Pengestrømme fra driftsaktivitet     2,6   191,0 
   
 Investeringsaktivitet   
 Investeringer i fonde     -322,4   -288,0 
 Tilbageløb fra fonde     216,4   35,0
 Pengestrømme fra fonde    -106,0 -253,0 
   
 Udbetaling af Syndikeringslån     -48,3   -16,6
 Tabsdækning fra staten vedr. Syndikeringslån   -   125,0
 Pengestrømme fra Syndikeringslån    -48,3 108,4   
   
 Investeringer i porteføljeselskaber     -97,6   -101,0
 Tilbageløb fra porteføljeselskaber     18,7   47,8
 Pengestrømme fra porteføljeselskaber    -78,9 -53,2
  Pengestrømme fra investeringsaktivitet     -233,2   -197,8 
   
 Finansieringsaktivitet   
 Tilbagebetaling af indskud fra staten, nye fonde under erhvervspakken   -33,8  -91,0   
 Indskud fra staten, Proof-of-Business, Vestdansk Vækstkapital   20,8   97,4 
 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet     -13,0   6,4 
   
 Ændring i likvider     -243,7  -0,4 
  
 Likvider og obligationsbeholdning, primo     905,5  905,9
   
30 Likvider og obligationsbeholdning, ultimo     661,7  905,5 
    
 Likvider og obligationsbeholdning sammensætter sig således: 
 Værdipapirer, obligationer 1.088,1 918,8
 Likvider (bank og kassekredit) 6,2 81,7
 Bankgæld, repo     -432,6  -95,0

 Likvider og obligationsbeholdning, ultimo     661,7   905,5
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     2012           2011
  
Note 1. Afkast af obligationer m.v.     
   
Afkast, obligationer     16,7   19,9 
Renteindtægter, bankindestående m.v.     0,2   0,3
Kursreguleringer, optioner og valuta     -     1,0 
Renteindtægter m.m.     16,9   21,2 
     
Renteomkostninger, repolån     -0,8  -0,1
Renteomkostninger, øvrige     -0,1  -0,2
Renteomkostninger m.m.     -0,9  -0,3

I alt      16,0   20,9 
     

Note 2. Værdiregulering af kapitalandele, egenkapitalindskud     

Opskrivninger      83,6  39,9
Nedskrivninger      -104,3  -33,6
Realiseret tab/gevinst      -3,5  3,9

I alt      -24,2  10,2
     

Note 3. Tab og hensættelser på udlån til porteføljeselskaber    
 
Konstaterede tab/realiserede gevinster, netto     -  0,7
Indgået på tidligere af- og nedskrevne fordringer     -  0,5
Nedskrivninger, netto     -4,5  11,1

I alt      -4,5  12,3
     

Note 4. Resultat, Ansvarlige lån     

Stiftelsesprovisioner     0,2  -
Renteindtægter     0,1  -

I alt      0,3  -
 

Note 5. Resultat, Syndikeringslån     

Stiftelsesprovisioner     0,5  0,2
Renteindtægter    4,5  0,2
Konstaterede tab     -3,0  -
Tabsrefusion fra staten     3,0  -
Nedskrivninger, netto     -4,5  -0,2

I alt      0,5  0,2
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Note 6. Tab og hensættelser på Vækstkautioner

     2012           2011

Statsrefusion til dækning af tab vedr. udstedelser i perioden    158,5  150,7
Konstaterede tab     -64,8  -53,8
Indgået på tidligere afskrevne fordringer     9,3  19,3
Reguleringer af hensættelser til tab     -95,7  -119,7

I alt      7,3  -3,5

Note 7. Refusioner og honorarer     

     2012           2011

Statsrefusion, administrationsomkostninger, Vækstkaution     -  17,2
Administrationshonorar, Dansk Vækstkapital      13,2  7,2
Statsrefusion, administrationsomkostninger, Proof-of-Business    5,0  5,0
Statsrefusion, administrationsomkostninger, askesky (regulering)    -  -0,3
Øvrige administrations- og bestyrelseshonorarer     2,2  4,4

