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1. HALVÅR I HOVEDTRÆK

Høj aktivitet, nye initiativer og
værditilvækst i porteføljen
Vækstfonden har fastholdt en høj finansieringsaktivitet, igangsat nye initiativer
og realiseret et tilfredsstillende overskud i 1. halvår 2019 på 481 mio. kr.
Dansk økonomi fik en god start på 2019. Opsvinget er fortsat, og mange virksomheder har
oplevet fremgang, men der begynder også at vise sig tegn på følgevirkningerne af usikre
internationale forhold.
Vækstfondens portefølje består primært af små og mellemstore virksomheder, som for
størstedelens vedkommende har haft fremgang. Således har Vækstfondens
tre forretningsområder, VF Fonde, VF Venture og VF Udlån, alle oplevet høj aktivitet og
betydelig investeringslyst i virksomhederne samtidig med tilfredsstillende finansielle
resultater.
"Vækstfonden har i 1. halvår 2019 finansieret 425 virksomheder. Med et samlet
finansieringsbeløb på 911 mio. kr. har Vækstfonden derigennem understøttet
virksomhedernes muligheder for at skabe innovation, vækst og arbejdspladser i
Danmark. Der er desuden iværksat nye initiativer og flere nye tiltag er under udvikling.
Eksempelvis lancerede Vækstfonden sammen med Innovationsfonden i januar 2019 en
række nye initiativer målrettet tidlige, vidensbaserede virksomheder. Sammen med
business angels, private investorer og acceleratorer har vi i 1. halvår finansieret 26
virksomheder i den helt tidlige fase, og med en pipeline på flere hundrede
virksomheder er der grobund for at fortsætte den stærke udvikling. Resultatet for 1.
halvår 2019 på 481 mio. kr. er tilfredsstillende," udtaler Claus Gregersen, formand for
Vækstfondens bestyrelse.

VÆSENTLIGE AKTIVITETER I 1. HALVÅR 2019
Vækstfonden har i første halvår af 2019 endnu en gang oplevet et højt aktivitetsniveau
med finansieringer til samlet set 425 virksomheder. I samme periode sidste år var antallet
444 virksomheder.
VF Fonde, Vækstfondens afdeling for fondsinvesteringer, har givet tilsagn for et trecifret
millionbeløb til tre nye fonde. Endvidere har VF Fonde gennem business angel matching
fonden ”European Angel Fund Denmark" for første gang indgået nyt samarbejde med et
investorkollektiv, der skal hjælpe tech-SMV'er med at skalere. Den første investering i
dette samarbejde er foretaget i den danske virksomhed AddWish.
En ny aftale med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, har givet Vækstfonden mulighed
for at øge sine udlån til virksomheder inden for kreative erhverv. Med aftalen kan
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Vækstfonden yde finansieringer på samlet 300 mio. kr. til forventeligt op mod 80
virksomheder.
Også en ny aftale mellem Danmark og Grønland har givet Vækstfonden nye muligheder.
Erhvervssamarbejdet tilførte i marts 2019 en samlet ramme på 220 mio. kr. målrettet
investeringer i konkurrencedygtige virksomheder, der kan være med til at udvikle
Grønlands erhvervsliv. Greenland Venture og Vækstfonden står i forening for at investere
rammen, og interessen, der har været stor fra starten, har allerede resulteret i et tocifret
antal henvendelser om egenkapitalinvestering, lån og garantier. Den
første egenkapitalinvestering er foretaget i en guldmine i Sydgrønland, og flere
finansieringer er på vej.
I maj 2018 blev der indgået en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.
Aftalen indebar, at Innovationsfonden fra 2019 skal være den primære indgang til
tilskudsmidler til videnbaseret iværksætteri (blød finansiering), mens Vækstfonden står
som samlingspunkt for formidling af lån og egenkapital til videnbaserede nye
virksomheder (hård finansiering).
Med fokus på at understøtte de tidlige faser af iværksætteri og på at opdyrke talent både i
forskningsverdenen og i virksomheder lancerede Innovationsfonden og
Vækstfonden den 2. januar 2019 derfor en række nye initiativer til finansiering af
iværksættervirksomheder i de allertidligste faser. Markedet har vist stor interesse, og
pipelinen indeholder flere hundrede spændende nye virksomheder.

