Proventus Capital Partners IV B AB (pubi)
Orgnr 559116-2580

ARSREDOVISNING FOR RAKENSKAPSARET 2018
Styrelsen och verkställande direktören for Proventus Capital Partners IV B AB ~pub1~ avger harmed
arsredovisning for räkenskapsàret 1 januari 2018 31 december 2018.
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FORVALTNINGSBERATTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Proventus Capital Partners IV B AB bedriver lànerörelse genom utlàning till foretag. Bolaget är en alternativ
investeringsfond i enlighet med lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och förvaltas av Proventus
Capital Management som sedan 18 juni 2014 har tillstând fran Finansinspektionen att förvalta alternativa
investeringsfonder enllgt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder.
Placeringsinriktningen är direktlân till foretag, noterade obligationer och andra räntebärande värdepapper. Bolagets
huvudvaluta är euro och i de fall placeringar görs i andra valutor sker normalt valutasakring till euro.
Verksamheten fmansieras genom kapital fran ägaren samt genom upptagande av vinstandelslân fran i huvudsak
institutionella investerare. Dc totala fmansieringsãtagandena uppgâr till 988,2 MEUR. Utnyttjandet av
finansieringsatagandena gentemot fonden sker genom pakallande av bolaget om tillskott av kapital i poster om
lägst 1 procent av de totala ätagandena. Vid räkenskapsàrets utgàng har totalt 39,5 MEUR tillskjutits fonden vilket motsvarar
4 procent av totalt fmansieringsâtagande.
Vinstdelning i bolaget sker i euro. Arsredovisningen upprattas i svenska kronor med upplysning om
vardeutveckling i euro.

RESULTAT OCH STALLNING
Investeringsverksamheten páborjades i december 2018 och bestod vid rapportperiodens slut av ett lâneengagemang utgiven av
en lantagare. Portföljens ackumulerade avkastning sedan start uppgâr till 553,8 KEUR och värdet pa láneportföljen uppgick till
32,4 MEUR. Portföljen är under uppbyggnad och kommer utökas med fler lan under kommande âr
Resultatet for perioden uppgar till -7 KSEK och det egna kapitalet uppgár till 2 410 KSEK.
VASENTLIGA HANDELSER EFTER

RAKENSKAPSARETS UTGANG

Inga vasentliga händelser har inträffat efter räkenskapsàrets utgâng.

FORVANTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Bolaget bar som malsattning att uppnâ 8 procent ârlig nettoavkastning till innehavarna av vinstandeisbevis. Affarslaget
är for närvarande gott och det finns inget i nulaget som tyder pa att bolaget inte kommer att kunna leverera en
avkastning till investerarna i linje med fOrvantningarna.
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AGARFORHALLANDEN
Proventus Capital Partners IV B AB ~pub~ med sate i Stockholm bar följande agarstruktur:
Agare
Proventus Capital Management AB
Summa

Antal aktier
5 000
5 000

FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslár att till forfogande stâende medel disponeras enligt följande:
Fria medel
1 916 748
Arets resuitat
-7 318
Summa
1 909 430 kxonor
Styrelsen föreslâr att vinstmedlen disponeras sâ
att i ny rakning överföres

1 909 430
1 909 430 kronor

Resultatet av verksamheten under rakenskaps~ret och stallningen vid rakenskapsarets utgàng
framg~tr av efterföljande resultat- och balansrakningar med tillaggsupplysningar.
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RESULTATRAKNING i Tkr
2018-01-012018-12-31
Rörelsens nettointäkter
Rànteintäkter enligt effektivräntemetoden
Rànteintäkter och liknande resultatposter
Ràntekostnader och liknande resultatposter
Reserv for befarade kreditfOrluster
Finansnetto
Administrationskostnader

5
5
5
1

4

Resultat fore skatt

Skatt

244
6 321
1 793
-880
7 478
-7 485

0

-7

0

6

Arets resultat

2017-06-20
2017-12-31

-

-7

0

-7

0

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Ovrigt totairesultat fOr áret, netto efter skatt
Summa totairesultat fOr àret

-
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BALANSRAKNING i Tkr

TILLGANGAR

Not

2018-12-31

2017-12-31

Anlaggningstillgãngar
Finansiella anlaggningstillgângar

7

Summa anlaggningstillgángar

332 826
332 826

Omsattningstillgángar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernforetag

1 917
1917

Likvida medel

80 113

50

Summa omsättningstillgàngar

82 030

50

414 856

50

SUMMA TILLGANGAR
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BALANSRAKNING i Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2018-12-31

2017-12-31

500

50

500

50

1 917
-7

0
0

1910

0

2 410

50

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5000 aktier med kvotvärde 100)
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital
Lángfristiga skulder
Ovriga l~tngfristiga skulder

