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FORMANDENS FORORD

Nye løsninger

2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500

virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner.

Den største begivenhed i 2013 var lanceringen af vores nye Vækstlån, som træder i stedet for
Vækstkautioner over 2 mio. kr. Med de nye lån kan Vækstfonden i samarbejde med bankerne
komme ud til endnu flere små og mellemstore danske virksomheder end tidligere. Samtidig
kommer Vækstfonden også tættere på virksomhederne, både ved etablering af lånene og i
forbindelse med den efterfølgende administration. Lånformidlingen sker i en meget tæt dialog
med bankerne. Og vi er derfor meget glade for, at bankerne har taget godt imod det nye
produkt, og vi ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde.

Trods mildere vinde i økonomien og på de finansielle markeder har mange små og
mellemstore virksomheder med lønsomme vækstplaner stadig vanskeligt ved at finde
finansiering. Vi er klar til at møde disse virksomheder og drøfte finansieringsløsninger med
dem, og vi har kapacitet til at indgå endnu flere låneforretninger end i de foregående år. I den
forbindelse kommer vores nye afdeling i Randers til at spille en central rolle i det midt- og
nordjyske. Jeg er overbevist om, at Randers-afdelingen bliver et stærkt supplement til vores
afdelinger i Vojens og København.

Carsten Koch
Bestyrelsesformand for Vækstfonden

 

 
Carsten Koch,
Bestyrelsesformand for
Vækstfonden
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Hovedtal 5-års-oversigt

HOVEDTAL - AKTIVITET      

 2013 2012 2011 2010 2009

Udbetalinger, udlån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, antal
virksomheder 20 30 29 27 23

Udbetalinger, udlån og egenkapitalindskud, direkte investeringer, mio. kr. 83 98 106 98 81

Tilsagn, fonde, antal - - 5 1 1
Tilsagn, fonde, mio. kr. - - 4.245 254 6
- heraf Dansk Vækstkapital - - 3.590 - -
Udbetalinger, fonde, mio. kr. 667 322 288 260 350

Udbetalinger, Syndikeringslån, antal virksomheder 8 11 6 - -
Udbetalinger, Syndikeringslån, mio. kr. 35 49 17 - -

Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, antal virksomheder 62 2  - - -
Udbetalinger, Vækstlån og Ansvarlige lån, mio. kr. 251 12 - - -

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder 3 - - - -
Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. 15 - - - -

Indgåede små Vækstkautioner (inkl. Kom-i-gang-lån), antal virksomheder 335 176 167 144 78
Indgåede små Vækstkautioner (inkl. Kom-i-gang-lån), mio. kr. 376 95 92 82 46

Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder 84 301 327 206 47
Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. 294 845 825 516 114
Afgivne uudnyttede tilsagn om Vækstkautioner, antal virksomheder, ultimo 3 102 106 95 3

 
HOVEDTAL - FINANSIELLE, MIO. KR.

     

Resultatopgørelse, hovedposter      
Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v. 4 16 21 29 32
Resultat, kapitalandele i fonde inkl. Syndikeringslån -82 -5 -277 309 -27
Resultat, Vækstlån og Ansvarlige lån 7 - - - -
Resultat, egenkapitalindskud samt lån 49 -23 28 - -2
Resultat, kautioner 99 36 27 20 65
Nettoadministrationsomkostninger -68 -60 -40 -40 -50
Årets resultat 8 -40 -247 312 13

Balance      
Likvide beholdninger, netto 653 662 906 914 887
Kapitalandele i fonde 2.486 2.296 2.197 2.221 1.702
Egenkapitalindskud 486 378 307 221 286
Udlån til porteføljevirksomheder 64 61 78 48 58
Vækstlån og Ansvarlige lån 247 12 - - -
Syndikeringslån 93 62 17 - -
Egenkapital 2.730 2.717 2.737 2.737 2.178
Gæld til pensionskasser 363 - - - -
Bankgæld, lånefacilitet 255 - - - -
Balancesum 4.606 3.965 3.625 3.453 2.986
      
Tilsagnsforpligtelser, netto 6.120 6.638 6.503 2.004 1.523
- heraf Dansk Vækstkapital 3.231 3.590 3.590 - -
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ÅRET I HOVEDTRÆK

Højt aktivitetsniveau

I 2013 medvirkede Vækstfonden til finansiering af flere end 500 små og

mellemstore virksomheder for et samlet beløb på 1,8 mia. kr. 484 har fået lån

eller kaution. 104 har fået tilført ny egenkapital - enten fra vores afdeling VF

Venture, der investerer direkte i opstartsvirksomheder, eller fra en af de

fonde, vi har investeret i. Aktivitetsniveauet er tilfredsstillende, især set i lyset

af de store ændringer, der skete i produktporteføljen af lån og kautioner ved

årets start. 

NYE LÅN OG KAUTIONER
Vækstlånproduktet var en del af kreditpakken, som blev vedtaget i slutningen af 2012, og gav
os mulighed for at yde lån til virksomheder inden for en ramme på op til 6 mia. kr.
Introduktionen af Vækstlånene og omlægningen af Vækstkautionsordningen har taget tid og
ressourcer hos os og vores samarbejdspartnere, så vores samlede aktivitetsniveau i 2013 var
en kende lavere, end vi på forhånd havde regnet med.

Det har således krævet en betydelig indsats at opbygge kendskab til de nye lån blandt banker,
rådgivere og virksomheder samt at få etableret de nødvendige systemer og juridiske rammer
for samarbejdet med virksomheder og banker. Kendskabet til de nye lån og antallet af
låneansøgninger steg markant i årets løb, og den aktuelle efterspørgsel tyder på, at
aktivitetsniveauet i 2014 vil blive væsentligt højere end i 2013. 

SPÆNDENDE INVESTERINGER
VF Venture og de fonde, Vækstfonden har investeret i - herunder Dansk Vækstkapital - har
investeret i 36 nye virksomheder i flere forskellige brancher. Derudover fik 82 virksomheder fra
den eksisterende portefølje tilført frisk kapital. I 2013 har vi investeret direkte i seks nye
spændende virksomheder inden for it, industriel teknologi, medico og cleantech.

ÅRETS RESULTAT
Resultatet for 2013 viste et overskud på 8 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2012.
Heraf udgør Vækstfondens andel af resultatet i Dansk Vækstkapital -34 mio. kr. Det er helt
sædvanligt, at investeringsfonde i en tidlig fase, som Dansk Vækstkapital, udviser et
underskud i denne størrelsesorden. Eksklusive resultatpåvirkningen fra Dansk Vækstkapital er
resultatet et overskud på 42 mio. kr. 

Vækstfonden er en revolverende fond og har derfor behov for et løbende tilbageløb fra
eksisterende investeringer for at kunne foretage nye investeringer i fremtiden. Det er således
positivt, at regnskabet udviser et overskud omend beskedent. Et højere og konkurrencedygtigt
afkast er imidlertid afgørende for, at private investorer også fremadrettet vil komme med
kapital til danske fonde, der investerer i risikobetonede aktiver. På den baggrund er årets
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resultat alligevel ikke helt tilfredsstillende og skal forbedres i de kommende år. Behovet for
bedre resultater fra fondene understreges af, at vores investeringer i fonde set over de seneste
fem år har givet et samlet resultat på -85 mio. kr. 

STØRSTE NEDSKRIVNINGER
I 2013 var det fondsporteføljen, der påvirkede årets resultat negativt. Her så vi bl.a. kursfald på
noterede selskaber og nedskrivninger på flere unoterede virksomheder. Eksempelvis udløste
Sanofis udskydelse af en ansøgning om FDA-godkendelse af lægemidlet Lixisenatid (Lyxumia)
et kursfald i Zealand Pharma, og vi har samlet set haft et værdifald på 52 mio. kr. på vores
aktiebeholdning i selskabet i 2013. I 2014 er aktien dog igen steget betydeligt. Den største
nedskrivning i fondsporteføljen var på 74 mio. kr. og blev foretaget i selskabet Atonomics. I VF
Venture var det navnlig i gruppen af cleantech-virksomheder, der blev foretaget
nedskrivninger. 

VÆSENTLIGSTE OPSKRIVNINGER
Men der var dog også mange positive udviklingstræk i porteføljevirksomhederne, der gav
anledning til opskrivninger. I VF Ventures portefølje har Muuto, ipvision, Universal Robots og
SwipBox alle haft et godt år med solid vækst i omsætning og indtjening. I fondsporteføljen
afsluttede Erhvervsinvest sin første fond med en flot afkast på 2,9 gange den investerede
kapital. Ligeledes har selskaberne Asetek, Evolva og Forward Pharma vist en meget
positiv værdiudvikling i årets løb. Asetek er i porteføljerne hos Sunstone Capital og Northzone.
Evolva ligger i Sunstone Capitals portefølje af life science-virksomheder. Forward Pharma ligger
i porteføljen hos Nordic Biotech.

FORVENTNINGER TIL 2014
Hovedtemaerne i 2014 er at komme endnu længere ud med Vækstlån til små og mellemstore
virksomheder med lønsomme vækstplaner samt at skabe mere værdi i porteføljen af
virksomheder, der har fået en egenkapitalinvestering fra Vækstfonden. Samlet set forventer vi
at finansiere omkring 700 virksomheder i 2014, hvilket er væsentligt flere end i 2013.
Stigningen skyldes, at efterspørgslen og kendskabet til vores lån og kautioner er højere end
tidligere, og at vi har udvidet vores kapacitet og geografiske dækning med en ny afdeling i
Randers. Vi forventer et positivt årsresultat i 2014 på et trecifret millionbeløb.
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 Nyheder fra Vækstfonden

 

DET FØRSTE VÆKSTLÅN
Siden 2012 har vi samlet fået mulighed for at optage lån for 7,4
mia. kr. til at udstede Vækstlån og Ansvarlige lån til små og
mellemstore virksomheder.

Det første Vækstlån gik til Plast Team, der producerer
opbevaringsbokse, madkasser, vasketøjskurve, bestik,
rengøringsspande og meget mere i plast.

> Læs historien om Plast Team på vf.dk
> Se videoen om Plast Team på YouTube

 

VÆKSTLÅN TIL IVÆRKSÆTTERE
I december 2013 fik vi mulighed for også at yde Vækstlån til
iværksættere med et lånebehov på mere en 2 mio. kr. Målgruppen
er unge virksomheder, der har fået det første fodfæste i markedet
og skal vokse yderligere derfra. Lånerammen udgør op til 350 mio.
kr. årligt frem til 2017. Lånene er en del af Vækstfondens samlede
låneramme på 7,4 mia. kr. 

Det nystiftede it-selskab Aporta Digital fik det første Vækstlån til
iværksættere. 

 
> Læs mere om Vækstlån til nystartede virksomheder på vf.dk

 

VÆKSTKAUTION FOR MIKROLÅN
I midten af december 2013 fik vi forbedrede muligheder for at yde
Vækstkaution for mikrolån. Det betyder, at små danske
virksomheder med op til 10 ansatte har fået bedre adgang til
banklån på op til 185.000 kr. Virksomhederne låner pengene i
banken, som med kautionen fra Vækstfonden får en garanti for tab.
Midlerne til ordningen kommer fra den danske stat og Den
Europæiske Investeringsfond (EIF). En af de første virksomheder,
der benyttede ordningen, var delikaseeforretningen Deli'en fra
Aarhus, der ville udvide forretningen med endnu en butik. 

> Læs mere om mikrolån på vf.dk
> Læs mere om Deli'en på deli7.dk

http://www.youtube.com/watch?v=OCRiOQZZHJI
http://deli7.dk/
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Exitter fra porteføljen
 

 

ASETEK OG NAPATECH PÅ OSLO BØRS
Det danske it-selskab Asetek, der har udviklet en køleteknologi til
computerprocessorer, blev introduceret på Oslo Børs i marts 2013. I
december blev den danske softwareproducent Napatech ligeledes
noteret på Oslo Børs. Selskabet udvikler hurtige it-løsninger
primært til finanssektoren og telebranchen.

Vækstfonden har investeret i begge virksomheder via
venturefondene Sunstone Technology Ventures, Northzone og SEED
Capital.

> Læs mere på Napatech.com
> Læs mere på Asetek.com

 

 

ELLEGAARD SOLGT TIL KAPITALFOND
Ellegaard blev i 2013 solgt fra porteføljen i Erhvervsinvest til den
danske kapitalfond Capidea. Ellegaard sælger et bæredygtigt
formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder til
gartnerier, landbrug og skovbrug verden over. Capidea, der er en
del af fondsporteføljen i Dansk Vækstkapital, vil medvirke til at
understøtte den fortsatte udvikling af Ellegaards produkter og
markeder. 

> Læs mere på Ellegaard.com

 

IPTRONICS SOLGT TIL MELLANOX
IPtronics, en dansk chipproducent fra porteføljen i Sunstone
Technology Ventures, blev købt af israelske Mellanox for 47,5 mio.
dollars. Virksomheden har bl.a. udviklet en teknologi, der kan
optimere computersystemer ved at omdanne elektroniske data til
lyssignaler.

> Læs mere på IPtronics.com

 

http://www.napatech.com/
http://asetek.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OCRiOQZZHJI
http://iptronics.dk/
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ZYMENEX SOLGT TIL ITALIENSK KONCERN
Zymenex, et dansk biotekselskab fra porteføljen i Sunstone Life
Science Ventures, blev solgt til den italienske medicinalkoncern
Chiesi Group. Zymenex udvikler lægemidler til patienter med
sjældne genetiske sygdomme. 

> Læs historien om Zymenex 
> Læs mere på Zymenex.com

 

FUGEPISTOLFIRMA SOLGT TIL SCHWEIZISK
FIRMA
Krøger, en dansk producent af fugepistoler, fra porteføljen i
Erhvervsinvest blev solgt til den schweiziske koncern Sulzer. Krøger
har udviklet et stort sortiment af forskellige typer fugepistoler i høj
kvalitet.

> Læs mere på mk-guns.dk

 

FLOT RESULTAT FRA ERHVERVSINVEST
Erhvervsinvest afsluttede i 2013 sin første fond, som gav et årligt
afkast (IRR) på 27,5 pct. og en tilbagebetaling på 2,9 gange den
investerede kapital.

Fonden blev etableret i 2004 og har bl.a. investeret i Ellegaard og
Krøger, som blev solgt i 2013 og var de sidste virksomheder i
porteføljen. På billedet ses managing partner i Erhvervsinvest
Thomas Marstrand.

> Læs mere på Erhvervsinvest.dk

 

http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje/vaekstlaan/plast-team_bank.aspx
http://www.zymenex.com/
http://www.mk-guns.dk/da/
http://erhvervsinvest.dk/
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Vækstfonden kort fortalt

FORMÅL
Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi er en uafhængig fond med en selvstændig lov og
bestyrelse. Ifølge loven skal Vækstfonden fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore
virksomheder for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

ØKONOMISK FUNDAMENT
Vækstfondens finansieringsmidler kommer fra flere kilder:

Grundkapitalen ved etableringen i 1992 var på 2 mia. kr. Ultimo 2013 var vores egenkapital●

på 2,7 mia. kr., og likvide beholdninger inklusive værdipapirer udgjorde 653,2 mio. kr.
Egenkapitalen påvirkes på almindelig vis af overført over- og underskud samt af
kapitaltilførsel fra Erhvervs- og Vækstministeriet.
En række statslige bevillinger, som helt eller delvis finansierer vores låne- og●

kautionsaktiviteter.
Lånoptagelse i forbindelse med Vækstlån. ●

Lånoptagelse til finansiering af Vækstfondens kapitalindskud i Dansk Vækstkapital.●

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

MISSION
Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder.
Det gør vi ved at:

sætte ind, hvor det finansielle marked tøver●

fokusere på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling●

investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille kautioner●

samarbejde med private, hvor det er muligt. ●

STRATEGI
Som en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri samarbejder vi bl.a. med andre
investeringsfonde, private investorer, pensions-, penge- og realkreditinstitutter,
innovationsmiljøer, de regionale Væksthuse, Accelerace og CONNECT Denmark. Vores strategi
udmøntes på tre hovedindsatsområder:

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

 

 
 

EFFEKT

Siden 1992 har vi medfinansieret
flere end 5.000 danske SMV'ere,
der i 2013 tilsammen havde en
omsætning på mere end 51 mia.
kr. og flere end 33.000 ansatte.

>  Nøgletal for Vækstfondens
investeringer, lån og kautioner i
2013 samt regional fordeling på
vf.dk

 

http://www.vf.dk/nyheder-og-analyser/samlet-aktivitet.aspx
http://www.vf.dk/nyheder-og-analyser/samlet-aktivitet.aspx
http://www.vf.dk/nyheder-og-analyser/samlet-aktivitet.aspx
http://www.vf.dk/nyheder-og-analyser/samlet-aktivitet.aspx
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2. INVESTERINGER I FONDE
Vi investerer i private fonde, som derefter investerer kapitalen i virksomheder. Investeringerne
i fonde sker altid i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at
fungere som en løftestang for markedet. Det betyder, at når Vækstfonden via en fond
investerer 1 kr., vil virksomhederne i sidste ende typisk få tilført mere end 10 kr.

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

 
AKTIVITETER OG EFFEKTER
Siden 1992 har vi medfinansieret flere end 5.000 danske små og mellemstore virksomheder for
et samlet tilsagn på mere end 13 mia. kr. Virksomhederne havde i 2013 tilsammen en
omsætning på mere end 51 mia. kr. og flere end 33.000 ansatte. 

LÅN OG KAUTIONER
I alt havde vi ved udgangen af 2013 ydet lån og kautioner til ca. 4.100 virksomheder for et
samlet lånebeløb på ca. 7 mia. kr. Heraf udgør Vækstlån 55 virksomheder for i alt ca. 184 mio.
kr. Ansvarlige lån udgør 9 virksomheder for i alt ca. 79 mio. kr. Og kautioner udgør 4.049
virksomheder for i alt 6,7 mia. kr. Vi fik mulighed for at yde Vækstlån og Ansvarlige lån i
december 2012. Den samlede opgørelse over kautioner tæller både den nuværende og
tidligere ordninger.  