SÆRLIG PÅVIRKNING PÅ INDTJENING
Resultatet for 1. halvår 2019 på 481 mio. kr. er drevet af en generel fremgang i forhold til
året før på tværs af alle Vækstfondens tre forretningsområder. Det er en fortsættelse af de
foregående års udvikling med et akkumuleret overskud over de seneste fem år på
3,3 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 14 pct.
I VF Fonde har især stigende aktiekurser i det børsnoterede porteføljeselskab Zealand
Pharma og salget af den danske biotek-virksomhed Nuevolution bidraget med et
større trecifret millionbeløb. Vækstfonden investerede første gang i Nuevolution helt
tilbage i 2001. Vækstfondens medejerskab af den succesfulde biotek-virksomhed har
siden 2007 været forvaltet af porteføljefonden Sunstone LSV I.

NY DIREKTØR
Efter 18 år som topchef for Vækstfonden annoncerede Christian Motzfeldt i februar 2019
sit ønske om at fratræde som direktør. Under Christian Motzfeldts mangeårige lederskab
har Vækstfonden skabt store positive aftryk på virksomheder og det danske samfund.
Med ønsket om at bygge videre på den nuværende platform og videreudvikle
Vækstfonden har bestyrelsen efter en grundig og åben rekrutteringsproces med vurdering
af et større antal kandidater udnævnt fondens investeringsdirektør Rolf Kjærgaard til ny
administrerende direktør pr. 2. juli 2019. Bestyrelsen har lagt vægt på, at Rolf Kjærgaard
gennem sit næsten 18 årige virke i Vækstfonden har bevist evnen til at skabe
samfundsmæssige aktiviteter og resultater og dermed har kapacitet til at videreudvikle
Vækstfonden.

FORVENTNINGER TIL 2019
Gennem et fortsat stærkt samarbejde med pengeinstitutter, revisorer, rådgivere og
private investorer forventer vi i 2. halvår 2019 at fortsætte det høje aktivitetsniveau og nå
ud til et tilsvarende stort antal virksomheder over hele landet med risikovillig kapital til
vækst. Det vil foregå både gennem vores hidtidige produkter og i form af nye aktiviteter,
der vil styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny
innovation, vækst og arbejdspladser. Vækstfonden fastholder sine forventninger
for 2019 om, i lighed med de seneste år, at kunne skabe et betydeligt trecifret
millionoverskud med positivt bidrag fra alle tre forretningsområder.
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Hoved- og nøgletal
1. halvår

1. halvår

2019

2018

2018

Året

425

444

751

0,9

1,4

2,4

Tilsagn, nye fonde, antal

3

4

9

- heraf Dansk Vækstkapital I og II

2

1

4

Tilsagn, nye fonde, mio. kr.

274

382

723

- heraf Dansk Vækstkapital I og II

103

82

303

20

22

29

2

5

10

149

267

437

5

50

63

Udbetalinger, Lån, antal virksomheder

184

220

356

Udbetalinger, Lån, mio. kr.

494

741

1.225

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder

12

20

37

Indgåede Vækstgarantier, mio. kr.

43

72

134

Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder

205

171

337

Indgåede Vækstkautioner, mio. kr.

210

187

395

Vækstfonden
Udbetalinger, antal virksomheder
Medfinansiering, mia. kr.

VF Fonde

VF Venture
Udbetalinger, antal virksomheder
- heraf nyinvesteringer
Udbetalinger, mio. kr.
- heraf nyinvesteringer
VF Udlån
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Hovedtal - finansielle, mio. kr.
1. halvår

1. halvår

Året

2019

2018

2018

VF Fonde, resultat

464

274

525

- heraf kapitalandele i fonde

453

265

510

VF Venture, resultat

30

25

137

VF Udlån, resultat

83

60

25

- heraf Lån

91

56

39

- heraf Vækstkautioner og Vækstgarantier

-8

4

-13

Resultatopgørelse, hovedposter

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v.

4

-14

-24

-100

-89

-179

481

256

482

Likvide beholdninger, netto

1.122

2.132

1.522

Kapitalandele i fonde

5.428

4.611

4.768

Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder

1.255

838

1.121

Lån

3.403

3.284

3.325

Egenkapital

6.004

5.578

5.614

Gæld til pensionskasser

1.040

1.222

1.067

CP-udstedelser

4.284

3.858

4.010

13.142

12.025

12.483

Tilsagnsforpligtelser, netto

5.740

6.512

6.132

- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital

2.728

3.249

2.942

Administrationsomkostninger, netto
Periodens resultat

Balance, hovedposter

Balancesum
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NYT INITIATIV: TIDLIG FINANSIERING