I alt      20,4  33,5

Note 8. Vederlag og gager     
  Bestyrelse Direktion Personale 2012 2011
 
 Vederlag og gager m.v.  1,1  2,5  50,2  53,8  47,6
 Social sikring  -  -  0,4  0,4  0,4

 I alt   1,1  2,5  50,6  54,2  48,0
I vederlag og gager til direktion indgår afsat forpligtelse til fratrædelsesordning. Udover det anførte vederlag har direk-
tøren fri bil og telefon.
Bestyrelseshonorar udgjorde i 2012 1,1 mio. kr. (2011: 1,0 mio. kr.) og omfattede 320 t.kr. til formanden og 160 t.kr. 
til hver af de øvrige medlemmer årligt. Bestyrelseshonoraret steg pr. 1. april 2011 fra 300 t.kr. til formanden og 150 
t.kr. til øvrige medlemmer i årligt vederlag. 
Vækstfonden har i 2012 i gennemsnit beskæftiget 63 medarbejdere mod 58 i 2011. 
     
     
Note 9. Revisionshonorarer     
     2012 2011

 Deloitte     
 Lovpligtig revision     0,3  0,5
 Skattemæssig assistance     - 0,1
 Andre ydelser      0,1  -
 Deloitte i alt      0,4  0,6
     
 Rigsrevisionen     
 Lovpligtig revision     0,2  0,2
 Rigsrevisionen i alt     0,2  0,2

 I alt       0,6  0,8

    



  58           

NOTER, MIO. KR.

Note 10. Immaterielle og materielle anlægsaktiver og afskrivninger    
  
   Drifts-
       materiel og     Indretning af
  Software               inventar            lejede lokaler 2012 2011
   
Anskaffelsessum, primo 8,6  3,9  2,8  15,3  13,0
Tilgang   0,1  3,7  3,4  7,2  2,8
Afgang   -  -  -  -  -0,5
Anskaffelsessum, ultimo  8,7  7,6  6,2  22,5  15,3
     
Afskrivninger, primo  7,4  2,0  2,0  11,4  9,1
Årets afskrivninger  0,8  1,2  0,6  2,6  2,8
Af- og nedskrivninger, afgang  -  -  - -  -0,4
Afskrivninger, ultimo   8,2  3,2  2,6  14,0  11,5

Bogført værdi, ultimo  0,5  4,4  3,6  8,5  3,8

Afskrives over           3-5 år  3-5 år              3-8 år 

Note 11. Kapitalandele i fonde     
     2012 2011

Anskaffelsessum, primo     3.246,7  2.961,3
Tilgang       322,4  288,0
Afgang      -75,1 -2,6
Anskaffelsessum, ultimo     3.494,0 3.246,7
     
Tilbageløb, primo     -438,0  -407,4
Årets tilbageløb     -218,6 35,0
Afgang      14,7 4,4
Tilbageløb, ultimo     -641,9  -438,0
Nettoanskaffelsessum     2.852,1 2.808,7
     
Værdiregulering, primo     -611,6 -332,8
Årets resultat      -5,2 -277,0
Afgang      60,4 -1,8
Værdiregulering, ultimo      -556,4 -611,6

Bogført værdi, ultimo     2.295,7 2.197,1

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb) / anskaffelsessum     0,84 0,81
  
Årets afgang vedrører ejerandele i fonden INCUBA Ventures, som blev likvideret 28. december 2012. Under årets 
tilbageløb indgår udlodning af et tilgodehavende på 2,2 mio. kr., som først udloddes i 2013 jf. i øvrigt note 17, andre 
tilgodehavender.      
     
Den bogførte værdi af kapitalandele i fonde er præsenteret således i balancen:    
 
Aktiver, ejerandele i fonde med positiv værdi     2.337,5  2.210,8
Passiver, ejerandel af Dansk Vækstkapital     -41,8 -13,7

Bogført værdi, netto     2.295,7 2.197,1

Dansk Vækstkapital har endnu ikke foretaget første kapitalkald og har derfor negativ egenkapital. Vækstfondens andel 
heraf præsenteres som gæld.     
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Note 11. Kapitalandele i fonde, fortsat      
      Ejerandel
Navn     Hjemsted i pct.
   