INVESTERINGER I FONDE
Vækstfonden havde ved udgangen af 2013 givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb
på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,8 mia. kr. er investeret pr. 31. december 2013. Disse fondes portefølje
bestod ultimo 2013 af i alt 162 virksomheder. Desuden har 25 venturefinansierede
virksomheder siden 2011 fået Syndikeringslån for i alt 100,6 mio. kr. 

Herudover har Vækstfonden givet kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital. Dansk
Vækstkapital er en fund-of-funds, der blev etableret i 2011 med en selvstændig bestyrelse og
Vækstfonden som sekretariat. Dansk Vækstkapital har frem til udgangen af 2013 givet
kapitaltilsagn til 11 fonde for et samlet beløb på 2,6 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. er investeret pr.
31. december 2013. 4 af fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje indgår også i Vækstfondens
egen fondsportefølje. Fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje havde ved udgangen af 2013
investeret i 52 virksomheder.

INVESTERINGER I VIRKSOMHEDER
Siden 2001 har vi foretaget direkte investeringer i 151 virksomheder. I dag sker det gennem
investeringsafdelingen VF Venture, som i 2013 investerede i 6 nye virksomheder. Samlet
bestod porteføljen af 39 virksomheder ved udgangen af 2013.
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PERSPEKTIV

Biotek kræver tålmodighed og
dybe lommer

I de seneste år er stemningen omkring biotek på børserne i USA vendt til det

positive. Det har bidraget til, at flere selskaber i Vækstfondens portefølje nu

ser ud til at kunne give et tilfredsstillende afkast til investorerne. Men

succeserne har været mere end 12 år undervejs. Og der er stadig et godt

stykke vej endnu, før biotekporteføljen samlet set giver et positivt afkast.

I Danmark blev der i 00'erne etableret en lang række biotekvirksomheder med venturekapital i
ryggen. Dengang var der en stor optimisme omkring dansk biotek og mange penge i markedet.
Siden da falmede optimismen, risikovilligheden hos investorerne svandt, og selskaberne har
kæmpet med at rejse kapital og indgå nødvendige partnerskabsaftaler. 

Ventureinvestorernes tålmodighed ser nu ud til at bære frugt. Flere af de danske
biotekselskaber, der har potentiale til at give et fornuftigt afkast, har ligget i porteføljerne hos
venturefonde i 12-16 år. Selskaberne har brugt tiden til at udvikle deres pipeline af
lægemiddelkandidater, forretningsmodeller og partnerskaber rundtomkring i verden.  

DANSKE SELSKABER PÅ VEJ
På Vækstfondens balance udgør biotek ved udgangen af 2013 ca. halvdelen af vores samlede
investeringer. Flere selskaber i porteføljerne hos de venturefonde, vi har investeret i, ser ud til
at kunne få gavn af den positive stemning omkring biotek. Det gælder bl.a. for Evolva, Santaris
Pharma, Zealand Pharma, Symphogen, Nuevolution, Forward Pharma og Egalet.

I løbet af 2013 oplevede vi blandt andet en flot exit af det danske biotekselskab Zymenex fra
Sunstone Capitals portefølje. I februar 2014 blev det danske selskab Egalet fra samme
ventureselskab noteret på Nasdaq. En måned senere var selskabets værdi steget med ca. 50
pct. Begge selskaber har været længe undervejs. Allerede i 1998 fik Zymenex tilført kapital
første gang, og Egalet har ligget i porteføljen siden 2000.

At investeringer i biotek kræver tålmodighed, er dog ikke et særkende for Danmark. Ifølge
analysehuset ThomsomOne er den gennemsnitlige liggetid i USA 8,5 år, men nogle selskaber
har ligget i venturefondenes porteføljer i mere end 20 år.

BØRSVÆRDIEN ER TREDOBLET I USA
De positive vinde, der præger det amerikanske børsmarked, har stor betydning for
værdisætningen af biotekselskaberne. Både for dem, som står foran en notering, og for dem,
som bliver opkøbt af investorer eller af selskaber med behov for nye lægemiddelkandidater.

Siden udgangen af 2011 er værdien af de børsnoterede biotekselskaber i USA tredoblet. I
Europa har vi kun oplevet en mindre forbedring, men stemningen blandt investorerne i USA
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kan muligvis smitte yderligere af på værdierne i Europa.

VÆRDIUDVIKLINGEN I NOTEREDE BIOTEKVIRKSOMHEDER I USA OG EUROPA

 

BØRSNOTERINGER AF VENTUREFINANSIEREDE BIOTEKVIRKSOMHEDER 

Samtidig har der været en markant fremgang i antallet af børsnoterede biotekvirksomheder i
USA fra 2012 til 2013. Ifølge Nasdaq Global Indexes har de biotekvirksomheder, der blev
børsnoteret på Nasdaq i 2013, i gennemsnit forøget deres værdi med 43 pct.

DYBE LOMMER
Biotek kræver tålmodige investorer, der har kapital nok til at understøtte selskabernes
udvikling i ganske mange år. I USA, hvor historikken med biotek er længere end i Europa, har
selskaberne rejst fra 250 mio. kr. og op til 2 mia. kr. i venturekapital, før de er blevet
børsnoteret. Typisk har de rejst 650-750 mio. kr. Ved selve børsnoteringen har selskaberne i
gennemsnit rejst 400-500 mio. kr.

Den positive stemning blandt investorerne og de gode resultater i selskaberne vil kunne få
betydelig indvirkning på Vækstfondens resultat i de kommende år. Der er dog lang vej endnu,
før investorernes biotekinvesteringer samlet set giver et tilfredsstillende afkast til investorerne.
Det vil formodentlig kræve, at den aktuelle udvikling fortsætter flere år ud i fremtiden.
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NYSTARTET VIRKSOMHED

Underholdning på stabil
platform til passagerer

Aporta Digital har udviklet en boks, der uafhængigt af tilgængelige internet-

forbindelser giver passagerer i bus, fly, taxi og tog mulighed for at se film,

læse bøger eller modtage vigtige informationer på deres smartphone eller

tablet. Med et Vækstlån i ryggen kom der for alvor gang i salgsarbejdet. 

Ustabile wifi-forbindelser præger de fleste længere togture i dag. Det generer mange
passagerer, der ønsker at være informeret og underholdt på digitale medier undervejs. Det
problem løser Aporta Digital, der har udviklet en transportabel boks, som gør det muligt for
bl.a. togpassagerer at modtage underholdning på rejsen uden at blive afbrudt. 

"Boksen er udformet som en kuffert og kan derfor let placeres i fx et tog, hvor den giver
passagererne adgang til en stabil platform med et overflødighedshorn af vores
underholdningstilbud og appservicer. De logger på med deres egne smartphones eller tablets
og bliver underholdt via en intern platform i toget, hvor de får adgang til film, spil, musik,
nyheder, rejseinformation og meget andet," forklarer adm. direktør i Aporta Digital Jesper
Bang-Olsen, der har været med til at stifte selskabet.

FLERE INTERESSEREDE KUNDER 
I juni 2013 så virksomheden dagens lys, og et halvt år senere er det lykkedes at patentere it-
løsningen og lave aftaler med potentielle kunder.

"De store trafikselskaber er meget interesserede i vores produkt. En af fordelene er, at de kan
underholde folk via den interne platform i toget, så de ikke i samme omfang har behov for at
bruge en ekstern forbindelse. Og hvis vi kan flytte 40 pct. af passagererne over på vores
platform, så de ikke forsøger forgæves at streame videoer i toget, vil de folk, der blot skal
tjekke e-mails, også få en bedre oplevelse," fortæller Jesper Bang-Olsen.    

RÅD TIL INTERNATIONAL MARKEDSFØRING
På kort tid oplevede Aporta Digital stor efterspørgsel på deres løsninger. Via netværk fik de
adgang til markeder i Indien, Brasilien og USA. Jesper Bang-Olsen fortæller, at det krævede
kapital at forfølge efterspørgslen, udrulle salgsarbejdet og lave flere tests sammen med deres
distributører. Et Vækstlån til iværksættere blev løsningen.

"Det koster penge at få fisken i nettet, men det kræver en fisk i nettet at få penge.
Virksomheden var helt ny, og uden kunder er det svært at rejse kapital eller at få et lån i
banken. Derfor var et Vækstlån en god mulighed for os. Det betyder, at vi kan markedsføre os
internationalt, udvikle demoudstyr, og at vi snart kan udskrive regninger," siger han. 

 
OM APORTA DIGITAL

Produkt: Transportabel boks, der
uafhængigt af tilgængelige
internetforbindelser giver
passagerer i bus, fly, taxi og tog
mulighed for at se film, læse
bøger eller modtage vigtige
informationer på deres
smartphone eller tablet.
Finansiering: Vækstlån til
iværksættere på 3 mio. kr. 
Ansatte: Ca. 20.
Stiftet: 2013.

LÆS MERE

> aportadigital.com
> virksomhedsportrætter på vf.dk

 

 

http://aportadigital.com/
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx


Vækstfonden / Årsrapport 2013 Side 16

UDVIDELSE AF FORRETNING

Kassesystem online til bagere,
frisører og wellnessklinikker

It-virksomheden CBIT udvikler onlinesystemer til bl.a. at styre kassen og

tidsbestillinger. Systemet effektiviserer forretningen og hjælper bagere,

frisører og wellnessklinikker med markedsføring. Næste skridt er at indtage

det tyske marked. Til det fik virksomheden brug for et Vækstlån.

Siden 2003 har CBIT serviceret flere hundrede kunder blandt wellness- og hudplejeklinikker,
frisører, fysioterapeuter, zoneterapeuter og bagere. CBIT's løsninger er skræddersyet til
kunderne, så de kan optimere deres forretning og markedsføringsaktiviteter. Produktet er en
webbaseret platform og software, som sikrer adgang til systemet fra mobile enheder som
laptops, smartphones og tablets.

"Det er et intelligent system, der foruden at kunne styre forretningstransaktioner,
onlinebooking, gave- og loyalitetskort kan levere en dyb forretningsintelligens og værdifulde
data, som kan bruges i forbindelse med markedsføring. Vores kunder får en lettere hverdag,
bedre resultater på bundlinjen og flere kunder," fortæller adm. direktør i CBIT Christian Samsø.

INDTAGER TYSKLAND
Det hele startede oppe under taget i en gammel ejendom på Nørrebro i København. I dag har
virksomheden over 1.000 faste kunder i Danmark, Norge og Tyskland og 35 medarbejdere.
Planen er at indtage det tyske marked og bl.a. sælge it-platformen til 90.000
bagerforretninger.

"Potentialet på det tyske bagermarked er kæmpestort. Vi kan se, at de er meget langt tilbage i
forhold til at optimere deres forretningssystemer. Vi har lavet en aftale med en stor tysk
samarbejdspartner, som er vores indgang til det tyske marked. Herigennem får vi adgang til
15.000 tyske bagere med hver seks forretninger i gennemsnit. Herudover retter vi også vores
indsats mod frisører og wellnesssegmentet," siger Christian Samsø.

KAPITAL TIL AT UDNYTTE MOMENTUM
Vækstplanen lå klar, og muligheden for at ekspandere forretningen i Tyskland lå ligefor. Men
ambitiøse vækstplaner kræver finansiering.

"Banken ville gerne være med, men vores soliditet var ikke stor nok, til at de kunne bære
finansieringen alene. Men vi fik sammensat en finansieringsløsning, hvor vi kombinerede et
banklån med et Vækstlån fra Vækstfonden og en egenkapitalinvestering fra en privat investor,"
fortæller Christian Samsø.

"Med kapitalen har vi fået et større råderum, og vi har kunnet lægge et treårigt budget med
ambitiøse og fornuftige mål."

 
OM CBIT

Produkt: Onlinesystem til bl.a. at
styre kassen og tidsbestillinger.
Systemet effektiviserer
forretningen og hjælper bagere,
frisører og wellnessklinikker med
markedsføring.
Finansiering: Vækstlån på 3,3
mio. kr. 
Ansatte: Ca. 35. 

LÆS MERE

> CBIT.dk
> virksomhedsportrætter på vf.dk
 

 

http://cbit.dk/
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
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INDTAGE NYE MARKEDER

Apparater til laserbehandling af
hudlidelser og skønhedsfejl

Ellipse udvikler og sælger apparater til laserbehandling af hudlidelser.

Apparaterne bliver bl.a. brugt på hospitaler, hos hudlæger og på

skønhedsklinikker til at fjerne fx modermærker, rynker, akne og uønsket hår.

Med et Vækstlån blev døren åbnet til markedet i Brasilien.

Siden 1997 har førende dermatologer og professionelle skønhedsklinikker benyttet Ellipses
laser- og IPL-systemer. Ellipse sælger til lokale distributører i store dele af verden, der sælger
produkterne videre. Adm. direktør Jacob Kildegaard Larsen fortæller, at apparaterne er kendt
for deres gode kvalitet, høje sikkerhedsniveau og tydelige resultater ved fx permanent
fjernelse af rynker, leverpletter, akne og hår.

"Vi gør meget ud af kvalitet, design og god ergonomi for de behandlere, der skal arbejde med
vores apparater. Det skal ikke kun være på grund af vores gode resultater, de vælger vores
produkter. Men også, fordi vores apparater er de bedste at arbejde med," fortæller han.

SKARP KONKURRENCE
Ellipse opererer i en konjunkturfølsom industri og blev hårdt ramt af finanskrisen. I 2010
vendte virksomheden den negative udvikling og kom ud på den anden side med en mere
fokuseret strategi.

"Vi er en lille spiller i markedet. Vores konkurrenter er 10-20 gange større end os. Der er hård
konkurrence. Derfor har vi udviklet nogle nye forretningsmodeller, der gør det endnu mere
attraktivt og fleksibelt for vores distributører at sælge vores produkter og for deres kunder at
købe dem," siger Jacob Kildegaard Larsen.

BEHOV FOR ØKONOMISK RÅDERUM
Med Ellipses fremgang og den økonomiske vækst i BRIK-landene opstod der en mulighed for at
indtage markedet i Brasilien. Men virksomhedens økonomiske råderum var for snævert, til at
det kunne lade sig gøre. Med et Vækstlån fik Ellipse sammensat en langsigtet
finansieringsløsning, der gav dem mulighed for at ekspandere.

"Med den ekstra kapital i ryggen tør vi satse og gå ud og sælge vores produkter på nye
markeder og skabe vækst. Brasilien ligger ligefor, og Mexico bliver nok det næste marked, vi
tager hul på," siger Jacob Kildegaard Larsen og fortsætter:

"Vi har samtidig fået mulighed for at skrue gevaldigt op for investeringerne. Den næste
generation af vores produkter er under udvikling. De bliver endnu bedre og endnu billigere. Det
er nødvendigt, fordi vi opererer i et marked, der er under stærkt prispres."

 
OM ELLIPSE

Produkt: Apparater til IPL- og
laserbehandling af medicinske og
kosmetiske hudlidelser. 
Finansiering: Vækstlån på 7
mio. kr.
Ansatte: 32. 

LÆS MERE

> ellipse.com
> virksomhedsportrætter på vf.dk
 

 

http://www.ellipse.com
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx


Vækstfonden / Årsrapport 2013 Side 18

FORNYELSE AF PRODUKTION

Vækst krævede ny kran og
montagehal

Leon Hansen Maskinfabrik i Gadstrup producerer samlingskomponenter og

udstyr til internationale industrivirksomheder, der leverer store anlæg til

olie- og gasudvinding på havets bund. På tre år er omsætningen tidoblet.

Med succesen fulgte et akut behov for nye produktionsfaciliteter.

Siden 1973 har Leon Hansen Maskinfabrik udviklet sig fra en traditionel underleverandør til en
teknisk specialiseret producent af højteknologiske komponenter, der forbinder slanger og
ledninger i store olie- og gasanlæg på havets bund. På matriklen i Gadstrup syd for Roskilde
udvikler, monterer og tester virksomheden sine komponenter, som der stilles stadig strengere
dokumentationskrav til efter olieudslipkatastrofen i Den Mexicanske Golf i 2010.

EKSPLOSIV VÆKST
Fra 2011 til 2013 har Leon Hansen Maskinfabrik oplevet en massiv vækst. Antallet af
medarbejdere er steget fra 18 til ca. 60, og omsætningen er tidoblet.

"På få år er vi gået fra en omsætning på 10 til 100 mio. kr. Det kom i kølvandet på, at vi har
fokuseret vores forretning omkring offshore olie- og gasudvinding. Et område, der er i stor
vækst," fortæller adm. direktør Rene Ole Keilby.

AKUT BEHOV FOR LIKVIDITET
Kunderne stod pludselig i kø, og Leon Hansen Maskinfabrik fik akut brug for at udvide
virksomhedens produktionsfaciliteter med en ny montagehal, kontorfaciliteter, en kran og et
vandbassin til at udføre tests.

"Vi havde gennem flere år arbejdet hårdt på at få store internationale kunder ind i folden. Vi
kunne ikke være i vores lokaler. Vi holdt møder i et skur, og vores komponenter var overalt.
Hvis ikke vi havde fået kapital til at bygge en ny montagehal med produktionsfaciliteter, havde
vi måttet afvise kunder," siger Rene Ole Keilby. 

VÆKSTLÅN SIKRER VÆKSTEVENTYR
Banken havde netop forhøjet virksomhedens kreditramme, da behovet for at udvide
produktionsfaciliteterne opstod. Et realkreditlån kombineret med et Vækstlån blev løsningen.