Nye initiativer til finansiering af
iværksættere i den tidlige fase
I kølvandet på den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet har
Vækstfonden i samarbejde med Innovationsfonden i 1. halvår 2019 lanceret en
række nye initiativer til iværksættere og åbnet nye kontorer rundt i landet.
Målet med den politiske aftale fra maj 2018 var at etablere et bedre og mere enkelt
erhvervsfremmesystem. Innovationsfonden skulle være den primære indgang for
tilskudsmidler, mens Vækstfonden blev den samlende indgang til låne- og
egenkapitalformidling. Efter tæt dialog med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og
kapitaludbydere om behovet og ønskerne i markedet lancerede Vækstfonden fire nye
initiativer i januar 2019:

NYE INITIATIVER:
UDBETALINGER 1.
HALVÅR
Der er samlet lavet 26
udbetalinger af Vækstfondens
nye produkter i 1. halvår
2019.
BA matching-lån: 10

1. Early Engagement: Konvertibelt lån til ventureegnede virksomheder.
Målrettet ventureegnede selskaber med stort værdipotentiale, men som endnu ikke har
dokumenteret track record. Investeringen ydes altid i et syndikat og skal bidrage til at
bringe selskabet frem til en reel ventureinvestering fra økosystemet inden for 1-3 år.

Early Engagement: 5
Startlån: 11

2. Startlån: Lånefinansiering til de tidlige faser.
En justeret udgave af det allerede kendte Vækstlån, så det i højere grad er målrettet
iværksættere i deres opstartsfase. Lånet er rettet mod virksomheder, der er kommercielt
attraktive og med potentiale for vækst, men som ikke har venturepotentiale. Der er krav
om 50 pct. medfinansiering fra private aktører.
3. Business angel matching-lån: Lån via business angels.
Vækstfonden godkender business angels, som herefter får adgang til at matche deres
investeringer i tidlige iværksættere. Business angels kan trække på lånefacilitet i forholdet
1 til 1.
4. Styrket fondsindsats: Partnerskaber med nye private aktører.
Vækstfonden vil i rollen som cornerstone-investor indgå i nye typer partnerskaber med fx
acceleratorer, preseed-fonde, inkubatorer og company builders i ind- og udland.

AKTIVITET
De nye produkter for iværksættere er kommet godt fra start, og aktiviteten har været
tilfredsstillende. De danske business angels har vist stor interesse for matchingfaciliteten, og ved udgangen af 1. halvår 2019 havde Vækstfonden allerede godkendt
25 business angels, som fonden nu samarbejder og syndikerer med. Indsatsen
med partnerskaber har foreløbig resulteret i aftaler med Rockstart, der har etableret en
AgriFood-accelerator i København, Blazar Capital, der er en e-commerce company builder
og Accelerace, en af Nordens førende acceleratorer.
Danske iværksættervirksomheder med stort skaleringspotentiale har taget godt imod
produktet Early Engagement, og ved udgangen af 1. halvår 2019 udgør den samlede
pipeline 73 mio. kr. fordelt på 39 virksomheder. For Startlån målrettet unge virksomheder i
opstartsfasen indeholder pipelinen 122 sager for i alt 135 mio. kr.

INDVIRKNING PÅ HALVÅRSRAPPORTEN
Ved udgangen af 1. halvår 2019 er der foretaget udbetalinger svarende til 42 pct. af den
forventede årlige volumen fordelt på 26 lån.
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VF FONDE

Tilfredsstillende værdistigninger i
fondenes porteføljer
Vækstfonden har i 1. halvår 2019 givet tilsagn til i alt tre fonde for et samlet beløb
på 274 mio. kr.
SÆRLIGE AKTVITETER
Vækstfonden har både fra egen balance og gennem ejerandel i Dansk Vækstkapital
II givet tilsagn på samlet 233 mio. kr. til Sunstone Life Science Ventures Fund IV, som
investerer i life science-virksomheder i de tidlige stadier. Derudover har Vækstfonden
gennem Dansk Vækstkapital II givet 41 mio. kr. i tilsagn til byFounders VC Fund I,
hvor Vækstfonden gennem egen balance allerede i 2017 gav et tilsagn på 150 mio. kr.

FONDSINVSTERINGER
• Fondsinvesteringerne
udgjorde samlet 41 pct. af
Vækstfondens balancesum
på halvåret 2019 og er
dermed det største
forretningsområde målt på
aktivværdier.