Accelerace Invest K/S    København 66,7
Accelerace Invest Management ApS    København 66,7
Portefølje fra Dansk Innovationsinvestering *)    København 100,0
Dansk Vækstkapital K/S    Hellerup 75,0
Erhvervsinvest K/S    København 22,0
Erhvervsinvest II K/S    København 10,9
Erhvervsinvest Management A/S    København 10,0
European Investment Fund    Luxembourg 0,1
Industri Invest Syd A/S    Kolding 20,0
IVS Fund II K/S    Kgs. Lyngby 62,3
Merlin Biosciences Fund III L.P.    London 8,6
NCP-IVS Fund III K/S    Kgs. Lyngby 28,6
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    Hellerup 12,8
SEED Capital Denmark K/S    Kgs. Lyngby 30,1
SEED Capital Denmark II K/S    Kgs. Lyngby 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    Odense 37,5
Vækst-Invest Nordjylland A/S    Aalborg 27,3

*) Dansk Innovationsinvestering er opløst pr. 5. maj 2011, og ejerandele i porteføljeselskaber er udloddet til investorerne. 
    
Vækstfonden har bestemmende indflydelse i Sunstone Life Science Ventures Fund I og Sunstone Technology Ventures Fund 
I. I øvrige fonde opnår Vækstfonden iht. aftalegrundlaget ikke bestemmende indflydelse.    
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Note 12. Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder     
     2012 2011

Anskaffelsessum, primo     322,4  312,5
Tilgang     78,8 79,1
Tilgang konverteret fra udlån     18,5  13,3
Afgang      -62,2 -82,5
Anskaffelsessum, ultimo     357,5  322,4
     
Op- og nedskrivninger, primo     -15,6  -91,9
Årets op- og nedskrivninger      3,7 6,6
Afgang      32,6  69,7
Op- og nedskrivninger, ultimo     20,7  -15,6

Bogført værdi, ultimo     378,2  306,8

Vækstfonden foretager via VF Venture egenkapitalinvesteringer i virksomheder, hvor produktet er færdigt og har opnået en 
position på et afgrænset marked, eller hvor produktudviklingen er i den afsluttende fase, og produktet står foran introduk-
tion på markedet. Vækstfonden besidder ofte stemmeandele eller ejerandele på mere end 20 pct. og i enkelte tilfælde 
også mere end 50 pct. Ejerandelene betragtes som investeringsaktiver og værdiansættes og indregnes til dagsværdi. 
Oplysninger iht. ÅRL §72, stk. 1 og 2, afgives derfor ikke. 
 
   
Note 13. Udlån til porteføljevirksomheder     
     2012 2011

Tilgodehavender i alt, primo    68,6 80,1
Udbetalinger      18,8 26,8
Tilbagebetalinger     -1,5 -11,5
Konstaterede tab      -2,5 -18,5
Påløbne renter      5,9 5,0
Konverteret til egenkapital    -18,5 -13,3
Tilgodehavender i alt, ultimo     70,8 68,6
     
Nedskrivninger i alt, primo     -7,5 -32,0
Værdireguleringer     -4,5 11,1
Anden afgang      2,4 13,4
Nedskrivninger i alt, ultimo     -9,6 -7,5

I alt      61,2 61,0

Note 14. Ansvarlige lån     
     2012 2011

Udbetalinger     12,3 -
Påløbne renter      0,1 -
Tilgodehavender i alt, ultimo     12,4 -

Nedskrivninger i alt, ultimo     - -

I alt      12,4 - 
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Note 15. Syndikeringslån     
     2012 2011

Tilgodehavender i alt, primo    16,8 -
Udbetalinger      48,8 16,6
Konstaterede tab     -3,3 - 
Påløbne renter     4,5 0,2
Tilgodehavender i alt, ultimo     66,8 16,8

Nedskrivninger i alt, primo    -0,2 -
Værdireguleringer    -4,5 -0,2
Anden afgang     0,3 -
Nedskrivninger i alt, ultimo     -4,4 -0,2

I alt      62,4 16,6

Note 16. Værdipapirer, obligationer     
   Anskaffelses- Værdi-  
Varighed   værdi regulering 2012 2011

Mindre end 2 år   183,4  3,1  186,5  426,0
Mere end 2 år    896,3  5,3  901,6  492,8

Værdipapirbeholdning i alt   1.079,7  8,4  1.088,1  918,8
Porteføljen består af danske realkreditobligationer.  
 
