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Claus Gregersen, formand for Vækstfondens bestyrelse

FORMANDENS BERETNING

Stærkere fokus på partnerskaber
I Danmark får vi mange gode idéer, og rigtig mange af dem bliver omsat til nye, stærke
virksomheder. Vi ser det hver eneste dag i Vækstfonden og mærker det også på
bundlinjen. I 2018 var Vækstfondens investeringer med til at skabe ca. 13.000 nye job i
Danmark svarende til et løft i BNP på 9,1 mia. kr., og den offentlige saldo blev forbedret
med 4,2 mia. kr.

Med et finansielt resultat på 482 mio. kr. for 2018 leverede Vækstfonden for femte år i
træk et betydeligt trecifret millionoverskud og krydsede 3 mia. kr. i akkumuleret overskud
i samme periode. Det svarer til en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 14,3 pct. om
året. Vækstlaget i dansk erhvervsliv er altså blevet en ganske god investering, som
samtidig har skabt i tusindvis af nye arbejdspladser og meget betydelig innovation.

Men jeg oplever, at der er meget mere at komme efter. Flere idéer kunne blive omsat til
nye forretninger. Flere etablerede virksomheder kunne tage deres aktiviteter til et nyt og
højere niveau, hvis den nødvendige finansiering var til stede på rette tidspunkt. I
Vækstfonden tager vi den opgave på os med de mandater og midler, vi har til rådighed.

Konkret har vi fra 2019 fået opgaven at finansiere et betydeligt større antal virksomheder i
de helt tidlige faser af deres udvikling. Målsætningen er at skabe et sammenhængende
marked for tidlig finansiering, hvor virksomhederne får optimal adgang til de statslige
midler, og hvor den statslige indsats bliver brugt som løftestang til at engagere private
investorer endnu stærkere i det danske iværksættermiljø.

Det er en opgave, vi kommer til at løse lokalt i tæt samarbejde med Innovationsfonden og
mange andre partnere – ikke mindst danske business angels, som vi allerede har et meget
velfungerende samarbejde med. Men også universiteterne, som vi betragter som en
potentiel kilde til mange flere nye produkter og virksomheder.

Den styrkede indsats i de tidligere faser er et godt supplement til Vækstfondens øvrige
tilbud til virksomhederne. I dag kan Vækstfonden således tilbyde risikovillig finansiering,
uanset hvilket stadie virksomhederne måtte være på i deres udvikling – fra den spæde
start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer.

Det kan kun lade sig gøre, fordi Vækstfondens strategi bygger på langvarige
partnerskaber med en bred vifte af private banker og investorer og på tætte samarbejder
med andre offentlige aktører – herunder EU's finansieringsinstitutioner EIB og EIF. Mange
bånd er allerede knyttet. Men vi kan bidrage endnu stærkere til at skabe et større og mere
sammenhængende dansk økosystem ved målrettet at udvikle vores partnerskaber i både
ind- og udland. Det bliver et vigtigt fokusområde for Vækstfonden i de kommende år.
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Både denne og andre vigtige opgaver skal fremadrettet løftes med en ny direktør i
spidsen, når Vækstfondens direktør igennem 18 år, Christian Motzfeldt, stopper i juli 2019
for bl.a. at hellige sig bestyrelsesarbejde. Med Christian Motzfeldt ved roret blev det til
medfinansiering af omkring 7.000 virksomheder, titusindvis af nye job i Danmark og en
fornem slutspurt med trecifrede millionafkast. På bestyrelsens vegne siger jeg et meget
stort tak for indsatsen.

Læs mere om Vækstfondens resultater, partnerskaber og spændende
porteføljevirksomheder her i årsrapporten. God fornøjelse.

Claus Gregersen

Formand for Vækstfonden
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ÅRET I HOVEDTRÆK

Fortsat høj aktivitet og værdistigninger

Vækstfonden har fortsat den høje finansieringsaktivitet fra 2017 og

medfinansieret 751 virksomheder for et samlet beløb på 2,4 mia. kr., realiseret et

tilfredsstillende overskud på 482 mio. kr. samt fået nyt lovgrundlag.

ÅRETS RESULTAT

Med et overskud i 2018 på 482 mio. kr. leverede Vækstfonden endnu et
tilfredsstillende resultat i tråd med forventningerne. Det er femte år i træk, Vækstfonden
leverer et større trecifret millionoverskud, hvilket bringer det akkumulerede overskud op
på 3 mia. kr. over de seneste fem år. Egenkapitalforrentningen for 2018 var på 8,5 pct. og
14,3 pct. i gennemsnit over de seneste fem år.

Værditilvækst i form af modning og international udrulning af en række af selskaberne i
Vækstfondens portefølje af egenkapitalinvesteringer trak resultatet op, mens låne- og
kautionsforretningen leverede mindre til resultatet end de foregående år. En række
virksomheder i Vækstfondens samlede portefølje er over årene blevet børsnoteret for at
rejse kapital til videre vækst. Den negative kursudvikling på de globale aktiemarkeder i
fjerde kvartal 2018 påvirkede derfor også fondens resultat negativt for året.

Som led i Nordsø-aftalen blev der i 2018 på baggrund af regnskabsåret 2017 udloddet i alt
190 mio. kr. som ekstraordinært udbytte til staten. For 2018 foreslås en udlodning på
200 mio. kr.

FORRETNINGSOMRÅDER

I det følgende gennemgår vi resultaterne fra vores tre
forretningsområder: fondsinvesteringer, direkte ventureinvesteringer og udlån.

VF FONDE

Vækstfondens afdeling for investeringer i venture- og kapitalfonde, VF Fonde, har i 2018
givet tilsagn til i alt ni fonde for et samlet beløb på 723 mio. kr. VF Fonde investerer dels
fra Vækstfondens egen balance, dels via Dansk Vækstkapital I og efterfølgeren Dansk
Vækstkapital II. Fondene har i 2018 samlet investeret i 26 nye buy-out-virksomheder og
63 nye venturevirksomheder.

Fondsinvesteringerne leverede i 2018 et tilfredsstillende resultat. Dansk Vækstkapital I har
bidraget signifikant til resultatet med 450 mio. kr., hvor det danske it-selskab Netcompany
A/S, der blev noteret på børsen i København medio juni 2018, bidrog med den absolut
største positive værdiregulering på 212 mio. kr. I 2018 har venturefonde under Sunstone
Technology Capital, Sunstone Life Science Capital og Seed Capital udmærket sig ved flere
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store opskrivninger og derved bidraget positivt til resultatet, både gennem Vækstfondens
egen balance og gennem Dansk Vækstkapital I.

Faldende aktiekurser for flere af de børsnoterede porteføljeselskaber medførte derimod et
samlet værditab på 291 mio. kr.

Årets tilbageløb fra realiserede investeringer i VF Fondes fondsportefølje udgjorde i 2018
samlet 1.091 mio. kr.

Det samlede resultat før administrationsomkostninger udgjorde 525 mio. kr., heraf bidrog
Dansk Vækstkapital I og II med 430 mio. kr.

VF VENTURE

Vores afdeling for direkte investeringer i virksomheder, VF Venture, har i 2018 investeret i
29 virksomheder for 437 mio. kr., heraf 63 mio. kr. til ti nyinvesteringer.

I den eksisterende portefølje udgjorde de samlede opskrivninger 160 mio. kr. Dette
skyldtes særligt Reapplix, et medikoselskab, der har udviklet et biologisk plaster, der kan
forbedre sårheling til fx diabetespatienter, samt robotvirksomheden OnRobot.
Værdinedskrivninger i porteføljen udgjorde 43 mio. kr.

I 2018 blev teknologivirksomheden Merus Audio solgt til tyske Infineon Technologies, der
er verdensførende inden for udvikling og produktion af mikroelektronik.

Året endte med et samlet resultat på 137 mio. kr. før administrationsomkostninger.

VF UDLÅN

Vores afdeling VF Udlån har med lån, garantier og kautioner finansieret 691 virksomheder,
der i 2018 fik risikovillig kapital for i alt 1,8 mia. kr.

De direkte låneprodukter, Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug,
finansierede i 2018 for i alt 1,2 mia. kr. til 356 virksomheder. 337 virksomheder fik
Vækstkaution for et samlet udlån på 395 mio. kr., og vi stillede 37 garantier til
virksomheder for i alt 134 mio. kr.

I 2018 er årets resultat negativt påvirket af større nedskrivninger som følge
af implementering af en ny nedskrivningsmodel, sommerens tørke og faldende
svinepriser samt en generelt højere tabsrate end tidligere.

Resultatet fra låneforretningen VF Udlån udgjorde 25 mio. kr. i 2018 før
administrationsomkostninger.

SELVSTÆNDIG OFFENTLIG VIRKSOMHED (SOV)

1. juli 2018 overgik Vækstfonden til at være en SOV og fik dermed et nyt lovgrundlag.
Dette ændrer ikke ved Vækstfondens formål og aktivitet, men rummer en opdatering og
forenkling af Vækstfondens juridiske grundlag. Lovgrundlaget sikrer samtidig hjemmel til,
at Vækstfonden kan betale udbytte til staten.

FORVENTNINGER TIL 2019

Gennem et stærkt samarbejde med banker, revisorer, rådgivere og private investorer
forventer vi i 2019 at fortsætte det høje aktivitetsniveau med en bred indsats over hele
landet. Det vil foregå gennem vores hidtidige produkter, men også gennem den nye
indsats for finansiering af virksomheder i de tidlige faser af deres udvikling, som
Vækstfonden og Innovationsfonden fra årsskiftet har fået til opgave at løfte i fællesskab
som led i den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

I 2019 forventer Vækstfonden at kunne levere et resultat, der ligger på linje med de
senere års resultater.

6 / 95



Nyheder fra 2018

NYT LOVGRUNDLAG FOR VÆKSTFONDEN

Vækstfonden overgik den 1. juli 2018 til at være en selvstændig offentlig
virksomhed (SOV) med et nyt lovgrundlag. Det nye lovgrundlag ændrer ikke
ved Vækstfondens grundlæggende formål og de principper, Vækstfonden
fungerer efter, men rummer en opdatering og forenkling af Vækstfondens
juridiske grundlag. Samtidig sikrer det nye lovgrundlag hjemmel til, at
Vækstfonden kan betale udbytte til staten som et led i den politiske aftale om
udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017.

> Læs mere på vf.dk

NY INDSATS FOR TIDLIG FINANSIERING I SAMARBEJDE

MED INNOVATIONSFONDEN

I december 2018 præsenterede Innovationsfonden og Vækstfonden en række
nye initiativer til finansiering af virksomheder, som er på et tidligt stadie i deres
udvikling. Det var et led i den politiske aftale om forenkling af
erhvervsfremmesystemet, at Innovationsfonden fra årsskiftet skal være den
primære indgang til tilskudsmidler til videnbaseret iværksætteri, mens
Vækstfonden bliver den samlende indgang til låne- og egenkapitalformidling.

> Læs mere på vf.dk

NY AKTIEFOND FOR SMÅ OG MELLEMSTORE DANSKE

VIRKSOMHEDER I BANKINVEST

Vækstfonden og private investorer går sammen om at investere i
vækstselskaber for op mod 800 mio. kr. BankInvests danske aktieteam vil
investere i 10-15 af de bedste små og mellemstore selskaber gennem den nye
small cap aktiefond med Vækstfonden som ankerinvestor.

> Læs mere på vf.dk

INVESTORER KICKSTARTER NY GLOBAL ROBOT-

SATSNING

Robotinvestorerne Enrico Krog Iversen og Vækstfonden samlede i 2018 tre af
verdens fremadstormende robotvirksomheder til én ny kraftfuld danskejet
virksomhed. Navnet på virksomheden bag den ambitiøse satsning er OnRobot,
som med hovedsæde i Odense vil bidrage til yderligere at styrke Danmarks
førerposition i det hurtigt voksende globale marked for robotudstyr. Med en
betydelig kapitalindsprøjtning på over 100 mio. kr. forventes OnRobot at blive
frontløber inden for udvikling af robotapplikationer.

> Læs mere på vf.dk
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STOR INVESTERING I DANSK UDDANNELSESTEKNOLOGI

FRA AREA9 LYCEUM

Vækstfonden gav i foråret 2018 tilsagn om at investere 190 mio. kr. i danske
Area9 Lyceum, der udvikler adaptive læringsmoduler. Med investeringen vil
fonden understøtte udviklingen i virksomheden og bidrage til at positionere
Danmark som førende på området for uddannelsesteknologi. Den danske
teknologi- og læringsvirksomhed Area9 udvikler digitale uddannelsesværktøjer
til forlag, skoler, højere læreranstalter og virksomheder.

> Læs mere på vf.dk
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Exitter og børsnoteringer

LUNDBECK KØBER PREXTON THERAPEUTICS

Medicinalselskabet Lundbeck købte i 2018 Prexton Therapeutics, der udvikler
nye behandlingsformer til folk med Parkinsons sygdom. Lundbeck betalte et
engangsbeløb på 100 mio. euro, et beløb, der dog kan stige til samlet 905 mio.
euro, såfremt Prexton når en række fastsatte milepæle i udviklings- og
salgsarbejdet. En af Prextons investorer var Sunstone Life Sciences III, som
Vækstfonden har investeret i.

NETCOMPANY BØRSNOTERES

It-konsulentvirksomheden Netcompany blev børsnoteret i foråret 2018.
Vækstfonden er via Dansk Vækstkapital I investor i FSN Capital IV, der i
december 2015 købte aktiemajoriteten i Netcompany. Netcompany bidrog med
212 mio. kr. til Vækstfondens resultat i 2018. Netcompany har i dag over 2.000
ansatte og omsætter for 2 mia. kr.

DANSK PRODUCENT AF SALAMI BLIVER SOLGT

DK-Foods, der er en af Europas største producenter af pepperoni, chorizo og
salami til foodservice-segmentet, blev i 2018 solgt til Danish Crown. DK-Foods
solgte i løbet af 2016 70 pct. af aktierne i selskabet til Maj Invest Equity.
Vækstfonden er gennem Dansk Vækstkapital I investor i Maj Invest. DK-Foods
servicerer kunder i England, Tyskland, Italien, Spanien og Irland.

DATABASEUDVIKLEREN NEO TECHNOLOGY REJSER NY

KAPITAL

Virksomheden Neo Technology, der er etableret i Malmø, rejste i 2018 ny
kapital. Sunstone Technology Ventures II har siden 2009 været investor i
selskabet, der står bag produktet Neo4J, som er en ny måde at opstille søgbare
databaser på. Det var Morgan Stanley Expansion Capital og One Peak Partners,
der investerede i den seneste investeringsrunde.

CHIPGIGANT KØBER MERUS AUDIO

Danske Merus Audio har skabt international opmærksomhed om sin
energibesparende chipbaserede forstærkerteknologi. Så stor opmærksomhed,
at virksomheden i 2018 blev købt af tyske Infineon Technologies, der er
verdensførende inden for udvikling og produktion af mikroelektronik.
Vækstfondens investerede egenkapital i Merus Audio i 2012.
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Hoved- og nøgletal

Hovedtal - aktivitet

2018 2017 2016 2015 2014

Vækstfonden

Udbetalinger, antal 751 804 810 815 745
Medfinansiering, mia. kr. 2,4 2,5 2,4 2,2 2,1

VF Fonde

Tilsagn, nye fonde, antal 9 14 7 4 4
- heraf Dansk Vækstkapital I og II 4 4 3 1 3
- heraf Dansk Landbrugskapital - 1 - - -

Tilsagn, nye fonde, mio. kr. 723 1.764 816 378 633
- heraf Dansk Vækstkapital I og II* 303 375 343 113 555
- heraf Dansk Landbrugskapital - 500 - - -

VF Venture

Udbetalinger, antal 29 28 28 23 22
- heraf nyinvesteringer 10 7 6 4 4
Udbetalinger, mio. kr. 437 158 182 77 68
- heraf nyinvesteringer 63 44 14 13 11

VF Udlån

Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, antal 356 387 342 268 189
Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, mio. kr. 1.225 1.377 1.213 1.040 699

Indgåede Vækstgarantier, antal 37 28 41 39 21
Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. 134 126 225 198 162

Indgåede Vækstkautioner, antal 337 345 376 456 434
Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. 395 388 395 470 490

* Beløbet udgør Vækstfondens andel. Sammenligningstal for 2017 er korrigeret i overensstemmelse hermed.
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Hovedtal - finansielle, mio. kr.

2018 2017 2016 2015 2014

Resultatopgørelse, hovedposter

Resultat, VF Fonde 525 273 533 446 720
- heraf kapitalandele i fonde 510 223 529 443 718
- heraf Syndikeringslån 15 50 4 3 2
Resultat, VF Venture 137 30 90 362 123
Resultat, VF Udlån 25 259 131 54 85
- heraf Vækstlån og Ansvarlige lån 39 218 116 40 36
- heraf Vækstgarantier -17 3 -8 1 1
- heraf Vækstkautioner 4 37 23 13 48
Afkast af obligationer m.v. -1 -2 8 9 4
Fundingomkostninger -23 -34 -33 -25 -18
Nettoadministrationsomkostninger -179 -145 -118 -116 -90
Årets resultat 482 379 610 723 814

Balance, hovedposter

Likvide beholdninger, netto 1.522 2.347 1.732 1.872 701
Kapitalandele i fonde 4.768 4.665 5.036 4.205 3.515
Egenkapitalindskud 1.121 608 522 355 573
Udlån til porteføljevirksomheder 84 104 87 45 48
Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug 3.325 3.396 2.546 1.695 872
Syndikeringslån 206 204 178 160 136
Egenkapital 5.614 5.642 4.888 4.278 3.550
Gæld til pensionskasser 1.067 1.530 1.283 1.021 730
CP-udstedelser 4.010 3.608 2.606 1.702 749
Balancesum 12.483 12.029 10.414 8.459 6.303

Tilsagnsforpligtelser, netto 6.132 6.481 6.531 6.675 5.690
- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk
Landbrugskapital 2.942 3.286 3.711 4.070 2.872

Nøgletal, pct.

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år

Egenkapitalforrentning (årets resultat/primo egenkapital) 8,5 % 9,9 % 14,3 % 11,2 % 9,1 %

Soliditetsgrad (egenkapital/finansielle anlægsaktiver) 58,5 % 59,8 % 62,1 % 65,7 % 71,5 %
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OM VÆKSTFONDEN

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

OM VÆKSTFONDEN

Vækstfonden er statens
finansieringsfond. Siden 1992
har vi finansieret mere end
7.900 danske
virksomheder for
over 24,9 mia. kr.
Virksomhederne havde
i 2018 tilsammen en
omsætning på 107 mia. kr.
og mere end
65.500 medarbejdere.

YDERLIGERE AKTIVITETER

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

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

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

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

European Angels Fund Denmark er en fond etableret af Vækstfonden og Den Europæiske
Investeringsfond (EIF), der sammen med danske business angels vil investere i 100-150 små og
mellemstore danske virksomheder. Vækstfonden er investor og forvalter fondens aktiviteter.
> www.vf.dk
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Aktiviteter og effekter
SAMLET AKTIVITET

Vækstfonden har siden 1992 medfinansieret mere end 7.900 danske små og mellemstore
virksomheder for over 24,9 mia. kr. Virksomhederne havde i 2018 tilsammen en
omsætning på mere end 107 mia. kr. og mere end 65.500 medarbejdere.

Vores afdeling for investeringer i fonde, VF Fonde, har siden år 2000 og frem til udgangen
af 2018 givet kapitaltilsagn til 67 porteføljefonde for et samlet beløb på 10 mia. kr. Ultimo
2018 bestod disse fondes porteføljer i alt af 400 aktive virksomheder.

VF Venture, vores afdeling for direkte investeringer, har fra 2001 foretaget direkte
investeringer i 182 virksomheder. VF Ventures portefølje bestod ved udgangen af 2018 af
38 aktive virksomheder.

Vi har siden 1992 ydet lån, garantier og kautioner til mere end 6.600 virksomheder for et
samlet lånebeløb på 15,4 mia. kr. Heraf har:

• 1.358 virksomheder fået Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug for i
alt 5,7 mia. kr.

• 150 virksomheder fået Vækstgarantier for i alt 859 mio. kr.
• 5.450 virksomheder fået Vækstkautioner for 8,8 mia. kr.

Vækstfonden fik mulighed for at yde Vækstlån og Ansvarlige lån i 2012 samt
Etableringslån til landbrug og Vækstlån til iværksættere i 2014. Den samlede opgørelse
over Vækstkautioner tæller både den nuværende og de tidligere ordninger.

VÆKSTFONDENS AFTRYK

PÅ DEN DANSKE

ØKONOMI I 2018

Dyk ned i vores seneste
analyse af aktiviteten i de
virksomheder, vi siden 1992
har finansieret, og få indsigt i
de samfundsmæssige effekter
af Vækstfondens aktiviteter.

> www.vf.dk

EFFEKTEN I 2018

I 2018 var Vækstfondens investeringer med til at skabe ca. 13.000 nye job i Danmark.

Den højere produktion i virksomhederne svarede til et løft i BNP på 9,1 mia. kr., og den
offentlige saldo blev forbedret med 4,2 mia. kr. Sidstnævnte fx i form af højere
skattebetaling og færre ledige.
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TEMA

Internationale partnerskaber styrker
væksten

Vækstfonden arbejder for at give danske virksomheder adgang til risikovillig

kapital, netværk og kompetencer, der forøger deres konkurrencekraft og hjælper

dem til succes både nationalt og internationalt. Det gør vi bl.a. gennem

partnerskaber med stærke udenlandske fonde.

I Vækstfonden arbejder vi på at skabe de bedste betingelser for, at danske virksomheder
kan skabe vækst og fornyelse. Det gør vi ved at yde lån, investere direkte i virksomheder
og investere indirekte i virksomheder via fonde. På den måde finansierer vi hvert år ca.
800 danske virksomheder for omkring 2,5 mia. kr. Vi arbejder løbende på at styrke det
danske økosystem gennem en række forskellige indsatser, herunder ved at samarbejde
med kompetente kapitalpartnere. Dette omfatter også partnerskaber med stærke
udenlandske fonde. Danmark er en lille, åben økonomi, og samarbejde med professionelle
udenlandske investorer og fonde kan være helt afgørende, for at danske virksomheder
får adgang til den risikovillige kapital, de kompetencer og netværk, de har brug for til
deres vækst og fornyelse. Når vi investerer i udenlandske fonde, gør vi det altså med det
klare formål at udvide det danske økosystem og give Danmark samt danske virksomheder
bedre mulighed for at tiltrække den rette kapital, viden og kompetencer.

For mange danske virksomheder er vækst på nye internationale markeder en
forudsætning for succes, og mange virksomheder er af samme grund stærkt internationalt
orienteret eller direkte etableret med globale markeder for øje. For at kunne leve op til
vores formål og styrke det danske økosystem for risikovillig kapital arbejder vi på at
etablere stærke og langsigtede internationale partnerskaber, som danske virksomheder
og danske investorer, fx business angels, venturefonde og Vækstfonden, kan trække på i
udviklingen af deres aktiviteter. Vores partnerskaber tager typisk afsæt i kapitalmarkedet,
men har også et bredere fokus på netværk, viden og internationale kompetencer.

Pointen er altså, at investeringer i internationale fonde skærper den internationale
interesse for det danske marked. Det er en effektiv metode til at tiltrække ressourcer, fordi
fælles forretning og kapital er den stærkeste binding mellem erhvervspartnere. En fælles
investering giver fælles interesser og dermed adgang til, at vi kan trække på hinandens
ressourcer, netværk og kompetencer på en helt anden måde. Og hvis Danmark skal være
helt fremme i det globale innovationskapløb, er det helt afgørende, at vi er en del af det
stærke internationale investornetværk for ad den vej at trække yderligere kapital, viden
og kompetencer til Danmark og danske virksomheder. Det er vi godt på vej til.