Fondene på Vækstfondens egen balance og investeringerne gennem Dansk Vækstkapital I
og II har i 1. halvår 2019 foretaget i alt 36 nyinvesteringer.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT
Samlet gav Vækstfondens investeringer i fonde for 1. halvår 2019 et positivt resultat på
464 mio. kr. før administrationsomkostninger. Porteføljefonden Sunstone Life Science
Ventures I har bidraget væsentligt til resultatet med 239 mio. kr., primært drevet af salget
af den danske biotek-virksomhed Nuevolution og den positive udvikling i børskursen for
biotech-virksomheden Zealand Pharma.
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VF VENTURE

Mange investeringer og positiv
udvikling i porteføljen
Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture, har i 1. halvår
2019 investeret i 20 porteføljevirksomheder, inklusiv to nye investeringer, for i alt
149 mio. kr.
SPÆNDENDE NYE INVESTERINGER
I 1. halvår 2019 er der foretaget nyinvesteringer i den bæredygtige møbelproducent TAKT
og i Fida-Tech, der har udviklet en platform for proteinanalyse. Hertil kommer
opfølgningsinvesteringer i Area9 Lyceum, Insurance Business Applications, OrderYOYO,
INPS, Edulab og First Agenda, som alle er eksisterende porteføljevirksomheder.
Porteføljevirksomheden INPS (Swipbox), som VF Venture investerede i første gang i
2012, indgik i marts 2019 et banebrydende partnerskab med PostNord om lancering af
den såkaldte Nærboks i to udvalgte byer. Med Nærboks kan borgere ved hjælp af Swipbox’
infinity-teknologi, der kombinerer trådløse og batteridrevne pakkebokse med en
brugervenlig app, nemt hente pakker. Det lokale partnerskab er første fase i en national
udrulning af en ny last mile-infrastruktur, der skal gøre levering og afhentning af pakker
nemmere, sikrere og hurtigere. Swipbox bruger samtidig erfaringerne fra partnerskabet
med PostNord til at gøre sig klar til en global markedsføring af Infinity-teknologien til at
understøtte den hastigt stigende e-handel.

BRANCHEMÆSSIG
FORDELING AF VF
VENTURES PORTEFØLJE
VF Ventures portefølje består
pt. af 40 virksomheder fordelt
på:
Medtech: 11
Industri: 9
ICT: 20

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT
VF Venture påvirkede resultatet for 1. halvår 2019 positivt med 30 mio. kr., primært drevet
af værditilvækst i porteføljevirksomheden eloomi, der er en e-learning-virksomhed i høj
vækst.
VF Ventures portefølje er som helhed fortsat i positiv udvikling, og vi forventer den
positive udvikling i porteføljeselskaberne fortsætter i de kommende år.
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VF UDLÅN

Fortsat høj aktivitet og øget mulighed
for udlån til kreative erhverv
I 1. halvår 2019 fik 394 virksomheder enten et lån, en kaution eller en garanti fra
Vækstfonden for i alt 747 mio. kr. Dertil offentliggjorde Vækstfonden i
februar 2019 en ny aftale med Den Europæiske Investeringsfond, som skal

STIGNING I
UDLÅNSSALDO

understøtte finansieringen af kommercielle virksomheder med vækstplaner
inden for de kreative og kulturelle erhverv.
STABIL EFTERSPØRGSEL PÅ LÅN OG KAUTIONER
Sammenlignet med samme periode sidste år fik 36 færre virksomheder et lån, en garanti
eller en kaution fra Vækstfonden i 1. halvår 2019. Den samlede finansieringsum er
faldet fra 741 mio. kr. i 1. halvår 2018 til 494 mio. kr. i 1. halvår 2019. Faldet kan bl.a.
forklares ved, at bankerne i højere grad kan bære risikoen alene. Trods fald i afsætningen
af Vækstfondens låneprodukter er der fortsat stabil efterspørgsel på risikovillige lån og
kautioner.