Porteføljens samlede vægtede korrigerede varighed udgjorde pr. 31. december 2012 0,18 (31. december 2011: 0,87). 
     
Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger i forbindelse med den 
kortsigtede likviditetsstyring. Pr. 31. december 2012 omfattede obligationsbeholdningen obligationer med en bogført 
værdi på 433,5 mio. kr., som lå til sikkerhed for repoforretninger (31. december 2011: 95,2 mio. kr.).   
  

Note 17. Andre tilgodehavender
     
     2012 2011

Tilgodehavende vedr. salg af porteføljeselskaber     0,4  13,1
Tilgodehavende vedr. likvidation af fond      2,2  -
Øvrige tilgodehavender      1,9  2,5

I alt      4,5  15,6
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Note 18. Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde    
 
     2012 2011

Tilsagn, primo      8.238,3  3.993,1
Årets tilgang, forhøjelse af tilsagn til eksisterende fonde     -  205,0
Årets tilgang, tilsagn til nye fonde     -  4.040,2
Årets afgang      -77,1  -
Tilsagn, ultimo     8.161,2  8.238,3
     
Udbetalt, primo     -3.246,7  -2.961,3
Årets udbetalinger     -322,4  -288,0
Årets afgang      75,1 2,6
Udbetalt, ultimo     -3.494,0  -3.246,7

Tilsagnsforpligtelser     4.667,2  4.991,6
Tilsagnsforpligtelser består af afgivne tilsagn om indskud af kapital i fonde specificeret i note 11. 
Årets afgang vedrører INCUBA Ventures, som blev likvideret 28. december 2012.

      

Note 19. Tilsagnsforpligtelser, udlån og egenkapitalindskud i porteføljeselskaber  

    Egenkapital-
   Udlån indskud 2012 2011

Uudnyttede tilsagn, primo    0,5  43,5  44,0  61,4
Årets tilsagn     16,3  101,4  117,7  141,8
Årets udbetalinger    -18,8  -78,8  -97,6  -122,6
Årets tilbageførte og konverterede tilsagn    2,0  -6,2  -4,2  -25,5

Uudnyttede tilsagn, ultimo    -  59,9  59,9  55,1

Antal virksomheder   -  12  12  11
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-
finansiering.

Note 20. Tilsagnsforpligtelser, Ansvarlige lån     
     2012 2011

Årets tilsagn     13,0 -
Årets udbetalinger     -12,3 -

Uudnyttede tilsagn, ultimo     0,7 -

Antal virksomheder     1 -

Note 21. Tilsagnsforpligtelser, Syndikeringslån     
       2012 2011

Uudnyttede tilsagn, primo      11,1 -
Årets tilsagn       47,6 27,7 
Årets udbetalinger     -48,8 -16,6

Uudnyttede tilsagn, ultimo      9,9 11,1

Antal virksomheder      4 6
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Note 22. Kautionsforpligtelser under ordning ophørt december 2012    
 
                           2012                         2011
   Stk. Mio. kr. Stk. Mio. kr.
Udestående aktive kautionsforpligtelser   
Aktive kautioner, primo  932  1.773,6  658  1.107,0 
Regulering til primo  3  3,0  0  1,7 
Periodens tilgang, indgåede kautioner  359  845,3  404  824,7 
Periodens afsluttede kautioner  -124  -156,6  -130  -159,8 
Aktive kautioner, ultimo  1.170  2.465,3  932  1.773,6 
     
Nedskrivning af kautionsbeløb, ultimo    -414,1    -301,8 
     
Aktive kautionsforpligtelser    2.051,2    1.471,8 
     
Hensættelser til tab på aktive kautioner    -366,5    -270,8 

Aktive kautionsforpligtelser efter hensættelser til tab  1.170  1.684,7  932  1.201,0

Hensættelser til tab i pct. af aktive kautionsforpligtelser   17,9  18,4
     
Afgivne, endnu ikke udnyttede kautionstilsagn     
Afgivne, endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo  102  263,8  126  316,4 
Tabsrefusion, endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo    -48,3    -60,8

Afgivne kautionsforpligtelser efter hensættelser til tab, i alt 1.272  1.900,2  1.058  1.456,6
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 kautions-
tilsagn, som virksomhederne endnu ikke har tiltrådt. Disse indgår under afgivne, endnu ikke udnyttede kautionstilsagn. 
Tabsrefusion, endnu ikke udnyttede tilsagn består af den beregnede potentielle tabsrefusion fra staten vedr. disse tilsagn.  
 