"Banken kunne ikke stå for finansieringen, fordi det var gået så stærkt, at vores soliditet ikke
kunne nå at følge med. Derfor måtte vi finde en alternativ finansieringsløsning. Det lykkedes,
og i dag er vi godt rustet til at fortsætte væksteventyret," siger Rene Ole Keilby. 

 
OM LEON HANSEN
MASKINFABRIK

Produkt: Samlingskomponenter
og udstyr til internationale
industrivirksomheder, der leverer
store anlæg til olie- og
gasudvinding på havets bund.
Finansiering: Vækstlån på 3
mio. kr. 
Ansatte: Ca. 60.

LÆS MERE

> lhm-as.dk
> virksomhedsportrætter på vf.dk

 

http://www.lhm-as.dk
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
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KØB AF VIRKSOMHED

Plads til flere smågrise

Svineproducent Jørn Ditlevsen ville udvide sin bedrift. Med et Vækstlån fik

han mulighed for at købe endnu en landbrugsejendom og modernisere to

svinestalde. Nu har han plads til yderligere 400 søer og kan øge sin

produktion af smågrise med omkring 40 pct.

Jørn Ditlevsen ejer og driver en større moderne produktion af 30-kilos smågrise ved landsbyen
Janderup vest for Varde. Smågrisene kommer fra en sygdomsfri besætning, og de har derfor et
særligt fint blåt kvalitetsstempel, der gør dem lettere at afsætte til en god pris.

"Når vores smågrise når en vægt på 30 kilo, bliver de solgt videre til andre landmænd, der
feder dem op, inden de sendes videre til slagteriet. Vi eksporterer 100 pct.," fortæller Jørn
Ditlevsen.

RÅD TIL NY KLIMASTALD
I takt med at virksomheden er vokset gennem de sidste knap 30 år, er produktionsfaciliteterne
blevet spredt ud over flere landbrugsejendomme i området.  Jørn Ditlevsen har løbende
moderniseret staldene, og i 2013 fik han igen mulighed for at udvide med en ny klimastald.

"I en klimastald skal der konstant være en særlig temperatur, så smågrisene får de bedste
forudsætninger for at trives. Vores nye landejendom skulle derfor totalrenoveres. Kun soklen,
væggene og spærene stod tilbage, da vi var færdig med nedrivningen," siger han.

400 FLERE SØER
Med det nye anlæg fik Jørn Ditlevsen plads til ca. 1.600 årssøer i alt og ca. 400 flere søer end
tidligere. Det har sat skub i produktionen.

"Før vi fik mulighed for at udvide og modernisere vores stalde, kunne vi producere ca. 36.000
30-kilos smågrise om året. Nu kan vi komme helt op på 50.000. Det har været en meget stor
investering i moderne anlæg. Til gengæld har vi fået en bedre forretning ud af det," fortæller
Jørn Ditlevsen.

BANKEN VAR MED PÅ IDEEN
Jørn Ditlevsens bank var med på planerne om at udvide bedriften. Men med så stort et
finansieringsbehov blev det nødvendigt for banken, at der var nogle andre, der tog den yderste
risiko.

"Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen til at falde på plads. I disse tider er
det svært at foretage store investeringer inden for landbrug uden at have Vækstfonden med,"
siger Jørn Ditlevsen. 

 
OM BEDRIFTEN

Produkt: 30-kilos smågrise, der
sælges videre til producenter af
slagtesvin 
Finansiering: Vækstlån på 3,5
mio. kr. 
Ansatte: 9

LÆS MERE

> virksomhedsportrætter på vf.dk

 

 

http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
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BLIV GRØNNERE OG MERE EFFEKTIV

Filtreringsanlæg sparer energi i
olie-, proces- og fiskeindustri

Smedevirksomheden MT MembraTec i Nakskov samarbejder med sine

kunder om at designe og bygge filtreringsanlæg, der fx kan rense spildevand

og oprense fiskeolie. Anlæggene sikrer store energibesparelser bl.a. i

fødevaresektoren og i olie-, proces- og fiskeindustrien. Virksomheden fik

mulighed for at vokse. Det krævede kapital.

MT MembraTec er underleverandør af specialanlæg og komponenter i rustfrit stål til
producenter, der har den fulde entreprise på større anlægsbyggerier. I tæt samarbejde med
deres kunder designer og bygger MT MembraTec membranfiltreringsanlæg, der kan benyttes i
mange forskellige brancher.

FORSKELLIGE TYPER KUNDER
Adm. direktør Lone Wullf Petersen har været i branchen i 30 år og oplever, at der hele tiden
kommer nye områder, hvor man med fordel kan anvende membranfiltrering.

"Teknologien kan separere væsker, men den kan fx også koncentrere juice og oprense
fiskeolie. Altid med væsentlige energibesparelser for kunderne. Vores anlæg er fleksible, de
fylder ikke så meget og er derfor velegnede, hvor der er begrænset plads," siger hun.

SKRÆDDERSYEDE RENSNINGSANLÆG
På værkstedet i Nakskov designer og konstruerer specialuddannede smede de skræddersyede
komponenter, så de kan indgå i større anlæg i forskellige industrier. Virksomheden bygger og
samler anlæg for større norske og danske aktører inden for membranfiltrering.

"I samarbejde med en fiskefabrik i Norge arbejder vi både på en løsning, der kan rense
fiskeolier, og på et anlæg, der kan reducere vandforbruget væsentligt. Derfor er det afgørende,
at vi er gode til at tilpasse vores anlæg til den enkelte kundes behov," fortæller direktøren.

KAPITAL TIL VÆKST
Størstedelen af virksomhedens kunder kommer fra Norge og Færøerne, og eksporten står for
70 til 80 pct. af omsætningen. Et større projekt hos fiskefabrikken i Norge gav pludselig
mulighed for at øge omsætningen med op til 50 pct.

"I forbindelse med en ekspansion hos vores norske samarbejdspartner fik vi betydeligt større
ordrer på vores anlægsbyggeri. Det betød, at vi i produktionstiden fik større kapitalbindinger.
Vores bank var villig til at omlægge vores engagement til en billigere realkreditfinansiering,
men de kunne ikke udvide det. Finansieringen faldt først på plads, da vi fik et Vækstlån og et
tilsvarende kapitalindskud fra ejerkredsen," siger Lone Wulff Petersen.

 
OM MT MEMBRATEC

Produkt: Komponenter til
membranfiltreringsanlæg, der
kan separere væsker og sikre
store energibesparelser for
kunderne.
Finansiering: Vækstlån til
grønne investeringer på 2,2 mio.
kr. 
Ansatte: 6-7.

LÆS MERE

> membratec.dk
> virksomhedsportrætter på vf.dk

 

 

http://www.membratec.dk
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
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VENTUREKAPITAL FRA VÆKSTFONDEN

Gør det lettere at sende og
modtage pakker

Du finder den blå SwipBox i dit lokale supermarked. Her kan du ved hjælp af

en kode på din mobiltelefon, og når det passer dig, hente varer, som du har

bestilt på internettet. Systemet gør e-handel lettere for både kunder,

leverandører og fragtmænd i Danmark og i udlandet.

Handel foregår i stigende grad via internettet. Fra sofaen har vi adgang til forretninger i hele
verden på alle tider af døgnet. Men når det kommer til leveringen, kan det blive en knap så
bekvem oplevelse. Fragtmanden eller postbuddet kommer typisk, når de fleste af os er på
arbejde. Og så kan det tage længere tid og blive mere besværligt at få fat i sin vare. Det
problem løser SwipBox.

WIN-WIN-WIN-WIN
Adm. direktør i SwipBox Henrik Gedde Moos vil gøre den blå boks til den foretrukne
leveringsmetode ved e-handel. Det sker ved at skabe værdi for alle, der er med i
distributionssystemet omkring SwipBox.

"Med SwipBox får vi skabt en win-win-win-win-situation. For kunden er det billigere og meget
mere fleksibelt at få leveret en pakke til sit lokale supermarked, hvor man alligevel kommer i
forbindelse med indkøb. Supermarkedet får flere kunder ind i butikken. Fragtmanden kan altid
levere sin pakke inden for det tidsrum, hvor det er økonomisk forsvarligt at bringe pakker ud.
Og leverandørerne sikrer sig, at kunden modtager pakken hurtigst muligt," siger han.

STRATEGISKE SAMARBEJDER
SwipBox udvikler it-infrastrukturen og laver aftaler med internetbutikker, fragtfirmaer og store
internationale logistikvirksomheder som fx TNT og DHL Ekspress. Produktionen, håndteringen
og vedligeholdelsen af automaterne har de outsourcet til en stor international elinstallatør.

"Vi har lavet aftaler med tre store logistikvirksomheder. Når de kører pakker ud, sker det inden
for normal arbejdstid, hvor folk ofte ikke er hjemme. Det betyder, at de må køre flere gange.
Men ikke, hvis de kan levere pakken i en SwipBox," siger Henrik Gedde Moos.

SKALERBART TIL RESTEN AF VERDEN
I Danmark er der mere end 300 blå automater i Dansk Supermarkeds Føtex-, Bilka-, og Netto-
butikker. Interessen fra udlandet er stor.

"Vi bliver bestormet med henvendelser fra udlandet. Konceptet er enkelt, smart og skalerbart
til resten af verden. Hvis vi skal ind i et nyt land, skal vi bare have et sted at stille
automaterne," siger Henrik Gedde Moos.

 
OM SWIPBOX

Produkt: Selvbetjeningsautomat
til afhentning af pakkepost. 
Finansiering: Egenkapital fra VF
Venture.
Ansatte: Ca. 5.  
Stiftet: 2012. 

LÆS MERE

> swipbox.com
> virksomhedsportrætter på vf.dk

 

http://www.swipobox.com
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
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VENTUREKAPITAL FRA SAMARBEJDSPARTNERE

Medicin mod sjældne arvelige
sygdomme

Det danske biotekselskab Zymenex udvikler medicin, der kan forbedre

livskvaliteten hos patienter med meget sjældne arvelige sygdomme. I august

2013 solgte Sunstone Capital selskabet til en italiensk medicinalkoncern.

Siden 1998 har Zymenex udviklet medicin mod kroniske lysosomale sygdomme, som er
sjældne medfødte sygdomme, der skyldes, at patienterne mangler et særligt enzym. Et
eksempel er sygdommen MLD, hvor der på verdens plan findes ca. 2.000 patienter.

"MLD er i dag uhelbredelig. Sygdommen viser sig typisk efter barnets første leveår og
medfører skader på nervesystemet, smerter og tidlig død. Der findes 46 lysosomale
sygdomme," siger stifter og direktør, Jens Fogh, som begyndte sin karriere hos Novo Nordisk. I
2008 solgte Zymenex et projekt om medicin til MLD-ramte børn for 135 mio. dollars til det
britiske medicinalselskab Shire.

KOPIERER ENZYMER
Efter salget af MLD-projektet har selskabet arbejdet videre med lægemidler mod sygdomme
som fx Krabbes og Alpha-Mannosidosis. Udviklingen sker på samme teknologiplatform.

"Når vi udvikler medicin, benytter vi en særlig teknologi, der gør det muligt for os at fremstille
en kopi af det manglende enzym hos patienten. Derefter kan enzymet injiceres i patienter med
fx Alpha-Mannosidosis," forklarer Jens Fogh.

FORBEDRER LIVSKVALITETEN
Patienter med Alpha-Mannosidosis får typisk først diagnosen, når de er fire-fem år gamle. De
bliver næsten døve, får muskel- og knogleproblemer, har svært ved at gå, kan være mentalt
retarderede og kan have en svag lungefunktion. Generelt har de mange smerter.

"Vores mål er, at patienterne får det bedre. Vi vil aldrig fuldstændig kunne kurere sygdommen,
men hvis vi kan sikre, at deres livskvalitet bliver bedre, kan de få et bedre liv end det, de ellers
ville have haft," siger Jens Fogh.

EXIT FRA SUNSTONE CAPITAL
I august 2013 solgte den danske venturefond Sunstone Capital Zymenex til den italienske
medicinalkoncern Chiesi Group.

"Lige nu koncentrerer vi os om at køre vores projekter med Alpha-Mannosidosis og Krabbes
sygdom videre. Hos Chiesi Group har vi fået et stort kapitalapparat i ryggen. Det betyder, at vi
ikke skal bekymre os om at rejse kapital, så vi kan fortsætte udviklingen," siger Jens Fogh.

 
OM ZYMENEX

Produkt: Medicin til patienter
med sjældne arvelige sygdomme,
der medfører store fysiske og
mentale skader, smerter og tidlig
død.
Finansiering: Venturekapital fra
Sunstone Life Science Ventures
Fund I, som Vækstfonden har
investeret i.
Ansatte: 16. 
Stiftet: 1998. 

LÆS MERE

> zymenex.com
> virksomhedsportrætter på vf.dk

http://www.zymenex.com
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje.aspx
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LÅN OG KAUTIONER

Lancering og opbygning

Vækstfonden yder Vækstlån og Vækstkaution til små og mellemstore virksomheder, der ikke
kan stille tilstrækkelig sikkerhed for lån, kreditter eller garantier i en bank eller et andet
finansieringsinstitut. Har en virksomhed for lille en egenkapital til at få et lån i banken, kan vi
yde et Ansvarligt lån, der styrker virksomhedens soliditet.

Fælles for vores lån og kautioner er, at de letter adgangen til finansiering fra bank eller
finansieringsinstitut. De fungerer som supplement til virksomhedens øvrige finansiering og
indgår altid i en samlet finansieringsløsning. 

Vækstfonden tager en større risiko end banken, da vores lån som udgangspunkt står bag ved
den finansiering, virksomheden får fra banken. Vi tager kort sagt den risiko, banken ikke vil
tage. Det betyder også, at renten på et lån fra Vækstfonden er højere end den rente, som
virksomheden betaler på sin finansiering i banken eller et andet finansieringsinstitut. 

Virksomhederne får både adgang til finansiering, de ellers ikke ville have fået, og en strategisk
finansieringspartner. Banken får stærkere og mere tilfredse kunder og mulighed for større
engagementer i porteføljen.

AKTIVITET I 2013
Med kreditpakken i slutningen af 2012 fik Vækstfonden mulighed for at optage lån for 5,5 mia.
kr. til at udstede Vækstlån til virksomheder. Samtidig fik vi et særligt mandat til at yde lån for
350 mio. kr. til grønne investeringer. Med de nye lånetyper blev vores kautionsordning også
ændret. 2013 blev derfor et år, hvor vi brugte mange kræfter på at formidle nogle helt nye
produkter og opbygge et nyt forretningsområde i organisationen, der kan håndtere den nye
udlånsforretning. Det betyder også, at vi i begyndelsen af 2014 kunne åbne et nyt kontor i
Randers med syv medarbejdere.

OPBYGNING AF MOMENTUM
En større markedsføringskampagne, erhvervsorganisationer, banker og andre
samarbejdspartnere har været med til at udbrede kendskabet til de nye produkter blandt
medarbejdere i banker, hos revisorer, advokater, andre rådgivere samt blandt små og
mellemstore virksomheder. I slutningen af 2013 kunne vi derfor konstatere en stor interesse og
mange henvendelser fra virksomheder i målgruppen for vores Vækstlån. I 2013 brugte vi
desuden mange ressourcer på at etablere processer, integrere it-systemer, afholde
informationsmøder rundtomkring i landet og ansætte nye medarbejdere. Det var en
forudsætning for, at vi kunne få de nye lån og kautioner ud til virksomhederne. 

VÆKSTKAUTION EN SUCCES
Bankerne tog godt imod den nye Vækstkautionsordning. Vækstkaution dækker finansiering på

 

 
 
ÅRETS RESULTAT

I 2013 fik i alt 335 virksomheder
en kaution under den nye
Vækstkautionsordning for et
samlet kautionsbeløb på 376,4
mio. kr. Desuden modtog 84
virksomheder kautioner for et
samlet beløb på 293,7 mio. kr.
baseret på ansøgninger modtaget
før nedlukningen af den gamle
Vækstkautionsordning.   

Vi udstedte lån for 251,4 mio. kr.
til 62 virksomheder. Samlet set
påvirker VF Lån og kautioner
årets resultat positivt med 106,2
mio. kr. før
administrationsomkostninger
mod 36,0 mio. kr. i 2012. 

LÆS MERE
> Lån og kautioner på vf.dk

 > Nøgletal for årets investeringer
fordelt på brancher og regioner
på vf.dk

 

http://vf.dk/det-hjaelper-vi-med.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/laan-og-kautioner.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/laan-og-kautioner.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/laan-og-kautioner.aspx
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op til 2 mio. kr. og fungerer som en selvforvaltningsløsning, hvor bankerne indberetter alle
oplysninger og søger om kaution online. Bankerne stiller selv finansieringen til rådighed. Det er
fleksibelt for både bank og virksomhed og er blevet taget godt imod. Mere end 300
virksomheder har benyttet ordningen i 2013.

VÆKSTLÅN TIL IVÆRKSÆTTERE
I december 2013 indgik regeringen en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om en ny ordning, der giver Vækstfonden mulighed for at udstede lån for op mod
350 mio. kr. om året frem til og med 2017 til iværksættere med et lånebehov på mere end 2
mio. kr. Vækstlån til iværksættere er målrettet iværksættere og unge virksomheder med et
relativt stort finansieringsbehov, som har opnået et kundegrundlag, men hvor den svære
adgang til finansiering hæmmer deres udvikling.

LANCERING AF MIKROLÅN
I midten af december 2013 fik vi forbedrede muligheder for at yde Vækstkaution for mikrolån.
Det betyder, at små danske virksomheder med op til 10 ansatte har fået bedre adgang til lån i
banker på op til 185.000 kr. Virksomhederne låner pengene i banken, som med kautionen får
en garanti for tab fra Vækstfonden. Midlerne til ordningen kommer fra den danske stat og Den
Europæiske Investeringsfond (EIF).