• 4 pct. stigning i lånesaldo
før nedskrivninger
• Ved udgangen af 1. halvår
2019 udgjorde lån 26 pct.
af Vækstfondens samlede
balancesum

RISIKOVILLIG KAPITAL TIL KREATIVE ERHVERV
En ny aftale med Den Europæiske Investeringsfond, EIF, skal bidrage til at sikre yderligere
kapital til kommercielle danske virksomheder inden for de kreative og kulturelle erhverv.
Aftalen på samlet 300 mio. kr. hjælper Vækstfonden med at øge sin lånevolumen til
SMV’er betydeligt inden for disse brancher, hvor adgang til finansiering ofte er
begrænset. Det er den første aftale i Danmark støttet af denne EU-garanti, og aftalen
kan betyde lån til op mod 80 virksomheder.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT
Vækstfondens udlånsforretning påvirkede 1. halvårs finansielle resultat positivt med
83 mio. kr. før administrationsomkostninger.
Resultatet for 1. halvår 2019 er i overensstemmelse med forventningerne til året.
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PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni
2019 for Vækstfonden.
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge
af Vækstfondens særlige forhold som selvstændig offentlig virksomhed, jf. lov om Vækstfonden.
Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i
Vækstfondens aktiviteter og økonomiske forhold.
Hellerup, 12. september 2019

Rolf Hauge Kjærgaard, direktør

Jacob Hübertz, finansdirektør

Claus Gregersen, formand

Lars Holst

Ilse Rohde Jacobsen

Tue Mantoni

Niels Nygaard

Christian Scherfig

Jacob Bratting Pedersen,

Frederik Staunsbæk Hygom,

medarbejderrepræsentant

medarbejderrepræsentant
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Regnskab og
noter

Resultatopgørelse
Resultatopgørelse, mio. kr.
Note

1. halvår

1. halvår

2019

2018

464

274

1

Resultat, VF Fonde

2

Resultat, VF Venture

30

25

3

Resultat, VF Udlån

83

60

4

-14

581

345

Refusioner og honorarer

32

20

Vederlag og gager

-91

-73

Øvrige administrationsomkostninger

-37

-32

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v.
Resultat, finansielle poster i alt

Afskrivninger

-4

-4

Administrationsomkostninger

-132

-109

Nettoadministrationsomkostninger

-100

-89

481

256

Periodens resultat
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Balance
Balance - aktiver, mio. kr.
Note

30.06.2019

31.12.2018

5

6

21

14

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
4

Aktiver, VF Fonde

5.791

5.071

5

Aktiver, VF Venture

1.390

1.205

6

Aktiver, VF Udlån

3.403

3.325

Finansielle anlægsaktiver i alt

10.584

9.602

Anlægsaktiver i alt

10.610

9.623

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende renter og periodeafgrænsningsposter

91

88

Andre tilgodehavender

446

422

Omsætningsaktiver i alt

537

509

1.960

2.268

35

82

13.142

12.483

Værdipapirer, obligationer
Likvide beholdninger
Aktiver i alt
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Balance
Balance - passiver, mio. kr.
Note

30.06.2019

31.12.2018

3.319

3.209

0

200

Egenkapital
Grundkapital
Foreslået udbytte
Overført resultat
Egenkapital i alt

2.686

2.205

6.004

5.614

107

108

Hensatte forpligtelser
Hensættelser, Vækstkaution og Vækstgaranti
Indskud fra staten vedr. Syndikeringslån
Hensatte forpligtelser i alt

69

69

176

177

1.040

1.067

Gældsforpligtelser
Gæld til pensionskasser
Bankgæld, repo og lånefacilitet
CP-udstedelse
Forudbetalte tabsdækninger fra staten
Anden gæld og periodeafgrænsningsposter
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

7

874

945

4.284

4.010

646

565

118

105

6.962

6.692

13.142

12.483

1.043

1.183

Ikke-balanceførte poster
Eventualforpligtelser
Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser
Ikke-balanceførte poster i alt

4.835

5.095

5.878

6.278
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Egenkapitalopgørelse
Egenkapitalopgørelse, mio. kr.

Pr. 1. januar 2019
Indskud fra staten, erhvervssamarbejde i Grønland

Foreslået

Overført

Grundkapital

udbytte

resultat

I alt

3.209

200

2.205

5.614

110

-

-

110

Periodens resultat

-

-

481

481

Udbytte udloddet i perioden

-

-200

-

-200

3.319

0

2.686

6.004

Pr. 30. juni 2019
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelse, mio. kr.
1. halvår

1. halvår

2019

2018

87

21

-494

-741

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet
Pengestrømme fra drift, administration og renteindbetalinger og lign.
Udbetaling af lån
Tabsdækning fra Erhvervsministeriet og EIF