Virksomhederne har brug for internationale netværk, kompetencer og indsigt i forholdene
på de udenlandske markeder, hvor hovedparten af deres vækst skal komme fra. Her kan

LÆS MERE

I afsnittet om VF Fonde har vi
interviewet den London-
baserede venturefond
Balderton Capital, der står bag
investeringer i bl.a.
danske Peakon og Labster.

> Læs fondsportræt af
Balderton Capital
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en international investor meget ofte spille en central rolle. Ikke blot får virksomhederne
adgang til internationale kompetencer og risikovillig kapital, de får også en
samarbejdspartner, som med hånden på kogepladen er stærkt opsat på at skabe en fælles
succes.

Derfor er et tæt samarbejde med professionelle udenlandske investorer og fonde også et
relevant fokusområde i Vækstfonden. Ved at engagere os internationalt kan vi være med
til at åbne døre og skabe relationer til gavn for de danske virksomheder. Får vi opbygget et
globalt orienteret økosystem, hvor virksomheder med solide rødder i Danmark har adgang
til international kapital og kompetencer, kan vi samtidig medvirke til at fastholde de
stærkeste danske vækstvirksomheders tilknytning til Danmark.

EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

Vores investeringer i udenlandske fonde har det klare formål at udvide og styrke det
danske økosystem og give Danmark samt danske virksomheder bedre mulighed for at
tiltrække den rigtige kapital. Og historisk har det vist sig at være en rigtig god forretning –
både for de danske virksomheder og den danske stat.

Ser man på de udenlandske fonde, som Vækstfonden enten direkte eller via Dansk
Vækstkapital har investeret i over de seneste godt fem år, har effekten været, at hver
gang Vækstfonden har investeret en krone i de udenlandske fonde, har fondene samlet
set investeret omkring 4 kroner i danske virksomheder. Konkret svarer det til, at der ved
udgangen af 2018 er kommet 2,7 mia. kr. ned i danske virksomheder.
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VF FONDE

Stærk udvikling i fondenes porteføljer

Vækstfondens afdeling VF Fonde, der investerer i kapital- og venturefonde, har i

2018 givet tilsagn til ni fonde for et samlet beløb på 723 mio. kr. VF Fonde

investerer dels fra Vækstfondens egen balance, dels via Dansk Vækstkapital I og

efterfølgeren Dansk Vækstkapital II. Fire af de nye investeringer i 2018 er

foretaget via Dansk Vækstkapital II.

Fondene i Vækstfondens samlede portefølje har et bredt investeringsfokus i forhold til
brancher såvel som stadie i virksomhedernes udvikling. Inklusive investeringerne gennem
Dansk Vækstkapital I og II samt European Angels Fund talte porteføljen ved udgangen af
2018 i alt 57 fonde. I 2018 investerede fondene i 26 buy out-virksomheder og 63
venturevirksomheder. Det samlede antal aktive virksomheder i fondenes porteføljer
udgør 400.

Fondsinvesteringerne udgjorde samlet 38 pct. af Vækstfondens balancesum i 2018 og er
dermed det største forretningsområde målt på aktivværdier.

SÆRLIG AKTIVITET I 2018

I løbet af året forøgede Vækstfonden tilsagnet til byFounders VC Fund I, der med 30 af de
mest succesfulde danske tech-iværksættere om bord har investeringsblikket rettet mod
innovative startups i hele teknologibranchen. Vækstfonden gav oprindeligt et tilsagn i
2017. Med den seneste kapitalrejsning er byFounders oppe på 641 mio. kr. og er dermed
blevet en markant aktør i det danske venturemiljø. ByFounders repræsenterer samtidig
den første nye fond i Danmark med et managementteam af tidligere iværksættere.
Fonden har bl.a. investeret i Simple Feast, et vegetarisk og bæredygtigt koncept for
måltidskasser.

VF Fonde har i 2018 givet tilsagn til Sofinnova Crossover I, en fransk fond specialiseret i
biotek og life science. Fonden har fokus på at investere med henblik på at bringe
virksomhederne frem mod en børsnotering, heraf betegnelsen crossover. I den franske
fond er danske Henrijette Richter – der har en fortid i Novo Seeds – managing partner.

Vækstfonden har samtidig via erhvervsnetværket DenmarkBridge og i samarbejde med
Silicon Valley Bank investeret et trecifret millionbeløb i fonden Project Sprout. Fonden har i
2018 foretaget sin første danske investering.

Vækstfonden arbejder målrettet på at styrke det danske miljø for business angels.
Det sker bl.a. via samarbejdet med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, om
matchingfonden European Angels Fund, EAF. Via EAF kan godkendte business angels
matche deres investeringer i danske virksomheder, så de kan foretage flere og samlet set

KAPITAL TIL FONDE

Vækstfondens afdeling VF
Fonde investerer i fonde, som
investerer i unoterede
virksomheder med henblik på
aktivt ejerskab. Fokus er
primært venturefonde, men
gennem Dansk Vækstkapital
investerer vi også i buy out-
fonde, der investerer i danske
SMV’er.

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

> Se fondsporteføljen på
vf.dk
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større investeringer, end de ville kunne på egen hånd. Samarbejdet om EAF blev etableret
i 2016 og har udviklet sig meget positivt. Ved udgangen af 2018 er der investeret i alt 13
danske virksomheder gennem EAF. I 2018 besluttede EIF og Vækstfonden at udvide
matchingfondens investeringskapacitet, så den samlet når op på 400 mio. kr. Målet er et
tilknytte 15-20 danske business angels.

UDVIKLING I PORTEFØLJEN

Der var samlet set en god udvikling i porteføljen i 2018 med flere solide exits.

Fondsinvesteringerne via Sunstone Capital udviklede sig positivt hen over året var. Samlet
bidrog Sunstone Capitals unoterede selskaber med 200 mio. kr. til Vækstfondens resultat,
fordelt på både Sunstone Tech og Sunstone Life Science. Det var særligt Sunstones
investeringer FlatFrog, Prexton og Neo Technology, der bidrog til det positive resultat.
Prexton blev i årets løb solgt til Lundbeck i en handel med en samlet værdi på op mod 905
millioner euro.

I fonden Seed Capital II blev værdien af Trustpilot opskrevet med 125 mio. kr., hvilket
bidrog med 63 mio. kr. til Vækstfondens resultat.

2018 har også været et godt år for mange af porteføljeselskaberne i Dansk Vækstkapital.
Særligt for it-konsulentvirksomheden Netcompany, der blev børsnoteret i foråret 2018.
Vækstfonden er via Dansk Vækstkapital I investor i FSN Capital IV, der i december 2015
købte aktiemajoriteten i Netcompany. Netcompany bidrog med 212 mio. kr. til
Vækstfondens resultat i 2018.

Til gengæld førte den negative stemning på aktiemarkedet til fald i aktiekursen for flere af
de børsnoterede porteføljeselskaber. De største fald stod Forward Pharma og Asetek for
med et samlet værditab på 194 mio. kr. I alt gav de børsnoterede selskaber et værditab på
291 mio. kr. i 2018.

INDVIRKNING PÅ ÅRETS RESULTAT

Samlet gav Vækstfondens investeringer i fonde i 2018 et positivt resultat på 525 mio. kr.
før administrationsomkostninger.

Dansk Vækstkapital I har bidraget signifikant til årets resultat med 450 mio. kr.
Efterfølgeren Dansk Vækstkapital II påvirkede forventeligt årets resultat negativt med
20 mio. kr., da fonden stadig er i investeringsfasen i sin udvikling. Vækstfondens resultat
blev påvirket negativt af udviklingen på aktiemarkederne med samlet 291 mio. kr.
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Daniel Waterhouse, partner i Balderton Capital

FONDSPORTRÆT - BALDERTON CAPITAL

”Danmark oplever en sneboldeffekt
lige nu: Gode ting fører gode ting med
sig”
Venturefonden Balderton Capital har siden år 2000 etableret sig som en af

Europas største ventureinvestorer i virksomheders tidlige fase. Og her ser man

Norden som rugekasse for internationalt lovende teknologiselskaber. Fonden

øger nu fokus på Danmark.

Med over syv fonde gennem 18 år er Balderton en af de toneangivende fonde i Europa.
Vækstfonden har ad flere omgange investeret i Balderton, og Balderton lægger ikke skjul
på, at partnerskabet med Vækstfonden hjælper som en løftestang til et øget fokus på
danske vækstvirksomheder.

”Vi er overrepræsenteret i Danmark, når man ser på landets størrelse, og det er vi glade
for. Som udgangspunkt er vi en paneuropæisk virksomhed, men vores fodaftryk i Norden
er gradvis blevet øget over årene. Det er drevet af de markedsmuligheder og
virksomheder, vi har mødt her. I har de mest ambitiøse iværksættere, og vi ser store
muligheder i Norden,” siger Daniel Waterhouse, der er partner i Balderton Capital, og som
selv sidder i bestyrelsen i danske Simple Feast. Peakon, Vivino, Labster og Opbeat er
blandt de andre investeringer, som Balderton har foretaget i Danmark.

”Danmark har alle de rigtige ingredienser til et storartet miljø for iværksættere: Der er
kapital, talent og en kulturel anerkendelse af iværksætteri kombineret med statslig støtte.
Alle de ting kommer sammen rigtig fint i Danmark. Vi ser en sneboldeffekt lige nu: Gode
ting sker, og det fører andre gode ting med sig.”

Spørgsmålet er dog, hvad en international fond som Balderton konkret tilfører det danske
økosystem. ”At skabe en virksomhed, der omsætter for milliarder, er ekstremt vanskeligt,
og vi giver iværksætteren et partnerskab med andre, der har prøvet rejsen mod at blive
en milliardvirksomhed. Det gælder både det netværk, vi stiller til rådighed, og de folk i
Balderton, der guider opstartsvirksomheden. Vi har over tiden investeret i 140-150
virksomheder, og når man lægger kontakterne fra de rejser sammen, er der tale om en
samling af mennesker, der har hele kæden af erfaringer, som kræves for at opbygge
en milliardvirksomhed,” siger Daniel Waterhouse.

Han peger på, at partnerskabet med Vækstfonden udgør en central akse i satsningen på
det nordiske iværksættermiljø: ”Vækstfonden har en særlig rolle i det danske økosystem
og har et ekstremt godt netværk, som er en stor hjælp for os,” siger Daniel Waterhouse.

OM BALDERTON

London-baserede Balderton
Capital er blandt Europas
største early stage-
venturefonde. Fokus er på
unge teknologivirksomheder i
hele Europa, herunder i
Norden. Vækstfonden har
investeret i fonden fra egen
balance og via Dansk
Vækstkapital II. Gennem
Dansk Vækstkapital har
Vækstfonden også investeret i
Balderton Liquidity, der
investerer i højvækst-
virksomheder og samtidig
vil skabe likviditet for stiftere
og tidlige
investorer. Balderton Capital
har bl.a. investeret i danske
Peakon og Labster.

Samlede tilsagn fra VF
Fonde: 23,29 mio. USD (heraf
15 mio. kr. via Vækstfondens
egen balance)
Fondsstørrelse: 371,70 mio.
USD
VF Fondes samlede
ejerandel: 6,27 pct.
Investeringsdato: 31. marts
2017

> balderton.com
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VF VENTURE

Stor investeringsaktivitet og pænt
resultat

I 2018 investerede VF Venture i 10 nye virksomheder for i alt 63 mio. kr. Året bød

også på et nyt produkt, Early Engagement, som er et konvertibelt lån målrettet

virksomheder med stort vækstpotentiale, men som endnu ikke er klar til

venturekapital. Samlet gav VF Ventures investeringer et overskud på 137 mio. kr. i

2018.

AKTIVITET I 2018

VF Venture investerede i 29 virksomheder, hvoraf 10 var nyinvesteringer. Samlet foretog
VF Venture investeringer for 437 mio. kr., heraf 63 mio. kr. til nyinvesteringer.

I 2018 introducerede Vækstfonden det nye produkt Early Engagement, som er et
konvertibelt lån målrettet virksomheder med potentiale for kraftig skalering, men som
endnu ikke er modne nok til en ventureinvestering. Tre virksomheder fik i årets løb det nye
produkt: projektstyringsvirksomheden Quest.io, rejseplatformen Meloa og
dronevirksomheden QuadSAT.

VF Venture har i årets løb også været med til at løfte større investeringsrunder for at
styrke kapitalgrundlaget til kraftig vækst. Det drejer sig om robotvirksomheden OnRobot
og læringsvirksomheden Area9. De noget større investeringer betød også, at VF Venture
etablerede en række nye stærke internationale partnerskaber. Både OnRobot og Area9 har
fået kapital fra udenlandske investorer i forbindelse med VF Ventures investering.

Endelig blev teknologivirksomheden Merus Audio solgt i 2018.

INDVIRKNING PÅ ÅRETS RESULTAT

Det har været et godt år for flere af VF Ventures porteføljevirksomheder, og i 2018 gav
direkte investeringer i virksomheder et overskud på 137 mio. kr. før
administrationsomkostninger.

Resultatet blev særligt trukket af en værdiopskrivning på et stort millionbeløb i
virksomheden Reapplix, der har udviklet et biologisk plaster, der kan forbedre sårheling til
fx diabetespatienter, og robotvirksomheden OnRobot, der ligeledes oplevede en betydelig
værditilvækst.

10 SPÆNDENDE NYINVESTERINGER

VF Venture foretog 10 nye investeringer i 2018: Area9, Meloa, Create It Real, FreeSense,
Insurance Business Application, Monsido, OrderYOYO, QuadSAT, Quest.io og RFRSH.

VENTUREKAPITAL FRA

VÆKSTFONDEN

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

Siden 2001 har
182 virksomheder fået
venturekapital fra
Vækstfonden. Den aktuelle
portefølje tæller 38
aktive virksomheder.

> Læs mere og mød
teamet på vfventure.com
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Virksomheder,
der fik
venturekapital i
2018



RFRSH ENTERTAINMENT

RFRSH Entertainment tiltrækker 74,5
mio. kr. i venturekapital

Creandum, Sunstone og Vækstfonden investerede i 2018 samlet 74,5 mio. kr. i

virksomheden RFRSH Entertainment til at udvikle deres forretning inden for e-

sport. Ambitionen er at forankre den globale industri omkring e-sport i

Danmark.

E-sport er blevet et verdensomspændende fænomen med voksende interesse, og med det
følger et stort forretningspotentiale. Det er e-sport-turneringen BLAST Pro Series et
levende eksempel på. BLAST tiltrak mere end 12.000 tilskuere til liveeventen i Royal
Arena, og mere end 6 millioner seere online. Dertil kommer seere fra tv-transmissionen,
der blev bragt på kanaler hos mere end 210 millioner husstande verden over.

Virksomheden bag den internationale turnering er danske RFRSH Entertainment, der har
formået at skabe et internationalt navn som foregangsmænd inden for e-sport som live-
underholdning. Lige nu vokser det globale publikum for e-sport eksponentielt, og RFRSH
har ambition om at brede sporten mere ud.

Nikolaj Nyholm, CEO og grundlægger af RFRSH Entertainment:

"E-sporten er en global milliardindustri i kraftig vækst, og i RFRSH Entertainment ser vi et
markant potentiale i udviklingen af live-formater og produktion af digitalt indhold til de
3-400 millioner fans, der på globalt plan anslås at være i e-sporten allerede nu. Vores
ambition er at nå et langt bredere publikum, og vi ser e-sport som mainstream
underholdning på niveau med NBA, UFC, fodbold, film og digital underholdning på nettet."

"Vi har i RFRSH Entertainment indtaget en førerposition på flere områder, og den position
ønsker vi at fastholde og udvide. Vi investerer fortsat markant i organisationen og
udviklingen af vores produktportefølje på alle niveauer, og investeringer som denne er
essentielle, hvis vi skal indfri selskabets globale ambitioner," siger Nikolaj Nyholm.

Med investeringen fra Creandum, Sunstone og Vækstfonden har RFRSH Entertainment
mulighed for at udvikle deres forretning inden for e-sport.

Simon Schminke, partner Creandum:

"På globalt plan er e-sport et massivt marked i eksplosiv vækst. E-sport er på vej til at
blive den vigtigste underholdningskategori for en hel generation, og i Creandum tror vi på,
at den eller de, der formår at blive det dominerende medie og underholdningsselskab
inden for området, også vil være dem, der i fremtiden vil forme industrien internationalt."

OM RFRSH

ENTERTAINMENT

Stiftet: 2013
Medarbejdere: 31
Produkt: E-
sportsvirksomhed, der bl.a.
står bag turneringsformatet
BLAST Pro series
Finansiering: Venturekapital
fra bl.a. Vækstfonden

> www.rfrsh.net
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"Vi har i RFRSH Entertainment fundet en ekstremt stærk, professionel og innovativ
organisation med tre grundlæggere i Nikolaj Nyholm, René Rechtman og Jakob Lund
Kristensen, der er i stand til at bygge et selskab af den kaliber, der skal til. Vi er i
Creandum stolte af, fortsat at bakke op om RFRSH Entertainment på selskabets vej til
international succes."

Erik Balck Sørensen, Investment Director i VF Venture hos Vækstfonden:

"Der er lige nu et kæmpe potentiale at indfri omkring e-sport. I dag bruger en e-sport-fan
ca. 4 USD om året på sin interesse, mens en NFL-fan til sammenligning bruger 56 USD
årligt. Sporten er fortsat i udvikling, og med det effektive og professionelle setup, som
RFRSH-organisationen allerede nu har bevist, de besidder med bl.a. afholdelse af BLAST
Pro Series verden over, har virksomheden potentiale til at blive globalt førende."

"For Danmark har det en stor værdi, at vi har et selskab som RFRSH, der er forankret i
København, da det er med til at udvikle industrien omkring e-sporten. E-sport er et globalt
marked, hvor de fleste aktører er internationale, så det vil være en stor gevinst for
Danmark, hvis vi kan opbygge ekspertise inden for sporten," siger Erik Balck Sørensen.
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Holdet bag virksomheden QVEST.

QVEST

Projektledelses-startup rejser
millionbeløb

Den danske startup-virksomhed QVEST, der har udviklet et digitalt

projektledelsesværktøj til brug i større organisationer, har rejst et millionbeløb fra

investorerne Vækstfonden, SEED Capital og PreSeed Ventures. Med

investeringen gør QVEST nu klar til sin næste produktlancering.

Med et nyt digitalt værktøj har iværksættervirksomheden QVEST sat sig for at sikre
fremdrift, kvalitet og videndeling i komplekse projekter med mange interessenter.

Gennem strategisk brug af spørgsmål får projektledere med QVESTs værktøj nye
muligheder for at indsamle viden og input fra alle interessenter i projektet. En proces, der
er med til både at spare tid, sikre kvalitet og fremdrift i projektudførelsen og skabe
overblik over relationerne mellem interessenterne.

Virksomheden har allerede de første kunder i hus, heriblandt store virksomheder som
Ørsted, NCC, Mærsk Drilling og Københavns Universitet.

”Vi har på ganske få måneder bygget selve QVEST-produktet og testet det med first
mover-kunder. Vi kan se, at QVEST løser et problem for projektledere med mange
stakeholders ved at give dem indsigt, de ellers ikke ville kunne få. Den investering, vi
tager ind nu, skal gå til at indtage og uddanne markedet – for QVEST er også en ny måde
at tænke på, som mange moderne organisationer er sultne efter. Vi fokuserer derfor på en
international content marketing-strategi,” fortæller direktør og co-founder i QVEST, Marie
Mathiesen.

Den friske kapital kommer fra tre erfarne investorer, VF Venture, der er Vækstfondens
afdeling for direkte investeringer, SEED Capital og PreSeed Ventures.

”QVESTs løsning har potentialet til at blive en fast del af alle projektlederes digitale
værktøjskasse. Det er et utrolig stærkt team med mange års erfaring med både den
forskningsmæssige metode og med digitalt iværksætteri, der står bag. Derfor er vi glade
for, at vi med to erfarne og meget aktive investorer som syndikeringspartnere kan være
med til at løfte virksomheden videre i udrulning af produktet,” siger Asger Tidemand
Bruhn, der er Investment Manager i Vækstfonden og bl.a. beskæftiger sig med fondens
early engagement-program, der fokuserer på tidlige investeringer.

Helle Uth, der er Investment Director i PreSeed Ventures nikker genkendende til, at det
stærke team booster perspektiverne for QVEST.

OM QVEST

Stiftet: 2017
Medarbejdere: 7
Produkt: Digitalt
projektledelsesværktøj til brug
i større organisationer
Finansiering: Venturekapital
fra bl.a. Vækstfonden

> www.qvest.io
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”Vi har med vores Discovery-investering fulgt teamet i et års tid, hvor de har ageret
meget professionelt og overrasket positivt i forhold til de mål, vi sammen havde sat.
Samtidig rammer produktet direkte ned i en stigende trend, hvor organisationer i langt
højere grad bliver projektbaserede og netværksorienteret. Med den nye investering fra
Vækstfonden, SEED Capital og os selv har QVEST fået ressourcer til at tage hul på første
etape frem mod en potentiel international skalering.”
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ORDERYOYO

Takeaway-branchen skal eje deres
egne kunder

I Københavns Nordvestkvarter ligger virksomheden OrderYOYO, som har rusket

godt og grundigt op i takeaway-branchens tilgang til deres kunder. OrderYOYO

tilbyder takeaway-restauranter deres egen bestillingsplatform til ordrehåndtering

og til at lære deres kunder bedre at kende. Med både Venturekapital fra VF

Venture og et Vækstlån fra Vækstfonden er virksomheden klar til yderligere

ekspansion i Europa.

OrderYOYO har skabt disruption i takeaway-branchen. Virksomheden tilbyder et system,
der hjælper takeaway- og restaurationsbranchen med at skabe deres egen kundedatabase
og selv administrere deres bestillinger og kunder. Og dét er der både tid og penge at
hente ved, fortæller co-founder og CEO, Thor Angelo:

"Traditionelt går onlinebestilling af takeaway næsten altid igennem en tredjepart portal,
som er dyrere og fratager branchen kendskabet til deres kunder. Det er dét problem,
OrderYOYO hjælper med at løse. Ved at have den direkte kontakt med sine kunder har
restaurationsbranchen mulighed for at levere et bedre produkt og sparer samtidig
omkostningen ved ikke at have en tredjepart inde over, som tager en forholdsvis høj
procent af hver eneste ordre."

OrderYOYO tilbyder sine kunder et abonnementsbaseret system. Restauranterne betaler et
månedligt beløb for en skræddersyet mobilapp, hjemmeside samt et
ordrehåndteringssystem, hvorigennem de lærer deres brugere bedre at kende. Ifølge
OrderYOYO kommer omkring 80 pct. af alle takeaway-ordrer fra tilbagevendende kunder,
og derfor er det en fordel at have sin egen platform til ordrebestilling fremfor at bruge en
tredjepart, forklarer Thor Angelo.

"Prøv at tænke på dit eget lokale pizzeria på et gadehjørne i f.eks. Farum – Hvor mange af
de kunder er tilbagevendende? Rigtig mange vil jeg gætte på. Men branchen kender slet
ikke deres kunder og har ikke sat dem i system. Med OrderYOYO giver vi kontrollen tilbage
til restaurationerne og gør samtidigt brugerrejsen lettere for kunderne, så de kan bestille
direkte fra deres yndlingsrestaurant," fortæller Thor Angelo.