8

Summa lángfristiga skulder

401 342
401 342

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernforetag

8 609

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 495

Summa kortfristiga skulder

11 104

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKIJLDER

414 856
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i

Tkr
Ovrigt
Aktiekapital

Ingáende balans per 20 juni 2017

Balanserat
resultat

tillskjutet
kapital

S:a eget

kapital

________________________________________________

Totairesultat

0

Arets resultat

Ovrigt

totairesultat

0

_____________________________________________________

0

Summa ovrigt totairesultat

0

Transaktioner med aktieagare

50

Tecknat aktiekapital

50

50
50
________________________________________________

Summa transaktioner med aktieagare

-

50

Utgáende balans per 31 december 2017

-

-

-

50

Totairesultat
-7

Arets resultat

-7

Ovrigt totairesultat

_____________________________________________________

Summa övrigt totairesultat

-7
-7
_____________________________________________

Transaktioner med aktieagare
450

450
1917
1917
_____________________________________________________
450
1 917
2 367
__________________________________________________

Nyernssion
Erhàllen aktieagartillskott*)
Summa transaktioner

med

aktieagare

500

Utgâende balans per 31 december 2018
*) Verksarnheten
tiliskotten

finansieras

àr att

bl

det har skett

a genom

villkorade kapitaltillskott

amortering av fondens portfolj.
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KASSAFLODESANALYS i Tkr
2018

2017

171

0

-

-

Not

9
Kassaflöde fr~in rörelsen
Okning av kortfristiga fordringar
Okning av fordringar koncernforetag
Okning av kortfristiga skulder
Okning av kortfristiga skulder koncernforetag

-1 917
2 496
8 609

Kassaflöde fran den löpande verksamheten

9 359

Forvarv/okning av finansiella anlaggningstillgângar
Investeringsverksamheten

Tecknat aktiekapital
Nyemission
Erhâllna aktieagartillskott
Okning av langfristiga skulder

-

0

-335 893

-

-335 893

-

-

50

450
1 917
404 230

Finansieringsverksamheten
Arets kassaflöde
Likvida medel vid árets början
Likvida medel vid arets slut
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprSttats cnligt Arsredovisningslagen (1 995:1554) och RSdet for finansiell rapportering,
rekommendation RFR 2 (2008:25).
Ilolaget tillSmpar alternativregeln enligt RFR2 fOr redovisning av koncernbidrag, vilket innebSr att koncernbidrag
redovisas som bokslutsdisposition i resultatr5kningen.
Fordringar och skulder i annan valuta Sn redovisningsvalutan
Viirdering av fordringar och skulder i annan valuta Sn redovisningsvalutan har skett till balansdagcns kurs. Valutaterminer som anvSnds
fOr sSkring av kortfristiga placeringar redovisas till verkligt vSrde med vSrdefOrSndring over resultatrakningen som
rSnteintSkter och liknade resultatposter. Vid omvardering av tillgSngar och skulder har fOljande kurser anvSnts:
EUR 10,2753
Kiassificering av anlSggnings- och omsSttningstillgSngar i balansrSkningen
Till anlSggningstillgSngar hOr lSnefordringar fOr vilka det finns en avsikt att hSlla till fOrfall. Till omsSttningstillgSngar
hOr kortfristiga placeringar samt bankkonton.
VSrderingsregler
Finansiella anlSggningstillg5ngar i annan valuta Sn rcdovisningsvalutan vSrderas till anskaffningsvarde justerat till valutakurs p5
balansdagen enligt ovan.
Finansiella instrument; redovisning och vSrdering
Bolaget klassificerar sina finansiella tillg5ngar i kategorin lSnefordringar och kortfristiga placeringar.
Klassificeringen är beroende av fOr vilket syfte den finansiella tillg5ngen fOrvSrvades. Ledningen faststSller
klassificeringen av de finansiella tfflg5ngarna vid det fOrsta redovisningstillfiillet.
LSnefordringar Sr finansiella tillgSngar som inte är derivat, som bar faststSllbara betalningar oeh som inte är
noterade p5 en aktiv marknad. Dc ingSr i anlSggningstillgSngar med undantag fOr poster med en fOrfallodag mindre
Sn 12 mSnader efter balansdagen vilka klassificeras som omsSttningstillg5ngar.
Kortfristiga placeringar Sr finansiella instrument och derivat som är noterade p5 marknadsplats. Derivat med
negativa vSrden Idassificeras som Ovriga kortfristiga skulder.
Kortfristiga placeringar och derjvat med negativa vSrden vSrderas till verldigr vSrde. VSrdefOrSndringar redovisas
Over resultatrSkningen som rSnteintäkter och liknande resultatposter.
VinstandclslSn redovisas till upplupet anskaffningsvSrde sorn är beroende pa underliggande avkastningen p5
bolagers tillg5ngar. Positiv avkastning p5. vinstandelslSnen redovisas som räntekostnader fOr bolaget och ingSr i
marknadsvSrdet. Negativ avkastning p5 vinstandelsiSnen redovisas som rSnteintSkt enligt effektivrSntemetoden for bolaget och ingSr i
marknadsvSrdet.
Ovriga fordringar och skulder tas upp i balansrSkningen till nominelit belopp eller till det vSrde som de bedöms
inflyta till.
Nya standarder samt Sndringar och tolkningar av befintliga standarder som trStt i kraft 2018-01-01
IFRS 15 InrSkter frSn avtal med kunder Sr en ny intSktsstandard som ersStter befintliga standarder och uttalanden om
intSkter. Standarden medfOr inte nSgon psverkan p5 Proventus Capital Partners IV Bs nettoomsSttning da fonden inte bar
nSgra andra vSstenliga intSkter Sn rSnteintSkter
International Accounting Standards Board antog bOsten 2016 den nya standarden IFRS9 Finansiella instrument vilken
bOrjade tillSmpas I januari 2018. Den nya standarden innebär att redovisningen av kreditfOrluster sker utifrSn
fOrvSntade fOrlusthSndelser och inte intrSffade fOrlusthSndelser. Bolaget bar utvSrderat sina finansiella tillgSngar
och skulder och den fOrväntade effekren av OvergSngen till den nya standarden I januari 2018. Majoriteten av
bolagets finansiella tillgSngar avser lSnefordringar som fOr nSrvarande Idassifieras som tillgSngar att hSllas till
fOrfall och vSrderas till upplupet anskaffningsvSrde vilka uppfyller villkoren fOr vardering till upplupet
anskaffningsvSrde enligt 1FRS9.
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Finansiella tillgSngar som Sr förem5l for nedskrivningar bar delats upp i tre kategorier baserat p5 risken fOr
fallissemang. I den fOrsta kategorin ingSr tillgSngar dat ingen vasentlig Okning av kreditrisk hat skert vid
rapporteringstillfSllet, i den andra bar en vasentlig ökning av kredittisk inträffat och i den tredje fOreligger objektiva
bevis fOr nedskrivning. FOr tillgSngar i den fOrsta kategorin ska nedskrivningar redovisas baserade p5 förvSntade
fOrlustet under de kommande tolv mSnaderna medan i kategori tv5 och tre ska fOrv5ntade fOrluster Over bela
tillgangens loptid redovisas. Detta innebSr att nedskrivningat for befarade förluster ska redovisas vid det första
tedovisningstfflfSHet. FOr finansiella skulder Sndras inte kiassificetingen och vSrderingen.
Nedan tabell