20

3

Afdrag fra lån

291

283

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet

-96

-434

-342

-161

86

219

Pengestrømme fra fonde, ekskl. Dansk Vækstkapital I og II

-256

58

Betalinger til Dansk Vækstkapital I og II

-165

-

173

308

9

308

-11

9

-163

-266

12

117

Pengestrømme fra porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve

-151

-149

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-410

225

Udlånsaktivitet, CP-udstedelse og lånefacilitet

159

301

Indskud fra staten, erhvervssamarbejde i Grønland

110

-

63

-

-200

-

Investeringsaktivitet
Investeringer i fonde og direkte investeringer
Tilbageløb fra fonde og direkte investeringer

Tilbageløb Dansk Vækstkapital I og II
Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital I og II

Pengestrømme fra Syndikeringslån og Business angel matching-lån
Investeringer i porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve
Tilbageløb fra porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve

Finansieringsaktivitet

Indskud fra staten, forudbetalt tabsdækning for Tidlig finansiering
Udbytte til Erhvervsministeriet vedr. Nordsø-aftalen
Låneoptagelse fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II

147

-

Afdrag på lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II

-173

-308

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

105

-7

-401

-215

1.522

2.347

1.122

2.132

Ændring i likvider
Likvider og obligationsbeholdning, primo
Likvider og obligationsbeholdning, ultimo
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Noter
Note 1. Resultat, VF Fonde, mio. kr.
1. halvår

1. halvår

2019

2018

Kapitalandele i fonde

434

274

Direkte investeringer

19

-9

Syndikeringslån og Business angel matching-lån

11

9

464

274

1. halvår

1. halvår

2019

2018

I alt

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

Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder

25

14

Udlån til porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve

5

3

Carry (incitamentsordning)

-

8

30

25

1. halvår

1. halvår

2019

2018

163

150

I alt

Note 3. Resultat, VF Udlån, mio. kr.

Lån
Renteindtægter
Provisioner og øvrige gebyrer

7

7

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner

-79

-101

I alt, lån

91

56

2

4

Nedskrivninger og realiseret tab/gevinst

-3

5

I alt, Vækstkautioner

-1

9

Vækstkautioner
Præmier og hensættelser til fremtidige udstedelser

Vækstgarantier
Præmier

3

3

-10

-8

I alt, Vækstgarantier

-7

-5

I alt

83

60

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner
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Note 4. VF Fonde, mio. kr.
30.06.2019

31.12.2018

4.768

4.665

226

-434

Kapitalandele i fonde
Primo
Tilgang, netto
Periodens værdireguleringer, netto

434

537

5.428

4.768

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum)

1,32

1,28

Direkte investeringer

137

97

Syndikeringslån og Busines angel matching-lån

226

206

5.791

5.071

30.06.2019

31.12.2018

1.121

607

111

346

23

167

1.255

1.121

135

84

1.390

1.205

Bogført værdi, ultimo

I alt

Note 5. VF Venture, mio. kr.

Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder
Primo
Tilgang, netto
Periodens værdireguleringer, netto
Bogført værdi, ultimo
Udlån til porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve
I alt
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Note 6. VF Udlån, mio. kr.
30.06.2019

31.12.2018

4.538

4.374

-

-485

Lån
Lån før nedskrivninger
Nedskrivninger, effekt af overgang til ny nedskrivningsmodel primo 2018
Nedskrivninger

-1.135

-564

I alt

3.403

3.325

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

20%

21%

Industri og råstofudvinding

15%

16%

Energiforsyning

3%

4%

Bygge og anlæg

1%

1%

17%

18%

3%

4%

16%

15%

Finansiering og forsikring

4%

2%

Fast ejendom

3%

3%

18%

16%

100%

100%

Lån fordelt på branche

Handel
Transport, hoteller og restauranter
Information og kommunikation

Øvrige erhverv *
I alt

*Andre serviceydelser, sociale institutioner, kultur & fritid, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service m.v.

Note 7. Ikke-balanceførte poster
30.06.2019

31.12.2018

Garantiforpligtelser, Vækstgarantier

526

588

Kautionsforpligtelser, efter hensættelse til tab

379

449

Øvrige eventualforpligtelser

138

146

1.043

1.183

Indskud af kapital i fonde

4.515

4.732

- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital

2.728

2.942

63

99

257

264

I alt, andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser

4.835

5.095

I alt

5.878

6.278

Eventualforpligtelser

I alt, eventualforpligtelser
Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser

Egenkapital til porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve
Lån
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Note 8. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet hændelser efter halvårsregnskabets udløb, der har betydning for bedømmelsen af Vækstfondens
finansielle stilling pr. 30. juni 2019.

Note 9. Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2018.
Halvårsrapporten er ikke revideret.
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