EN TÆT DIALOG SKABER FORRETNING

Med over 2.000 restauranter på OrderYOYOs platform er kundeporteføljen til at tage og
føle på, men virksomheden manglede finansiering til at øge sit fokus på udlandet. Den nye
kapital fra Vækstfonden skal bidrage til at sende flere sælgere ud i Europa:

OM ORDERYOYO

Stiftet: 2015
Medarbejdere: 50
Produkt: Abonnementsbaseret
bestillings- og
ordrehåndteringsløsning til
take-away- og
restaurationsbranchen
Finansiering: Vækstlån til
Iværksættere i 2017
Egenkapital fra VF Venture i
2018

> www.orderyoyo.dk
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"Hos OrderYOYO har vi en række dygtige sælgere, som rejser rundt og besøger
virksomhederne. Det gør vi, fordi vi tilbyder et helt specialiseret og personaliseret produkt,
der kræver en personlig kontakt og dialog med restauratørerne. Men det er også
omkostningsfuldt, når vi sender sælgere til udlandet. Lige nu får vi omkring 200 nye
kunder om måneden. Og derfor er ny kapital vigtigt, for at vi som virksomhed kan
fortsætte med at lave det her hurtige ryk, som vi endda ønsker skal fordobles indenfor
kort tid," fortæller Thor Angelo.

OrderYOYOs succes tilskriver Thor Angelo især den tætte dialog med
restaurationsbranchen og en særlig forståelse for deres kunders kunder.

"Takeaway-branchen ser faktisk meget ens ud internationalt, når det kommer til
kundeadfærd, bestillingssystemer og administrering af kunder. Derfor tror vi i den grad på,
at OrderYOYO også har stærkt produkt at tilbyde resten af verden," fortæller Thor Angelo.

For Jacob Bratting, der er partner i VF Venture, repræsenterer OrderYOYO et opgør med
den konsolideringstendens, som i en årrække har præget flere branchers digitale
kundehåndtering.

”I hotelverdenen har der længe været utilfredshed fra hotellernes side med den magt, de
store bookingportaler har opnået. Samme tendens ser vi nu hos takeaway-restauranterne,
og derfor har OrderYOYO oplevet en betydelig succes, som vi gerne vil være med til at
udbygge internationalt. Med den seneste kapitaltilførsel fra VF Venture og eksisterende
investorer vil OrderYOYO være det bedst kapitaliserede selskab i Europa på dette område.
Kombineret med et superstærkt management team, ser vi gode muligheder for, at
OrderYOYO bliver den europæiske category leader,” siger Jacob Bratting Pedersen, partner
i VF Venture under Vækstfonden.
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AREA9 LYCEUM

Area9 kan blive fyrtårn inden for
uddannelsesteknologi

Vækstfonden investerede i januar 2018 190 mio. kr. i danske Area9 Lyceum, der

udvikler adaptive læringsmoduler. Med investeringen vil fonden understøtte

udviklingen i virksomheden og bidrage til at positionere Danmark som førende

på området for uddannelsesteknologi.

Den danske teknologi- og læringsvirksomhed Area9 udvikler digitale
uddannelsesværktøjer til forlag, skoler, højere læreranstalter og virksomheder. Det
betyder, at enhver via computerprogrammer kan modtage undervisning, der løbende
tilpasser sig den enkeltes niveau. Kursusmaterialet skræddersys simpelthen løbende, så
niveauet hele tiden lægger sig til rette efter elevens eller kursistens foregående
præstationer.

”Vores mål er at skabe verdens førende læringsteknologiske virksomhed til såvel
uddannelsessektoren som erhvervslivet. Og forhåbentligt kan det skabe et kraftcenter i
Danmark for uddannelsesteknologi og forskning,” siger grundlægger og direktør hos Area9
Ulrik Juul Christensen.

Forskning har dokumentereret, at digitale værktøjer med adaptive læringsmoduler både
forbedrer indlæringen og øger hastigheden i forståelsen af undervisningen hos de
studerende. Flere tusinde universiteter og millioner af elever bruger i dag Area9’s tidligere
platform, og prominente organisationer som New England Journal of Medicine bruger
teknologien i deres NEJM Knowledge+ platform, som benyttes af tusinder af læger i USA
og resten af verden. Det er også dokumenteret, at virksomheder spilder meget store
millionbeløb hvert år på efteruddannelse, som ingen effekt har, fordi den er standardiseret
og ikke tilpasset den enkeltes niveau og særlige behov for nye kompetencer. Op mod 70
pct. af det indlærte er allerede glemt dagen efter.

”Vi investerer så stort et beløb i Area9, fordi vi vil understøtte Area9 i at blive et
internationalt fyrtårn på området for læringsteknologi, og fordi vi forventer, at uddannelse
og læring står over for en revolution i måden, vi alle sammen skal lære på ved hjælp af
kunstig intelligens og anden robotteknologi samt adaptive og personaliserede
læringsalgoritmer,” siger Vækstfondens direktør, Christian Motzfeldt, og uddyber, at
educational technology, EdTech, er et investeringsområde, Vækstfonden har fokus på,
netop fordi innovationspotentialet og markedsmulighederne er meget, meget store.

I krydsfeltet mellem disse nye teknologier og personaliseret uddannelse og læring
befinder Area9 sig. Og her her de befundet sig i snart 20 år, siden stifterne som
medicin- og datalogistuderende begyndte på en meget lang rejse, der i 2014 foreløbigt

OM AREA9 LYCEUM

Stiftet: 2017
Medarbejdere: 23
Produkt: Digitale
uddannelsesværktøjer til
forlag, skoler, højere
læreranstalter og
virksomheder
Finansiering: Venturekapital
fra bl.a. Vækstfonden
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kulminerede med et opsigtsvækkende stort salg af dele af virksomheden til det
amerikanske forlag McGraw-Hill Education. Ligeledes har Area9 store internationale
virksomheder som Hitachi Data Systems, United Airlines og Coloplast på kundelisten. Nu
har de danske stiftere så åbnet et nyt selskab for adaptiv læringsteknologi: Area9 Lyceum.

30 / 95



VF Udlån



VF UDLÅN

Stor udlånsaktivitet over hele landet

2018 var et år, der igen var præget af stor aktivitet på Vækstfondens

forretningsområde VF Udlån. I alt fik 691 virksomheder lån, garantier og

kautioner for et samlet beløb på 1,8 mia. kr.

Sammen med banker og andre finansieringspartnere yder VF Udlån lån, garantier og
kautioner til virksomheder, der står over for fx et ejerskifte, køb af nyt domicil eller
fornyelse af produktionen. Vi hjælper også iværksættere med risikovillige lån, så de kan
løfte forretningen til næste niveau.

Vores løsninger hjælper virksomhederne med at få den finansiering, de har brug for, enten
ved at vi yder en del af lånefinansieringen og dermed deler risikoen med banken, eller ved
at vi direkte dækker en del af bankens eventuelle tab med en garanti eller kaution.
Banken får stærkere og mere tilfredse kunder, og virksomhederne får adgang til den
finansiering, de har behov for til at realisere deres vækstplaner.

I årets løb blev der søsat en målrettet indsats for at øge tilstedeværelsen på Sjælland,
hvor især Syd- og Vestsjælland var underrepræsenteret i Vækstfondens udlånsaktivitet.
Vækstfonden har derfor nu åbnet et kontor i Sorø.

FORTSAT HØJ EFTERSPØRGSEL PÅ LÅN OG GARANTIER

I 2018 ramte VF Udlån cirka samme niveau som i 2017, men gennemsnitsstørrelsen på
finansieringen var en smule større. 691 virksomheder fik i 2018 finansiering i form af lån,
garanti eller kaution for i alt 1,8 mia. kr. Året før var tallet 717 virksomheder, der fik
finansiering for samlet 1,8 mia. kr.

De direkte låneprodukter, Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug, stod i
2018 for i alt 1,2 mia. kr. i finansiering til 356 virksomheder. I 2017 var de tilsvarende tal
387 virksomheder for et samlet udlån på 1,4 mia. kr.

De senere års fald i efterspørgslen på Vækstkaution, hvor Vækstfonden kautionerer for en
del af bankernes udlån, stoppede i 2018, hvor den samlede aktivitet stabiliserede sig på
samme niveau som i 2017. 337 virksomheder fik Vækstkaution for et samlet udlån på 395
mio. kr. mod 345 virksomheder for et udlån på 388 mio. kr. i 2017. Vækstkaution bliver
typisk anvendt til mindre finansieringer, men har stor betydning, da spredningen er stor
både branchemæssigt og geografisk over hele landet.

Efterspørgslen på vores bygge- og betalingsgarantier var ligeledes stor i 2018. Samlet
stillede vi 37 garantier til rådighed for i alt 134 mio. kr.

LÅN TIL VÆKST I 2018

I 2018 fik 691 virksomheder
enten et lån, en garanti eller
en kaution fra Vækstfonden
for et samlet beløb på 1,8
mia. kr. Mød nogle af
virksomhederne her i
rapporten.
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GENERATIONSSKIFTER I LANDBRUGET

Samlet står landbruget for cirka 20 pct. af Vækstfondens udlån. I 2018 fik 160 landmænd
finansiering for 404 mio. kr.

I 2018 medvirkede vi bl.a. ved et rekordstort antal ejer-/generationsskifter i landbruget. I
alt 22 landbrug fik finansiering for samlet 96 mio. kr. til medfinansiering af et ejerskifte.

Landbruget blev dog også hårdt ramt i 2018. Tørke og lavere svinepriser betød, at
Vækstfonden havde større hensættelser til landbruget end tidligere. Vækstfonden
foretog på den baggrund en ledelsesmæssig hensættelse på 47 mio. kr. Hensættelsen i
forhold til udlånsporteføljen er på niveau med de nedskrivninger, som resten af den
finansielle sektor har foretaget på grund af udviklingen i landbruget.

VF Udlån er endvidere forvaltere af aktiviteterne i Dansk Landbrugskapital, der i 2018
ydede finansiering til 18 virksomheder for i alt 113 mio. kr.

INDVIRKNING PÅ ÅRETS RESULTAT

Vækstfondens udlånsforretning påvirkede årets finansielle resultat for 2018 positivt med
25 mio. kr. før administrationsomkostninger, hvilket er et markant lavere resultatet end
overskuddet på 259 mio. kr. i 2017. Resultatet blev imidlertid påvirket af flere forskellige
faktorer. Landbruget blev ramt af tørke og lavere svinepriser, og tabsprocenten på
låneporteføljen steg generelt set over hele landet og på tværs af industrier. Samtidig
overgik udlånsforretningen til en ny nedskrivningsmodel inspireret af den internationale
regnskabsstandard IFRS 9, hvor hver låneudbetaling straks skal bogføres med en
nedskrivning.
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Virksomheder,
der fik lån til
vækst i 2018



Gårdejer Henrik Ehm Hansen (tv).

NISSUMGÅRD

Gårdejer vil skabe moderne landbrug
med alsidig forretningsmodel

Den nye ejer på Nissumgård, Henrik Ehm Hansen, arbejder målrettet på at skabe

en storbedrift med flere forretningsområder. Derfor har han planer om at

fokusere på det hestecenter og udlejning af jordarealer, som bedriften også har

og med slagtesvinsproduktion som hovedindtægt. Den unge landmand købte

bedriften ved hjælp af et Etableringslån fra Vækstfonden.

Ved Skanderborg på den jyske østkyst ligger Nissumgård, som har fået 34-årige Henrik
Ehm Hansen bag roret. Nissumgård er en stor bedrift med både produktion af slagtesvin
fra 7 kg, et hestecenter med ridebaner og udlejningsbokse, en nyrenoveret hovedbygning
med udlejning, boligudlejning og bortforpagtning af jordarealer. Den unge landmand vil
drive et moderne landbrug med respekt for ejendommens historie, hvor ejendommens
mange muligheder danner rammerne om en tidssvarende og fremsynet bedrift.

”På Nissumgård er slagtesvin vores primære forretning og fokusområde. Men jeg tror på,
at forretningen kan nyde godt af, at man også ser på de mange andre muligheder, der er
på en bedrift. At have flere ben at stå på. Derfor skal vi fortsat prioritere hestecenter og
udlejning på Nissumgaard,” fortæller Henrik Ehm Hansen.

Henrik Ehm Hansen købte Nissumgård i august 2017, og at valget faldt på Nissumgård,
var ikke tilfældigt. Her slog Henrik Ehm Hansen sine folder som barn og teenager, før
familien solgte gården til andre ejere. Den hjemvendte landmand har altid haft en plan om
en dag at købe ejendommen tilbage:

”Min drøm er at drive et sundt og moderne landbrug på Nissumgård. Fordi jeg tror på, at
det er en god forretning, der er værd at investere i. Dansk landbrug leverer
højkvalitetsprodukter til hele verden, hvad enten det drejer sig om mælk, kvæg eller svin.
Det skal Nissumgård være en del af i fremtiden,” fortæller Henrik Ehm Hansen.

UDFORDRING AT SKAFFE FINANSIERING TIL DANSK LANDBRUG

Til trods for de mange muligheder var Nissumgård forgældet, da Henrik Ehm Hansen
begyndte at se på forretningen. Og der var behov for at gentænke en samlet strategi for
de forskellige forretningsområder. Derfor krævede overtagelsen, at nogle troede på
projektet og på Henrik Ehm Hansens strategi. Efter en snak med banken fik landmanden
kontakt til Vækstfonden, som med et Etableringslån og et Vækstlån medfinansierede
købet af bedriften.

OM NISSUMGÅRD

Stiftet: 2017
Medarbejdere: 3
Produkt: Produktion af
slagtesvin
Finansiering: Etablerings- og
Vækstlån
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”Fra starten har min udfordring været at skaffe kapital i en branche, der ikke har haft i
medvind de seneste år. Vækstfonden har haft en virkelig stor forståelse for min bedrift, for
dét at drive landbrug, og hvilke udfordringer, det indebærer. Det har givet mig et virkelig
godt fundament at starte på, og så har de været bindeleddet mellem mig og andre
finansieringspartnere” fortæller Henrik Ehm Hansen.

For den unge landmand byder fremtiden først og fremmest på stille og roligt at få
etableret et velfungerende landbrug, men Henrik Ehm Hansen har ambitioner om, at
Nissumgård skal ligge i top i dansk landbrug.

”Dansk landbrug er helt fantastisk, fordi vi har kvalitetsfødevarer lige ved hånden, og det
er en af grundene til, at jeg er blevet landmand. Det er min ambition, at Nissumgård skal
fremstå som en tidssvarende produktionsejendom i toppen af dansk landbrug,” afslutter
Henrik Ehm Hansen.
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Allan Laursen (th), direktør og ejer af AL Lift.

AL LIFT

Erfaren virksomhedsejer springer ud i
nyt iværksættereventyr

Allan Laursen har i knap 30 år ejet og drevet sin egen virksomhed, der

producerer løfteudstyr til bygge- og anlægsindustrien. Men finanskrisen betød,

at virksomhedsejeren måtte sælge virksomheden. Det blev springbrættet til et nyt

iværksættereventyr for Allan Laursen, der har startet ny virksomhed med hjælp

fra et Vækstlån fra Vækstfonden.

På fabrikken i Lemvig sælger virksomhedsejer Allan Laursen de samme løftemaskiner til
bygge- og anlægsindustrien, som han altid har gjort. Men strategien og arbejdsgangene er
nye, for virksomheden AL Lift har blot 6 år på bagen. I 2012 var finanskrisen skyld i, at
Allan Laursens livsværk måtte sælges. Den erfarne virksomhedsejer så sig dog ikke slået
og startede kort efter en ny virksomhed.

”Jeg vidste, at jeg kunne udvikle nye maskiner, og at kunderne var klar til at aftage mit
nye produkt. Så jeg skulle op på hesten igen hurtigst muligt,” fortæller Allan Laursen,
direktør og ejer af AL Lift.

Derfor kastede Allan Laursen sig ud i et nyt iværksættereventyr. Det betyder lange
arbejdsdage og en mere usikker hverdag. For virksomhedsejeren har det givet mulighed
for at tænke endnu større om AL Lifts vækstrejse.

”Nogle bliver skræmte af livet som iværksætter, der er forbundet med mange
usikkerheder. Jeg bliver motiveret. Jeg vil bevise, at AL Lift har en stort potentiale til at
blive en af de helt store spillere på markedet. Vi blev gazelle i 2018 med en vækstrate på
191 pct., så det giver os en god portion selvtillid med i bagagen,” fortæller Allan Laursen.

IVÆRKSÆTTEREVENTYR BLEV SPRINGBRÆT TIL NY STRATEGI

Erfaringerne fra Allan Laursens tidligere virksomhed har været med til at danne grundlag
for den nye virksomhedsstrategi. Starten fra nul har bidraget til at kunne tænke nyt og
større om virksomheden, fortæller virksomhedsejeren:

”Fordi vi startede op på ny, blev vi bedre til at stille os kritiske over for vores produkt og
vores strategi. Det har givet os bedre mulighed for at spørge os selv, hvilket produkt vi vil
have, og hvordan vi når dertil. Nu fokuserer vi på flere underleverandører og lægger større
vægt på design og funktionalitet af maskinerne fra vores fabrik i Lemvig, da kravet til bl.a.
sugeevne er langt større end tidligere,” siger Allan Laursen.

OM AL LIFT

Stiftet: 2016
Medarbejdere: 24
Produkt: Løftemaskiner til
bygge- og anlægsbranchen
Finansiering: Vækstlån og
Vækstlån til iværksættere
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Finansieringen fra Vækstfonden blev afgørende for, at virksomhedsejeren kunne starte
forfra. Efter at have læst en artikel om Vækstfonden i avisen tog Allan Laursen kontakt og
fik hurtigt en ny forretningsplan og strategi på tegnebrættet.

”Finanskrisen gjorde det svært for banker og pengeinstitutter, så jeg var bekymret for at
skulle være en, der gik rundt med hatten i hånden. Den oplevelse havde jeg ikke hos
Vækstfonden. Jeg er kun blevet mødt af forståelse og dygtig sparring. Det har gjort det
lettere at skaffe anden finansiering, og det har givet os et stærkt fundament i
opstartsfasen,” siger Allan Laursen.
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Anders Dohn (midt) og Kasper Hounsgaard (th), direktører i og stiftere af Copenhagen
Optimization.

COPENHAGEN OPTIMIZATION

Dansk virksomhed effektiviserer
lufthavne over hele verden

Iværksættervirksomheden Copenhagen Optimization vil forbedre

passageroplevelsen i lufthavne, bl.a. ved at bruge data til at forudsige og derved

undgå kødannelser. Deres rådgivning har vist så gode resultater, at mere end 20

lufthavne verden over allerede gør brug af Copenhagen Optimization. Med et

Vækstlån til Iværksættere i ryggen er de kommet et skridt tættere på målet;

at være verdensførende inden for datadreven software til effektivisering af

lufthavne.

Copenhagen Optimization har siden 2014 ydet rådgivning til lufthavne om effektivisering
af bl.a. check-in og security. Rådgivningen er baseret på en omfattende dataindsamling,
der giver indblik i, hvor og hvordan man bedst muligt optimerer passageroplevelsen.
Samtidig giver den lufthavnene en større viden for eksempel om, hvor mange der skal
være på arbejde, og hvornår de skal være på arbejde.

”Vi har i en lang årrække begge arbejdet i Københavns Lufthavn og har et stærkt indblik i,
hvor problemerne ofte gemmer sig, og hvordan man kan gøre noget ved det. Vi benytter
data til at lave en bedre passagerprognose, og vi kan se, at det gør en forskel i
lufthavnsdriften. Vores service er med til at skabe kortere ventetid, reducere omkostninger
og i det hele taget at gøre lufthavnsdriften mere effektiv,” fortæller Anders Dohn, der
sammen med sin makker, Kasper Hounsgaard, er direktør. Makkerparret stiftede
virksomheden i 2014.

SOFTWARE, SOM UNDERSTØTTER DATAHÅNDTERING

Copenhagen Optimization havde kunder fra dag ét og deres service blev hurtigt
efterspurgt af lufthavne over hele verden. Gennem en tæt dialog med flere lufthavne stod
det klart for makkerparret, at software til at understøtte den hidtidige rådgivning var en
naturlig udvikling af virksomheden.

”Der er ikke noget unikt ved passagerprocessen i Københavns Lufthavn, og markedet
efterspurgte simpelthen et værktøj til at overskue og udnytte data. Derfor begyndte vi at
overveje, hvordan vi udvikler en softwareløsning, der kan bistå vores konsulentarbejde.
Man kan sige, at vores strategi er tosporet; vi har software til de kunder, der kan og vil
selv og vi har konsulenter til at sikre maksimal værdiskabelse og til at være udførende hos
de kunder, der ønsker det,” fortæller Anders Dohn.

OM COPENHAGEN

OPTIMIZATION

Stiftet: 2015
Medarbejdere: 16
Produkt: Konsulentfirma
og software til optimering af
driften i lufthavne
Finansiering: Vækstlån til
iværksættere

>
copenhagenoptimization.dk
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Men udviklingen af den nye software, Better Airport®, krævede store mængder kapital, og
den nystartede virksomhed var på udkig efter nogle samarbejdspartnere, der troede på
projektet.

”Vi satser på at blive verdensførende inden for datadrevet software til effektivisering af
lufthavne. Alle aktiviteter i vores udviklingsfase finansierede vi selv, men for at vi for alvor
kan trykke på speederen, havde vi brug for nogle større spillere, der kunne stille kapital til
rådighed. Med Vækstlånet kan vi sætte tempo på udviklingen af Better Airport® og
ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer uden at skulle opgive ejerandele.
Nu gælder det om for alvor at etablere softwaren på markedet, gerne i 20-30 lufthavne,
men også at få et ry for at være en dygtig og værdiskabende virksomhed for lufthavne,”
siger Kasper Hounsgaard.
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UMBRACO

Hjemmesidesystemer skal være mere
brugervenlige

It-virksomheden Umbraco udvikler software, der blandt andet kan anvendes til

design og håndtering af indhold på en hjemmeside. Men nu vil virksomheden

fokusere på et såkaldt software as a service-produkt (SaaS). Det skal give en bedre

brugeroplevelse og gøre administrering af hjemmesider mere tilgængelig.

Den odenseanske it-virksomhed Umbraco har vind i sejlene. Virksomheden har
specialiseret sig i CMS (content management system), der hjælper kunder med at redigere
og administrere indholdet til deres hjemmesider. Med over 220.000 brugere har Umbraco
allerede gjort betydeligt indtryk i branchen. Og det er der en helt bestemt grund til,
fortæller founder Niels Hartvig Rasch.

”Det med at redigere i indhold på en hjemmeside er der rigtig mange mennesker, der er
bange for. Og med god grund. For CMS-systemer er typisk indviklede, ulogiske og
forældede. Men Umbraco gør det let og overskueligt at holde styr på sin hjemmeside,”
siger Niels Hartvig Rasch.

De seneste år har Umbraco suppleret open source-udgaven af deres produkt med et SaaS-
baseret system, hvor brugeren ikke skal bruge kræfter på at installere og holde produktet
opdateret. I det SaaS-baserede system tegner brugerne et medlemskab, og det betyder,
at de altid vil have opdaterede versioner. Brugerne kan skræddersy platformen til deres
behov – og som Umbraco selv forklarer det: "Vores system kan bruges til alt fra store
multinationale hjemmesider, til din mors hjemmeside om motorcykler." Og det er netop
enkeltheden og fleksibiliteten, der tiltrækker kunderne fortæller Niels Hartvig Rasch:

"Vores SaaS-løsning betyder, at ingen skal side med forældede versioner og på samme tid
betale tårnhøje beløb for en ny udgave. Samtidig giver vi mulighederne tilbage til
brugerne. De kan designe og redigere, som de vil, og det giver mere frihed til vores
kunder. I Umbraco kan stort set alt lade sig gøre.”

Den nye satsning på en SaaS-løsning krævede dog en større omlægning af
virksomhedsstrategien og opbygning af et nyt produkt, og det krævede kapital. Umbraco
fik tilsagn til et Vækstlån til iværksættere fra Vækstfonden, der satte skub i udviklingen af
det nye SaaS-produkt.