DE FØRSTE LÅN
Det første Vækstlån gik til Plast Team, der producerer opbevaringsbokse, madkasser,
vasketøjskurve, bestik, rengøringsspande og meget mere i plast. HeSaLight, der udvikler og
sælger artikler til LED-belysning over det meste af verden, var den første virksomhed, der fik et
Vækstlån til grønne investeringer. Og vores første Vækstlån til iværksættere gik til det
nystiftede it-selskab Aporta Digital, der udvikler og leverer underholdnings- og
kommunikationsløsninger på en stabil internetforbindelse til glæde for rejsende i taxi, tog,
busser og fly. 

http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje/vaekstlaan/plast-team.aspx
http://vf.dk/om-vaekstfonden/portefolje/vaekstlaan/hesalight.aspx


Vækstfonden / Årsrapport 2013 Side 25

INVESTERINGER I FONDE

Gode exitter, men negativt
resultat

Vækstfondens afdeling VF Fonde investerer i fonde, som investerer i unoterede små og
mellemstore virksomheder. Vi investerer primært i venturefonde, der investerer i
opstartsvirksomheder med stort vækstpotentiale. De fonde, vi investerer i, bliver forvaltet af
professionelle forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i.
Når vi investerer i en fond, bliver der samtidig tilført private midler.

Ved udgangen af 2013 havde Vækstfonden givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb
på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,8 mia. kr. er investeret pr. 31. december 2013. Fondenes porteføljer
bestod ultimo 2013 af i alt 162 virksomheder.

Desuden har vi givet kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital, en fund-of-funds, der
blev etableret i 2011. Dansk Vækstkapital har en selvstændig bestyrelse, som fastlægger
investeringspolitikken og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i på baggrund
af indstillinger fra Vækstfonden, der fungerer som sekretariat. Ved udgangen af 2013 har
Dansk Vækstkapital givet tilsagn til 11 fonde for et samlet beløb på 2,6 mia. kr., hvoraf 0,5
mia. pr. 31. december 2013 er investeret i 52 virksomheder. Dansk Vækstkapital og
Vækstfonden har i fire tilfælde investeret i de samme fonde, alle venturefonde.

Ved udgangen af 2013 udgjorde vores samlede investeringer i fonde 54 pct. af
balancesummen og dermed hovedparten af Vækstfondens aktiver.

AKTIVITET I 2013

Vækstfonden har via ejerandelen i Dansk Vækstkapital været medinvestor i to nye fonde,●

small og mid cap-fondene Erhvervsinvest III og FSN Capital IV.
De fonde, vi har investeret i, har samlet foretaget 20 nyinvesteringer i virksomheder for et●

samlet beløb på 40,1 mio. kr. og 64 opfølgningsinvesteringer for et samlet beløb på 267,4
mio. kr.

NYHEDER FRA PORTEFØLJEN
2013 var et år med flere gode nyheder fra fondene og virksomhederne i deres porteføljer.

Erhvervsinvest fik realiseret deres første fond med et årligt afkast (IRR) på 27,5 pct. og en●

tilbagebetaling på 2,9 gange den investerede kapital.

Det danske it-selskab Asetek, der bl.a. har venturefondene Sunstone Technology Ventures og●

Northzone blandt ejerne, blev introduceret på Oslo Børs.

 

 
ÅRETS RESULTAT

Resultat af kapitalandele i fonde
udgjorde i 2013 et underskud på
82,9 mio. kr. (-5,2 mio. kr. i
2012), svarende til et negativt
afkast på 3,6 pct. af den bogførte
værdi af kapitalandele i fonde
primo 2013. Eksklusive
resultatpåvirkningen fra Dansk
Vækstkapital udgjorde resultatet
et underskud på 48,9 mio. kr. i
2013 (2012: 22,9 mio. kr.).

Tilbageløb fra fonde har udviklet
sig positivt fra 218,6 mio. kr. i
2012 til 393,5 mio. kr. i 2013.

Værdien af kapitalandele i fonde,
netto, udgjorde 31. december
2013 2.485,9 mio. kr. (2.295,7
mio. kr. i 2012), svarende til 54
pct. af Vækstfondens samlede
balancesum.

 LÆS MERE

> Nøgletal for investeringer i
2013 samt fordeling på brancher
på vf.dk

http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/investeringer.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/investeringer.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/investeringer.aspx
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Den danske softwareproducent Napatech, der bl.a. har venturefondene Northzone og SEED●

Capital blandt ejerne, blev introduceret på Oslo Børs.

En anden børsnoteret biotekvirksomhed, Zealand Pharma, har i 2013 oplevet en faldende●

børskurs, hvilket påvirker resultatet negativt med 52 mio. kr. Kursen på Zealand Pharma er
dog steget betydeligt i begyndelsen af 2014 i forlængelse af offentliggørelsen af, at der under
selskabets licensaftale med Sanofi er opnået en milepæl som led i forberedelserne til at
starte fase III-udviklingen af kombinationsproduktet LixiLan.

INDVIRKNING PÅ ÅRETS RESULTAT
To af de selskaber i fondenes portefølje, der har vist størst værditilvækst, er den børsnoterede
biotekvirksomhed Evolva og it-virksomheden Asetek, som blev børsnoteret i årets løb. De to
selskaber bidrager tilsammen med opskrivninger på 109 mio. kr. Enkelte selskaber i fondenes
porteføljer har oplevet teknologiske, markedsmæssige og andre vanskeligheder. Derfor har
fondene nedskrevet selskabernes værdi.

EXITTER
Fondene i vores portefølje har i 2013 bl.a. stået bag seks exitter:

IPtronics, en dansk chipproducent fra porteføljen i Sunstone Technology Ventures blev købt af●

israelske Mellanox for en pris på 47,5 mio. dollars. Virksomheden har bl.a. udviklet en
teknologi, der kan optimere computersystemer ved at omdanne elektriske datasignaler til
lyssignaler.

Zymenex, et dansk biotekselskab fra porteføljen i Sunstone Life Science Ventures, blev solgt●

til den italienske medicinalkoncern Chiesi Group. Zymenex udvikler lægemidler til patienter
med sjældne genetiske sygdomme.

Haslev Møbelsnedkeri, en dansk møbelproducent fra porteføljen i Erhvervsinvest, blev solgt til●

en virksomhed, der gennem mere end 60 år har produceret kvalitetsmøbler i massivt træ.

Krøger, en dansk producent af fugepistoler fra porteføljen i Erhvervsinvest, blev solgt til den●

schweiziske koncern Sulzer. Krøger har udviklet et stort sortiment af forskellige typer
fugepistoler i høj kvalitet.

Ellegaard, en dansk udbyder af et produktionssystem til formering af planter fra porteføljen i●

Erhvervsinvest, blev solgt til den danske kapitalfond Capidea. Ellegaard sælger et
bæredygtigt formeringssystem til at masseproducere planter og afgrøder til gartnerier,
landbrug og skovbrug verden over.

Trunk Images sælger rettigheder til billeder fra et bredt udsnit af verdens bedste fotografer●

via et elektronisk og eksklusivt billedarkiv. Selskabet lå i porteføljen i venturefonden
Sunstone Technology Ventures fund I. 
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INVESTERINGER I VIRKSOMHEDER

Betydelig værdiudvikling

Vækstfondens afdeling VF Venture investerer i unge innovative virksomheder med stort
internationalt vækstpotentiale. Virksomhederne kan komme fra alle brancher og beskæftiger
sig med ny teknologi eller nye måder at opfylde markedsbehov på. 

Siden 2001 har vi investeret i 151 virksomheder. Den aktuelle porteføljer tæller 39
virksomheder, og en stor del af de virksomheder, vi investerer i, kommer fra
innovationsmiljøerne. 

AKTIVITET I 2013
I 2013 har vi investeret i seks nye spændende virksomheder. Fire af dem kommer fra
innovationsmiljøerne, og i tre af tilfældene har vi investeret, samtidig med at
innovationsmiljøet har investeret første gang.

INDVIRKNING PÅ ÅRETS RESULTAT
I årets løb har vi oplevet store op- og nedskrivninger blandt selskaberne i VF Ventures
portefølje. Resultatet i år viser samlet set et overskud på 49 mio. kr. Det skyldes opskrivninger
i en række af vores porteføljeselskaber, hvor bl.a. ipvision, Muuto, Universal Robots og SwipBox
har haft et rigtig godt 2013. Flere af selskaberne her er også med til at sikre en gennemsnitlig
omsætningsvækst i porteføljen på 36 pct.  

Desværre har vi ligesom sidste år haft udfordringer i vores cleantechportefølje, hvor vi bl.a. har
set to konkurser. I 2013 udvidede vi vores cleantechportefølje med en investering i selskabet
Energy Cool.

NYINVESTERINGER I 2013

Blueprinter har udviklet 3D-printeren af samme navn, der kan printe tredimensionelle●

plastikmodeller ud af fint pulver. Modellerne kan fx bruges af arkitekter eller virksomheder,
der designer og udvikler fysiske produkter.

Energy Cool har udviklet den mest energibesparende løsning inden for køling af server- og●

teknikrum på markedet. Energy Cool leverer brugertilpassede enkeltdele, delsystemer eller
komplette løsninger, der reducerer energiforbruget og gør en indsats for miljøet.

Blackwood Seven har udviklet en automatiseret medieallokeringsplatform, hvorfra●

annoncører med udgangspunkt i effektdata kan planlægge og eksekvere mediekampagner
på tværs af medier. 

Nanovi har udviklet en speciel gel, der kan ses på røntgenbilleder, og som kan sprøjtes ind i●

fx en kræftsvulst, så strålekanonen kan sigte direkte på kræftvævet. Selskabets teknologi

 

 
 

ÅRETS RESULTAT 

Vækstfondens samlede
investeringer i virksomheder
resulterede i 2013 i et overskud
før administrationsomkostninger
på 49,3 mio. kr. imod et
underskud på 22,6 mio. kr. i
2012.

De samlede opskrivninger
udgjorde 153,5 mio. kr. og
nedskrivningerne 110,6 mio. kr.
Det svarer til henholdsvis 40,6
pct og 29,2 pct af den bogførte
værdi af egenkapitalindskud til
porteføljevirksomhederne primo
2013. 

Bogført værdi af de samlede
investeringer i form af både
egenkapitalindskud og udlån til
porteføljeselskaber udgjorde 31.
december 2013 549,2 mio. kr.
imod 439,4 mio. kr. i 2012. 

LÆS MERE

> VF Venture på vf.dk
> Nøgletal for investeringer i
2013 samt fordeling på brancher
på vf.dk

http://www.blueprinter.dk
http://www.energy-cool.com/home/
http://www.blackwoodseven.com/
http://www.nanovi.dk/
http://vf.dk/saadan-goer-vi/venturekapital.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/investeringer.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/investeringer.aspx
http://vf.dk/nyheder-og-analyser/aktuelle-tal/investeringer.aspx
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forbedrer nøjagtigheden af strålebehandling til kræftpatienter.

Deskwolf hjælper små og mellemstore virksomheder med at bruge Facebook som●

marketingredskab. Selskabet har udviklet en brugervenlig platform, som gør det nemt for en
mindre virksomhed at få en professionel og effektiv facebookløsning.

Teesuvac udvikler en ny og mere effektiv biopsipistol, der gør det lettere og hurtigere for●

hospitalspersonale at tage præcise vævsprøver i bryster og prostata, når de undersøger
patienter for kræft.

http://deskwolf.com/
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Politik for samfundsansvar
 

I Vækstfonden udviser vi samfundsansvar både internt og i forhold til vores omgivelser. Vi
tager udgangspunkt i, at vi har et samfundsansvar både som virksomhed og som investor.
Vores holdning til samfundsansvar bygger på principperne i FN's Global Compact, der
integrerer hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi
har endvidere tilsluttet os FN's principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), da vores rolle
som finansieringspartner er der, hvor vi har den største berøringsflade med omverdenen.
Derigennem forpligter vi os til årligt at rapportere om efterlevelsen af disse principper. 

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

Da vi er en relativt lille organisation, består vores mulighed for at påvirke omverdenen i en
samfundsansvarlig retning først og fremmest i at inddrage CSR-forhold i vores vurdering af og
samarbejde med de mange virksomheder og fonde, som vi medfinansierer. 

VÆKSTFONDEN SOM INVESTOR
Fokus for Vækstfondens finansieringsaktiviteter er små og mellemstore virksomheder i
Danmark. Da fondene og virksomhederne i vores porteføljer er vidt forskellige, fokuserer vi på
indsatsområder, der er relevante i hvert enkelt tilfælde, og ikke på et fast sæt af regler. Vores
tilgang til samfundsansvar som investor er baseret på dialog, oplysning og samarbejde.

Konkret gør vi følgende:

Vi inddrager spørgsmål om samfundsansvar i de undersøgelser, som går forud for beslutning●

om at stille medfinansiering til rådighed.
Vi stiller krav om, at fonde og virksomheder, vi medfinansierer, forholder sig til etik og miljø i●

deres rapportering til os.
I virksomheder, hvor Vækstfondens medarbejdere er med i bestyrelsen, indgår det i●

forretningsordenen for virksomhedernes bestyrelser, at samfundsansvar drøftes mindst en
gang årligt på øverste ledelsesniveau.

Det er vigtigt for Vækstfonden, at virksomhederne lever op til deres samfundsansvar. Gør de
ikke det, går vi i dialog med virksomhederne med det formål at få dem til at rette op på
forholdene.

VÆKSTFONDEN SOM VIRKSOMHED
Vækstfonden som virksomhed har fire indsatsområder vedrørende samfundsansvar. 

1. ANTIKORRUPTION
I Vækstfonden lægger vi stor vægt på at sikre, at der ikke opstår tvivl om vores uafhængighed

 
LÆS MERE
 
Om Vækstfondens politik for
samfundsansvar og vores UNPRI-
rapportering: 

> vf.dk/om-
vaekstfonden/aarsrapport.aspx

 

 

 

http://vf.dk/om-vaekstfonden/aarsrapport.aspx
http://vf.dk/om-vaekstfonden/aarsrapport.aspx
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i forhold til de opgaver, vi løser. Vi har derfor fastlagt en række retningslinjer, der skal
minimere risikoen for, at man kan så tvivl om vores medarbejderes uafhængighed.

Retningslinjerne omfatter modtagelse af gaver og lignende fra samarbejdspartnere og kunder,
deltagelse i faglige arrangementer og netværksaktiviteter samt medejerskab og deltagelse i
bestyrelsen for virksomheder, som Vækstfonden medfinansierer. Retningslinjerne
kommunikeres løbende til vores medarbejdere - herunder i forbindelse med
ansættelsesprocesser - og fungerer i dagligdagen som fælles standard for hensigtsmæssig og
forsvarlig adfærd.

2. MEDARBEJDERE
Vækstfonden er en videnbaseret virksomhed, og medarbejderne er derfor vores vigtigste aktiv.
Det er vores opfattelse, at en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever at have ansvar og
indflydelse og løbende udvikler deres kompetencer, er det bedste grundlag for langsigtet
jobtilfredshed og dermed den bedste forebyggelse af nedslidning og jobrelateret stress. I
hverdagen lægger vi derfor stor vægt på dialog og information. I 2013 har vi haft særligt fokus
på trivsel og ledelsesudvikling. Vi foretager årligt en måling af alle medarbejderes tilfredshed,
engagement, ansvarlighed og kendskab til målsætninger og forpligtelser. I 2014 arbejdes der
med fortsat ledelses- og organisationsudvikling.

Vækstfonden har som virksomhed fokus på lige muligheder og en kønsmæssigt balanceret
sammensætning af medarbejderstaben. I Vækstfondens bestyrelse er der 4 mænd og 2
kvinder. Ifølge lov om Vækstfonden er Vækstfondens bestyrelse udpeget af erhvervs- og
vækstministeren.

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

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

MÅL FOR SAMFUNDSANSVAR 
I de kommende år vil Vækstfonden komme i endnu tættere kontakt med et større antal
virksomheder end hidtil i forbindelse med vores låneprodukter, som vi indførte i 2013. Dette
arbejde fortsætter i 2014. I 2014 vil vi derfor fortsat have fokus på forankring og italesættelse
af ansvarlig forretningsadfærd for netop denne gruppe virksomheder. Alle virksomheder, der
opnår medfinansiering, tiltræder en erklæring om samfundsansvar, der flugter med vores egen
politik for samfundsansvar. 

Vækstfonden overvejer, hvordan der på et praktisk og relevant grundlag løbende kan skabes
positiv opmærksomhed omkring samfundsansvar både blandt medarbejderne og
virksomhederne. Formålet er at bidrage til, at samfundsansvar bliver indarbejdet i
vækstvirksomhedernes beslutningsstrukturer og risikostyring fra et tidligt tidspunkt.
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Risikostyring og videnressourcer
 
Vækstfondens aktiviteter er påvirket af en række risici, som kan få betydelige konsekvenser for
fondens årsregnskab og mulighederne for at fortsætte aktiviteterne. Vækstfonden arbejder
derfor fortløbende på at vurdere disse risici med henblik på at etablere en passende
risikoforebyggelse.

Vi etablerede i 2012 en risikokomité, som har til opgave at have opmærksomhed på
tværgående risikoproblemstillinger samt sikre en struktureret og relevant risikorapportering til
bestyrelse og ledelse. Risikokomiteen følger løbende op på risici, handlingsplaner og
opfølgning herpå. Risikokomiteen udarbejder en årlig rapportering til bestyrelsen.