Ordningen ophørte med effekt for nye ansøgninger fra 14. december 2012. Der er pr. 31. december 2012 i alt 590,8 mio. 
kr. i kautionsansøgninger, som er under behandling og vil blive endeligt behandlet i løbet af 2013. Vækstkautionerne har en 
løbetid på maksimalt 10 år, hvorfor der i de kommende år fortsat vil være en udestående portefølje under den 
ophørte ordning. 

Note 23. Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. etablering af nye fonde
     
     2012 2011

Indskud fra staten, primo     33,8  274,8
Tilsagn til fonden NCP-IVS Fund III      - -150,0
Overført til Vækstkautionsordningen     -33,8  -91,0

Indskud fra staten, etablering af nye fonde, ultimo     -  33,8
Vækstfonden blev i 2009 tilført 500 mio. kr. under erhvervspakken til etablering af nye venturefonde, og vi har afgivet 
investeringstilsagn over for SEED Capital Denmark II i 2010 og NCP-IVS Fund III i 2011. De resterende midler er overført 
til Vækstkautionsordningerne.
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Note 24. Bevillinger, Vækstkautionsordning ophørt december 2012
      
   Restbevil- Tilført Udnyttet Restbevil-
   ling primo i året bevilling ling ultimo
 
20-pct.-portefølje   128,3  107,4  -148,3  87,4
12-pct.-portefølje    75,0  -  -17,5  57,5

I alt     203,3  107,4  -165,8 144,9 
Restbevillingen vil blive overført til de nye små vækstkautioner. Der er pr. 31. december 2012 i alt 590,8 mio. kr., som 
er under behandling og vil blive endeligt behandlet i løbet af 2013. Bevillingen til overførsel vil afhænge af udnyttelses-
graden på denne udestående beholdning. Forventningen er, at der vil blive overført bevilling svarende til ca. 70-75 mio. kr.   
    

Note 25. Tabsdækning fra staten vedr. små Vækstkautioner (erstatter Kom-i-gang)    
 
     2012 2011

Forpligtelse over for pengeinstitutter til dækning af fremtidige tab   42,2 37,9
Uudnyttet bevilling fra staten     19,9 10,6

Tabsdækning vedr. Vækstkaution     62,1 48,5
Restbevillingen fra Vækstkautioner op til 25 mio. vil blive overført til denne ordning, når beholdningen af ansøgninger, 
der blev modtaget senest på skæringsdatoen 14. december 2012, er behandlet, og alle udestående tilsagn om kautioner 
enten er benyttet eller udløbet. Forventningen er, at der vil blive overført ca. 70-75 mio. kr. fra den hidtidige ordning.    
     
Alle eksisterende Kom-i-gang-lån og de respektive finansieringsinstitutters garantirammer i tilknytning hertil er overført til 
den nye ordning. Derved vil finansieringsinstitutter, som hidtil har benyttet ordningen for Kom-i-gang-lån, have en opsparet 
garantiramme fra den nye ordnings etablering.      
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Note 26. Finansielle risici 
    
I denne note søges de væsentligste finansielle risici kvantificeret.    
 
Likviditetsrisici     
Vækstfondens likviditetsrisiko 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 > 3 år 2012 2011
     
Tilsagn, fonde*)  244,5  264,2   568,3   1.077,0   1.391,2 
Tilsagn, Syndikeringslån 9,9 - - 9,9 11,1
Tilsagn, direkte investeringer  59,9   -     -     59,9   55,1 
Tabsudbetalinger, Vækstkaution  108,0   213,0   45,5   366,5   270,8 
Tabsdækning vedr. Kom-i-gang-lån  9,0   17,0   16,2   42,2   37,9 

   431,3  494,2  630,0  1.555,5  1.766,1

*) Tilsagn afgivet til Dansk Vækstkapital finansieres via langsigtet låneoptagelse i pensionskasser og er derfor ikke 

medtaget i ovenstående oversigt.     