"Iværksætterlånet gav os de nødvendige midler og samtidig den sikkerhed, der gjorde, at
det her projekt kom godt fra start. Vi vidste, at kunderne efterspurgte det her produkt, så
det handlede om hurtigt at kunne gå i gang med udviklingen for forsat at være med i
front,” fortæller Niels Hartvig Rasch.

UMBRACO

Stiftet: 2000
Medarbejdere: 37
Produkt: Open Source
Content Management System
og SaaS system
Finansiering: Vækstlån til
iværksættere

> www.umbraco.com

41 / 95

https://umbraco.com/


Med 220.000 brugere er Umbracos succes til at tage og føle på. Fremadrettet vil Umbraco
stadig søge mere internationalt, og kundeporteføljen tæller også allerede store
internationale kunder som Carlsberg Group, Scholl og Danish Crown.
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Redegørelse for samfundsansvar
Vækstfonden har et betydeligt samfundsansvar både som virksomhed, investor og
långiver. Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i henhold til
internationalt aftalte principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,
miljø og antikorruption.

Vores mål er i videst muligt omfang at forebygge og afbøde negative indvirkninger på
vores omgivelser samt at styrke arbejdet med samfundsansvar i de virksomheder, vi
finansierer.

Hvert år finansierer vi omkring 800 virksomheder med både lånekapital og direkte
investeringer og kapital fra de fonde, vi forvalter. Vi finansierer iværksættere og
etablerede små og mellemstore virksomheder, som alle af strukturelle eller
konjunkturmæssige årsager ikke kan opnå fuld finansiering fra private aktører. Det betyder
også, at vi tager en højere risiko, end det private marked typisk vil tage. Vi sætter med
andre ord ind, hvor det private marked tøver. Figuren på side 12 viser, hvordan
Vækstfondens organisation er opbygget.

RISIKOVURDERING

Vækstfonden tilbyder en række forskellige former for finansiering til danske virksomheder
inden for stort set alle brancher. En betydelig del af vores finansiering sker gennem
investeringer i andre fonde, som derefter investerer i virksomhederne. Fondene kan både
være danske og udenlandske.

I forbindelse med alle vores engagementer er der en risiko for, at virksomhederne og
fondene ikke lever op til kravene i vores CSR-politik, herunder også vores skattepolitik.
Aktiviteten ud mod virksomhederne og fondene er Vækstfondens væsentligste CSR-
relaterede risiko.

Virksomhederne tilhører en bred vifte af brancher og opererer på vidt forskellige markeder
i ind- og udland. Det betyder, at de er eksponeret for meget forskellige risici afhængig af
karakteren af deres forretning. Vi har derfor implementeret en model for CSR-due
diligence, der er designet til at rumme diversiteten i virksomhedernes aktiviteter.

Forud for en investering eller finansiering med lån har vi en dialog med virksomhederne
om, hvilke CSR-risici deres specifikke forretning indeholder, hvad de gør for at imødegå og
monitorere de identificerede risici, og hvordan de håndterer eventuelle problemer, som
måtte opstå. Læs mere om vores CSR-due diligence i afsnittet om vores tilgang og
retningslinjer.

I forhold til vores fondsinvesteringer gennemfører vi ligeledes en grundig CSR-due
diligence, som både omfatter selve fondskonstruktionen og fondenes tilgang til
investeringer. Vi er meget opmærksomme på fondenes skatteforhold. Ved fonde placeret i
udlandet kan der være en risiko for, at fondene ikke i tilstrækkelig grad lever op til
kravene i vores skattepolitik. Dette imødegår vi bl.a. ved kun at samarbejde med
professionelle og anerkendte forvaltere, stille krav om transparens og ved at få en ekstern
skatteekspert til at gennemgå fondenes konstruktioner.

TILGANG OG RETNINGSLINJER

Vores tilgang til samfundsansvar bygger på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og
erhverv, som angiver, hvordan både stater og virksomheder bør agere under hensyntagen
til menneskerettigheder. Vi følger desuden de ti generelle principper i FN Global Compact,
herunder integration af hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption. Endvidere følger vi OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber,
herunder de særlige guidelines for institutionelle investorer.

SAMFUNDSANSVAR I

VÆKSTFONDEN

Vi opererer i henhold til
internationalt aftalte
principper for social,
miljømæssig og økonomisk
bæredygtig udvikling:

• UN Guiding Principles
• UN Global Compact
• PRI - Principles for

Responsible
Investments

• OECD Guidelines for
Multinational
Enterprises

43 / 95

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unpri.org/about/the-six-principles
https://www.unpri.org/about/the-six-principles
https://www.unpri.org/about/the-six-principles
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf


Da det er som finansieringspartner, vi har den største berøringsflade med og indvirkning
på omverdenen, følger vi principperne i PRI (Principles for Responsible Investment) og
rapporterer årligt til PRI – se vores seneste ”Transparency Report" her.

Vores tilgang til at udvise samfundsansvar bygger på oplysning og dialog. Vi ønsker at
samarbejde med interessenter og virksomheder, der anerkender og følger såvel de
anerkendte retningslinjer som vores egne standarder for samfundsansvar. Vi lægger vægt
på, at vores holdninger til samfundsansvar omsættes til konkrete handlinger og løbende
forbedringer.

For at kunne identificere risici uddanner vi Vækstfondens låne- og investeringsansvarlige i
at gennemføre CSR-due diligence med både virksomheder og fonde. Udgangspunktet for
vores CSR-due diligence er FN Global Compacts retningslinjer, hvorfor vi inddrager
hensyntagen til menneskerettigheder, miljømæssige forhold og dyrevelfærd samt
antikorruption i vores vurdering af og samarbejde med de mange virksomheder og fonde,
som vi medfinansierer. I alle finansieringstilfælde har vi fokus på virksomhedernes og
fondenes tilgang til CSR, og vi stiller som krav, at de skal efterleve Vækstfondens politik
for samfundsansvar. Det er her, vi har mulighed for at påvirke omverdenen til ansvarlig
adfærd.

Figuren herunder illustrerer, hvordan vi arbejder med samfundsansvar i Vækstfonden.
Nederst er Vækstfondens mission, som er fundamentet for vores virksomhed og derfor
også for vores CSR-indsats. Indsatsen som samfundsansvarlig finansieringspartner, som
ansvarlig arbejdsplads, miljøbevidst virksomhed samt indsatsen omkring vores
forretningsetiske adfærd udgør kernen i vores CSR-aktiviteter og ses i midten af figuren.

Foruden kerneaktiviteterne har vi øverst i figuren to indsatsområder, hvor vi med vores
viden og berøringsflade til erhvervslivet har mulighed for at gøre en særlig indsats for at
fremme bæredygtigheden. Vi er bl.a. for tredje år i træk mentorvirksomhed i ”Mind Your
Own Business” – et udviklingsprogram, hvor 13-19-årige drenge fra udsatte
boligområder bliver samlet for at starte en virksomhed.
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VÆKSTFONDENS KERNEAKTIVITETER – INDSATS OG RESULTATER

Samfundsansvarlig investor og långiver
Som investor og långiver har vi en særlig forpligtelse til at værne om og inspirere til
bæredygtighed i de finansieringssammenhænge, vi indgår i. Vi følger og anerkender FN’s
retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, FN Global Compact, OECD’s
retningslinjer for multinationale selskaber og PRI. Vi forventer også, at de fonde og
virksomheder, vi finansierer eller investerer i, eller i øvrigt har forretningsrelationer til, har
samme tilgang til CSR. Derfor er vores CSR-due diligence med virksomheder og fonde, vi
finansierer med investering eller yder lån til, lagt an på ovenstående retningslinjer.

Vi har en struktureret tilgang til vores CSR-due diligence, som er forankret i alle
Vækstfondens forretningsenheder, og i 2018 har vi arbejdet målrettet på at gøre vores
CSR-due diligence endnu stærkere, da området hele tiden udvikler sig. Helt konkret
spørger vi ind til risici i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og
dyrevelfærd samt korruption og bestikkelse, herunder også skatteforhold, som er et
tungtvejende element i vores samarbejde med både virksomheder og fonde.

For Vækstfonden er det afgørende, at de virksomheder og fondsforvaltere, vi investerer i
og samarbejder med, betaler den skat, som de er forpligtet til. Vi stiller derfor krav om, at
virksomhederne og fondsforvalterne følger de til enhver tid gældende skatteregler i de
lande, hvor de driver deres forretning, og at de følger de internationale principper for
beskatning, som blandt andet OECD har udarbejdet.

Skatteområdet har i 2018 mødt øget bevågenhed som følge af debatten i medierne om
udenlandske fondes skatteforhold. Det er et område i bevægelse, og vi følger udviklingen
nøje for at sikre, at vi agerer i henhold til gældende regler. I 2019 vil vi fortsat have fokus
på at udvise rettidig omhu med alle de mange virksomheder og fonde, vi indgår finansielt
samarbejde med. Vores tilgang er baseret på dialog, åbenhed og transparens.

> Læs mere om, hvordan vi agerer som ansvarlig långiver og investor, på vf.dk

Ansvarlig arbejdsplads
Vækstfonden er en videnbaseret virksomhed, og medarbejderne er vores vigtigste
ressource. Det er vores opfattelse, at en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever at
have ansvar og mulighed for løbende at udvikle deres kompetencer, er det bedste
grundlag for motiverede medarbejdere og for at kunne fastholde de dygtige
medarbejdere.

Vi lægger i hverdagen stor vægt på at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem
dialog om trivsel og løbende udvikling af medarbejdernes personlige og faglige
kompetencer. Vi ser sundhed som en del af det gode fysiske og psykiske arbejdsliv. Derfor
har vi flere tiltag, bl.a. hold med løb og yoga, hvor alle medarbejdere har mulighed for at
deltage.

I 2018 har et særligt fokusområde været at arbejde med gode vaner i forhold til balance i
livet og energi i hverdagen. Dette arbejde vil også i 2019 have fokus, da vi er en
organisation i vækst og forandring. Ud over de obligatoriske arbejdsmiljøvurderinger (APV)
samt to årlige medarbejderudviklingssamtaler foretager vi årligt en måling af alle
medarbejderes tilfredshed, engagement og kendskab til målsætninger og forpligtelser.

Vi har som virksomhed fokus på lige muligheder og en kønsmæssigt balanceret
sammensætning af medarbejderstaben. Vores bestyrelse består af fem mænd og en
kvinde. Ifølge Lov om Vækstfonden er vores bestyrelse udpeget af erhvervsministeren. Ud
over de udpegede medlemmer i bestyrelsen er der to medarbejdervalgte repræsentanter,
som begge er mænd.

I 2018 blev Vækstfondens mangfoldighedspolitik opdateret. Som det fremgår af
Selskabslovens § 139a, skal Vækstfonden have en politik for, hvordan vi arbejder på at
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udbedre ubalancen for det underrepræsenterede køn, således at der ikke længere er tale
om et underrepræsenteret køn i organisationen.

I Vækstfonden arbejder vi på at skabe balance for det underrepræsenterede køn, som i
Vækstfondens tilfælde er kvinder. Vi ser på balancen bredt i organisationen og har således
fokus på det underrepræsenterede køn på alle niveauer, herunder det øvrige
ledelsesniveau. Vi arbejder målrettet på at opnå en fordeling på det underrepræsenterede
køn, så balancen kommer til at hedde 40/60 ved udgangen af 2025. Når et køn udgør 40
pct., betegnes det ikke længere som underrepræsenteret.

> Læs mere om vores konkrete indsatser for at skabe et sikkert og sundt
arbejdsmiljø på vf.dk

Forretningsetisk adfærd hos medarbejdere og samarbejdspartnere
I Vækstfonden forventer vi, at vores medarbejdere bidrager til at leve op til vores
samfundsansvar og løbende sikrer sig, at vi – i alt, hvad vi gør – søger at forebygge eller
afbøde negative indvirkninger på internationale principper for social, miljømæssig og
økonomisk bæredygtighed. Dette ansvar omfatter også vores samarbejdspartnere og
leverandører. Vi arbejder derfor for at sikre klar kommunikation til vores interessenter om
vores forventninger på dette område.

Vi sørger for, at alle nye medarbejdere får en grunding indføring i vores code of conduct.
Vores medarbejdere er alle pålagt at overholde vores code of conduct for etisk adfærd
med særligt fokus på at imødegå korruption, habilitetsproblemer og insiderhandel samt at
sikre korrekt håndtering af fortroligt materiale. Vi fører fortrolige insiderlister over de
børsnoterede virksomheder, som Vækstfondens bestyrelse, direktion og/eller
medarbejdere kan have opnået fortrolige, kurspåvirkende oplysninger om gennem
arbejdet for Vækstfonden. Medarbejdere må ikke handle aktier, obligationer eller andre
værdipapirer, som disse selskaber har udstedt, medmindre medarbejderne har fået særlig
tilladelse. Dette gælder også værdipapirer, som har direkte relation til kursen på disse
selskabers aktier (derivater). Endvidere har vi regler om, at medarbejdere under
ansættelsen ikke må eje kapitalandele eller yde lån til unoterede selskaber, som
Vækstfonden medfinansierer. For at sikre overholdelsen af dette må medarbejdere ikke
investere i, yde lån til eller på anden måde have økonomiske interesser i danske
virksomheder gennem crowdfunding-platforme.

> Læs mere om vores code of conduct på vf.dk

KOMMENDE INDSATSER

I 2019 vil vi være i tæt kontakt med et stort antal nye virksomheder og fonde. Vi har
derfor stadig fokus på forankring og italesættelse af ansvarlig forretningsadfærd for de
virksomheder og fonde, vi indgår samarbejde med. Alle virksomheder og fonde, der opnår
medfinansiering, tiltræder en erklæring om at følge de principper for samfundsansvar, der
flugter med Vækstfondens politik for samfundsansvar.

Vi arbejder løbende på at skabe et praktisk og relevant grundlag for positiv
opmærksomhed omkring samfundsansvar, både blandt medarbejdere og blandt de
virksomheder, vi finansierer. Formålet er at bidrage til at samfundsansvar bliver
indarbejdet i virksomhedernes beslutningsstrukturer og risikostyring på et tidligt
tidspunkt.

I 2019 vil FN’s 17 Verdensmål ligesom i 2018 have vores opmærksomhed i forbindelse
med finansiering af virksomheder. Iværksætterne og virksomhederne kan bruge
verdensmålene aktivt til at innovere og udvikle nye forretningsmodeller for bæredygtig
udvikling. Som långiver og investeringspartner bruger vi i Vækstfonden målene som en
linse til at spotte nye bæredygtige forretningsmuligheder.

Internt i organisationen har Vækstfonden i 2019 fokus på ledelses- og
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organisationsudvikling, herunder kompetenceudvikling for både ledere, medarbejdere og
teams, samt rekruttering og onboarding af nye medarbejdere.

Medarbejdertrivsel, sammenhængskraft, gode vaner og generel sundhed er ligeledes
centrale indsatser i 2019, ligesom mangfoldighed er højt på vores dagsorden. Som i 2018
vil vi i 2019 sætte fokus på procesoptimering og digitalisering, der understøtter mere
effektive og smidige arbejdsgange.

Vækstfondens CSR-aktiviteter er placeret i vores afdeling Kommunikation &
Samfundsansvar.
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Risikostyring
Vækstfonden er i kraft af sin forretningsmodel eksponeret mod en række risici, som
særligt i en lavkonjunktur kan få betydelige konsekvenser for fondens årsregnskab og
dermed muligheder for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau.

Vækstfonden arbejder derfor løbende på at vurdere de risici, der er knyttet til
Vækstfondens forretningsmodel, og overvåger den makroøkonomiske udvikling, så
fondens ledelse kan træffe kvalificerede forretningsmæssige beslutninger, herunder sikre,
at Vækstfonden har et tilstrækkeligt råderum til at løse de opgaver, der følger af
Vækstfondens lovbestemte formål.

Vækstfondens aktiviteter er risikobetonede, idet Vækstfondens forretningsmodel bygger
på at gøre det muligt for virksomheder at opnå risikovillig finansiering og tålmodig kapital,
hvor private investorer og andre finansielle aktører ikke normalt vil eller kan stille kapital
til rådighed – typisk finansiering til iværksættere og vækstvirksomheder.

En effektiv risikostyring af Vækstfondens forretnings- og risikoområder er en væsentlig
forudsætning for, at Vækstfonden fortsat kan bidrage til vækst og fornyelse i små og
mellemstore virksomheder. Derudover er en række af Vækstfondens låneaktiviteter
dækket af tabsrammer fra nationale og europæiske programmer, hvilket er med til at
reducere konsekvensen af den iboende risiko, der er forbundet med Vækstfondens
forretningsmodel.

Formålet med risikostyringen i Vækstfonden er ikke at eliminere alle risici, men at forstå
og håndtere disse risici og således kun påtage sig risici, der ligger inden for Vækstfondens
kompetencer og kerneområder.

Vækstfonden har etableret en risikostyrings- og compliancefunktion, hvis hovedopgave er
at sikre, at alle fondens væsentlige risici, herunder risici, som går på tværs af
Vækstfonden, identificeres, måles, håndteres og rapporteres korrekt. Vækstfonden har
udpeget en Chief Risk Officer (CRO), som har ansvaret for at analysere og overvåge
risikostyrings- og compliancearbejdet i Vækstfonden. Vækstfonden er ikke underlagt
bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., men fondens risikostyrings-
og compliancearbejde udføres i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelsens
regler.

I forhold til organiseringen af risikostyring og compliance i Vækstfonden har bestyrelsen
det overordnede ansvar for håndteringen af Vækstfondens risici. Bestyrelsen fastlægger
og godkender politikker på alle fondens væsentligste risikoområder. I politikkerne
fastsætter bestyrelsen de overordnede retningslinjer inden for de enkelte risikoområder,
herunder principper for risikotagen.

Vækstfondens bestyrelse modtager løbende risikorapportering om, hvorvidt Vækstfondens
organisation efterlever politikkerne. Bestyrelsen har uddelegeret det operationelle ansvar
til risikokomiteen, og på baggrund af input herfra tager bestyrelsen stilling til, om der er
etableret hensigtsmæssige systemer til styring af risici, og om risikostyringen og
compliance er betryggende, herunder om ressourcerne er tilstrækkelige.

Risikokomiteen er et internt udvalg, der organisatorisk er placeret under direktionen.
Komiteen har det daglige ansvar for, at arbejdet med styring af Vækstfondens risici er
betryggende, og at gældende lovgivning, interne regler og retningslinjer, som er vedtaget
af bestyrelsen, bliver fulgt. Risikokomiteen består af to direktionsmedlemmer, den
risikoansvarlige og ledende medarbejdere fra Vækstfondens afdelinger.

Ud over risikokomiteen er der etableret en komite for hvert af Vækstfondens tre
forretningsområder. Beslutninger i relation til Vækstfondens forretningsmæssige
dispositioner og de heraf afledte risici tages enten i en af de tre forretningsområder eller i
den tilhørende komite.
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Vækstfonden har i 2018 igangsat et arbejde med at udvikle et rammeværk for
Vækstfondens risikotagen og kapacitet. Vækstfondens risikoappetit er udtrykt i seks
risikopejlemærker, jf. figuren nedenfor.

De seks risikopejlemærker er valgt, fordi de vurderes at være de nøgletal, der bedst
udtrykker sundhedstilstanden i forhold til Vækstfondens finansielle situation.

Som et led i at styre Vækstfondens risikotagen har bestyrelsen fastsat risikorammer for de
enkelte risikopejlemærker i en trafiklysmodel.

Formålet med trafiklyset er, at brud på risikorammer skal advare om en uhensigtsmæssig
udvikling på væsentlige områder i Vækstfondens risikounivers tilstrækkeligt tidligt,
så Vækstfondens ledelse kan iværksætte modgående foranstaltninger og dermed
forebygge, at Vækstfonden kommer i så alvorlige problemer, at den ikke kan opfylde sit
lovbestemte formål.

BESKRIVELSE AF RISICI

Vækstfonden er eksponeret mod følgende væsentlige risikoområder:

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

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

• Kreditrisiko (tilbagebetalingsevne og -vilje hos virksomheder, Vækstfonden
medfinansierer)

• Operationelle risici (de processer, medarbejdere og systemer, der bærer driften)
• Forretningsrisici (strategisk placering i markedet, investeringsfokus og image/

omdømme).

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

• Forvaltning af aktiver
• Administrative systemer og it
• Juridiske risici
• Interessenter
• Organisation og videnressourcer.

Vi har i det følgende skitseret den risikoforebyggelse, Vækstfonden udøver.

Likviditetsrisiko
Vækstfonden har betydelige finansielle forpligtelser i relation til investeringstilsagn over
for fonde og porteføljevirksomheder samt eventuelle fremtidige tab på udestående
lån, garantier og kautioner. Forpligtelserne skal indfries inden for en tidshorisont på 10 år,
men hovedparten af tilsagnene forventes at forfalde inden for de kommende 5 år.
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Omfanget af de omtalte forpligtelser er ved udgangen af 2018 på niveau med de samlede
likvide beholdninger inklusive kreditfaciliteter. Risikoen består i, at provenuet fra
realiseringen af eksisterende investeringer i porteføljevirksomheder og fonde enten ikke er
tilstrækkelige til at dække afgivne forpligtelser eller bliver tidsmæssigt forskudt. Endvidere
omfatter likviditetsrisikoen tab på indgåede lån, garantier og kautioner, som overstiger
hensættelserne indregnet i de finansielle forpligtelser.

Aktivitetsniveauet på udlånsområdet er steget betydeligt. Vi forventer at foretage
låneudbetalinger i størrelsesordenen 1,5 mia. kr. i 2019. Aktiviteten er fuldt lånefinansieret
og vil derfor ikke påvirke likviditeten negativt, såfremt rentemarginalen på udlån fortsat
kan dække realiserede tab og administrationsomkostninger.

Vækstfonden forholder sig løbende til omfanget af de forventede og nødvendige
opfølgningsinvesteringer i porteføljevirksomheder og fonde samt forventede udbetalinger
på afgivne kautioner og sammenholder disse forventninger med det estimerede tilbageløb
i form af exitprovenu samt eksisterende likviditetsreserver. Beslutninger om indgåelse af
nye investeringstilsagn beror altid på en grundig vurdering af de fremtidige forventede
udbetalinger på allerede afgivne tilsagn og tilbageløb fra salg eller børsnotering af
porteføljevirksomheder.

Vækstfondens investering i Dansk Vækstkapital I og II finansieres primært via langfristet
lånoptagelse hos de pensions- og forsikringsselskaber, som er medejere af Dansk
Vækstkapital I og II. Lånene tilbagebetales i takt med de løbende realiseringer fra Dansk
Vækstkapital I og II. Vi forventer ikke, at investeringerne i Dansk Vækstkapital I og II får
væsentlig positiv likviditetsmæssig betydning for Vækstfonden i de kommende år.
Herefter vil store tilbageløb tilfalde Vækstfonden og dermed bidrage positivt til
likviditeten.

Markedsrisiko
Vækstfondens kerneaktivitet består i at yde medfinansiering til små og mellemstore
vækstvirksomheder – enten direkte gennem egenkapitalinvesteringer og ydelse af lån
eller indirekte gennem investeringer i venturefonde og Dansk Vækstkapital I og II samt
udstedelse af kautionstilsagn.

Værdien af vores investeringer påvirkes af de økonomiske konjunkturer. Vækstfonden har
kun ringe mulighed for at sikre, at makroøkonomiske udsving ikke påvirker forretningen.
De mest markante markedsrisici, som påvirker Vækstfonden, er renteniveauet på
pengeinstitutternes udlån til SMV-segmentet, markedet for virksomhedshandler, det
generelle klima for handel med børsnoterede aktier samt eksponeringer i udenlandske
valutaer.