Introduktionen af og stigende efterspørgsel i 2013 på de nye låneprodukter (omfattende
Ansvarlige lån og Vækstlån) har betydelig indflydelse på risikobilledet. Indgangen af
låneansøgninger har været stigende over året og forudses også at være stigende i 2014. For at
reducere kreditrisikoen i forbindelse med de nye låneprodukter, herunder imødegå øgede krav
til kvaliteten i kreditgivningen, har Vækstfonden bl.a. etableret en intern kreditfunktion og
implementeret et banksystem til processtyring og porteføljehåndtering af låneengagementer.
Det vurderes, at den operationelle og forretningsmæssige risiko er øget. For at reducere denne
risiko er der implementeret en række tiltag, herunder fast tilknytning af HR-ledelseskonsulent,
styrkelse af it-supportfunktionen og elektronisk dokumenthåndtering.

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

Likviditetsrisiko (adgangen til likviditet i et omfang, der er tilstrækkeligt til at opfylde tilsagn●

og målsætninger)
Markedsrisiko (udvikling i markedet for handel med virksomheder, den generelle økonomi,●

renter og valuta)
Kreditrisiko i forbindelse med udstedelse af lån og garantier (tilbagebetalingsevne og -vilje●

hos de virksomheder, Vækstfonden medfinansierer) samt den aktive kautionsportefølje under
den gamle ordning
Operationelle risici (de processer, medarbejdere og systemer, der bærer driften)●

Forretningsrisici (strategisk placering i markedet, investeringsfokus, image/omdømme).●

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

Forvaltning af aktiver●

Administrative systemer og it●

Juridiske risici●

Interessenthåndtering●

Organisation og medarbejdernes kompetencer.●

Vi har i det følgende skitseret den risikoforebyggelse, Vækstfonden udøver. For de finansielle
risicis vedkommende henvises endvidere til note 26.

LIKVIDITETSRISIKO
Vækstfonden har betydelige finansielle forpligtelser i relation til investeringstilsagn over for
fonde og porteføljeselskaber samt eventuelle fremtidige tab på aktive kautioner.
Forpligtelserne skal indfries inden for en tidshorisont på ti år, men hovedparten af tilsagnene
forventes at forfalde inden for de kommende fem år.

Omfanget af de omtalte forpligtelser overstiger frem til 2014 de samlede likvide beholdninger
inklusive værdipapirer, hvorefter de forventede pengestrømme medfører en stigning i
likviditeten, således at overforpligtelsen forventes at bortfalde i 2015. Dog påhviler der til
stadighed en risiko for, at provenuet fra realiseringen af eksisterende investeringer i
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porteføljevirksomheder og fonde ikke er tilstrækkeligt til at dække afgivne forpligtelser.
Endvidere omfatter likviditetsrisiko muligheden for, at tabene på indgåede kautioner overstiger
hensættelserne indregnet i de finansielle forpligtelser.

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 likviditetsreserve.

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 finansieres via langfristet lånoptagelse hos de
pensions- og forsikringsselskaber, som er medejere af Dansk Vækstkapital. Lånene
tilbagebetales i takt med de løbende realiseringer fra Dansk Vækstkapital, og den endelige
tilbagebetaling skal senest finde sted i 2027. På den baggrund forventer vi ikke, at
investeringen i Dansk Vækstkapital får likviditetsmæssig betydning for Vækstfonden i de
kommende 10-12 år.

Aktivitetsniveauet på udlånsområdet er steget betydeligt. Vi forventer at foretage
låneudbetalinger i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. i 2014. Aktiviteten er fuldt lånefinansieret og
vil derfor isoleret set ikke påvirke likviditeten.

MARKEDSRISIKO, INVESTERINGER
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 samt udstedelse af
kautionstilsagn.

Værdien af vores investeringer er påvirket af de økonomiske konjunkturer. Vækstfonden har
kun ringe mulighed for at forebygge disse makroøkonomiske risici. Den mest markante
markedsrisiko, som påvirker Vækstfonden, er en markant stigning i den korte rente på
pengeinstitutternes udlån til SMV-segmentet, markedet for virksomhedshandler og det
generelle klima for handel med børsnoterede aktier.

Vækstfondens portefølje omfatter fire børsnoterede selskaber, hvis værdi tilsammen udgør ca.
320 mio. kr. ultimo 2013. Variationer i børskursen på disse aktier, der kan være betydelige,
påvirker Vækstfondens resultat.

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

Risikostyringen fokuserer på at sikre, at investeringsprocesserne indeholder en
hensigtsmæssig struktur for undersøgelse af og beslutning om medfinansiering, at processen
for indgåelse af investeringsaftaler følger fastlagte forløb og forhandles ud fra fastlagte
standarder, og at Vækstfonden - afhængig af investeringens karakter - følger
porteføljeselskaberne på relevant måde efter foretagelse af investeringen.

MARKEDSRISIKO, VALUTA
Vækstfondens aktiviteter er rettet mod danske virksomheder, og finansieringstransaktioner
gennemføres i al væsentlighed i danske kroner. Vi er derfor kun i begrænset omfang
eksponeret for valutakursudsving, også selvom Vækstfonden, primært via vores investeringer i
fonde, har ejerandele i udenlandske virksomheder, hvor værdien er påvirket af
valutakursudsving.
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Vi foretager derfor ikke valutakurssikring af vores investeringer.

KREDITRISIKO, UDLÅNSAKTIVITETER
Vækstfonden har en stigende kreditrisiko, i forbindelse med at udlånsporteføljen forøges.
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. Derfor bliver
hvert udlån bevilget efter et dobbeltsikringsprincip, og alle virksomheder bliver besøgt af
minimum to kundechefer. I kreditvurderingen indgår en ratingmodel, hvor både finansielle
nøgletal, ledelses- og markedsforhold indgår. Der foreligger reviderede kreditpolitikker, som
løbende er blevet godkendt af Vækstfondens bestyrelse.

I forbindelse med væksten i porteføljen af lån og Vækstgarantier er der konstateret et behov
for opbygning af en funktion med fokus på sikring af kvaliteten i porteføljen. I 2013 blev det
derfor besluttet at etablere en kreditfunktion. I slutningen af 2013 blev første skridt taget ved
ansættelse af en kreditchef. Kreditfunktionen skal bidrage til, at risikoen for tab på porteføljen
begrænses mest muligt, hvorfor der også forventes tilført kreditfunktionen yderligere
ressourcer i 2014. Kreditfunktionen vil fremover bidrage med input til eksisterende
ledelsesrapportering, kreditovervågning og porteføljeanalyse.

Kreditchefen 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 de gældende
kreditpolitikker, inddrages kreditchefen i bevillingen. Kreditvurderingen tager generelt afsæt i
evnen og viljen til at kunne forrente og tilbagebetale den optagne gæld. For at sikre dette
lægges generelt vægt på personlig hæftelse fra virksomhedsejer.

Det er forventningen, at 2014 i risikomæssig sammenhæng fortsat vil blive domineret af
Vækstfondens låneprodukter. Risikostyringsaktiviteterne i 2014 vil derfor også have særligt
fokus på dette område.

KREDITRISIKO, KAUTIONSAKTIVITETER
Yderligere har Vækstfonden kreditrisikoen i form af risikoen 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 Erhvervs- og Vækstministeriet
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 bankerne selv,
og risikoen for, at de realiserede tab overstiger tabsrefusionen fra staten, påhviler ligeledes
banken.

Den samlede aktive kautionsportefølje under den gamle ordning udgør før hensættelse til tab
ultimo 2013 1.981,1 mio. kr. Da kautionerne har en løbetid på op til 10 år, vil Vækstfonden, på
trods af at ordningen er under udfasning, fortsat have en betydelig kreditrisiko på porteføljen i
de kommende år. Kreditrisikoen på dette produkt vil falde, i takt med at porteføljen
nedbringes.

Udstedelsen af kautioner skete ud fra en effektiv proces for kreditvurdering, som bl.a. indebar,
at kautioner blev bevilget efter et dobbeltsikringsprincip, og at alle virksomheder blev besøgt
af to kautionschefer, som deltog i kreditvurderingen. Vækstfondens kreditkomité har været
involveret i alle bevillinger, hvor eksponeringen i den enkelte virksomhed oversteg 8 mio. kr.
Desuden har kreditkomitéen haft til opgave at overvåge den løbende tilgang af
kautionsansøgninger samt at overvåge den samlede kreditrisiko.

Kautioner over for de primære erhverv udgjorde pr. 31. december 2013 33  pct. af den
samlede kautionsportefølje. I forbindelse med Vækstfondens kautionsstillelse til sektoren
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stillede vi altid krav om, at driften i landbruget var sammenhængende, og at egenkapitalen er
stærk nok til at klare en tilpasning af de bogførte jordpriser til de niveauer, som er fastlagt af
Finanstilsynet. Endvidere stillede vi krav om nedlukning af spekulative låneforretninger i
udenlandsk valuta samt om delvis renteafdækning af realkredit- og banklån. Der har fortsat
været meget få tab på denne del af porteføljen.

VF Lån og kautioner følger systematisk op på alle nødlidende og tabsgivende engagementer
for i hver enkelt sag at kunne vurdere det forventede omfang af ressourceforbrug til at forfølge
krav sat i forhold til forventet økonomisk resultat heraf.

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 (herunder cash
calls fra fonde) følger fastlagte procedurer, som bl.a. omfatter indhentning af nødvendige
godkendelser.

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

Vækstfonden har etableret en robust og velfungerende it-infrastruktur med henblik på at
imødegå disse risici. Bl.a. er der etableret backup- og failoversystemer, der sikrer, at
forretningskritiske systemer kan retableres hurtigt.

JURIDISKE RISICI
Vækstfondens juridiske risici kan opdeles i to kategorier:

Manglende overholdelse af lovgivning (fx manglende overholdelse af statsstøtteregler,●

rammer fastsat i lov om Vækstfonden og bevillingsregler)
Indgåelse af uhensigtsmæssige kontrakter og investeringsaftaler med tab til følge.●

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

INTERESSENTER
Vækstfonden er en organisation, der 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 komme i dialog med og forstå Vækstfondens interessenter. Således har vi bl.a.
i de sidste år holdt to møder i et høringsforum, hvor en række erhvervs- og
interesseorganisationer samt repræsentanter for de fem regioner var inviteret til at deltage.

ORGANISATION OG VIDENSRESSOURCER
Vækstfonden er en vidensvirksomhed, hvor medarbejdernes kompetencer, erfaringer og
engagement er af væsentlig betydning for de resultater, der skabes. Risiciene, der vedrører
organisationen, rammer alle dele af Vækstfondens virksomhed og angår generelt kvaliteten af
de beslutninger, der træffes, og de skøn, der udøves. Vækstfonden har bl.a. en mangeårig
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erfaring inden for ventureinvesteringer og virksomhedsfinansiering i Danmark. Det tilstræbes
at opbygge investerings- og finansieringsprocesser, som bygger på denne erfaring. En
væsentlig del af denne viden befinder sig hos vores medarbejdere. Derfor arbejder vi generelt
på at tiltrække, ansætte og fastholde de medarbejdere, der har de nødvendige kompetencer,
erfaringer, værdier og det fornødne engagement.

Vækstfonden har i forbindelse med den høje aktivitet og ændringer af produktpaletten ansat
en række nye medarbejdere. Desuden blev der primo 2014 åbnet for yderligere en lokation,
således at Vækstfonden nu opererer ud fra tre lokationer (Hellerup, Vojens og Randers). Der er
igangsat flere initiativer til at sikre vidensdeling og integration af de nye medarbejdere.
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Regnskabsberetning

2013 blev året for introduktion af Vækstlån, mens Ansvarlige lån blev introduceret i sidste
halvdel af 2012. I opstartsåret med lån blev der udbetalt lån til 62 virksomheder for samlet 251
mio. kr. Den resultatmæssige effekt af låneporteføljen har i 2013 udgjort 7,4 mio. kr. (2012: 0,3
mio. kr.).

Resultatmæssigt har 2013 været præget af en negativ udvikling på i porteføljevirksomheder i
fonde, som Vækstfonden har investeret via afdelingen VF Fonde. Der har således været
nedskrivninger på 406 mio. kr. i 67 selskaber.

Dette er delvis opvejet af en meget positiv udvikling i tre porteføljevirksomheder i VF Venture,
hvor vi har foretaget opskrivninger på mere end 20 mio. kr. pr. virksomhed (SwipBox, Universal
Robots og Muuto).

Årets resultat udgør 8,2 mio. kr. Heraf udgør resultatpåvirkningen fra Vækstfondens
investering i Dansk Vækstkapital -34,0 mio. kr. 

2013 har endvidere været præget af lukning af Vækstkautionsordningen. Ultimo 2012 udgjorde
kautionsporteføljen mere end 2,0 mia. kr. Aktive kautionsforpligtelser er faldet med 70,1 mio.
kr. fra 2.051,2 primo til 1.981,1 mio. kr. ultimo 2013. Antallet af kautioner er i samme periode
faldet med 25 fra 1.170 til 1.145. Realiserede tab på kautioner givet til primære erhverv har
været præget af de positive konjunkturer og fordelagtige bytteforhold i landbruget, hvilket har
medført et ændret skøn af hensættelsen til tab på disse erhverv med en indtægt på 69,3 mio.
kr. til følge.

Med et aktivitetsniveau i form af 84 virksomheder, som i 2013 har indgået Vækstkautioner for
294 mio. kr., er vi meget under 2012-niveauet, hvor 301 virksomheder indgik Vækstkaution for
845 mio. kr. Vækstkautioner, der er indgået i 2013, har alle været ansøgt inden lukningen af
ordningen ved udgangen af 2012.

Det faldende aktivitetsniveau i ovennævnte kautionsordning er opvejet af kautioner givet via
den nye ordning. Her fik ikke mindre end 335 virksomheder kautioner for 376 mio. kr. i 2013.

I det følgende kommenteres hovedposterne i resultatopgørelse og balance.

AFKAST AF OBLIGATIONER M.V.
Afkast af obligationer m.v. omfatter afkast af vores obligationsbeholdning samt forrentning af
bankkonti, herunder også renteomkostninger ved repobelåning af vores obligationsportefølje
og lån til investeringer i Dansk Vækstkapital. Afkastet udgjorde 4,2 mio. kr. imod 16,0 mio. kr. i
2012. Reduktionen kan henføres til, at der i 2013 bl.a. er tilskrevet renter på de etablerede lån
hos pensionskasser til investeringen i Dansk Vækstkapital, og obligationsbeholdningen er
omlagt til udelukkende at indeholde variabelt forrentede obligationer.

RESULTAT FRA KAPITALANDELE I FONDE
Resultat af kapitalandele i fonde udgjorde i 2013 et underskud på 82,9 mio. kr. (2012: -5,2 mio.
kr.) svarende til et negativt afkast på 3,6 pct. af den bogførte værdi af kapitalandele i fonde
primo 2013. Eksklusive resultatpåvirkningen fra Dansk Vækstkapital udgjorde resultatet et
underskud på 48,9 mio. kr. i 2013 (2012: 22,9 mio. kr.).

Som omtalt i indledningen har 2013 været præget af nedskrivninger af mange virksomheder i
VF Fonde, men også flere betydelige opskrivninger, hvor investeringer i Evolva, Forward
Pharma, Prezi, SwipBox og Trustpilot alene bidrager med opskrivninger på mere end 280 mio.
kr.

Værdien af kapitalandele i fonde, netto, udgjorde 31. december 2013 2.485,9 mio. kr. (pr. 31.
december 2012: 2.295,7 mio. kr.) svarende til 54 pct. af Vækstfondens samlede balancesum
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og 91 pct. af egenkapitalen.

Der er i 2013 udbetalt 666,7 mio. kr. til fonde, hvilket er en markant stigning fra 2012, hvor
udbetalinger til fonde udgjorde 322,4 mio. kr. En meget væsentlig del af denne stigning
skyldes Dansk Vækstkapital, som fik udbetalt 359,0 mio. kr., og udbetalingen til de øvrige
fonde er dermed på niveau med 2012.

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 2013 foretaget
i alt 20 nyinvesteringer i danske og udenlandske virksomheder (2012: 25 nyinvesteringer), og
den samlede aktive virksomhedsportefølje består ultimo 2013 af 162 virksomheder (ultimo
2012: knap 180 virksomheder).

Tilbageløb fra fonde har udviklet sig positivt med 174,9 mio. kr. fra 218,6 mio. kr. i 2012 til
393,5 mio. kr. i 2013. Heraf kan en væsentlig del henføres til tilbageløb i forbindelse med salg
af Zymenex og Trunk Images, begge fra Sunstone Capitals portefølje.

RESULTAT FRA EGENKAPITALINDSKUD OG UDLÅN
Vækstfondens samlede direkte investeringer i virksomheder i form af egenkapitalindskud og
lån realiserede i 2013 et overskud på 49,3 mio. kr. mod et underskud på 22,6 mio. kr. i 2012.

2013 har været præget af mange betydelige værdireguleringer af virksomhederne i VF
Ventures portefølje. Det fremgår af note 2, at de samlede opskrivninger i 2013 udgjorde 153,5
mio. kr., og nedskrivningerne udgjorde 110,6 mio. kr., hvilket udgør henholdsvis 41 pct. og -29
pct. af den bogførte værdi af egenkapitalindskud til porteføljevirksomheder primo 2013.
Hovedparten af opskrivningerne kan henføres til de tre virksomheder, Universal Robots, Muuto
og SwipBox, som omtalt i indledningen.

Investeringer i form af både egenkapitalindskud og lån udgjorde i alt 83,3 mio. kr. (2012: 97,6
mio. kr.). Der er foretaget investeringer i 20 virksomheder (2012: 30 virksomheder), hvoraf 6
er nyinvesteringer (2012: 6 nyinvesteringer). Den samlede portefølje består ultimo 2013 i
lighed med ultimo 2012 af 39 aktive virksomheder.

Bogført værdi af de samlede investeringer i form af både egenkapitalindskud og udlån til
porteføljeselskaber udgjorde pr. 31. december 2013 549,2 mio. kr. (31. december 2012: 439,4
mio. kr.).