     

Renterisici     

Vækstfondens renterisici vedrører i al væsentlighed obligationsbeholdningen. De likvide beholdninger i form af indestående 

på løbende bankkonti søges løbende minimeret.  

Vækstfonden anvender repoforretninger til den kortsigtede likviditetsstyring, men har herudover ingen bankgæld. Repoforret-

ningerne har typisk en løbetid på 30 dage. 

Den vægtede varighed på obligationsbeholdningen udgjorde 31. december 2012 0,18 (31. december 2011: 0,87). 

En stigning i renteniveauet med 1 pct. ville dermed medføre et kurstab på 2,0 mio. kr. ultimo 2012 (31. december 2011: 

8,0 mio. kr.).     

Valutarisici     

Vækstfondens aktiviteter finder 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 finansiering 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 udstående kautioner stiger med 

henholds 1 pct. og 5 pct.     
      
Kautionsrisici     2012 2011
     
Udestående kautionsbeløb     2.051,2  1.471,9 
Hensættelse til tab på kautionerne     366,5  270,8 
Tabsprocent, gennemsnit    17,9 18,4
Regnskabspåvirkning ved yderligere tab på 1 procentpoint    -20,5 -14,7
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Note 27. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser     

Vækstfondens samlede huslejeforpligtelse udgør 11,9, mio. kr. (31. december 2011: 4,2 mio. kr.), hvoraf 3,1 mio. kr. 
vedrører 2013.  
 
Øvrige leje- og leasingforpligtelser m.v. udgør 1,7 mio. kr. (31. december 2011: 1,6 mio. kr.), hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører 
2013.    

Note 28. Nærtstående parter     

Nærtstående parter
Den danske stat betragtes som nærtstående part med bestemmende indflydelse, idet erhvervs- og vækstministeren i henhold 
til lov om Vækstfonden fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed samt udpeger bestyrelsen. Endvidere 
anføres, at Vækstfonden kan ophæves ved lov, hvorefter statskassen overtager fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens 
rettigheder og forpligtelser. 

Andre nærtstående parter omfatter bestyrelse og direktion samt disse personers nære familiemedlemmer.  

Endeligt omfatter Vækstfondens nærtstående parter også de fonde og selskaber, herunder Dansk Vækstkapital, hvor Vækst-
fonden i kraft af ejerandele har bestemmende eller betydelig indflydelse. 

Transaktioner med nærtstående parter
Vækstfonden har i 2012 modtaget 20,8 mio. kr. i indskud fra staten i relation til Proof-of-Business-ordningen (2011: 20,4 
mio. kr.). I 2011 modtog vi endvidere 77,0 mio. kr. i indskud i relation til etableringen af Vestdansk Vækstkapital. Der henvi-
ses til egenkapitalopgørelsen for en nærmere specifikation. 

Vækstfonden har i 2012 modtaget 48,6 mio. kr. (2011: 148,6 mio. kr.) i tabsrefusion vedrørende Vækstkautionsordnin-
gerne. De nærmere vilkår herfor er aftalt med Erhvervs- og Vækstministeriet.

Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 8. 

Transaktioner med andre nærtstående parter består primært i kapitalindskud og lån samt relaterede transaktioner og er foreta-
get på markedsmæssige vilkår.
    

Note 29. Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto    
     2012 2011

Præmieindbetalinger     44,8  39,2
Tabsudbetalinger og garantiordninger, netto     -67,0  -49,9

I alt      -22,2  -10,7

Note 30. Likvider og obligationsbeholdning    
     2012 2011

Værdipapirer, obligationer     1.088,1  918,8
Likvide beholdninger    6,2 81,7
Bankgæld, repoforretning    -432,6 -95,0

I alt      661,7  905,5
Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger i forbindelse med den 
kortsigtede likviditetsstyring.     
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