Markedsrisiko, aktier
Vækstfondens portefølje af egenkapitalinvesteringer er placeret i aktier i børsnoterede
virksomheder, buy out-fonde og venturefonde. Ultimo 2018 udgør Vækstfondens
egenkapitalinvesteringer i alt 6 mia. kr., hvoraf investeringerne i unoterede
venturevirksomheder udgør den største andel på i alt 57 pct.

Børsnoterede virksomheder omfatter 25 børsnoterede virksomheder, hvis værdi
tilsammen udgør 667 mio. kr. ultimo 2018. Variationer i børskursen på disse aktier, der
kan være betydelige, påvirker Vækstfondens finansielle resultat.

Markedsrisikoen drejer sig herudover primært om, hvorvidt Vækstfonden investerer i
virksomheder og kapitalforvaltere med de rette forudsætninger for at opnå succes, og om
Vækstfonden løbende er i stand til at forsvare og øge værdien af investeringerne.

Risikostyringen fokuserer på at sikre, at investeringsprocesserne dels indeholder en
hensigtsmæssig struktur for undersøgelse af og beslutning om medfinansiering, dels at
processen for indgåelse af investeringsaftaler følger fastlagte forløb og forhandles ud fra
fastlagte standarder, samt at Vækstfonden – afhængig af investeringens karakter – følger
porteføljevirksomhederne på relevant måde efter foretagelse af investeringen.
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Markedsrisiko, renter
Udstedelse af Vækstlån og Ansvarlige lån er som udgangspunkt variabelt forrentet med
Cibor 3M tillagt et rentetillæg. En generel rentestigning i økonomien vil medføre højere
renteomkostninger på vores egen lånefinansiering og tilsvarende stigning i
renteindtægterne fra porteføljen. Derved elimineres renterisikoen for Vækstfonden på
disse produkter. Dog vil en generel rentestigning antageligvis medføre flere misligholdte
lån, hvorfor vores tab på udlånsporteføljen forventeligt vil blive større.

Vækstfonden anvender lejlighedsvis repoforretninger til den kortsigtede likviditetsstyring.
Repoforretningerne har typisk en løbetid på 14-60 dage. De likvide beholdninger i form af
indestående på løbende bankkonti søges løbende minimeret.

Vækstfondens renterisici vedrører i al væsentlighed obligationsbeholdningen. Den
vægtede varighed på obligationsbeholdningen udgjorde 0,86 pr. 31. december 2018.

Markedsrisiko, valuta
Vækstfonden har i 2018 fortsat en markant eksponering i fremmed valuta. De tre
væsentligste valutaer er EUR, SEK og USD. Vækstfondens eksponeringer til virksomheder i
fremmed valuta svarer til ca. 25 pct. af de samlede egenkapitalinvesteringer.

Vækstfonden afdækker i henhold til sin finansielle politik transaktioner i fremmed valuta,
når de er kendte, mens værdien af fondens kapitalandele i virksomheder og
porteføljeselskaber i fremmed valuta som hovedregel ikke afdækkes.

Kreditrisiko, udlånsaktiviteter
Vækstfonden har en stigende kreditrisiko, i takt med at udlånsporteføljen øges.
Kreditrisikoen er risikoen for, at de virksomheder, som modtager et lån, ikke er i stand til
at imødekomme tilbagebetalingen inklusive renter.

Risikostyringen består primært i at sikre en effektiv proces for kreditvurdering samt sikre
løbende overvågning på enkeltkundeniveau samt på porteføljeniveau. Derfor bliver hvert
udlån bevilget efter et dobbeltsikringsprincip (som minimum bevilliget af to medarbejdere
i forening), og hovedparten af alle virksomheder bliver besøgt af to kundechefer. I
kreditvurderingen indgår en ratingmodel, hvor både finansielle nøgletal og ledelses- og
markedsforhold indgår. Der foreligger opdateret kreditpolitik og forretningsgange, som
minimum én gang om året bliver forelagt og godkendt af Vækstfondens bestyrelse.

For at sikre den fornødne løbende overvågning af det enkelte udlån tilknyttes hver kunde
en porteføljekundechef, som er ansvarlig for kundekontakt og opfølgning. Vækstfondens
kreditfunktion bidrager ligeledes til, at risikoen for tab på porteføljen begrænses mest
muligt ved effektiv kreditovervågning og analyse af låneporteføljen. I 2018 har
kreditafdelingen fortsat haft fokus på at optimere kreditprocesserne ift. udlånsforretningen
samt på at styrke kreditkulturen i Vækstfonden.

Kreditdirektøren har en aktiv rolle i kreditkomiteen med ansvar for analyse af risiko
baseret på et kvalificeret og oplyst beslutningsgrundlag samt den praktiske del af
bevillingsprocessen og tilbagemelding til relevante interne interessenter. Afviger en
indstilling fra den gældende kreditpolitik, inddrages som minimum den nærmeste leder i
bevillingen, ligesom kreditdirektøren orienteres om bevillingen. Kreditvurderingen tager
generelt afsæt i den enkelte kundes evne og vilje til at kunne forrente og tilbagebetale
den optagne gæld. For at understøtte dette lægges der generelt vægt på personlig
hæftelse fra virksomhedsejer.

Det er forventningen, at 2019 i risikomæssig sammenhæng fortsat vil blive domineret af
Vækstfondens låneprodukter. Risikostyringsaktiviteterne i 2019 vil derfor fortsat have
særligt fokus på dette område, særligt med henblik på at udvikle værktøjer til digital
beslutningsstøtte via blandt andet machine learning, samt at effektivisere den løbende
overvågning af udlånsporteføljen.
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Kreditrisiko, kautionsaktiviteter
Vækstfonden har yderligere kreditrisiko i form af risiko for at lide tab på kautioner på lån
til virksomheder, som ikke kan opfylde deres forpligtelser.

Vækstfonden har frem til ultimo 2012 udstedt kautioner, hvor Erhvervsministeriet ydede
en refusion svarende til de forventede tab ved udstedelsen. Risikoen for, at de realiserede
tab på de udstedte kautioner overstiger den modtagne tabsrefusion, bliver båret af
Vækstfonden. Denne ordning ophørte i december 2012 og blev erstattet af en ny ordning
for Vækstkautioner på op til 2 mio. kr. Den nye vækstkautionsordning forvaltes af
finansieringsinstitutterne selv, og risikoen for, at de realiserede tab overstiger
tabsrefusionen fra staten, påhviler ligeledes institutterne.

Den samlede aktive kautionsportefølje under den gamle ordning udgør før hensættelse til
tab 506 mio. kr. ultimo 2018. Da kautionerne har en løbetid på op til 15 år, vil
Vækstfonden, på trods af at ordningen er under udfasning, fortsat have en betydelig
kreditrisiko på porteføljen i de kommende år. Kreditrisikoen på dette produkt vil falde, i
takt med at porteføljen nedbringes.

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 vedrørende placering
af den likvide formue samt processer vedrørende ind- og udbetalinger følger fastlagte
processer, der minimerer risikoen for misbrug og fejl.

Risikostyringen omfatter bl.a. regler om dispositionsadgang (altid to i forening) samt
generel funktionsadskillelse. Interne processer for udbetalinger af investeringsbeløb følger
fastlagte procedurer, som bl.a. omfatter indhentning af nødvendige godkendelser.

Administrative systemer og it
Som et led i Vækstfondens virke modtager, registrerer og behandler vi dagligt fortrolige
informationer. En væsentlig del af vores aktiviteter er derfor afhængig af moderne
informationsteknologi, hvilket i sig selv medfører risici, som vi skal sikre os mod. Disse
risici 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.

Vækstfondens it-afdeling har i 2018 arbejdet målrettet på at minimere risikoen for datatab
og kompromittering af data. De væsentligste initiativer har bl.a. omfattet ny hjemmeside,
nyt HR-system, GDPR-compliance, etablering af backup- og failoversystemer, der sikrer, at
forretningskritiske systemer kan retableres hurtigt, og en gennemtestning af it-
sikkerheden med hjælp fra en ekstern sikkerhedsleverandør.

Der vil i 2019 fortsat blive arbejdet på at sikre it-sikkerheden. Endvidere fortsætter
arbejdet med forankring af processer til at støtte op om den implementerede it-sikkerhed.
Dette gøres blandt andet ved fortsat optimering og tilpasning af Vækstfondens it-
/informationssikkerhedssystem. Ydermere er der også fokus på at få en ensartet praksis
for håndtering af data i Vækstfonden.

Juridiske risici
Vækstfondens juridiske risici kan opdeles i to kategorier:

• Manglende overholdelse af lovgivning (fx overholdelse af statsstøtteregler,
udbudsregler, rammer fastsat i Lov om Vækstfonden og bevillingsregler)

• Indgåelse af uhensigtsmæssige kontrakter og investeringsaftaler med tab til følge.

Samlet set er der i de seneste år generelt sket en forøgelse af kompleksiteten i den
relevante lovgivning (ny lov om hvidvask, lov om forvaltere af alternative
investeringsfonde (FAIF), EU-forordning om persondata, udbudslov, regler om statsstøtte
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etc.). Dette medfører et øget behov for udvikling af processer, guidelines samt for
vidensdeling.

Vækstfonden har med henblik på at forebygge disse risici prioriteret at have sin egen
juridiske afdeling med jurister, der har kompetencer inden for de fagområder, som er
specielt relevante for Vækstfonden. I 2018 er afdelingen derfor udvidet med en
Compliance jurist, der har til opgave at assistere forretningen ift. hvidvaskprojekt samt at
varetage rollen som Data Protection Officer (DPO).

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 resultater samt at komme i dialog med og forstå Vækstfondens
interessenter. Således har vi bl.a. i de seneste år løbende holdt møder i et høringsforum,
hvor en række erhvervs- og interesseorganisationer samt repræsentanter for de fem
regioner er inviteret til at deltage.

Organisation og videnressourcer
Vækstfonden har mange års erfaring med venture- og fondsinvesteringer såvel som
lånefinansiering af vækstvirksomheder i Danmark. Vækstfondens fortsatte resultater
afhænger af, at fonden til enhver tid besidder de rette kompetencer, det fornødne
medarbejderengagement og stærke processer.

For at kunne tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere med de fornødne kompetencer
har Vækstfonden fokuseret sin HR-indsats således:

• Der er allokeret en rekrutteringspartner, som er dedikeret til at tiltrække, searche og
ansætte de specialiserede profiler, det kræver at løfte finansiering af
vækstvirksomheder.

• En HR-Partner er allokeret til at sikre fastholdelse og udvikling af leder- og
medarbejder-kompetencer på tværs af Vækstfonden såvel som styrkelse af kultur og
engagement.

• En HR-konsulent er dedikeret til medarbejderdata og ansættelsesretlige forhold samt
digitalisering af Vækstfondens HR-administrative processer.

I tillæg til ovenstående har procesoptimering og digitalisering været et fokusområde for
Vækstfonden i 2018. Stærke processer er af afgørende betydning for at kunne levere
finansiering effektivt og i høj kvalitet. Der er specifikt ultimo 2018 iværksat et stort
procesoptimeringsprojekt, der i første fase omfatter hele værdikæden i låneforretningen.

Endelig har Vækstfonden som en del af sin risikostyring dedikeret en HR-Partner samt en
væsentlig del af HR-Direktørens indsats til at bistå forretningen med professionel
vurdering af ledelserne i fondens venture-investeringer såvel som i forbindelse med større
låneengagementer og tidlig fase-investeringer. Denne indsats betegnes Management Due
Diligence og har til formål at sikre, at Vækstfonden besidder god indsigt i ledelsen af de
virksomheder, der investeres i.
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Regnskabsberetning
Regnskabsåret 2018 har været præget af positive finansielle resultater på alle
Vækstfondens forretningsområder, VF Fonde, VF Venture samt VF Udlån. Årets resultat
udgjorde 482 mio. kr. I alt har 751 virksomheder fået enten et lån, en garanti, en kaution
eller en investering, hvilket er på niveau med 2017.

I VF Fonde har året været præget af positive værdireguleringer i Dansk Vækstkapital I
samt kurstab, særligt i porteføljen af børsnoterede biotekvirksomheder.

I VF Venture er der foretaget investeringer for 437 mio. kr., hvoraf 10 er nyinvesteringer,
der i 2018 fået direkte investering på i alt 63 mio. kr.

I VF Udlån har der fortsat været vækst i aktiviteterne, hvor sammenlagt 691 virksomheder
har fået finansiering for samlet 1.856 mio. kr.

I det følgende kommenteres hovedposterne i resultatopgørelse og balance.

RESULTAT, VF FONDE

Resultatet i VF Fonde udgjorde i 2018 et overskud på 525 mio. kr., svarende til et positivt
afkast på 10,7 pct. af den bogførte værdi af kapitalandele i fonde primo 2018.

2018 har været præget af store udsving i fondenes underliggende porteføljevirksomheder,
hvor især virksomhederne Flatfrog Laboratories, Trustpilot og Prexton Therapeutics (i alt
230 mio. kr.) har bidraget positivt til årets resultat. Derimod har de børsnoterede biotek-
virksomheder Forward Pharma, Orphazyme og Acarix (samlet -161 mio. kr.) påvirket årets
resultat negativt. Vækstfondens ejerandel af Dansk Vækstkapital I har påvirket resultatet
positivt med 450 mio. kr. (primært gennem opskrivninger i virksomhederne Netcompany
og DK-Foods), mens Dansk Vækstkapital II, der blev stiftet i 2015, påvirkede med -20 mio.
kr.

Værdien af kapitalandele i fonde udgjorde ultimo 2018 4.768 mio. kr., svarende til 38 pct.
af Vækstfondens samlede balancesum på 12.483 mio. kr. og 85 pct. af Vækstfondens
egenkapital.

Der er i 2018 udbetalt 656 mio. kr. til fonde, hvilket er et mindre fald sammenlignet med
2017, hvor udbetalinger til fonde udgjorde 738 mio. kr. En betydelig del af disse
udbetalinger er af fondene benyttet til opfølgningsinvesteringer i forbindelse med den
videre udvikling af de enkelte virksomheder. Fondene har i 2018 foretaget i alt
90 nyinvesteringer i danske og udenlandske virksomheder (2017: 61 nyinvesteringer), og
den samlede aktive virksomhedsportefølje består ultimo 2018 af lige under 400
virksomheder.

Tilbageløb fra fonde i 2018 udgjorde 1.090 mio. kr. En væsentlig del af tilbageløbet i
2018 kan henføres til tilbageløb fra virksomheden Asetek og Boozt Fashion med hhv. 116
og 46 mio. kr. og Dansk Vækstkapital I med 770 mio. kr. i forbindelse med
udbyttebetalinger og salg af flere virksomheder.

Den samlede udestående tilsagnsforpligtelse til fonde udgjorde ultimo 2018 4.732 mio. kr.,
heraf udgjorde tilsagnsforpligtelser til Dansk Vækstkapital I og II 2.942 mio.
kr. Hovedparten forventes at blive udbetalt over de næste fem år.

RESULTAT, VF VENTURE

Vækstfondens direkte investeringer i virksomheder udløste i 2018 et overskud på 137 mio.
kr. før administrationsomkostninger (2017: 30 mio. kr.).

De væsentligste værdireguleringer i 2018 vedrørte virksomhederne Reapplix og OnRobot,
der begge oplevede positive værdistigninger.
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Den bogførte værdi af de samlede investeringer i form af både egenkapitalindskud og
udlån til porteføljevirksomheder udgjorde ultimo 2018 i alt 1.205 mio. kr. (2017: 712 mio.
kr.).

Nye investeringer og lån fra VF Venture udgjorde i alt 437 mio. kr. i 2018 (2017: 158 mio.
kr.). Der er foretaget investeringer i 29 virksomheder, hvoraf 10 er nyinvesteringer (2017:
7 nyinvesteringer). Den samlede portefølje består ultimo 2018 af 38 virksomheder (2017:
35 virksomheder).

Til investeringer i porteføljevirksomheder havde Vækstfonden ultimo
2018 uudnyttede tilsagn på 99 mio. kr.

RESULTAT, VF UDLÅN

Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug
Vækstfonden lancerede i december 2012 produktet Vækstlån (herunder Vækstlån til
iværksættere og Vækstlån til grønne investeringer), mens Ansvarlige lån blev lanceret i
marts 2012 og Etableringslån til landbrug i juni 2014. Vækstfonden udbetalte i 2018 i alt
1.225 mio. kr. til 356 virksomheder gennem disse produkter.

Samlet set påvirkede Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug årets resultat
positivt med 39 mio. kr. før administrationsomkostninger (2017: 218 mio. kr.).

Den samlede bogførte værdi udgjorde ultimo 2018 3.325 mio. kr. (2017: 3.396 mio. kr.).
Nedskrivninger udgjorde i 2018 1.049 mio. kr. (2017: 380 mio. kr.). Stigningen skyldes
hovedsagelig implementering af ny nedskrivningsmodel, men også en generel højere
nedskrivningsrate end tidligere samt enkelte opbrugte tabsdækningsordninger.

I 2018 blev der:

• udbetalt 1.000 mio. kr. i Vækstlån fordelt på 341 virksomheder. Den bogførte
værdi udgjorde 2.970 mio. kr. ultimo 2018.

• udbetalt 154 mio. kr. i Ansvarlige lån fordelt på 15 virksomheder. Den bogførte
værdi udgjorde 253 mio. kr. ultimo 2018.

• udbetalt 71 mio. kr. i Etableringslån til landbrug til 22 virksomheder. Bogført værdi
heraf udgjorde 102 mio. kr. ultimo 2018.

Vækstgarantier
Det samlede resultat for Vækstgarantier udgjorde -17 mio. kr. før
administrationsomkostninger (2017: 3 mio. kr.). Ændringen skyldes primært realiserede
enkeltstående tab.

Der blev i 2018 udstedt garantirammer for et samlet beløb på 134 mio. kr. (2017: 126 mio.
kr.). Ultimo 2018 udgjorde aktive garantirammer i alt 588 mio. kr., hvoraf 299 mio. kr. er
udnyttet.

Vækstkautioner
Vækstkautioner påvirkede årets resultat positivt med 4 mio. kr. før
administrationsomkostninger (2017: 37 mio. kr.).

De hidtidige Vækstkautions- og Kom-i-gang-låns-ordninger blev medio december 2012
erstattet med en selvadministreret ordning for finansieringsinstitutterne. Den nye ordning,
der administreres af Vækstfonden, kautionerer op til 75 pct. af finansieringsinstituttets
udlån på maksimalt 2 mio. kr. pr. finansiering. Kautionsordningen med de deltagende
finansieringsinstitutter bliver dækket af statens kautionsforpligtelser og påvirker derfor
ikke Vækstfondens resultat.

I 2018 modtog 337 virksomheder en Vækstkaution (2017: 345 virksomheder).

Der er i 2018 ikke indgået Vækstkautioner i hverken Grønland eller på Færøerne.
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De samlede aktive kautionsforpligtelser under den gamle ordning er faldet fra 708 mio. kr.
ultimo 2017 til 506 mio. kr. ultimo 2018. Ordningen udløber først, når den sidste kaution er
afviklet, hvilket forventes ultimo 2026. I hele perioden vil Vækstfonden fortsat modtage
årlige præmier og realisere tab indtil 2027.

Den samlede tabshensættelse på kautionsforpligtelser under den gamle ordning udgør
11 pct. svarende til 57 mio. kr. ultimo 2018 (2017: 77 mio. kr.). Heraf udgør andelen til
primære erhverv 47 mio. kr. ultimo 2018 (2017: 63 mio. kr.).

FUNDINGOMKOSTNINGER

Fundingomkostninger, dvs. rente på lån hos pensionsselskaber til brug for investering i
Dansk Vækstkapital I og II, garantiprovision vedr. statsgaranti og renter på udstedte
commercial papers, udgjorde 23 mio. kr. i 2018 (2017: 34 mio. kr.).

AFKAST AF OBLIGATIONER M.V.

Posten omfatter afkast af vores obligationsbeholdning samt forrentning af bankkonti,
herunder også renteomkostninger ved repobelåning af vores obligationsportefølje.
Afkastet udgjorde -1 mio. kr. i 2018 (2017: -2 mio. kr.).

Obligationsbeholdningen er fortsat primært placeret i variable realkreditobligationer.

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER

Tilskud til netværksaktiviteter inden for innovationsmiljøer udgjorde 2 mio. kr. i
2018 (2017: 2 mio. kr.).

REFUSIONER OG HONORARER

Refusioner og honorarer består primært af indtægter fra administration af Dansk
Vækstkapital I og II, Dansk Landbrugskapital og Danmarks Grønne Investeringsfond.
Indtægterne herfra udgjorde i 2018 i alt 42 mio. kr. (2017: 37 mio. kr.).

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrationsomkostninger udgjorde i 2018 221 mio. kr. (2017: 182 mio. kr.). Stigningen
i administrationsomkostninger skyldes primært vederlag og gager, herunder
bestyrelseshonorarer, der er steget med 20,4 pct. fra 121 mio. kr. i 2017 til 145 mio. kr. i
2018. Den væsentligste årsag er forøgelsen i det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte, der
er steget med 20,8 pct. fra 144 i 2017 til 174 i 2018.

EGENKAPITAL

Lov om Vækstfonden indeholder en bestemmelse om, at Vækstfondens egenkapital til
stadighed skal være af en sådan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et
forsvarligt grundlag for Vækstfondens forpligtelser og aktiviteter.

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2018 5.614 mio. kr. (2017: 5.642 mio. kr.). Udviklingen
skyldes ekstraordinær udbyttebetaling (-190 mio. kr.), ændring af regnskabspraksis, IFRS
9 (-319 mio. kr.) og tilgang fra årets resultat (482 mio. kr.).

PENGESTRØMME

Likvide beholdninger, omfattende obligationsbeholdningen og fratrukket kortvarige træk
på kassekreditfacilitet samt kortvarige repolån, udgjorde ultimo 2018 1.522 mio. kr.,
hvilket er et fald på 825 mio. kr. i forhold til året før (2017: 2.347 mio. kr.).

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet bidrager med -622 mio. kr. (2017:
-909 mio. kr.). Det væsentligste bidrag er pengestrømme fra Vækstlån, Ansvarlige lån og
Etableringslån til landbrug på -652 mio. kr. i 2018 (2017: -961 mio. kr.), der
delvis modsvares af stigningen i renteindtægter og etableringspræmier.
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De samlede pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde 72 mio. kr. (2017:
402 mio. kr.). Pengestrømme fra fonde, excl. Dansk Vækstkapital, udgjorde i 2018
-106 mio. kr. (2017: 810 mio. kr.) og fra Dansk Vækstkapital 463 mio. kr. (2017: -264 mio.
kr.). Pengestrømme fra Syndikeringslån udgjorde i året 10 mio. kr. (2017: 11 mio. kr.) og
fra porteføljevirksomheder -295 mio. kr. (2017: -156 mio. kr.).

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde i 2018 -275 mio. kr. (2017: 1.123 mio.
kr.) i form af lån fra pensionsselskaberne i Dansk Vækstkapital I, CP-udstedelse i
forbindelse med udlånsaktiviteten og udbytte til staten.

LIKVIDITET OG KAPITALFORHOLD

Omfanget af Vækstfondens fremadrettede investeringsaktivitet afhænger af den
tilgængelige likviditet, som primært tilvejebringes via exitter og børsnoteringer fra
eksisterende investeringer samt eventuelt yderligere bevillinger fra Erhvervsministeriet.
Vækstfondens investeringer i Dansk Vækstkapital I og II bliver primært lånefinansieret via
de pensionsselskaber, som har medvirket til etableringen.

Vækstfonden har adgang til en statsgaranteret låneramme på 6,0 mia. kr. I 2019 forventes
låneudbetalinger i størrelsesordenen 1,5 mia. kr. Disse udlån vil blive fuldt ud
lånefinansieret og forventes derfor ikke at påvirke Vækstfondens likviditet væsentligt de
kommende år.