VÆKSTKAUTION
I 2013 indgik vi Vækstkautioner for 293,7 mio. kr. til 84 virksomheder (2012: 845,3 mio. kr. til
301 virksomheder) og realiserede et fald i de samlede aktive kautionsforpligtelser fra 2.051,2
mio. kr. ultimo 2012 til 1.981,1 mio. kr. ultimo 2013. Dette fald skyldes en politisk beslutning
om udfasning af ordningen til fordel for introduktionen af nye låneordninger i Vækstfonden.

De uudnyttede bevillinger fra staten er overført til den fremadrettede Vækstkautionsordning.
De tidligere ordninger udløber dog først, når den sidste kaution er afviklet. Kautionerne har en
maksimal løbetid på 10 år fra indgåelsestidspunktet.

Små Vækstkautioner (ny ordning fra december 2012) er en selvforvaltningsordning på
kautioner for lån op til 2 mio. kr. Denne ordning har været en stor succes, hvor 335
virksomheder har modtaget en kaution. Til sammenligning fik 176 virksomheder et
Kom-i-gang-lån i 2012.

Grundet meget lave realiserede tab på kautioner til primære erhverv er det besluttet at ændre
hensættelsen på kautioner givet til virksomheder i disse brancher. Ændringen går fra en
blokhensættelse på 20 pct. (ultimo 2012: 156,2 mio. kr.) af det udestående kautionsbeløb til en
detaljeret gennemgang, hvor virksomheder med ringe finansiel performance udtages til en
individuel vurdering af hensættelsesbehovet. Ud over den individuelle hensættelse hensættes
der blokvis til alle kautioner opdelt i tre kategorier på baggrund af finansiel performance.

Den samlede hensættelse for de primære erhverv udgør 11 pct. (ultimo 2013: 87,9 mio. kr.)
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efter skønsændringen. Den finansielle påvirkning fra skønsændringen på de primære erhverv i
2013 udgør 69,3 mio. kr.

Samlet set påvirker Vækstkaution årets resultat positivt med 98,6 mio. kr. før
administrationsomkostninger mod 35,7 mio. kr. i 2012.

VÆKSTLÅN OG ANSVARLIGE LÅN
Medio december 2012 lancerede VF Lån og kautioner Vækstfondens nye produkt Vækstlån
(herunder Vækstlån til iværksættere og Vækstlån til grønne investeringer), mens Ansvarlige
lån blev lanceret i marts 2012. Vækstfonden udbetalte i 2013 251,4 mio. kr. til 62
virksomheder under disse ordninger.

Der er i 2013 foretaget nedskrivninger på lån på 14,0 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.), og bogført
værdi udgør 246,7 mio. kr. ultimo 2013 (ultimo 2012: 12,4 mio. kr.).

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER
Tilskud til netværksaktiviteter udgjorde 1,7 mio. kr. i 2013 og er dermed faldet i forhold til
2012, hvor posten udgjorde 5,6 mio. kr. Omkostningerne vedrører hovedsagelig tilskud til
CONNECT Denmarks afholdelse af sparringsforløb for unge vækstvirksomheder i forbindelse
med Proof-of-Business-aktiviteterne, som finansieres af Erhvervs- og Vækstministeriet.

REFUSIONER OG HONORARER
Refusioner og honorarer består af indtægter fra administration af Dansk Vækstkapital og
Syddansk Kapital samt omkostningsrefusioner fra staten i relation til kautions- og
låneordninger og Proof-of-Business-initiativet. Endvidere indgår i mindre omfang de
bestyrelseshonorarer, som medarbejdere i Vækstfonden oppebærer i kraft af Vækstfondens
porteføljeforvaltning. Indtægterne herfra udgjorde i 2013 i alt 20,0 mio. kr., hvilket er et fald på
0,4 mio. kr. i forhold til 2012.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Administrationsomkostninger udgjorde 87,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr.,
svarende til 8 pct., i forhold til 2012. Denne stigning kan primært henføres til markedsføring af
nye låneprodukter, som stiger med 4,8 mio. kr. 2013 var det første år med markedsføring på
tv, ydermere er udgifterne til konsulenter steget med 1,4 mio. kr., hvor den primære årsag er
evalueringen af Vækstfonden, som foretages hvert tredje år.

Vederlag og gager, herunder bestyrelseshonorarer, er faldet med 0,6 pct. fra 54,2 mio. kr. i
2012 til 53,9 mio. kr. i 2013. Samtidig er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte steget med 8
pct. fra 63 ansatte i 2012 til 68 ansatte i 2013. Den primære årsag til faldet i vederlag og gager
er den regnskabsmæssige effekt af lavere niveau for udbetaling af variabel løn for 2012 end
forventet ultimo 2012.

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

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2013 2.730,3 mio. kr. (ultimo 2012: 2.717,1 mio. kr.).

Grundkapitalen er forøget med indskud af 5,0 mio. kr. fra staten vedrørende
Proof-of-Business-ordningen. Egenkapitalen er derved påvirket af indskud plus overførsel af
årets resultat på 8,2 mio. kr.

PENGESTRØMME
Likvide beholdninger, omfattende obligationsbeholdningen, fratrukket kortvarige træk på
kassekreditfacilitet samt kortvarige repolån, udgjorde ultimo 2013 653,2 mio. kr., hvilket er et
fald i forhold til ultimo 2012 på 8,5 mio. kr. De nye aktiviteter, Vækstlån og Ansvarlige lån og
udbetalinger til Dansk Vækstkapital, bliver lånefinansieret og har derfor en meget lille
likviditetspåvirkning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet bidrager negativt med 260,1 mio. kr. mod positive
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betalingsstrømme på 2,6 mio. kr. i 2012. Den væsentligste ændring er pengestrømme fra
Vækstlån og Ansvarlige lån på -197,1 mio. kr. i 2013 (2012: -12,0 mio. kr.).

De samlede pengestrømme fra investeringsaktivitet er negative med 367,3 mio. kr. (2012: -
233,2 mio. kr.). Udbetaling til Dansk Vækstkapital udgjorde i 2013 359,0 mio. kr. (2012: 0,0
mio. kr.). Udbetalinger til fonde og porteføljeselskaber udgjorde i året henholdsvis 307,7 mio.
kr. (2012: 322,4 mio. kr.) og 83,3 mio. kr. (2012: 97,6 mio. kr.). Tilbageløb har udgjort 393,5
mio. kr. (2012 218,6 mio. kr.) for fonde, som derved har haft en positiv likviditetspåvirkning i
2013. Tilbageløb på porteføljeselskaber udgjorde 19,4 mio. kr. (2012 16,5 mio. kr.).

De samlede udbetalinger til Syndikeringslån udgjorde 34,6 mio. kr. (2012: 48,3 mio. kr.) i løbet
af året.

De samlede udbetalinger til investeringer samt Syndikeringslån udgjorde 784,6 mio. kr. i 2013
(inklusive Dansk Vækstkapital) mod 468,3 mio. kr. i 2012.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde 618,9 mio. kr. (2012 -13,0 mio. kr.) i form af
lån på 359,0 mio. kr. fra pensionskasserne i Dansk Vækstkapital samt lånoptagelse på 254,9
mio. kr. til finansiering af vores nye låneaktiviteter, Vækstlån og Ansvarlige lån og endelig 5,0
mio. kr. fra staten vedrørende Proof-of-Business-ordningen (2012: 20,8 mio. kr.).

FORVENTNINGER TIL LIKVIDITET
Omfanget af Vækstfondens fremadrettede investeringsaktivitet afhænger af den tilgængelige
likviditet, som primært tilvejebringes via exitter, herunder børsnoteringer, fra eksisterende
investeringer samt eventuelt yderligere bevillinger fra Erhvervs- og Vækstministeriet.
Vækstfondens investeringer i Dansk Vækstkapital bliver lånefinansieret via de
pensionsinstitutter, som har medvirket til etableringen, og udlånsaktiviteter finansieres ved et
statsgaranteret CP-program.

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

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

Den samlede udestående tilsagnsforpligtelse til fonde, bortset fra Dansk Vækstkapital, som
ikke forventes at have likviditetseffekt de kommende år, udgjorde ultimo 2013 795,8 kr.
(ultimo 2012: 1.077,0 mio. kr.), hvoraf hovedparten forventes at blive udbetalt over de næste 5
år.

Ud over investeringstilsagn over for fonde har Vækstfonden pr. 31. december 2013 indgået
kautionsforpligtelser, hvor de forventede fremtidige tabsudbetalinger pr. 31. december 2013
udgjorde 261,0 mio. kr. (31. december 2012: 366,5 mio. kr.).

Herudover har Vækstfonden afgivet tilsagn om investeringer til porteføljevirksomheder og
Syndikeringslån.

Som et element i kreditpakken fra november 2012, som skal styrke især små og mellemstore
virksomheders finansieringsmuligheder, fik Vækstfonden adgang til at tilbyde nye låneydelser
for op til 6,35 mia. kr. over de næste tre år, hertil kommer tilsagn om 945 mio. kr. givet til
Vækstlån til iværksættere. Vi forventer at foretage låneudbetalinger i størrelsesordenen 1.200
mia. kr. i 2014. Disse udlån vil blive fuldt ud lånefinansieret og forventes derfor ikke at påvirke
Vækstfondens likviditet de kommende år.

Vækstfondens likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2013 653,2 mio. kr. (31.
december 2012: 661,7 mio. kr.) inklusive obligationsbeholdningen.

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

De økonomiske konjunkturer synes at have stabiliseret sig med mulighed for en tiltagende
vækst fra et lavt niveau. Den europæiske gældskrise er dog fortsat en udfordring, som
medfører begrænsninger i virksomheders og bankers muligheder for at opnå den ønskede
finansiering. Exittidspunktet for unoterede vækstvirksomheder er under de nuværende
markedsbetingelser vanskelige 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.

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.

Vækstkautionsaktiviteterne er udvidet betragteligt i løbet af de sidste tre år, og omfanget af
forpligtelser og de potentielle tab er forøget tilsvarende. Vækstkautioner ydes bredt til mindre
danske virksomheder inden for alle erhverv, og den generelle konjunkturudvikling kan få
indflydelse på, om de foretagne hensættelser 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 efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som har betydning for
bedømmelsen af Vækstfondens finansielle stilling pr. 31.12.2013.
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Bestyrelse og direktion

Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer udnævnes af
erhvervs- og vækstministeren. Hvert bestyrelsesmedlem kan udnævnes for to perioder på hver
op til tre år. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret en bred
erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering,
arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige forhold, der knytter sig til små og
mellemstore virksomheder. 

Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert
kvartal.

BESTYRELSE 

Carsten Koch, formand, har senest været adm. direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor
han fratrådte i 2011. Tidligere har han bl.a. været adm. direktør i Danske Invest og såvel
skatte- som sundhedsminister i årene fra 1994 til 2000. Aktuelt er han desuden formand for
bestyrelserne i Udviklingsselskabet By & Havn, Københavns Havns Pensionskasse, FredericiaC
Arealudviklingsselskab og Forca samt formand for Beskæftigelsesrådet.
Carsten Koch tiltrådte som formand for Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.

Anders Thoustrup, formand for bestyrelsen i Sydbank og bestyrelsesformand for Randers
Investeringsselskab. Han har været med til at grundlægge elektronikvirksomheden Thoustrup
& Overgaard og er i dag medejer af og aktiv bestyrelsesformand for maskinfabrikken Fornax.
Anders Thoustrup tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.

Kirsten Drejer, medstifter og adm. direktør i biotekvirksomheden Symphogen og medlem af
Højteknologifondens bestyrelse. Hun er desuden medlem af Det Farmaceutiske Fakultets
advisory board og Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Tidligere har Kirsten Drejer været
bestyrelsesmedlem i Danisco og Bioneer. 
Kirsten Drejer tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 1. februar 2012.

Lars Mikkelgaard-Jensen, adm. direktør i IBM Danmark. Lars Mikkelgaard-Jensen er formand
for DI's hovedbestyrelse og medlem af erhvervspolitisk udvalg i DI. Han er endvidere formand
for Dansk Design Center og tidligere formand for Rådet for Teknologi og Innovation (2005-
2012). 
Lars Mikkelgaard-Jensen tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 28.
februar 2010.

Lise Gronø, adm. direktør i FS Property Finance. Tidligere har Lise Gronø blandt andet været
chef for det centrale kreditkontor hos Danske Bank samt bestyrelsesmedlem i henholdsvis
Danmarks Erhvervsråd og Danske Banks udenlandske banker/divisioner i Norge, Sverige,

 
 

Fra venstre: Christian Motzfeldt,
Kirsten Drejer, Lars Mikkelgaard-
Jensen, Ole Krog, Carsten Koch,
Anders Thoustrup, Lise Gronø.
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Baltikum og Luxembourg.
Lise Gronø tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 1. marts 2013.

Ole Krog, tidligere adm. direktør i HTS Arbejdsgiverforeningen og - efter sammenlægningen af
HTS - viceadministrerende direktør i DI (2005-2011). Tidligere har Ole Krog været formand for
JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) og næstformand i PensionDanmark samt
adm. direktør i Danmarks Apotekerforening og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Ole Krog
har desuden været fuldmægtig i Københavns Amt, Indenrigsministeriet og Finansministeriet.
Ole Krog tiltrådte som bestyrelsesmedlem i Vækstfondens bestyrelse 15. juni 2011.
 

DIREKTION

Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden siden 2001. Christian Motzfeldt har tidligere
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.
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Påtegninger
 
LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december
2013 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 2013 samt af resultatet af Vækstfondens
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013. Samtidig er
det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Hellerup, 10. april 2014

  
Christian Motzfeldt, direktør  
 
  
Carsten Koch, formand Kirsten Drejer
 
  
Lise Gronø Ole Krog
 
  
Lars Mikkelgaard-Jensen Anders Thoustrup

 
 

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER
 
Til erhvervs- og vækstministeren

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Vækstfonden for perioden 1. januar-31. december 2013, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,
pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i lov om
Vækstfonden og årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens
særlige karakter.

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

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

REVISORS ANSVAR
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven.
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Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for Vækstfondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Vækstfondens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning
til forbehold.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Vækstfondens
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2013 i
overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden og årsregnskabsloven med de
tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter. Det er ligeledes vores
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

 

København, 10. april 2014

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
 

  
Anders O. Gjelstrup, statsautoriseret revisor   Per Rolf Larssen, statsautoriseret revisor
 

 

RIGSREVISIONEN

 
  
Lone Strøm, rigsrevisor              Morten Henrichsen, kontorchef

 

 



Vækstfonden / Årsrapport 2013 Side 45

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt
bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder af Vækstfondens størrelse (klasse C
stor) med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da der alene er mindre præsentationsmæssige
forskelle mellem et koncernregnskab og det udarbejdede regnskab. Koncernregnskabet
vurderes ikke at bidrage yderligere til regnskabslæserens forståelse af Vækstfondens aktiver,
passiver og finansielle stilling samt resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme.

Vækstfondens regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 
GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde Vækstfonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer
vil fragå 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.

 
LEDELSENS VÆSENTLIGSTE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG
VURDERINGER
I overensstemmelse med lovgivningen udarbejdes årsregnskabet ud fra visse særlige
forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Disse foretages
af Vækstfondens ledelse i 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:

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.

Egenkapitalindskud samt lån til porteføljevirksomheder, 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 porteføljeselskabernes udviklingsstadium
og forventede fremtidige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og
kommercialiseringsmuligheder.

Vækstkautioner (under den gamle ordning), hvor der er væsentlige skøn forbundet med●

opgørelsen af sandsynligheden for, at kautionerne bliver udbetalt, og dermed med den
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tabshensættelse, som er foretaget. Der er i 2013 ændret regnskabsmæssige skøn for
hensættelse til tab på de primære erhverv omtalt i note 24. Syndikeringslån, hvor der er
væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger
modtages. Ansvarlige lån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen
for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. 

Vækstlån (herunder også Vækstlån til grønne investeringer og Vækstlån til iværksættere),●

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

Forventningerne til udviklingen i Vækstfondens likviditets- og kapitalberedskab.●

RESULTATOPGØRELSE

AFKAST AF OBLIGATIONER, AKTIEBEHOLDNING M.V.
Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Herudover
indeholder posten kurtage i forbindelse med køb og salg af obligationer og modtaget udbytte.
Der er foretaget periodisering af renteindtægter af obligationer, bankindestående og udlån.

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).

RESULTAT AF UDLÅNSAKTIVITET
Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen og omfatter såvel forfaldne som periodiserede
renter frem til balancedagen.

Stiftelsesprovisioner består af en fast og en variabel del. Den faste del indregnes i
resultatopgørelsen på tidspunktet for udstedelse af lånet, mens den variable del periodiseres
ud over lånets løbetid.

Eventuelle tabsrefusion fra staten indregnes som en hensat forpligtelse. Tab herudover vil blive
indregnet i resultatopgørelsen. Nedskrivningen af værdien af de enkelte lån sker løbende efter
enten individuel eller gruppevis nedskrivningsmodel.

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

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

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

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

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

Tabsdækningen på den nye ordning er maksimeret til den tabsrefusion, som vi har modtaget
fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Dermed har tab på ordningen ingen negativ resultateffekt.



Vækstfonden / Årsrapport 2013 Side 47

HENSÆTTELSE TIL FREMTIDIGE UDSTEDELSER AF KAUTIONER
I henhold til administrationsaftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Vækstfonden
vedrørende kautionsordningerne skal Vækstfondens administrationsomkostninger ved
ordningerne dækkes af præmieindtægter. I det omfang præmieindtægterne overstiger
administrationsomkostningerne, skal disse overføres til en hensættelse til dækning af tab på
fremtidig udstedelse af kautioner.

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, samt refusion af omkostninger til Proof-of-Business-ordningen (netværks-
aktiviteter). Indtægterne periodiseres.

BALANCE 

ANLÆGSAKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som
udgør tre til fem år.