Fondens uudnyttede likviditetsfaciliteter udgjorde pr. 31. december 2018 samlet 1,7 mia.
kr., der er fordelt på:

• Genudlånsadgang i forbindelse med omdannelse til SOV svarende til en
finansieringsadgang på 1 mia. kr.

• Belåning af accelerationspulje svarende til en finansieringsadgang på 500 mio. kr.
Accelerationspuljen blev etableret i 2015 og er tiltænkt vækstvirksomheder, der har
potentiale til at opnå en årsomsætning på mere end 1 mia. kr. Accelerationspuljen
giver mulighed for at fastholde og gennemføre opfølgningsinvesteringer i
Vækstfondens porteføljeselskaber.

• Øvrige finansieringsadgange på ca. 200 mio. kr.

STRATEGISKE STYRINGSMÅL

Statens selskaber, herunder også Vækstfonden, er underlagt strategiske og
finansielle styringsmål. Der afrapporteres på målene over for Erhvervsministeriet to gange
årligt. Målene for Vækstfonden består af følgende:

• Egenkapitalafkast
• Omkostningseffektivitet
• Kapitalstruktur (soliditetsgrad og likviditetsberedskab)
• Andre relevante målsætninger, samfundsøkonomisk afkast m.v.

USIKKERHEDSFAKTORER

Opgørelsen af en række væsentlige resultat- og balanceposter samt forventningerne til
udviklingen i Vækstfondens likviditets- og kapitalberedskab er forbundet med en række
usikkerhedsfaktorer, der påvirker en række af de regnskabsmæssige vurderinger og skøn,
som ledelsen foretager ved regnskabsaflæggelsen, jf. uddybende beskrivelse i afsnittet
'Ledelsens væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger' under 'Anvendt
regnskabspraksis'. De mest betydelige usikkerhedsfaktorer er nævnt nedenfor.

De økonomiske konjunkturer er stadig gode. Exittidspunktet for unoterede
vækstvirksomheder er dog fortsat vanskeligt at forudsige. Yderligere udskydelser i forhold
til de nuværende forventninger kan medføre behov for yderligere kapital i
porteføljevirksomhederne, hvilket kan få indflydelse på værdiansættelsen af selskaberne.
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Der er derfor knyttet usikkerhed til særligt værdiansættelsen af Vækstfondens unoterede
investeringer i porteføljevirksomheder og fonde. Dette har betydning for såvel årets
resultat som for likviditeten, som er afhængig af tidspunkt, størrelse og sammensætning
af salgsprovenu for de fremtidige tilbageløb, som Vækstfonden forventer at opnå.

Udlånsaktiviteterne er udvidet betragteligt i løbet af de seneste år, og omfanget af
forpligtelser og de potentielle tab er forøget tilsvarende. Låneaktiviteterne ydes bredt til
små og mellemstore danske vækstvirksomheder inden for alle erhverv, og den generelle
konjunkturudvikling kan få indflydelse på, om de foretagne hensættelser vedrørende dette
forretningsområde er tilstrækkelige.

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

HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, som har betydning for
bedømmelsen af Vækstfondens finansielle stilling pr. 31. december 2018.
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Bestyrelse og direktion

Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Erhvervsministeren vælger op

til seks medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, for en periode på op til

to år. Medarbejderne vælger derudover op til to medlemmer til bestyrelsen for en

periode på op til to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen sammensættes

således, at der er repræsenteret en bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse,

afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi

samt indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore

virksomheder. Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst et

bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

CLAUS GREGERSEN

Adm. direktør i Chr. Augustinus
Fabrikker, og har tidligere været CEO
og Country Manager i bl.a. Carnegie
Investment Bank og formand for
Børsmæglerforeningen. Aktuelt er
han desuden formand for
Skandinavisk Holding A/S, Skodsborg
Sundhedscenter A/S, Rungsted
Sundpark A/S, Skodsborg Sundpark
A/S samt næstformand i Jeudan A/S.
Endvidere er han bestyrelsesmedlem
i hhv. Tivoli A/S, Gyldendal A/S, Fritz
Hansen A/S og Axcel Future. Claus
Gregersen tiltrådte som formand for
Vækstfondens bestyrelse d. 1.
februar 2018.

LARS HOLST

Næstformand i Vestjysk Banks
bestyrelse og bestyrelsesmedlem i
GrønlandsBANKEN. Han har senest
været ansat i Nykredit (1987-2014),
hvor han siden 1995 har fungeret
som kreditchef. Han har samtidig
været medlem af direktionen i
ejendomsselskabet Kalvebod, som er
ejet af Nykredit. Han har endvidere
arbejdet i Dansk
Erhvervsfinansiering A/S og
Andelsbanken A/S. Lars Holst har
været medlem af bestyrelserne for
bl.a. Totalkredit og Max Bank i regi af
Finansiel Stabilitet samt været
bestyrelsesformand i en række
ejendomsselskaber siden 2008. Lars
Holst tiltrådte som
bestyrelsesmedlem i Vækstfonden d.
1. februar 2015.

ILSE JACOBSEN

Iværksætter og modedesigner i eget
navn. Grundlagde i 1993 ILSE
JACOBSEN HORNBÆK med egen
skokollektion og lancerede i 2000
sine ikoniske gummistøvler. Siden
hen er kollektionerne blevet udvidet
med regntøj, tøj og accessories. I
dag omfatter livstilsvirksomheden 24
konceptbutikker i 5 lande samt
eksport til 25 lande.
Livsstilsvirksomheden er siden hen
udvidet med etableringen af en
række blomsterbutikker, eget
luksusspa og restaurant KURBADET
by ILSE JACOBSEN samt en spa- og
beautyserie, ILSE by ILSE JACOBSEN.
Ilse Jacobsen tiltrådte som
bestyrelsesmedlem i Vækstfonden d.
15. maj 2016.

59 / 95



NIELS NYGAARD

Formand for Danmarks
Idrætsforbund/Danmarks Olympiske
Komité og næstformand for Den
Europæiske Olympiske Komité (EOC).
Han var fra 1988 til 2014 indehaver
af Hotel Gl. Skivehus og har tidligere
været formand for blandt andet
HORESTA, Handels-, Transport- og
Serviceerhvervene og Visit Denmark.
Niels Nygaard er formand for A/S af
3. juni 1986 (som blandt andet ejer
Club La Santa på Lanzarote), er
bestyrelsesmedlem i Danske Spil A/S
og tidligere eliteløber. Niels Nygaard
tiltrådte som bestyrelsesmedlem i
Vækstfonden d. 24. oktober 2017.

CHRISTIAN SCHERFIG

Christian Scherfig, advokat og
partner hos Lundgrens, hvor han
primært arbejder med M&A.
Christian er tidligere adm. direktør i
Dansk Design Center (2005-2011).
Derudover har han været formand
for Radio- og tv-nævnet (2003-2012)
samt næstformand for bestyrelsen i
TV 2 Danmark A/S (2001-2004). Han
er bestyrelsesformand i Dansk Medie
Invest (2017-d.d.). Endvidere
underviser Christian i
bestyrelsesarbejde- og ansvar og har
stor undervisningserfaring fra bl.a.
Københavns Universitet og
Advokaternes efteruddannelse.
Christian Scherfig tiltrådte som
bestyrelsesmedlem i Vækstfonden i
februar 2018.

TUE MANTONI

Bestyrelsesformand i Lakrids by
Bülow og Danish AM Hub. Han har
været direktør for den engelske
motorcykelfabrikant Triumph og
efterfølgende administrerende
direktør i Bang & Olufsen fra
2011-2016. Tue Mantoni er i dag
bestyrelsesmedlem i VEGA og GUBI
samt næstformand i JOE & THE JUICE
og Soundboks. Tue Mantoni tiltrådte
som bestyrelsesmedlem i
Vækstfonden d. 1. juli 2018.

FREDERIK STAUNSBÆK

HYGOM

Medarbejderrepræsentant og til
daglig Legal Advisor i Vækstfondens
juridiske afdeling. Frederik er
uddannet cand.merc.jur fra CBS og
har en fortid i Finansiel Stabilitet.
Gennem sit virke i Vækstfondens
juridiske afdeling arbejder Frederik
primært med rådgivning af
forretningsområdet VF Fonde.

JACOB BRATTING PEDERSEN

Medarbejderrepræsentant og partner
i VF Venture. Jacob sidder i dag i 6
selskabsbestyrelser i Vækstfondens
portefølje. Tidligere har han været
partner i ventureselskabet Northcap,
COO i it-sikkerhedsfirmaet Secunia
og har arbejdet i udlandet i 5 år for
Danmarks Eksportråd. Jacob er
uddannet cand.merc.jur. fra CBS og
har taget executive kurser på
Harvard Business School, INSEAD og
MIT.
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CHRISTIAN MOTZFELDT

Direktør i Vækstfonden siden
2001. Tidligere har Christian
Motzfeldt været afdelingschef i
Erhvervsministeriet og kontorchef i
Danske Bank. Endvidere har han
arbejdet som national ekspert i EU-
Kommissionen og været økonom i
Danmarks Nationalbank. Aktuelt er
Christian Motzfeldt formand for
bestyrelsen i Greenland Holding og i
DenmarkBridge samt medlem af
bestyrelsen i Fonden for
Entreprenørskab og i DVCA.

ROLF KJÆRGAARD

Investeringsdirektør i Vækstfonden
siden 2015. Rolf Kjærgaard har
tidligere været chef for
Vækstfondens udlåns- og
kautionsområde, analyse og
kommunikation. Inden han kom til
Vækstfonden i 2002, var
han national ekspert i EU-
Kommissionen og specialkonsulent i
Erhvervsministeriet. Aktuelt er Rolf
Kjærgaard bestyrelsesmedlem i
Vækst-Invest Nordjylland.

JACOB HÜBERTZ

Finansdirektør i Vækstfonden siden
marts 2016. Inden han kom til
Vækstfonden, var Jacob Hübertz
investeringsdirektør i DIP/JØP
(2012-2016), og han har yderligere
mange års erfaring fra
ledelsesposter i finansafdelingen i
TDC. Aktuelt er Jacob Hübertz
bestyrelsesmedlem i Aarhus
Universitets Forskningsfond.
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Påtegninger
LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Vækstfonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens
særlige karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver og passiver, finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar 2018 - 31. december 2018. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Hellerup, 11. april 2019

Christian Madsen Motzfeldt,
direktør

Rolf Hauge Kjærgaard,
investeringsdirektør

Jacob Hübertz,
finansdirektør

Claus Gregersen,
formand

Lars Holst Ilse Rohde Jacobsen

Niels Nygaard Christian Scherfig Tue Mantoni

Jacob Bratting Pedersen,
medarbejderrepræsentant

Frederik Staunsbæk Hygom,
medarbejderrepræsentant
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DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER

Til erhvervsministeren

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Vækstfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. Bekendtgørelse om Vækstfondens virke.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. Bekendtgørelse om Vækstfondens virke.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
Lov om Vækstfonden og Bekendtgørelse om Vækstfondens virke. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.

Rigsrevisor er uafhængig af Vækstfonden i overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1, stk. 6, og den statsautoriserede
revisor er uafhængig af Vækstfonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vi har begge opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav.

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

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god
regnskabsskik, jf. Bekendtgørelse om Vækstfondens virke. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Vækstfondens evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Vækstfonden, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og
kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Vækstfondens
interne kontrol.
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• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige
skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Vækstfondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Vækstfonden ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt
om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som
vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de
midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, 11. april 2019

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr. 33 96 35 56

Anders Oldau Gjelstrup, statsautoriseret revisor Jakob Lindberg, statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne10777 MNE-nr.: mne40824

RIGSREVISIONEN

CVR-nr. 77 80 61 13

Lone Lærke Strøm, rigsrevisor Marie Kathrine Bisgaard Lindeløv, kontorchef
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Regnskab og
noter



Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 2018, mio. kr.

Note 2018 2017

3, 12 Resultat, VF Fonde 525 273

4, 14 Resultat, VF Venture, inkl. carry 137 30

5 Resultat, VF Udlån 25 259

6 Fundingomkostninger -23 -34

7 Afkast af obligationer m.v. -1 -2

Tilskud til netværksaktiviteter -2 -2

Resultat, finansielle poster i alt 661 524

8 Refusioner og honorarer 42 37

9 Vederlag og gager -145 -121
10 Øvrige administrationsomkostninger -68 -55
11 Afskrivninger -8 -6

Administrationsomkostninger -221 -182

Nettoadministrationsomkostninger -179 -145

Årets resultat 482 379

Årets resultat fordeles på
Overført overskud 282 379
Foreslået udbytte* 200 -

I alt 482 379
* På baggrund af regnskabsåret 2017 er der udbetalt 190 mio. kr. i ekstraordinært
udbytte (2016: 125 mio. kr.)
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Balance

Balance - aktiver pr. 31. december, mio. kr.

Note 2018 2017

Anlægsaktiver
11 Immaterielle anlægsaktiver

Software 6 8
Immaterielle anlægsaktiver i alt 6 8

11 Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler 4 5
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 8
Materielle anlægsaktiver i alt 15 13

Finansielle anlægsaktiver
12 Kapitalandele i fonde 4.768 4.665
13 Direkte investeringer 97 48
14 Egenkapitalindskud 1.121 608
15 Udlån til porteføljevirksomheder 84 104
5, 16 Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug 3.325 3.396
17 Syndikeringslån 206 204

Finansielle anlægsaktiver i alt 9.602 9.024
Anlægsaktiver i alt 9.623 9.045

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende renter 80 69

18 Andre tilgodehavender 422 309
Periodeafgrænsningsposter 8 8
Omsætningsaktiver i alt 509 386

19, 32 Værdipapirer, obligationer 2.268 2.592

32 Likvide beholdninger 82 7

Aktiver i alt 12.483 12.029
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Balance

Balance - passiver pr. 31. december, mio. kr.

Note 2018 2017

Egenkapital
Grundkapital 3.209 3.209
Foreslået udbytte 200 -
Overført resultat 2.205 2.434
Egenkapital i alt 5.614 5.642

Hensatte forpligtelser
24 Hensættelser til tab vedr. Vækstkaution 57 77
26 Hensættelser, Vækstgaranti 51 20

Indskud fra staten vedr. Syndikeringslån 69 71
Hensatte forpligtelser i alt 177 168

Gældsforpligtelser
27 Gæld til pensionskasser 1.067 1.530
32 Bankgæld, repo 828 251

Bankgæld, lånefacilitet 117 140
CP-udstedelse 4.010 3.608
Periodeafgrænsningsposter 44 35

25 Tabsdækning fra staten vedr. Kom-i-gang-lån og Vækstkautioner 393 365
25 Tabsdækning fra staten vedr. SK Grønland og Færøerne 10 10

Tabsdækning fra staten vedr. låneaktiviteter 162 184
28 Anden gæld 61 95

Gældsforpligtelser i alt 6.692 6.219

Passiver i alt 12.483 12.029

Andre forpligtelser
20 Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde 4.732 4.944

- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital 2.942 3.286
23 Tilsagnsforpligtelser, Syndikeringslån - 3
21 Tilsagnsforpligtelser, Egenkapitalindskud 99 68
22 Tilsagnsforpligtelser, Vækstlån og Ansvarlige lån 264 285
26 Garantiforpligtelser, Vækstgarantier 588 550
24 Kautionsforpligtelser efter hensættelse til tab 449 631
29 Eventualforpligtelser og andre forpligtende aftaler 146 38
30 Nærtstående parter - -
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse 2018, mio. kr.

Grundkapital Foreslået
udbytte

Overført
resultat

I alt

Pr. 1. januar 2017 2.709 - 2.179 4.888

Indskud fra staten, Dansk Landbrugskapital 500 - - 500
Årets resultat - - 379 379
Ekstraordinært udbytte udloddet i året - - -125 -125

Pr. 31. december 2017 3.209 - 2.434 5.642

Årets resultat - 200 282 482
Ændring af regnskabspraksis - - -319 -319
Udbytte udloddet i året - - -190 -190

Pr. 31. december 2018 3.209 200 2.205 5.614

Af Lov om Vækstfonden fremgår det, at Vækstfondens egenkapital til stadighed skal være af en sådan
størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for Vækstfondens forpligtelser
og aktiviteter.

Specifikation af bevægelser på egen- og grundkapitalen de seneste fem år, mio. kr.

2018 2017 2016 2015 2014

Grundkapital, primo 3.209 2.709 2.709 2.704 2.699
Indskud fra staten - 500 - 5 5

Grundkapital, ultimo 3.209 3.209 2.709 2.709 2.704

Egenkapital, primo 5.642 4.888 4.278 3.550 2.730
Ændring af regnskabspraksis -319 - - - -
Ekstraordinært udbytte udloddet i året* -190 -125 - - -
Foreslået udbytte 200 - - - -
Overført resultat 282 379 610 723 814
Indskud fra staten - 500 - 5 5

Egenkapital, ultimo 5.614 5.642 4.888 4.278 3.550

*Som led i Nordsø-aftalen er der i 2018 udbetalt 190 mio. kr. i udbytte vedr. 2017 til staten. Beløbet er tiltrådt af
bestyrelsen og efterfølgende godkendt på ekstraordinært virksomhedsmøde den 14. december 2018.
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse 2018, mio. kr.

Note 2018 2017

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet
Pengestrømme fra drift, administration og renteindbetalinger og lign. -221 -172
Fundingudgift, pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II -34 -39
Renter og etableringspræmier, lån 283 244
Refusion og tabsdækning fra Erhvervsministeriet, kautionsordninger 24 24

31 Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto -23 -5
Pengestrømme fra Vækstlån og Ansvarlige lån
- Udbetaling af Vækstlån og Ansvarlige lån -1.225 -1.377
- Tabsdækning fra Erhvervsministeriet og Den Europæiske Investeringsfond 52 48
- Afdrag fra Vækstlån og Ansvarlige lån 520 368
Pengestrømme fra Vækstlån og Ansvarlige lån i alt -652 -961

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -622 -909

Investeringsaktivitet
Investeringer i fonde og direkte investeringer -422 -316
Tilbageløb fra fonde og direkte investeringer 317 1.126
Pengestrømme fra fonde, excl. Dansk Vækstkapital I og II -106 810

Betalinger til Dansk Vækstkapital I og II -307 -471
Tilbageløb Dansk Vækstkapital I og II 770 207
Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital 463 -264

Pengestrømme fra Syndikeringslån 10 11

Investeringer i porteføljevirksomheder -437 -158
Tilbageløb fra porteføljevirksomheder 142 3
Pengestrømme fra porteføljevirksomheder -295 -156

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 72 402

Finansieringsaktivitet
Udlånsaktivitet, CP-udstedelse og lånefacilitet 378 1.002
Udbytte til Erhvervsministeriet vedr. Nordsø-aftalen -190 -125
Låneoptagelse fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II 307 444
Afdrag på lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II -770 -197

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -275 1.123

Ændring i likvider -825 615

Likvider og obligationsbeholdning, primo 2.347 1.732

32 Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 1.522 2.347

71 / 95



Noter

Note 1. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse C (stor) med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige
karakter, herunder:

• Årsregnskabslovens skemakrav følges ikke for alle regnskabsposter, da Vækstfondens
aktivitet afspejles mere retvisende ved anden benævnelse af regnskabsposterne.

• Årsregnskabslovens grundlæggende bruttoprincip er ikke anvendt, da det er vurderet
mest retvisende for Vækstfondens regnskab at præsentere resultatet af
forretningsområder. Dette kommer især til udtryk i driftsposterne, hvor der
præsenteres indtægter og omkostninger sammen, herunder indregning af diverse
tabsrefusioner.

• Der er ikke udarbejdet et koncernregnskab, idet udarbejdelsen af et koncernregnskab
ikke vurderes at bidrage yderligere til regnskabslæserens forståelse af Vækstfondens
aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Vækstfondens aktiviteter og
pengestrømme. Heraf følger, at ejerandele i porteføljevirksomheder indregnes til
dagsværdi.

For at give et mere retvisende og overskueligt billede af Vækstfondens aktiviteter er
foretaget tilpasning af sammenligningstal i balancen samt for noterne 3-5, der er en
sammenlægning af sidste års note 3-10. Tilpasningen har ikke haft effekt på resultat og
egenkapital.

ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Pr. 1. januar 2018 er regnskabsreglerne for nedskrivninger i de danske
kreditinstitutter ændret i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard
IFRS 9 - Financial Instruments samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Reglerne er udarbejdet på baggrund
af den finansielle krise og medfører større og tidligere nedskrivninger end tidligere år.

For at give et mere retvisende billede af Vækstfondens udlånsaktivitet og
sikre sammenlignelighed med kreditinstitutterne har Vækstfonden pr. 1. januar 2018
ændret anvendt regnskabspraksis og er overgået til en ny nedskrivningsmodel for udlån
og garantier. Ledelsen har valgt af søge inspiration i regelsættet for IFRS 9, men har
ikke implementeret det fulde regelkompleks for IFRS 9 eller Bekendtgørelse om
finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den nye
nedskrivningsmodel er beskrevet under afsnittet 'Vækstlån, Ansvarlige lån og
Etableringslån til landbrug'.

Ledelsen vurderer, at implementeringen af den nye nedskrivningsmodel skal
behandles som en ændring i anvendt regnskabspraksis, idet principperne for fastsættelse
af nedskrivninger på udlån og hensættelse til tab på garantier er ændret væsentligt.
Udlån og garantier måles fortsat til amortiseret kostpris. Pr. 1. januar 2018 sker målingen
ikke længere på baggrund af indtrufne tab (retrospektivt), men prospektivt med
udgangspunkt i de forventede fremtidige tab.

Beløbet behandles regnskabsmæssigt som en praksisændring og er – efter effekten
af tabsmandater – indregnet i egenkapitalen pr. 1. januar 2018 efter reglerne
i årsregnskabsloven om en ændring i regnskabspraksis.

Implementeringen af den nye nedskrivningsmodel medfører følgende reguleringer:
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• Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug - Aktiver nedbringes med 465
mio. kr.

• Andre tilgodehavender* – Aktiver forøges med 163 mio. kr.
• Aktiver i alt nedbringes med 302 mio. kr.
• Hensættelser, Vækstgarantier – Passiver forøges med 17 mio. kr.
• Egenkapital – passiver nedbringes med 319 mio. kr.
• Passiver i alt nedbringes med 302 mio. kr.

* Vækstfonden har en aftale med Erhvervsministeriet og Den Europæiske Investeringsfond
(EIF) om tabsdækning af visse udlån. Den forventede tabsdækning på disse
udlån indregnes som et tilgodehavende, indtil udlånet eventuelt afskrives og
tabsdækningen kaldes hos EIF, og forudbetalingen fra Erhvervsministeriet reduceres.
Tilgodehavendet reguleres som følge af reguleringerne på udlån.

Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for tidligere perioder, idet det ikke er
muligt at anvende nedskrivningsbestemmelserne tilbage i tid uden brug af
efterrationalisering. Klassifikation, måling og værdiforringelse samt præsentation af
finansielle aktiver og forpligtelser i årsrapportens sammenligningstal følger derfor samme
regnskabspraksis som beskrevet i årsrapporten for 2017 (note 1).

Fra og med 2018 indtægtsføres stiftelsesprovision over lånet løbetid mod tidligere ved
aftalens indgåelse. Som følge af beløbets størrelse er ikke foretaget tilpasning af
sammenligningstal.

Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra ovenstående ændringer, uændret i forhold til
årsrapporten for 2017.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af tidligere begivenheder er sandsynligt,
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Vækstfonden, og aktivets værdi kan måles
pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Vækstfonden som følge af en tidligere
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå Vækstfonden, 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 gevinster, tab og risici, der
fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.

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

Grundet afrunding kan der forekomme mindre forskelle på sammentællinger i noterne.

OMREGNING AF VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens
kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta,
som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle poster.
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RESULTATOPGØRELSERESULTATOPGØRELSE

RESULTAT, VF FONDE

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat
fra porteføljefonde og børsnoterede virksomheder, hvilket inkluderer realiserede og
urealiserede gevinster og tab på fondenes investering samt omkostninger forbundet med
forvaltningen af porteføljevirksomhederne.

RESULTAT, VF VENTURE

Ved udregning af resultat af Vækstfondens direkte investeringsaktivitet modregnes
omkostninger i forbindelse med de for hver fond indgåede incitamentsprogrammer for
egenkapitalinvesteringer (carry-aftaler). Carry-aftalerne er konstrueret med individuelle
mindstekrav til forrentning af indskudt kapital samt omkostninger. Endvidere indeholder
aftalerne en specifik fordelingsnøgle af det tilbageløb, der overstiger
mindsteforrentningen, dog med et prædefineret maksimumbeløb. Den del af tilbageløbet,
der ikke tilfalder Vækstfonden, omkostningsføres under det finansielle resultat.

RESULTAT, VF UDLÅN

Resultat, Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug
Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen og omfatter såvel forfaldne som
periodiserede renter frem til balancedagen.

Stiftelsesprovisioner periodiseres ud over lånets løbetid.

Nedskrivning af værdien af de enkelte lån til imødegåelse af tab sker efter ny
nedskrivningsmodel. Se uddybende omtale under afsnittet 'Vækstlån, Ansvarlige lån
og Etableringslån til landbrug'. Eventuelle tabsrefusioner fra staten eller Den Europæiske
Investeringsfond opgøres særskilt og modregnes i hhv. nedskrivninger og realiserede tab.

Resultat, Vækstgarantier
Etableringsgebyr og præmier indregnes i resultatopgørelsen på betalingstidspunktet. For
hensættelse til tab på garantier se uddybende omtale i afsnittet 'Vækstlån, Ansvarlige lån
og Etableringslån til landbrug'.

Resultat, Vækstkaution
Der er foretaget periodisering af præmieindtægter vedrørende Vækstkaution og Kom-i-
gang-lån.

Vækstfonden vurderer løbende tabsudviklingen for Vækstkautioner under den gamle
ordning med henblik på fastlæggelse af det generelle fremtidige hensættelsesniveau.
Vækstkautionerne opdeles i grupper, og der hensættes på baggrund af det forventede tab
til den pågældende gruppe.

Tabsdækningen på Vækstkautioner under den nye ordning er maksimeret til den
tabsrefusion, som Vækstfonden har modtaget fra Erhvervsministeriet. Dermed har tab på
ordningen ingen resultateffekt.

I henhold til administrationsaftalerne mellem Erhvervsministeriet og Vækstfonden skal
Vækstfondens administrationsomkostninger i relation til udstedelse og løbende håndtering
af kautionsordningerne dækkes af stiftelsesprovision og årlige præmier på
kautionsaktiviteterne. I det omfang præmieindtægterne overstiger
administrationsomkostningerne, skal disse hensættes til dækning af tab på fremtidig
udstedelse af kautioner.

FUNDINGOMKOSTNINGER

Posten indeholder renteomkostninger i relation til lånoptagelse til indskud i Dansk
Vækstkapital I og II, garantiprovision vedr. statsgarantien og finansieringsomkostninger på
udstedte pengemarkedsbeviser. Der er foretaget periodisering af renterne.
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AFKAST AF OBLIGATIONER M.V.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Der er
foretaget periodisering af renteindtægter af obligationer. Posten indeholder endvidere
renteomkostninger i relation til optagelse af kortvarige banklån mod sikkerhed i
obligationer indgået i form af repoforretninger (kortfristede lån med sikkerhed i
obligationer).

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER

Tilskud til netværksaktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at disse afholdes.

REFUSIONER OG HONORARER

Refusioner og honorarer omfatter refusion af administrationsomkostninger i relation til
kautionsordningerne, forvaltningshonorarer i relation til forvaltning af eksterne fonde,
herunder Dansk Vækstkapital I og II, Danmarks Grønne Investeringsfond, Dansk
Landbrugskapital og DenmarkBridge. Indtægterne periodiseres.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved fondens administrative
funktioner, herunder omkostninger til eksterne konsulenter, kontorholdsomkostninger og
andre omkostninger, der benyttes i den daglige drift af Vækstfonden.

BALANCEBALANCE

ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver
Måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages nedskrivning
til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som er 3-5 år.

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som er 3-10 år. Øvrige
materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid. Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar afskrives over 3-8 år.

Nyanskaffelser med en værdi under 25.000 kr. inklusive moms indregnes fuldt ud i
anskaffelsesåret under administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i fonde
Kapitalandele i fonde, der er unoterede, samt investeringer i komplementarselskaber
relateret til fondsinvesteringer måles til Vækstfondens andel af fondenes dagsværdi. Ved
opgørelsen af fondenes dagsværdi er International Private Equity and Venture Capital
Valuation Guidelines' (IPEV) principper for værdiansættelse anvendt for
porteføljeinvesteringerne, jf. uddybende omtale i afsnittet 'Egenkapitalindskud'. Årets
værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Direkte investeringer
Direkte investeringer i børsnoterede selskaber måles og indregnes til dagsværdi, som
svarer til balancedagens børskurs. Årets værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapitalindskud
Egenkapitalindskud består af kapitalandele i primært unoterede virksomheder. Unoterede
egenkapitalindskud indregnes ved initialinvestering til kostpris. Kostprisen omfatter de ved
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kapitaltegningen indskudte beløb. Ved konvertering af lån opgøres kostprisen til værdien
af den konverterede fordring på konverteringstidspunktet. Efterfølgende måles
kapitalandele i porteføljevirksomheder på balancedagen til dagsværdien opgjort efter
IPEV's principper og indregnes til dagsværdi på balancedagen.

Børsnoterede aktier måles med udgangspunkt i børskursen ved regnskabsperiodens
udløb. Dagsværdien for unoterede virksomheder med en vis historik og omsætning
opgøres med udgangspunkt i en cash flow-model eller en multipel. For unoterede
virksomheder uden sådan historik opgøres dagsværdien ud fra seneste eksterne
aktietegning eller, hvis en sådan ikke foreligger, med udgangspunkt i kostpris. Hvis
virksomheden efter en nærmere vurdering ikke følger visse milestones, foretages
nedskrivning til anslået dagværdi.

Såfremt dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, anvendes kostprisen.

Årets værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Vækstfonden har ikke bestemmende indflydelse i de virksomheder, Vækstfonden er
medejer af, og påvirker således ikke deres økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Udlån til porteføljevirksomheder
Udlån til porteføljevirksomheder indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af
konstaterede tab og nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Der foretages kvartalsvis vurdering af indikation på værdiforringelse, og der foretages
individuel nedskrivning, når der efter Vækstfondens vurdering er indikation for
værdiforringelse af et udlån. Vurderingen af værdiforringelse fortages i forbindelse med
fastsættelse af værdien af den samlede investering i virksomheden, hvoraf
egenkapitalindskud udgør den væsentligste del (se egenkapitalindskud).

Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug
Udlån indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af konstaterede tab og
nedskrivninger til imødegåelse af tab. Der nedskrives ligeledes på
uigenkaldelige kredittilsagn.

Principper for nedskrivninger bygger på Årsregnskabslovens bestemmelser og
med inspiration i reglerne fra IFRS 9. Den nye nedskrivningsmodel er baseret på
forventede tab (”expected loss”-model) og indebærer, at et finansielt aktiv nedskrives på
tidspunktet for første indregning (stadie 1). Sker der efterfølgende en betydelig stigning i
kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første indregning, nedskrives aktivet yderligere
(stadie 2). Konstateres aktivet værdiforringet, baseres nedskrivningen på en øget
tabssandsynlighed (stadie 3).

Indplaceringen i de forskellige stadier har betydning for den anvendte beregningsmetode
og fastsættes blandt andet ud fra ændringen i sandsynlighed for misligholdelse (PD) over
aktivets forventede restløbetid.

De forventede fremtidige tab (ECL) beregnes på baggrund af:

• Sandsynligheden for misligeholdelse (PD)
• Eksponeringen på defaulttidspunktet (EAD)
• Tabet på defaulttidspunktet (LGD).

Formlen for nedskrivningerne er: PD*LGD*EAD.

Ovenstående parametre er baseret på Vækstfondens erfaringer med blandt
andet tabshistorik.

Kriterier og beregningsmetode for de tre stadier er:
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• Ved første indregning indplaceres aktivet i stadie 1, hvor der nedskrives
et sandsynlighedsvægtet tab, der forventes inden for de næste 12 måneder
(PD12mdr.*LGD*EAD).

• Ved en væsentlig ændring i kreditrisiko overgår aktivet til stadie 2, hvor der
nedskrives med det forventede tab i restløbetiden (PDLevetid*LGD*EAD). En væsentlig
ændring i kreditrisiko er en stigning i 12-måneders PD på 5 procentpoint eller
overforfald på mere end 30 dage.

• Stadie 3-eksponeringer tager udgangspunkt i individuelle ekspertvurderinger foretaget
af Vækstfondens kreditfunktion. Vurderingerne er baseret på kundens evne og vilje til
at overholde sine betalingsforpligtelser, evt. restancer og/eller ændringer i de
initiale forudsætninger for kundeforholdet eller et overforfald mere end 90 dage.
Aktiver i stadie 3 nedskrives med det forventede tab i restløbetiden
(PDLevetid*LGD*EAD).

Erhvervsministeriet har til Vækstfonden afsat tabsbevilling til imødegåelse af tab på
Vækstlån til iværksættere og Grønne Vækstlån. For nedskrivninger foretaget på disse
typer af udlån modregnes nedskrivningen i den hensatte forpligtelse.

Vækstfonden har ydermere indgået aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) om
delvis tabsdækning af særlig risikofyldte udlån. For nedskrivninger på disse udlån
indregnes et tilgodehavende svarende til nedskrivningen, indtil lånet eventuelt afskrives,
og tabsdækningen kaldes hos EIF.

Endelig er der fra Landbrugets Finansieringsbank afsat en tabsramme vedrørende
Etableringslån.

Syndikeringslån
Syndikeringslån indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af konstaterede tab og
nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Syndikeringslån er efterstillede lån til risikobetonede virksomheder, og tilbagebetalingen
af lånet beror på virksomhedens performance. Renter indtægtsføres udelukkende på lån,
hvorpå der ikke er foretaget individuel nedskrivning.

Der foretages individuel nedskrivning, når der efter Vækstfondens vurdering er indikation
på værdiforringelse af et udlån. Der er efter Vækstfondens vurdering indikation for
værdiforringelse af et udlån, når det er konstateret, at låntager ikke kan opfylde sine
forpligtelser over for Vækstfonden, hvilket kan komme til udtryk ved låntagers
misligholdelse af låneaftale, konkurs eller lignende. Vækstfonden har modtaget
tabsdækning fra Erhvervsministeriet til imødegåelse af tab på Syndikeringslån.

Erhvervsministeriet har til Vækstfonden afsat tabsbevilling til imødegåelse af tab på
Syndikeringslån, som der kan trækkes på, når lånet afskrives.

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavende renter
Tilgodehavende renter indregnet under aktiver omfatter optjente renter, der tilskrives i
efterfølgende regnskabsår. Tilgodehavende renter måles til amortiseret kostpris.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi, med fradrag
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der
vedrører efterfølgende regnskabsår.
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Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne forudbetalinger,
der primært vedrører indbetalte provisioner og præmier dækkende det efterfølgende
regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

VÆRDIPAPIRER, OBLIGATIONER

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

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender, der måles til amortiseret kostpris.

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til kautions-,
tabs- og garantiforpligtelser og modtagne forudbetalinger.

Forventede omkostninger til garantiforpligtelser beregnes efter samme princip som
beskrevet i afsnittet 'Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug.'

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de
omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte
forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til
tilbagediskonteret værdi.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld til pensionskasser
Fastforrentede lån fra pensionskasser indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne
provenu. Der afholdes ikke transaktionsomkostninger i forbindelse med lånoptagelsen. I
efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer
til nominel værdi.

Bankgæld
Bankgæld omfatter gæld til kreditinstitutter samt repoforretninger. Bankgæld måles til
amortiseret kostpris.

CP-udstedelse
Lånoptagelse ved udstedelse af pengemarkedsbeviser indregnes ved lånoptagelsen til
udstedelseskursen. Der afholdes ikke transaktionsomkostninger i forbindelse med
lånoptagelsen. Løbetid er typisk 3 eller 6 måneders horisont, hvorefter beviserne indfries
til indfrielseskurs 100. Forskellen mellem udstedelseskurs og indfrielseskurs periodiseres
over løbetiden.

Tabsdækning/indskud fra staten
Tilskud fra staten til understøttelse af Vækstfondens investeringsaktiviteter indregnes
under grundkapital i egenkapitalen det år, hvor tilskuddet modtages. Tilskud fra staten
bestemt til refusion af omkostninger afledt af udøvelsen af den tilskudsbestemte aktivitet
indregnes i resultatopgørelsen under den tilskudsbestemte aktivitet, i takt med at den
tilskudsbestemte aktivitet gennemføres.

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

Anden gæld
Anden gæld omfatter skyldig løn og feriepenge, hensættelse til eventuel fremtidig
udbetaling, jf. incitamentsprogrammer for egenkapitalinvesteringer (carry-aftaler),
samt gæld til kreditorer. Anden gæld måles til amortiseret kostpris.

78 / 95



Salgs- og tilbagekøbsforretninger vedrørende 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. Disse
værdipapirer opføres som gæld til banker til den aftalte kurs med tilhørende handelsrenter
samt periodiserede kuponrenter og finansieringsomkostninger.

Værdipapirer, som indgår i repoforretninger, behandles som aktiver stillet som sikkerhed
for forpligtigelser.

Afkastet af værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen.

Tilsagnsforpligtelser
Tilsagnsforpligtelser optages uden for balancen under andre forpligtelser. Posten måles til
pålydende værdi reduceret for hensættelser til imødegåelse af forventede tab.

Skat
Fonden er friholdt for skattepligt.

PENGESTRØMSOPGØRELSEPENGESTRØMSOPGØRELSE

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-, KAUTIONS- OG UDLÅNSAKTIVITET

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

Endvidere omfatter posten afkast af Vækstfondens passive investeringer i
obligationsformuen, som er en del af fondens likviditetsmæssige beredskab.

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 vedrørende Vækstkautioner og Kom-i-gang-lån indgår ligeledes og
præsenteres på separat en linje.

Pengestrømme i forbindelse med udstedelse af lån består af udbetalinger af lån og
indbetalinger af ydelser på disse udlånsaktiviteter.

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme 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, udbytte til staten vedr. Nordsø-aftalen samt
optagelse af langfristede lån i relation til finansiering af indskud i Dansk Vækstkapital I og
II.

Endvidere optages CP-udstedelser samt kortfristede lån i relation til finansiering af
udlånsaktiviteten for Vækstlån og Ansvarlige lån. Der afregnes garantipræmie på 0,15 pct.
til staten for denne ordning.

Likvider omfatter likvide beholdninger og obligationsbeholdningen med fradrag af
bankgæld.
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Note 2. Ledelsens væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet er der anvendt regnskabsmæssige skøn
og vurderinger. Disse foretages af Vækstfondens ledelse i overensstemmelse 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:

KAPITALANDELE I FONDE

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
porteføljevirksomheder. Syndikeringslån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med
vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages, og dermed med
den nedskrivning, som er foretaget.

BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER

Flere af Vækstfondens porteføljevirksomheder er noteret på danske eller udenlandske
børser. Hovedparten af disse aktier omsættes på mindre likvide markeder, hvorfor der er
usikkerhed om, hvorvidt selskaberne kan afhændes til den anvendte børskurs.
Størstedelen af Vækstfondens samlede portefølje af børsnoterede virksomheder er samlet
på få aktier. Positionen og markedsaktiviteten i aktierne betyder, at aktierne formentlig
ikke vil kunne afhændes på kort tid til den opgjorte dagsværdi.

EGENKAPITALINDSKUD

Værdiansættelsen af egenkapitalindskud, hvor der er væsentlige skøn forbundet med
måling af dagsværdierne, herunder af de underliggende porteføljevirksomheder, der er
investeret i, hvis værdier i overvejende grad består af immaterielle værdier, og som
kræver fortsat tilførsel af kapital. Ledelsen har ved målingen af værdien af disse
investeringer foretaget skøn over porteføljesvirksomhedernes udviklingsstadie og
forventede fremtidige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og
kommercialiseringsmuligheder.

Lån til porteføljevirksomheder, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af
risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages, og dermed med den
nedskrivning, som er foretaget.

UDLÅN

• Lån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke
alle fremtidige betalinger modtages, og dermed med den nedskrivning, som er
foretaget.

• Negativ udvikling inden for brancher, hvor Vækstfonden har betydelige eksponeringer.

• Stigende renter vil udgøre en usikkerhed ved måling af værdien af eksponeringer med
svag bonitet.

• Nedskrivninger på lån og garantier, der er foretaget i overensstemmelse med anvendt
regnskabspraksis og er baseret på en række forudsætninger. Såfremt disse
forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan
være væsentlig. Sandsynligheden for 'default' anvendes til at opgøre nedskrivningen
på den udækkede del af eksponeringen. Ledelsens fastsættelse af default-
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sandsynligheden er baseret på erfaringer med tabshistorik m.v. og forbundet med
et væsentligt skøn.

• De økonomiske vilkår og bytteforholdene for landbrugserhvervet har væsentlig
betydning for nedskrivningerne på landbrugseksponeringer. En forventet forværring af
bytteforholdene har medført en ledelsesmæssigt skønnet mernedskrivning på
landbrugseksponeringer.

• Der er usikkerhed ved værdiansættelse af diverse pant/sikkerheder i forbindelse med
udlånsforretningen, som er forbundet med et væsentligt skøn.

• Der er usikkerhed ved fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger,
herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividende-udbetalinger fra
konkursboer.

VÆKSTKAUTIONER

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

VÆKSTGARANTIER

• Hvor der er væsentlige skøn forbundet med opgørelsen af sandsynligheden for, at
garantierne bliver udbetalt, og dermed med den tabshensættelse, som er foretaget.

• Ved nedskrivning til tab er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af
risikoen for, at der betales på den afgivne garanti.

• Ved nedskrivning på uigenkaldelige kredittilsagn er der anvendt skøn for
eksponeringens størrelse ved default.

Note 3. Resultat, VF Fonde, mio. kr.

2018 2017

Værdireguleringer
Kapitalandele i fonde 537 226
Direkte investeringer -27 -3
I alt, værdireguleringer 510 223

Syndikeringslån
Renteindtægter og stiftelsesprovision 19 50
Ændring i nedskrivninger -5 -6
Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer - 6
Tabsrefusion fra staten - -
I alt, syndikeringslån 14 50

I alt 525 273
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Note 4. Resultat, VF Venture, mio. kr.

2018 2017

Egenkapitalindskud
Værdireguleringer, egenkapitalindskud 121 34
I alt, egenkapitalindskud 121 34

Udlån til porteføljevirksomheder
Renter 10 9
Ændring i nedskrivninger -1 -4
Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -3 -3
I alt, udlån til porteføljevirksomheder 6 2

I alt, carry (incitamentsordning) 10 -6

I alt 137 30

Note 5. Resultat, VF Udlån, mio. kr.

2018 2017

Lån
Renteindtægter 308 248
Provisioner og øvrige gebyrer 13 33
Ændring i nedskrivninger -182 -110
Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -136 -62
Tabsrefusioner fra Erhvervsministeriet, Den Europæiske Investeringsfond og Landbrugets
FinansieringsBank

36 109

I alt, lån 39 218

Vækstkautioner
Præmier 38 39
Hensættelse til fremtidige udstedelser af Vækstkautioner -31 -33
Ændring af hensættelse til tab, gammel ordning 20 43
Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -23 -12
I alt, Vækstkautioner 4 37

Vækstgarantier
Præmier 10 9
Ændring af hensættelse til tab -13 -4
Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -15 -2
I alt, Vækstgarantier -17 3

I alt 25 259
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Note 6. Fundingomkostninger m.v., mio. kr.

2018 2017

Renteindtægt, CP-program 20 16
Renteomkostninger, spærret konto i forbindelse med etablering af Dansk Landbrugskapital - -4
Renteomkostninger, pensionskasser vedr. finansiering af i Dansk Vækstkapital I og II -34 -39
Garantiprovision, statsgaranti -9 -7

I alt -23 -34

Note 7. Afkast af obligationer, mio. kr.

2018 2017

Afkast af obligationer -1 -2
Renteomkostninger m.v. 0 -0

I alt -1 -2

Note 8. Refusioner og honorarer, mio. kr.

2018 2017

Forvaltningshonorar, Danmarks Grønne Investeringsfond 18 15
Management fee, Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital 20 19
Management fee, øvrige 3 3

I alt 42 37
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Note 9. Udgifter til personale og administration, mio. kr.

2018 2017

Løn 137 114
Andre udgifter til social sikring 8 6
I alt 145 121

I 'Resultat, egenkapitalindskud' er indregnet:
Incitamentsprogram til investeringsmedarbejdere (carry), jf. note 4 -10 6
I alt, udgifter til personale og administration inkl. carry 135 126

Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) 174 144

Vederlag til direktion
Kontraktligt vederlag, CEO 2,8 2,8
Variabelt kontant vederlag, CEO 0,2 0,2
I alt udbetalt, CEO 3,0 3,0
Kontraktligt vederlag, CIO 2,5 2,4
Variabelt kontant vederlag, CIO 0,3 0,3
I alt udbetalt, CIO 2,7 2,7
Kontraktligt vederlag, CFO 2,5 2,4
Variabelt kontant vederlag, CFO 0,3 0,3
I alt udbetalt, CFO 2,7 2,7

I alt 8,5 8,4

Direktøren har ifølge direktørkontrakten ved aftrædelse ret til en løngodtgørelse svarende til seks måneders løn.
Beløbet er en integreret del af direktørens samlede lønpakke og er fuldt ud hensat i tidligere regnskabsår, men
afventer i henhold til direktørkontrakten udbetaling til tidspunkt for aftrædelse.

Bestyrelseshonorarer udgør i 2018 1,3 mio. kr. (2017: 1,1 mio. kr.) og omfatter 320.000 kr. til formanden og 160.000
kr. til hvert af de øvrige medlemmer årligt. Bestyrelseshonoraret er uforandret ift. 2017. Ud over bestyrelseshonoraret
modtager medlemmer af bestyrelsens bevillingsudvalg 20.000 kr. årligt, mens medlemmer af vederlagsudvalget
modtager 10.000 kr. årligt.

Medarbejdere i Vækstfonden kan årligt optjene et variabelt vederlag (finansielle mål opgøres flerårigt). Vederlaget
udgør som hovedregel ikke mere end en fjerdedel af den faste løn for medarbejdere alt efter muligheden for at påvirke
Vækstfondens finansielle resultater.

Incitamentsprogrammet (carry) omfatter investeringsmedarbejdere i VF Venture og dækker en længere
optjeningsperiode. Carry-programmet begynder efter Vækstfonden har modtaget 6 pct. i afkast (hurdle rate) af den
investerede kapital pr. portefølje (indtil 2011 udgjorde hurtle rate 5 pct.). Investeringsmedarbejdere kan maksimalt
optjene op til 1,2 mio. kr. i incitamentsprogrammet pr. ansættelsesår. Der er i 2018 udbetalt 26,3 mio. kr. i carry .

84 / 95



Note 10. Revisionshonorarer, mio. kr.