Materielle anlægsaktiver: Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som
udgør mellem tre og otte 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 tre til fem år.

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

KAPITALANDELE I FONDE
Kapitalandele i fonde, der alle er unoterede, 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 under afsnittet 'Egenkapitalindskud'.
Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

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

Børsnoterede aktier måles med udgangspunkt i børskursen ved regnskabsperiodens udløb.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

UDLÅN (SYNDIKERINGSLÅN, ANSVARLIGE LÅN OG VÆKSTLÅN)
Udlån indregnes til nominelle værdier med fradrag af konstaterede tab og hensættelser til
imødegåelse af tab.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender opdeles i individuelle og gruppevise
nedskrivninger. Der foretages individuelle nedskrivninger, når der er objektiv indikation for
værdiforringelse af et udlån. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den
regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige
betalinger på det enkelte engagement.

Der foretages en gruppevis vurdering af udlån, hvorpå der ikke er foretaget individuelle
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nedskrivninger. Den gruppevise vurdering foretages på homogene grupper af udlån. Den
gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel udviklet af foreningen Lokale
Pengeinstitutter, som ved behov vil blive tilpasset Vækstfondens egen låneportefølje.

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

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, AKTIVER
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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

MODTAGNE FORUDBETALINGER
Modtagne forudbetalinger, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

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.

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. Det modtagne beløb
opføres som gæld til banker, og forskel mellem købs- og salgskurs indregnes som renteudgifter
i resultatopgørelsen.

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

Afkastet af værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen.

SKAT
Fonden er friholdt for skattepligt.

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

PENGESTRØMME FRA DRIFTS-, 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, samt indbetalinger fra udbytte og
aktiesalg i relation til medarbejderaktieafgiftsordningen.

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 linje.
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Pengestrømme i forbindelse med udstedelse af Vækstlån og Ansvarlige lån bestående af
udbetalingen af tiltrådte låneaftaler og indbetalinger af ydelser på denne udlånsaktivitet.

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 samt optagelse af langfristede lån i relation til finansiering af
indskud i Dansk Vækstkapital.

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

RESULTATOPGØRELSE 2013, MIO. KR.

Note  2013 2012

1 Afkast af obligationer m.v. 4,2 16,0

13 Resultat, kapitalandele i fonde -82,9 -5,2

6 Resultat, Syndikeringslån 0,9 0,5

2, 3 Resultat, egenkapitalindskud samt lån 49,3 -22,6
4, 5 Resultat, Vækstlån og Ansvarlige lån 7,4 0,3

 Resultat, Vækstgarantier 0,2 -
7, 8 Resultat, Vækstkaution 98,6 35,7

 Tilskud til netværksaktiviteter -1,7 -5,6

 Resultat, finansielle poster i alt 75,8 19,1

9 Refusioner og honorarer 20,0 20,4
10 Vederlag og gager -53,9 -54,2
 Øvrige administrationsomkostninger -30,4 -23,1
12 Afskrivninger -3,3 -2,6
 Administrationsomkostninger -87,6 -79,9

 Nettoadministrationsomkostninger -67,6 -59,5

 Årets resultat 8,2 -40,4

 Resultatdisponering, overført til overført resultat 8,2 -40,4
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Balance

BALANCE - AKTIVER PR. 31. DECEMBER, MIO. KR.

Note  2013 2012

 Anlægsaktiver   
12 Immaterielle anlægsaktiver   
 Software 0,2 0,5
 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,2 0,5
    
12 Materielle anlægsaktiver   
 Indretning af lejede lokaler 3,7 3,6
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8,0 4,4
 Materielle anlægsaktiver i alt 11,7 8,0

    
 Finansielle anlægsaktiver   
13 Kapitalandele i fonde 2.485,9 2.337,5
14 Egenkapitalindskud 485,5 378,2
15 Udlån til porteføljevirksomheder 63,7 61,2
16 Vækstlån og Ansvarlige lån 246,7 12,4
17 Syndikeringslån 93,3 62,4
 Finansielle anlægsaktiver i alt 3.375,1 2.851,7
 Anlægsaktiver i alt 3.387,0 2.860,2
    
 Omsætningsaktiver   
 Tilgodehavende obligationsrenter 1,3 4,6
19 Andre tilgodehavender 6,5 4,5
 Periodeafgrænsningsposter 3,1 1,8
 Omsætningsaktiver i alt 10,9 10,9
    

18 Værdipapirer, obligationer 1.202,1 1.088,1

    

32 Likvide beholdninger 5,8 6,2

 Aktiver i alt 4.605,8 3.965,4
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Balance 
 
BALANCE - PASSIVER PR. 31. DECEMBER, MIO. KR.

Note  2013 2012

 Egenkapital   
 Grundkapital 2.698,7 2.693,7
 Overført resultat 31,6 23,4
 Egenkapital i alt 2.730,3 2.717,1
    
 Hensatte forpligtelser   
 Indskud fra staten under erhvervspakken vedr. Vækstkaution 2,5 144,9
24 Hensættelser til tab vedr. Vækstkaution 261,0 366,5
25 Hensættelser til fremtidige udstedelser af kautioner 52,0 15,8
 Indskud fra staten vedr. Syndikeringslån 122,0 122,0
 Hensatte forpligtelser i alt 437,5 649,2
    
 Gældsforpligtelser   
27 Gæld til pensionskasser 363,3 -
32 Bankgæld, kassekredit 28,3  -
32 Bankgæld, repo 526,4 432,6
 Bankgæld, lånefacilitet 254,9 -
 Modtagne forudbetalinger 35,2 41,4
 25 Tabsdækning fra staten vedr. Kom-i-gang-lån og Vækstkautioner 159,8 62,1
 13 Kapitalandele i fonde - 41,8
 28 Anden gæld 70,1 21,2
 Gældsforpligtelser i alt 1.438,0 599,1

 Passiver i alt 4.605,8 3.965,4

    
 Andre forpligtelser   
20  Tilsagnsforpligtelser, indskud af kapital i fonde 4.027,0 4.667,2
 - heraf Dansk Vækstkapital K/S 3.231,2 3.590,2
21 Tilsagnsforpligtelser, udlån og egenkapitalforskud 46,5 59,9
22 Tilsagnsforpligtelser, Vækstlån og Ansvarlige lån 279,6 0,7
23 Tilsagnsforpligtelser, Syndikeringslån 15,1 9,9
 Garantiforpligtelse, Vækstgarantier 14,9 -
24 Kautionsforpligtelser efter hensættelse til tab 1.737,0 1.900,2
29 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser   
30 Nærtstående parter   
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Egenkapitalopgørelse

EGENKAPITALOPGØRELSE 2013, MIO. KR.    

 Grundkapital Overført
resultat I alt

Pr. 1. januar 2012 2.672,9 63,8 2.736,7
Indskud fra staten, Proof-of-Business 20,8 - 20,8
Overført resultat - -40,4 -40,4

Pr. 31. december 2012 2.693,7 23,4 2.717,1

Indskud fra staten, Proof-of-Business 5,0 - 5,0
Årets resultat - 8,2 8,2

Pr. 31. december 2013 2.698,7 31,6 2.730,3

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

 

SPECIFIKATION AF BEVÆGELSER PÅ GRUNDKAPITALEN DE SENESTE 5 ÅR, MIO. KR.

 2013 2012 2011 2010 2009

Grundkapital, primo 2.693,7 2.672,9 2.425,5 2.178,4 2.142,0
Indskud 5,0 20,8 247,4 247,1 36,4

Grundkapital, ultimo 2.698,7 2.693,7 2.672,9 2.425,5 2.178,4
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Pengestrømsopgørelse 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 2013, MIO. KR.

Note  2013 2012

 Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet   
    
 Pengestrømme fra drift og administration -72,3 -65,6
 Renteindbetalinger o.l. 15,3 20,0
    
 Renter og etableringspræmier, lån 4,2 - 
    
 Refusion og tabsdækning fra staten, kautionsordninger 23,6 82,4
 31 Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto -33,8 -22,2
    
 Udbetaling af Vækstlån og Ansvarlige lån -251,4 -12,0
 Tabsdækning fra staten vedr. Vækstlån til grønne investeringer 50,0 -
 Afdrag fra Vækstlån og Ansvarlige lån 4,3 -
 Pengestrømme fra Vækstlån og Ansvarlige lån -197,1 -12,0
    
 Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -260,1 2,6
    
 Investeringsaktivitet   
 Investeringer i fonde -307,7 -322,4
 Tilbageløb fra fonde 393,5 218,6
 Pengestrømme fra fonde 85,8 -103,8
    
 Betalinger til Dansk Vækstkapital -359,0 -
 Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital -359,0 -
    
 Udbetaling af Syndikeringslån -34,6 -48,3
 Tilbageløb fra Syndikeringslån 4,6 -
 Pengestrømme fra Syndikeringslån -30,0 -48,3
    
 Investeringer i porteføljeselskaber -83,3 -97,6
 Tilbageløb fra porteføljeselskaber 19,4 16,5
 Pengestrømme fra porteføljeselskaber -63,9 -81,1
 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -367,1 -233,2
    
 Finansieringsaktivitet   
    
 Tilbagebetaling af indskud fra staten, nye fonde under erhvervspakken - -33,8
 Udnyttelse af lånefacilitet til låneudstedelse 254,9 -
 Indskud fra staten vedr. Proof-of-Business 5,0 20,8
 Lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital 359,0 -
 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 618,9 -13,0
    
 Ændring i likvider -8,5 -243,7
    
 Likvider og obligationsbeholdning, primo 661,7 905,5

32 Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 653,2 661,7
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NOTER
 

NOTE 1.  AFKAST AF OBLIGATIONER M.V., MIO. KR.      

     2013    2012

Afkast, obligationer  10,9   16,7
Renteindtægter, bankindestående m.v.  0,1   0,2
Renteindtægter m.v.  11,0   16,9
      
Renteomkostninger, repolån  -1,3   -0,8
Renteomkostninger, Dansk Vækstkapital  -4,3   -
Renteomkostninger, øvrige  -0,8   -0,1
Renteomkostninger, statsgaranti  -0,4   -
Renteomkostninger m.v.  -6,8   -0,9

I alt  4,2   16,0

      

NOTE 2.  VÆRDIREGULERING AF KAPITALANDELE, EGENKAPITALINDSKUD, MIO.
KR.

     

  2013   2012

Opskrivninger  153,5   83,6
Nedskrivninger  -110,6   -104,3
Realiseret tab/gevinst  2,8   -3,5

I alt  45,7   -24,2

      

NOTE 3.  RESULTAT, UDLÅN TIL PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER, MIO. KR.      

  2013   2012

Konstaterede tab/realiserede gevinster, netto  -   -
Indgået på tidligere af- og nedskrevne fordringer  0,2   -
Renteindtægter m.v.  4,3   6,1
Nedskrivninger, netto  -0,9   -4,5

I alt  3,6   1,6

      

NOTE 4.  RESULTAT, VÆKSTLÅN OG ANSVARLIGE LÅN, MIO. KR.      

  2013   2012

Stiftelsesprovisioner  2,6   0,2
Renteindtægter  10,0   0,1
Nedskrivninger, netto  -7,1   -
Realiserede tab  -   -
Tabsrefusion fra staten  1,9   -

I alt  7,4   0,3
 

 



Vækstfonden / Årsrapport 2013 Side 57

 

NOTE 5.  NEDSKRIVNINGER PÅ VÆKSTLÅN OG ANSVARLIGE LÅN, MIO. KR.      

  2013  2012

Individuelle nedskrivninger:      
Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb  -14,0  -
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår  -  -
Andre bevægelser  6,9  -
Individuelle nedskrivninger i alt  -7,1  -
      
Gruppevise nedskrivninger:      
Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i årets løb  -  -
Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår  -  -
Andre bevægelser  -  -
Gruppevise nedskrivninger i alt  -  -

I alt  -7,1  -

      

NOTE 6.  RESULTAT, SYNDIKERINGSLÅN, MIO. KR.      

  2013  2012

Stiftelsesprovisioner  0,3  0,5
Renteindtægter  9,8  4,5
Konstaterede tab  -  -3,0
Tabsrefusion fra staten  -  3,0
Nedskrivninger, netto  -9,3  -4,5

I alt  0,9  0,5

      

NOTE 7.  PRÆMIEINDTÆGTER OG HENSÆTTELSER TIL FREMTIDIGE UDSTEDELSER, MIO. KR. 

  2013  2012

Præmier, Vækstkautioner under gammel ordning  40,0  42,3
Præmier, nye Vækstkautioner  7,2  1,9
Hensættelser til fremtidige udstedelser af kautioner  -36,2  -15,8

I alt  11,0  28,4

      

NOTE 8.  TAB OG HENSÆTTELSER PÅ VÆKSTKAUTIONER, MIO. KR.      

  2013  2012

Statsrefusion til dækning af tab vedr. udstedelser i perioden  55,9  158,5
Konstaterede tab  -92,0  -64,8
Indgået på tidligere afskrevne fordringer  18,1  9,3
Regulering af hensættelser til tab  105,5  -95,7

I alt  87,5  7,3
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NOTE 9.  REFUSIONER OG HONORARER, MIO. KR.      

  2013   2012

Statsrefusion, administrationsomkostninger, Vækstkaution  4,1   -
Statsrefusion, administrationsomkostninger, Proof-of-Business  1,2   5,0
Statsrefusion, administrationsomkostninger, Vækstlån til grønne investeringer  1,6   -
Øvrige administrations- og bestyrelseshonorarer  13,2   15,4

I alt  20,0   20,4
 

NOTE 10.  UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION, MIO. KR. 

 Bestyrelse Direktion Personale  2013  2012

Løn 1,2 2,5 49,8  53,5  53,8
Andre udgifter til social sikring - - 0,4  0,4  0,4

I alt 1,2 2,5 50,2  53,9  54,2

Vederlag til direktion        
Kontraktligt vederlag     2,4  2,4
Variabelt kontant vederlag     0,1  0,1

I alt     2,5  2,5

I vederlag til direktion indgår afsat forpligtelse til fratrædelsesordning. Ud over det anførte vederlag har direktøren fri bil og telefon.
Bestyrelseshonorar udgjorde i 2013 1,2 mio. kr. (2012: 1,1 mio. kr.) og omfattede 320.000 kr. til formanden og 160.000 kr. til hver af de
øvrige medlemmer årligt. Bestyrelseshonoraret er uforandret i forhold til 2012-vederlag. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes aflønning
af fratrådt bestyrelsesmedlem.
Vækstfonden har i 2013 i gennemsnit beskæftiget 68 medarbejdere mod 63 i 2012.

  

NOTE 11.  REVISIONSHONORARER, MIO. KR.      

   2013  2012

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

I alt   0,4  0,6
 

NOTE 12.  IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER OG AFSKRIVNINGER, MIO. KR. 

               
Software Driftsmateriel

og inventar
Indretning af
lejede lokaler    2013 2012

Anskaffelsessum, primo  8,7 7,6 6,2  22,5  15,3
Tilgang  - 5,8 1,0  6,8  7,2
Afgang  - - -  -  -
Anskaffelsessum, ultimo  8,7 13,4 7,2  29,3  22,5
         
Afskrivninger, primo  8,2 3,3 2,6  14,0  11,4
Årets afskrivninger  0,3 2,1 0,9  3,3  2,6
Af- og nedskrivninger, afgang  - - -  -  -
Afskrivninger, ultimo  8,5 5,4 3,5  17,3 14,0

Bogført værdi, ultimo  0,2 8,0 3,7  11,9  8,5

Afskrives over  3-5 år 3-5 år 3-8 år     
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NOTE 13.  KAPITALANDELE I FONDE, MIO. KR.    

 2013   2012

Anskaffelsessum, primo 3.494,0  3.246,7 
Tilgang 681,0  322,4 
Afgang -14,3  -75,1 
Anskaffelsessum, ultimo 4.160,7  3.494,0 
    
Tilbageløb, primo -641,9  -438,0
Årets tilbageløb -393,5  -218,6
Afgang 0,1  14,7
Tilbageløb, ultimo -1.035,3  -641,9
Nettoanskaffelsessum 3.125,4  2.852,1
    
Værdiregulering, primo -556,4  -611,6 
Årets resultat -82,9  -5,2 
Afgang -0,2  60,4 
Værdiregulering, ultimo -639,5  -556,4 
Bogført værdi, ultimo 2.485,9  2.295,7 
Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum) 0,85  0,84 
    
Den bogførte værdi af kapitalandele i fonde er præsenteret således i balancen:    
Aktiver, ejerandele i fonde med positiv værdi 2.485,9  2.337,5
Passiver, ejerandel i Dansk Vækstkapital -  -41,8

Bogført værdi, netto 2.485,9  2.295,7
    
 Hjemsted  Ejerandel

pct.
    
Accelerace Invest K/S København  66,7
Accelerace Invest Management ApS København  66,7
Portefølje fra Dansk Innovationsinvestering *) København  100,0
Dansk Vækstkapital K/S Hellerup  75,0
Erhvervsinvest K/S København  22,0
Erhvervsinvest II K/S København  10,9
Erhvervsinvest Management København  10,0
European Investment Fund Luxembourg  0,1
Industri Invest Syd A/S Kolding  20,0
IVS Fund II K/S Kgs. Lyngby  62,3
Merlin Biosciences Fund III L.P. London  8,6
NCP-IVS Fund III K/S Kgs. Lyngby  28,6
P/S New Energy Solutions København  13,0
Nordic Biotech K/S København  13,1
Nordic Biotech Opportunity Fund K/S København  18,5
Nordic Biotech Venture Fund II K/S København  24,5
NB FB Investment København  77,0
Verdane NVP II SPV K/S København  12,9
Northzone IV K/S Hellerup  12,8
SEED Capital Denmark K/S Kgs. Lyngby  30,1
SEED Capital Denmark II K/S Kgs. Lyngby  33,0
Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S København  100,0
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S København   44,5
Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S København   22,7
Sunstone Technology Ventures Fund I K/S   København   100,0
Sunstone Technology Ventures Fund II K/S  København   42,0
Sunstone Technology Ventures Fund III K/S   København   24,0
Syddansk Kapital K/S Odense  37,5
Vækst-Invest Nordjylland Aalborg  27,3

*) Dansk Innovationsinvestering er opløst pr. 5. maj 2011, og ejerandele i porteføljeselskaber er udloddet til investorerne.
Vækstfonden har bestemmende indflydelse i Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og Sunstone Technology Ventures Fund I K/S. I
øvrige fonde opnår Vækstfonden iht. aftalegrundlaget ikke bestemmende indflydelse.
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NOTE 14.  EGENKAPITALINDSKUD I PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER, MIO. KR.    
 2013  2012

Anskaffelsessum, primo 357,5 322,4
Tilgang 67,2 78,8
Tilgang, konverteret fra udlån 1,4 18,5
Afgang -18,1 -62,2
Anskaffelsessum, ultimo 408,0  357,5
    
Op- og nedskrivninger, primo 20,7 -15,6
Årets op- og nedskrivninger 38,6 3,7
Afgang 18,2 32,6
Op- og nedskrivninger, ultimo 77,5  20,7

Bogført værdi, ultimo 485,5  378,2

    

NOTE 15.  UDLÅN TIL PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER, MIO. KR. 

 2013  2012

Udlån før nedskrivninger 74,2 70,8
Nedskrivninger -10,5 -9,6

I alt  63,7 61,2

    

NOTE 16. VÆKSTLÅN OG ANSVARLIGE LÅN, MIO. KR.

 2013  2012

Udlån før nedskrivninger 260,7 12,4
Nedskrivninger -14,0 -

I alt 246,7 12,4
    
Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse    
Udlån før nedskrivning 11,1 -
Nedskrivninger -8,9 -

I alt 2,2 -
    
Vækstlån og Ansvarlige lån fordelt efter restløbetid    
På anfordring - - 
Til og med 3 måneder - - 
Over 3 måneder op til og med 1 år 3,1 - 
Over 1 år op til og med 5 år 112,6 - 
Over 5 år 131,0 12,4

I alt 246,7 12,4
    
Vækstlån og Ansvarlige lån fordelt på branche, pct.    
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 11,2 0
Industri og råstofudvinding 14,0 100
Energiforsyning 0,0 0
Bygge- og anlæg 3,7 0
Handel 35,5 0
Transport, hoteller og restauranter 12,4 0
Information og kommunikation 9,6 0
Finansiering og forsikring 7,6 0
Fast ejendom 0,0 0
Øvrige erhverv 6,1 0

I alt 100,0  100
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NOTE 17.  SYNDIKERINGSLÅN, MIO. KR.    

 2013  2012

Udlån før nedskrivninger 110,0 66,8
Nedskrivninger -16,7 -4,4

I alt 93,3 62,4
 

 

NOTE 18.  VÆRDIPAPIRER, OBLIGATIONER, MIO. KR.          
Varighed Anskaffelsesværdi Værdiregulering 2013  2012

Mindre end 2 år 342,2 0,2  342,4  186,5
Mere end 2 år 850,7 8,9  859,6  901,6

Værdipapirbeholdning i alt 1.192,9 9,1  1.202,1  1.088,1

Porteføljen består af danske realkreditobligationer og obligationer udstedt af danske SIFI-institutter samt Nordea Bank Finland Plc
(omfattet af finsk SIFI-regulering). Porteføljens samlede vægtede korrigerede varighed udgjorde pr. 31. december 2013 0,64 (31.
december 2012: 0,18).
 
Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger i forbindelse med den kortsigtede
likviditetsstyring. Pr. 31. december 2013 omfattede obligationsbeholdningen obligationer med en bogført værdi på 526,4 mio. kr., som
lå til sikkerhed for repoforretninger (31. december 2012: 433,5 mio. kr.).
     
  

NOTE 19.  ANDRE TILGODEHAVENDER,  MIO. KR. 

 2013 2012

Tilgodehavender vedr. salg af porteføljeselskaber 0,4 0,4
Tilgodehavende vedr. likvidation af fond - 2,2
Tilgodehavende udlånsrenter 4,6 -
Øvrige tilgodehavender 1,5 1,9

I alt 6,5 4,5

    

NOTE 20.  TILSAGNSFORPLIGTELSER, INDSKUD AF KAPITAL I FONDE, MIO. KR. 

 2013 2012

Igangværende tilsagn, primo 8.161,2 8.238,3
Årets tilgang, forhøjelse af tilsagn til eksisterende fonde 36,8 -
Årets tilgang, tilsagn til nye fonde 49,4 -
Årets afgang -59,7 -77,1
Igangværende tilsagn, ultimo 8.187,7 8.161,2
    
Udbetalt, primo -3.494,0 -3.246,7
Årets udbetalinger -666,7 -322,4
Årets afgang - 75,1
Udbetalt, ultimo -4.160,7 -3.494,0

Tilsagnsforpligtelser 4.027,0 4.667,2

Tilsagnsforpligtelser består af afgivne tilsagn om indskud af kapital i fonde specificeret i note 13.    
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NOTE 21.  TILSAGNSFORPLIGTELSER, UDLÅN OG EGENKAPITALINDSKUD I
PORTEFØLJESELSKABER, MIO. KR. 

 Udlån Egenkapital-
indskud  2013  2012

Uudnyttede tilsagn, primo - 59,9  59,9  44,0
Årets tilsagn 17,6 65,2  82,8  117,7
Årets udbetalinger -16,1 -67,2  -83,3  -97,6
Årets afsluttede og konverterede tilsagn - -12,9  -12,9  -4,2

Uudnyttede tilsagn, ultimo 1,5 45,0  46,5  59,9

Antal virksomheder 1 14  15  12

Tilsagnsforpligtelserne består af tilsagn om investeringer i form af egenkapitalindskud eller udlån afgivet over for porteføljeselskaber.
Disse tilsagn er ofte betingede af opnåelse af målsætninger eller fremskaffelse af anden medfinansiering.

 

NOTE 22.  TILSAGNSFORPLIGTELSER, VÆKSTLÅN OG ANSVARLIGE LÅN, MIO. KR. 

 2013  2012

Uudnyttede tilsagn, primo 0,8  -
Årets tilsagn 529,5  13,0
Årets udbetalinger -251,4  -12,3
Årets afsluttede og konverterede tilsagn 0,8  -

Uudnyttede tilsagn, ultimo 279,7  0,7

Antal virksomheder 62  1

    

NOTE 23.  TILSAGNSFORPLIGTELSER, SYNDIKERINGSLÅN    

 2013  2012

Uudnyttede tilsagn, primo 9,9  11,1
Årets tilsagn 40,1  47,6
Årets udbetalinger -34,9  -51,8
Årets afsluttede tilsagn -  3,0

Uudnyttede tilsagn, ultimo 15,1  9,9

Antal virksomheder 8   11
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NOTE. 24. KAUTIONSFORPLIGTELSER UNDER ORDNING OPHØRT DECEMBER 2012, MIO. KR. 

 2013 2012

 Stk. Mio. kr.  Stk. Mio. kr.

Udestående aktive kautionsforpligtelser        
Aktive kautioner, primo 1.170 2.465,2  932 1.773,6
Regulering til primo 1 0,1  3 3,0
Periodens tilgang, indgåede kautioner 105 293,7  359 845,3
Periodens afsluttede kautioner -131 -221,3  -124 -156,6
Aktive kautioner, ultimo 1.145 2.537,7  1.170 2.465,3
      
Nedskrivning af kautionsbeløb, ultimo  -556,6   -414,1
      
Aktive kautionsforpligtelser  1.981,1   2.051,2
      
Hensættelser til tab på aktive kautioner  -261,0   -366,5

Aktive kautionsforpligtelser efter hensættelser til tab 1.145 1.720,1  1.170 1.684,7

Hensættelser til tab i pct. af aktive kautionsforpligtelser  13,2 %   17,9%
      
Afgivne, men endnu ikke udnyttede kautionstilsagn      
Afgivne, men endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo 3 19,4  102 263,8
Tabsrefusion, endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo  -2,5   -48,3

Afgivne kautionsforpligtelser efter hensættelser til tab i alt 1.148 1.737,0  1.272 1.900,2

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 14. december 2012. Vækstkautionerne
har en løbetid på maksimalt 10 år, hvorfor der i de kommende år fortsat vil være en udestående portefølje under den ophørte ordning. 
 
Hensættelser til tab i pct. af aktive kautionsforpligtelser er faldet fra 17,9 til 13,2 pct. Dette skyldes primært, at de realiserede tab på
kautioner givet til primære erhverv har været præget af de positive konjunkturer og fordelagtige bytteforhold i landbruget, hvilket har
medført et ændret skøn af hensættelsen til tab på disse erhverv med en indtægt på 69,3 mio. kr. til følge.       

 

NOTE 25.  TABSDÆKNING FRA STATEN VEDR. SMÅ VÆKSTKAUTIONER, MIO. KR. 
(erstatter Kom-i-gang-lånsordningen)

 2013 2012

Forpligtelse over for pengeinstitutter til dækning af fremtidige
tab 86,2 42,2
Uudnyttet bevilling fra staten 73,6 19,9

Tabsdækning vedr. Vækstkaution 159,8 62,1
   
Hensættelse til fremtidige udstedelser af kautioner 52,0 15,8

Samlet uudnyttet bevilling og hensættelser 125,6 35,7

Alle eksisterende Kom-i-gang-lån og de respektive finansieringsinstitutters garantirammer i tilknytning hertil er overført til den nye
ordning. Derved vil finansieringsinstitutter, som hidtil har benyttet Kom-i-gang-lån-ordningen, have en opsparet garantiramme fra den
nye ordnings etablering, jf. rammeaftale mellem Vækstfonden og Erhvervs- og Vækstministeriet kan hensættelsen af overskuddet på
kautionsordninger anvendes til udstedelse af nye Vækstkautioner. Anvendelse af hensættelsen skal godkendes af ministeriet.    
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NOTE 26.  FINANSIELLE RISICI, MIO. KR. 

I denne note søges de væsentligste finansielle risici kvantificeret.
 
Likviditetsrisici
Vækstfondens likviditetsrisiko vedrører primært indgåede forpligtelser i relation til investeringstilsagn samt kautionsforpligtelser. Disse
tilsagn er primært af langfristet karakter med en tidshorisont på op til 10 år. Der er betydelig usikkerhed om, hvornår de afgivne
forpligtelser vil forfalde til betaling, og for kautionernes vedkommende hersker der også stor usikkerhed om størrelsen af udbetalingen.
De anførte forfaldstidspunkter er baseret på skøn.
 
Vores udstedelser af Vækstlån og Ansvarlige lån er fuldt ud lånefinansieret, og derved vil de forventede lånetilsagn isoleret set ikke
påvirke vores likviditet. Tilsvarende er tilsagn over for Dansk Vækstkapital finansieret via langsigtet låneoptagelse i pensionskasser.
Derfor er tilsagn over for disse ikke medtaget i nedenstående tabel.

Forventet forfald  2-3 år >3 år 2013  2012

Tilsagn, fonde 250,0 250,0 295,9 795,9  1.077,0
Tilsagn, Syndikeringslån 15,1 - - 15,1  9,9
Tilsagn, direkte investeringer 46,5 - - 46,5  59,9
Tabsudbetalinger, Vækstkaution
(gammel ordning) 98,0 91,0 72,0 261,0  366,5
Tabsdækning vedr. ny
Vækstkautionsordning og Kom-i-ga-
g-lån

18,3 20,6 18,6 57,5  42,2

 427,9 361,6 386,5 1.176,0  1.555,5

Tilsagn til fonde, Syndikeringslån og direkte investeringer er allerede afgivne tilsagn pr. 31. december 2013. Tabsudbetalinger til
kautionsaktiviteter er alene baseret på et skøn ud fra den aktive kautionsportefølje pr. 31. december 2013.
 
Renterisici
Vores Vækstlån og Ansvarlige lån er variabelt forrentet med Cibor 3M tillagt en marginal. En generel rentestigning i økonomien vil
medføre højere renteomkomkostninger af 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 misholdte lån,
hvorfor vores tab på udlånsporteføljen forventeligt vil blive større.
Vækstfondens renterisici vedrører i al væsentlighed obligationsbeholdningen. De likvide beholdninger i form af indestående på løbende
bankkonti søges løbende minimeret.
Vækstfonden anvender repo-forretninger til den kortsigtede likviditetsstyring, men har herudover ingen bankgæld. Repo-forretningerne
har typisk en løbetid på 30-60 dage.
Den vægtede varighed på obligationsbeholdningen udgjorde pr. 31. december 2013 0,64 (31. december 2012: 0,18). En stigning i
renteniveauet med 1 pct. ville dermed medføre et kurstab på 7,7 mio. kr. ultimo 2013 (31. december 2012: 2,0 mio. kr.).
 
Valutarisici
Vækstfondens aktiviteter finder primært sted i Danmark, og kautioner ydes udelukkende i danske kroner. Vores valutarisici vedrører
derfor i al væsentlighed investeringer i et mindre antal unoterede udenlandske virksomheder foretaget via fonde. Der foretages ikke
afdækning heraf.
 
 Kreditrisici på udlånsporteføljen
Grundet porteføljens korte levetid på maksimalt 9 måneder anser vi ikke kreditrisikoen på udlånsporteføljen for at være væsentlig på
nuværende tidspunkt. Vi har i opstartsfasen igangsat flere initiativer til at sikre en ordentlig bonitet i porteføljen, jf. afsnit under
'Risikostyring og vidensressourcer'. 

Kautionsrisici
Vækstfonden ydede indtil december 2012 kautioner af finansiering på op til 25 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder, hvor
staten gav refusion til forventede tab på kautionsudstedelsen. Såfremt tabene overstiger de forventede tabsrater på henholdsvis 12 og
20 pct., dækkes de yderligere tab af Vækstfondens egenkapital. Denne ordning blev afløst af en ny ordning, som er selvadministrerende
i finansieringsinstitutterne, hvor tabsrefusionen udgør 20 pct. Under denne ordning har finansieringsinstitutterne risikoen for yderligere
tab på porteføljen, hvorfor disse kautioner ikke indgår i nedenstående tabel. Nedenstående tabel viser effekten på resultatet, såfremt
de forventede tab på udstående kautioner stiger med henholds 1 og 5 procentpoint.

        2013  2012

Udestående kautionsbeløb      1.981,1  2.051,2
Hensættelser til tab på kautionerne       261,0  366,5
Tabsprocent, gennemsnit       13,2 %  17,9 %
Regnskabspåvirkning ved yderligere tab på 1 procentpoint       -19,8  -20,5
Regnskabspåvirkning ved yderligere tab på 5 procentpoint         -99,1  -102,6
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NOTE 27.  GÆLD TIL PENSIONSKASSER, DANSK VÆKSTKAPITAL, MIO. KR.          
    2013  2012

Indbetalt primo    -  -
Årets indbetalinger    359,0  -
Indbetalt ultimo    359,0  -
Samlet rentetilskrivning    4,3  -

    363,3  -

       

NOTE 28.  ANDEN GÆLD, MIO. KR.       

    2013  2012

Vækstlån til grønne investeringer    46,5  -
Løn    5,3  5,9
Feriepenge    7,7  8,2
Skyldige omkostninger m.m.    6,8  7,1
Skyldige omkostninger vedr. Proof-of-Business    3,8  -

    70,1  21,2

       

NOTE 29.  EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Vækstfondens samlede huslejeforpligtelse udgør 14,1 mio. kr. (31. december 2012: 11,9 mio. kr.), hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører 2014.
Øvrige leje- og leasingforpligtelser m.v. udgør 2,4 mio. kr. (31. december 2012: 1,7 mio. kr.), hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører 2014.      

 

NOTE 30.  NÆRTSTÅENDE PARTER

Nærtstående parter
Den danske stat betragtes som nærtstående part med bestemmende indflydelse, idet erhvervs- og vækstministeren 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 bestyrelse og direktion samt disse personers nære familiemedlemmer.
 
Endelig omfatter Vækstfondens nærtstående parter også de fonde og selskaber, herunder Dansk Vækstkapital, hvor Vækstfonden i kraft
af ejerandele har bestemmende eller betydelig indflydelse.
 
Transaktioner med nærtstående parter
Vækstfonden har i 2013 modtaget 5,0 mio. kr. i indskud fra staten i relation til Proof-of-Business-ordningen (2012: 20,8 mio. kr.). Der
henvises til egenkapitalopgørelsen for en nærmere specifikation.
 
Vækstfonden har i 2013 modtaget 23,6 mio. kr. (2012: 48,6 mio. kr.) i tabsrefusion vedrørende Vækstkautionsordningerne. Ydermere
har Vækstfonden i 2013 modtaget 50,0 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.) vedr. Vækstlån til grønne investeringer. De nærmere vilkår herfor er
aftalt med Erhvervs- og Vækstministeriet.
 
Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 10.
 
Transaktioner med andre nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

 

NOTE 31.  PENGESTRØMME FRA KAUTIONS- OG GARANTIORDNINGER, NETTO, MIO. KR. 

  2013  2012

Præmieindbetalinger  45,4  44,8
Tabsudbetalinger, garantiordninger, netto  -79,2  -67,0

I alt   -33,8  -22,2
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NOTE 32.  LIKVIDER OG OBLIGATIONSBEHOLDNING, MIO. KR.    

  2013  2012

Værdipapirer, obligationer  1.202,1  1.088,1
Likvide beholdninger  5,8  6,2
Bankgæld, repoforretning  -526,4  -432,6
Bankgæld, kortfristet kassekredit  -28,3  -

I alt  653,2  661,7

Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger i forbindelse med den
kortsigtede likviditetsstyring.     
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