2018 2017

Deloitte
Lovpligtig revision 0,5 0,3
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0,2 0,1
Skattemæssig assistance 0,0 0,1
Andre ydelser* 0,2 0,1
I alt, Deloitte 0,9 0,6

Rigsrevisionen
Lovpligtig revision 0,3 0,3
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0,1 0,0
I alt, Rigsrevisionen 0,4 0,3

I alt 1,3 0,9

* Honorar for andre ydelser leveret af Deloitte omfatter rådgivning vedrørende hvidvaskningsloven og diverse objektiv
it- og regnskabsmæssig rådgivning.

Note 11. Immaterielle og materielle anlægsaktiver, mio. kr.

Software
Indretning af
lejede lokaler

Driftsmateriel og
inventar

2018 2017

Anskaffelsessum, primo 17 12 27 57 51
Tilgang - - 8 8 7
Afgang - - - - -1
Anskaffelsessum, ultimo 17 12 34 65 57

Afskrivninger, primo 9 7 19 36 31
Årets afskrivninger 2 1 5 8 6
Af- og nedskrivninger, afgang - - - - -1
Afskrivninger, ultimo 11 8 24 44 36

Bogført værdi, ultimo 6 4 10 21 21

Afskrives over 3-5 år 3-10 år 3-8 år
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Note 12. Kapitalandele i fonde, mio. kr.

2018 2017

Anskaffelsessum, primo 6.328 5.590
Tilgang 656 738
Afgang 0 0
Anskaffelsessum, ultimo 6.984 6.328

Tilbageløb, primo -3.061 -1.727
Årets tilbageløb -1.090 -1.334
Afgang 0 0
Tilbageløb, ultimo -4.151 -3.061
Nettoanskaffelsessum 2.832 3.317

Værdiregulering, primo 1.398 1.173
Årets værdireguleringer 537 226
Afgang 0 0
Værdiregulering, ultimo 1.936 1.398

Bogført værdi, netto 4.768 4.665

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum) 1,28 1,22

Hjemsted
Ejerandel

i pct.

Accelerace Invest K/S Danmark 66,7 %
Balderton Capital VI, S.L.P. Luxembourg 4,0 %
byFounders VC Fund I K/S Danmark 30,0 %
Coöperatieve Gilde Healthcare IV U.A. Holland 6,0 %
Dansk Landbrugskapital K/S Danmark 50,0 %
Dansk Landbrugskapital Komplementar ApS Danmark 100,0 %
Dansk Vækstkapital K/S Danmark 75,0 %
Dansk Vækstkapital Komplementar ApS Danmark 100,0 %
Dansk Vækstkapital II K/S Danmark 55,3 %
Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS Danmark 100,0 %
Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S Danmark 13,8 %
EQT Ventures Luxembourg 3,3 %
Erhvervsinvest II K/S Danmark 11,0 %
European Angels Fund S.C.A. SICAR - Denmark Luxembourg 50,0 %
Industri Invest Syd A/S Danmark 20,0 %
Innovation Investment K/S Danmark 100,0 %
Innovation Investment Komplementar ApS Danmark 100,0 %
IVS Fund II K/S Danmark 62,3 %
Jolt Capital III Frankrig 3,6 %
NB FP Investment II K/S Danmark 75,7 %
NB FP Investment K/S Danmark 77,1 %
NCP-IVS Fund III K/S Danmark 28,6 %
Nordic Alpha Partners Fund I K/S Danmark 31,7 %
Nordic Biotech K/S Danmark 13,1 %
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Nordic Biotech Opportunity Fund K/S Danmark 18,5 %
Northzone IV K/S Danmark 12,8 %
Project Sprout K/S Danmark 53,3 %
Project Sprout Management ApS Danmark 100 %
Root Ventures II, L.P. USA 8,0 %
SEED Capital Denmark II K/S Danmark 33,0 %
SEED Capital Denmark III K/S Danmark 18,3 %
SEED Capital Denmark K/S Danmark 30,1 %
Sofinnova Crossover I S.L.P. Frankrig 2,7 %
Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S Danmark 100,0 %
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S Danmark 44,5 %
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S Danmark 22,7 %
Sunstone Progression Fund Alpha K/S Danmark 43,4 %
Sunstone Technology Ventures Fund I K/S Danmark 100,0 %
Sunstone Technology Ventures Fund II K/S Danmark 42,0 %
Sunstone Technology Ventures Fund III K/S Danmark 21,4 %
Sunstone Technology Ventures Fund IV K/S Denmark 18,0 %
Syddansk Kapital K/S Danmark 37,5 %
Verdane NVP II SPV K/S Danmark 12,8 %
Vækst-Invest Nordjylland A/S Danmark 36,9 %

Vækstfonden har bestemmende indflydelse i alle 100 pct. ejede virksomheder. I øvrige fonde opnår Vækstfonden iht.
aftalegrundlaget ikke bestemmende indflydelse.
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Note 13. Direkte investeringer, mio. kr.

2018 2017

Børsnoterede virksomheder 77 48
Unoterede virksomheder 20 -

I alt 97 48

Note 14. Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder, mio. kr.

2018 2017

Anskaffelsessum, primo 483 472
Tilgang 401 115
Tilgang, konverteret fra udlån 62 25
Afgang -117 -128
Anskaffelsessum, ultimo 830 483

Op- og nedskrivninger, primo 124 50
Årets op- og nedskrivninger, ekskl. earn out 153 -29
Afgang, tilbageførsel af tidligere års op- og nedskrivninger 14 103
Op- og nedskrivninger, ultimo 291 124

Bogført værdi, ultimo 1.121 608

Note 15. Udlån til porteføljevirksomheder, mio. kr.

2018 2017

Udlån før nedskrivninger 86 106
Op- og nedskrivninger -2 -2

I alt 84 104

88 / 95



Note 16. Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til Landbrug, mio. kr.

2018 2017

Udlån før nedskrivninger 4.374 3.776
Nedskrivninger, effekt af overgang til ny nedskrivningsmodel primo 2018 -485 -
Nedskrivninger -564 -380
I alt 3.325 3.396

Værdi af udlån, der er værdiforringet (stadie 3)
Udlån før nedskrivninger 842 594
Nedskrivninger -557 -374
I alt 285 220

Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug (før nedskrivninger) fordelt efter
forventet indfrielsesdato
På anfordring - -
Til og med 3 måneder 8 35
Over 3 måneder op til og med 1 år 42 10
Over 1 år op til og med 5 år 1.978 1.558
Over 5 år 2.346 2.173
I alt 4.374 3.776

Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån fordelt på branche
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 21 % 21 %
Industri og råstofudvinding 16 % 16 %
Energiforsyning 4 % 4 %
Bygge og anlæg 1 % 2 %
Handel 18 % 20 %
Transport, hoteller og restauranter 4 % 5 %
Information og kommunikation 15 % 14 %
Finansiering og forsikring 2 % 1 %
Fast ejendom 3 % 3 %
Øvrige erhverv 16 % 14 %
I alt 100% 100%

Note 17. Syndikeringslån, mio. kr.

2018 2017

Udlån før nedskrivninger 257 249
Nedskrivninger -51 -45

I alt 206 204
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Note 18. Andre tilgodehavender, mio. kr.

2018 2017

Tilgodehavende vedr. likvidation af fond 2 1
Tilgodehavende vedr. Den Europæiske Investeringsfond 252 86
Tilgodehavende vedr. Erhvervsministeriet 134 122
Tilgodehavende vedr. salg af porteføljevirksomheder 17 87
Øvrige tilgodehavender 17 13

I alt 422 309

Note 19. Værdipapirer, obligationer, mio. kr.

Varighed 2018 2017

Mindre end 2 år 1.542 1.206
Mere end 2 år 726 1.386

Værdipapirbeholdning i alt 2.268 2.592
Porteføljen består af danske realkreditobligationer og obligationer udstedt af danske SIFI-institutter. Porteføljens
samlede vægtede korrigerede varighed udgjorde pr. 31. december 2018 0,86 (31. december 2017: 1,35).

Note 20. Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde, mio. kr.

2018 2017

Tilsagn, primo 11.272 10.346
Valutakursregulering af tilsagn til eksisterende fonde 24 -8
Årets tilgang, forhøjelse af tilsagn (inkl. recirkulering) til eksisterende fonde 118 -
Årets tilgang, tilsagn til nye fonde 303 1.458
Årets afgang - -
Årets afgang, nedskrivning af tilsagn til eksisterende fonde - -524
Tilsagn, ultimo 11.716 11.272

Udbetalt, primo -6.328 -5.590
Årets udbetalinger -656 -738
Årets afgang - -
Udbetalt, ultimo -6.984 -6.328

Tilsagnsforpligtelser 4.732 4.944

Tilsagnsforpligtelser består af afgivne tilsagn om indskud af kapital i fonde specificeret i note 12.
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Note 21. Tilsagnsforpligtelser, egenkapitalindskud i porteføljeselskaber, mio. kr.

2018 2017

Uudnyttede tilsagn, primo 68 46
Årets tilsagn 475 190
Årets udbetalinger -437 -158
Årets afsluttede og konverterede tilsagn -5 -9
Uudnyttede tilsagn, ultimo 99 68

Antal virksomheder 6 13

Note 22. Tilsagnsforpligtelser, Vækstlån, Ansvarlige lån og Etableringslån til landbrug,

mio. kr.

2018 2017

Uudnyttede tilsagn, primo 285 400
Årets tilsagn 1.204 1.262
Årets udbetalinger -1.225 -1.377
Uudnyttede tilsagn, ultimo 264 285

Antal virksomheder 132 137

Note 23. Tilsagnsforpligtelser, Syndikeringslån, mio. kr.

2018 2017

Uudnyttede tilsagn, primo 3 8
Årets tilsagn - -
Årets udbetalinger - -3
Årets afsluttede og konverterede tilsagn -3 -2
Uudnyttede tilsagn, ultimo 0 3

Antal virksomheder - 1
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Note 24. Kautionsforpligtelser under ordningen ophørt december 2012, mio. kr.

2018 2017

Stk.
Mio.
kr.

Stk. Mio. kr.

Udestående aktive kautionsforpligtelser
Aktive kautioner ultimo 322 506 486 708
Hensættelser til tab på aktive kautioner -57 -77
Aktive kautionsforpligtelser efter hensættelser til tab 322 449 486 631

Hensættelser til tab i pct. af aktive kautionsforpligtelser 11,3% 10,9%
Aktive kautionsforpligtelser omfatter kautionstilsagn afgivet af Vækstfonden, som er tiltrådt af virksomhederne. De
forventede tab på aktive kautioner hensættes i balancen. Ordningen ophørte med effekt for nye ansøgninger fra den
14. december 2012. Vækstkautionerne har en løbetid på maksimalt 15 år, hvorfor der i de kommende år fortsat vil
være en udestående portefølje under den ophørte ordning.

Note 25. Tabsdækning fra staten vedr. små Vækstkautioner, mio. kr.

2018 2017
Den danske kautionsordning
Forpligtelse over for pengeinstitutter til dækning af fremtidige tab 318 269
Uudnyttet bevilling fra Erhvervsministeriet 75 95
I alt, den danske kautionsordning 393 365
Grønland og Færøerne, kautionsordning
Uudnyttet bevilling fra Erhvervsministeriet, Grønland 5 5
Uudnyttet bevilling fra Erhvervsministeriet, Færøerne 5 5
I alt, kautionsordning Grønland og Færøerne 10 10

En ændring i Lov om Vækstfonden åbnede i juli 2015 for, at grønlandske og færøske virksomheder ligeledes har
adgang til finansiering med den nye Vækstkautionsordning. Der er afsat 5 mio. kr. (svarende til en lånevolumen på
33,3 mio. kr.) i bevilling fra Erhvervsministeriet til udstedelser af Vækstkautioner i hvert land. Ultimo 2018 er der ikke
udstedt Vækstkautioner i hverken Grønland eller på Færøerne.
Jf. rammeaftalerne mellem Vækstfonden og Erhvervsministeriet om administration af små Vækstkautioner og om
administration af små Vækstkautioner i Grønland og på Færøerne hensættes overskuddet af præmieindtægter
fratrukket administrationsomkostninger til udstedelse af yderligere kautioner.
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Note 26. Vækstgarantiforpligtelser, mio. kr.

2018 2017

Stk.
Mio.
kr.

Stk. Mio. kr.

Udestående Vækstgarantiforpligtelser
Vækstgarantiforpligtelser, primo 124 550 106 517
Årets tilgang, indgåede Vækstgarantier 41 134 28 126
Årets afsluttede Vækstgarantier -18 -96 -10 -93
Årets nedskrivning af Vækstgarantier - - - -
Vækstgarantiforpligtelser, ultimo 147 588 124 550

Udnyttede Vækstgarantier, ultimo 299 283
Hensættelser til tab på Vækstgarantier -51 -20
Udnyttede Vækstgarantier efter hensættelser til tab 249 263

Afgivne, men endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo 3 3 1 3

Note 27. Gæld til pensionskasser, Dansk Vækstkapital I og II, mio. kr.

2018 2017

Lånoptagelse, primo 1.530 1.283
Årets lånoptagelse 307 444
Årets afdrag -770 -197
Lånoptagelse ultimo, netto 1.067 1.530
Rentetilskrivning, primo - -
Årets rentetilskrivning 34 40
Årets rentebetaling -34 -40
Akkumuleret rentetilskrivning, netto - -

I alt 1.067 1.530

Note 28. Anden gæld, mio. kr.

2018 2017

Løn 21 55
Feriepenge 21 17
Skyldige omkostninger m.m. 19 23
I alt 61 95

Note 29. Eventualforpligtelser og andre forpligtende aftaler

Vækstfondens samlede huslejeforpligtelse udgør 141 mio. kr. (2017: 33 mio. kr.), hvoraf 13 mio. kr. vedrører 2019.
Øvrige leje- og leasingforpligtelser m.v. udgør 5 mio. kr. (2017: 5 mio. kr.), hvoraf 5 mio. kr. vedrører 2019.
Vækstfonden er part i en verserende retssag med SKAT. Det rejste krav er ikke indregnet i balancen. Det er ledelsens
opfattelse, at kravet ikke kan gøres gældende.
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Note 30. Nærtstående parter

Nærtstående parter
Den danske stat betragtes som nærtstående part med bestemmende indflydelse, idet erhvervsministeren iht. Lov om
Vækstfonden fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed samt udpeger bestyrelsen. Endvidere anføres
det, at Vækstfonden kan ophæves ved lov, hvorefter statskassen overtager fondens formue og i øvrigt indtræder i
fondens rettigheder og forpligtelser.
Andre nærtstående parter omfatter bestyrelsen og direktionen samt disse personers nære familiemedlemmer.
Vækstfondens nærtstående parter omfatter også de fonde og selskaber, herunder Dansk Vækstkapital I og II, Dansk
Landbrugskapital K/S, European Angels fond S.C.A. SICAR, Dansk Landbrugskapital Komplementar ApS, Dansk
Vækstkapital Komplementar ApS I og II, Innovation Investment K/S, Innovation Investment Komplementar ApS, Project
Sprout K/S og Project Sprout Management ApS, hvor Vækstfonden i kraft af ejerandele har bestemmende eller
betydelig indflydelse.
Endelig betragtes de fonde og selskaber, med hvem Vækstfonden har indgået sekretariatsaftale, som nærtstående
parter, herunder Danmarks Grønne Investeringsfond og DenmarkBridge.

Transaktioner med nærtstående parter
Vækstfonden har i 2018 modtaget diverse bevillinger, tabsdækninger og kapitalindskud fra den danske stat samt
foretaget udbyttebetaling og garantiprovision til samme.
Bevillinger og tabsdækninger fremgår af balancen.
Kapitalindskud og udbyttebetaling fremgår af egenkapitalopgørelsen
Garantiprovision fremgår af note 6
Vederlag til bestyrelsen og direktionen fremgår af note 9.
Der er modtaget honorar for sekretariatsarbejde for Dansk Vækstkapital I og II, Dansk Landbrugskapital K/S og
Danmarks Grønne Investeringsfond, jf. note 8.
Fonde med bestemmende indflydelse fremgår af note 12.

Note 31. Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto, mio. kr.

2018 2017

Præmieindbetalinger 45 45
Tabsudbetalinger, kautions- og garantiordninger, netto -67 -50
I alt -23 -5

Note 32. Likvider og obligationsbeholdning, mio. kr.

2018 2017

Værdipapirer, obligationer 2.268 2.592
Likvide beholdninger 82 7
Bankgæld, repoforretning -828 -251
I alt 1.522 2.347
Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger i forbindelse med den
kortsigtede likviditetsstyring.

Note 33. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, der har betydning for bedømmelsen af Vækstfondens
finansielle stilling pr. 31. december 2018.
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	Internationale partnerskaber styrker væksten
	Vækstfonden arbejder for at give danske virksomheder adgang til risikovillig kapital, netværk og kompetencer, der forøger deres konkurrencekraft og hjælper dem til succes både nationalt og internationalt. Det gør vi bl.a. gennem partnerskaber med stærke udenlandske fonde.
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	Stærk udvikling i fondenes porteføljer
	Vækstfondens afdeling VF Fonde, der investerer i kapital- og venturefonde, har i 2018 givet tilsagn til ni fonde for et samlet beløb på 723 mio. kr. VF Fonde investerer dels fra Vækstfondens egen balance, dels via Dansk Vækstkapital I og efterfølgeren Dansk Vækstkapital II. Fire af de nye investeringer i 2018 er foretaget via Dansk Vækstkapital II. 
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	”Danmark oplever en sneboldeffekt lige nu: Gode ting fører gode ting med sig”
	Venturefonden Balderton Capital har siden år 2000 etableret sig som en af Europas største ventureinvestorer i virksomheders tidlige fase. Og her ser man Norden som rugekasse for internationalt lovende teknologiselskaber. Fonden øger nu fokus på Danmark.
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	Stor investeringsaktivitet og pænt resultat 
	I 2018 investerede VF Venture i 10 nye virksomheder for i alt 63 mio. kr. Året bød også på et nyt produkt, Early Engagement, som er et konvertibelt lån målrettet virksomheder med stort vækstpotentiale, men som endnu ikke er klar til venturekapital. Samlet gav VF Ventures investeringer et overskud på 137 mio. kr. i 2018.
	Aktivitet i 2018
	Indvirkning på årets resultat
	10 spændende nyinvesteringer
	Venturekapital fra Vækstfonden
	rfrsh entertainment


	RFRSH Entertainment tiltrækker 74,5 mio. kr. i venturekapital
	Creandum, Sunstone og Vækstfonden investerede i 2018 samlet 74,5 mio. kr. i virksomheden RFRSH Entertainment til at udvikle deres forretning inden for e-sport. Ambitionen er at forankre den globale industri omkring e-sport i Danmark.
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	Projektledelses-startup rejser millionbeløb
	Den danske startup-virksomhed QVEST, der har udviklet et digitalt projektledelsesværktøj til brug i større organisationer, har rejst et millionbeløb fra investorerne Vækstfonden, SEED Capital og PreSeed Ventures. Med investeringen gør QVEST nu klar til sin næste produktlancering.
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	Takeaway-branchen skal eje deres egne kunder
	I Københavns Nordvestkvarter ligger virksomheden OrderYOYO, som har rusket godt og grundigt op i takeaway-branchens tilgang til deres kunder. OrderYOYO tilbyder takeaway-restauranter deres egen bestillingsplatform til ordrehåndtering og til at lære deres kunder bedre at kende. Med både Venturekapital fra VF Venture og et Vækstlån fra Vækstfonden er virksomheden klar til yderligere ekspansion i Europa.
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	Area9 kan blive fyrtårn inden for uddannelsesteknologi
	Vækstfonden investerede i januar 2018 190 mio. kr. i danske Area9 Lyceum, der udvikler adaptive læringsmoduler. Med investeringen vil fonden understøtte udviklingen i virksomheden og bidrage til at positionere Danmark som førende på området for uddannelsesteknologi.
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	Stor udlånsaktivitet over hele landet
	2018 var et år, der igen var præget af stor aktivitet på Vækstfondens forretningsområde VF Udlån. I alt fik 691 virksomheder lån, garantier og kautioner for et samlet beløb på 1,8 mia. kr. 
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	Gårdejer vil skabe moderne landbrug med alsidig forretningsmodel
	Den nye ejer på Nissumgård, Henrik Ehm Hansen, arbejder målrettet på at skabe en storbedrift med flere forretningsområder. Derfor har han planer om at fokusere på det hestecenter og udlejning af jordarealer, som bedriften også har og med slagtesvinsproduktion som hovedindtægt. Den unge landmand købte bedriften ved hjælp af et Etableringslån fra Vækstfonden. 
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	Erfaren virksomhedsejer springer ud i nyt iværksættereventyr
	Allan Laursen har i knap 30 år ejet og drevet sin egen virksomhed, der producerer løfteudstyr til bygge- og anlægsindustrien. Men finanskrisen betød, at virksomhedsejeren måtte sælge virksomheden. Det blev springbrættet til et nyt iværksættereventyr for Allan Laursen, der har startet ny virksomhed med hjælp fra et Vækstlån fra Vækstfonden.
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	Dansk virksomhed effektiviserer lufthavne over hele verden
	Iværksættervirksomheden Copenhagen Optimization vil forbedre passageroplevelsen i lufthavne, bl.a. ved at bruge data til at forudsige og derved undgå kødannelser. Deres rådgivning har vist så gode resultater, at mere end 20 lufthavne verden over allerede gør brug af Copenhagen Optimization. Med et Vækstlån til Iværksættere i ryggen er de kommet et skridt tættere på målet; at være verdensførende inden for datadreven software til effektivisering af lufthavne.
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	Hjemmesidesystemer skal være mere brugervenlige
	It-virksomheden Umbraco udvikler software, der blandt andet kan anvendes til design og håndtering af indhold på en hjemmeside. Men nu vil virksomheden fokusere på et såkaldt software as a service-produkt (SaaS). Det skal give en bedre brugeroplevelse og gøre administrering af hjemmesider mere tilgængelig.
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	Bestyrelse og direktion
	Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Erhvervsministeren vælger op til seks medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, for en periode på op til to år. Medarbejderne vælger derudover op til to medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret en bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder. Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.
	claus gregersen
	Lars holst
	Ilse jacobsen
	Niels nygaard
	Christian Scherfig
	Tue Mantoni
	Frederik staunsbæk hygom
	jacob bratting pedersen
	christian Motzfeldt
	rolf kjærgaard
	Jacob hübertz 

	Påtegninger
	LEDELSESPÅTEGNING
	DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER
	Konklusion
	Grundlag for konklusion
	Ledelsens ansvar for årsregnskabet
	Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
	Udtalelse om ledelsesberetningen
	ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

	UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION 
	DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
	RIGSREVISIONEN

	Resultatopgørelse
	Balance
	Balance
	Egenkapitalopgørelse
	Pengestrømsopgørelse
	Noter
	ÆNDRING I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
	Omregning af valuta
	Resultatopgørelse
	Resultat, vf fonde
	resultat, vf venture
	resultat, vf udlån
	fundingomkostninger
	afkast af obligationer m.v.
	tilskud til netværksaktiviteter
	refusioner og honorarer
	administrationsomkostninger
	Balance
	anlægsaktiver
	finansielle anlægsaktiver
	omsætningsaktiver
	værdipapirer, obligationer
	likvide beholdninger
	hensatte forpligtelser
	gældsforpligtelser

	Pengestrømsopgørelse
	pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet
	pengestrømme fra investeringsaktivitet
	pengestrømme fra finansieringsaktivitet
	Kapitalandele i fonde
	BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER
	Egenkapitalindskud
	Udlån
	Vækstkautioner
	Vækstgarantier


	Fondsoplysninger
	 
	fond
	 
	Bestyrelse
	 
	Revision
	 
	Bank