visar

förSndringen av lânefordringarnas kiassificeringar utifrSn IFRS9.

2018

Tkr

Total

LSnefordringar 2018-01-01
Aterbetalda lanefordringar
Utbetalda l5ncfordringar
FOrandring upplupen rSnta
Omvardering valuta/Ovrig justering
L5nefordringar 2018-12-31

333 706

333 706

333 706

333 706

Total
Reservering 2018-01-01
Aterbetalda lSnefordringar
Utbetalda lSnefordringar
Omvardering valuta/ovrig justering
Reservering 2018-12-31
Nya

Karegori I

Kategoti 1

-880

-880

-880

-880

Kategori 2

Kategori 3

-

-

Kategoti 2

Kategori 3

-

-

standarder som Snnu cj trStt kraft per 2018-12-31

Den kommande nya standatden enligt IFRS 16 bedOms inte att fS nftgon vSsentlige inverkan dS bolaget fOr nSrvarande
inte bar nSgra bytes- eller leasingkontrakt.
Av tabellen nedan framgSr hur finansiella tillgSngar och skulder kiassificerats utifrSn IFRS7

2018

I’kt

LSn
Fordringar hos koncernforetag
Likvida medel
Summa
VinstandelslSn
Skulder till koncernfOrerag
Upplupna kostnader
Summa

Total

Tillgangar/
skulder
v8rderade
till verkligt
vSrde via
resultat
rSkningen

LSnefordringar
oeh Ovriga
fordtingar

Ovtiga
finansiella
skulder

332 826
332 826
1917
1917
______________________________________________________________________
80113
80113
414856
414856
401 342
8609
2 495
412446

-

10(16)

-

401 342
8609
2495
412446

Proventus Capital Partners IV B AB (pub1~
55911 6-2580

Arsredovisning 2018

TillgSngar vSrdcrade till vcrkligt vSrdc
Nedan beskrivs de metoder och antaganden som frSmsr anvSnds fOr att faststSlla verkligt vSrde p5 de finansiella
tillgSngar och skulder. llolaget bade vjd räkenskapsSret utgSng inga tillg5ngar dller skulder redovisade till verkligt vSrde.
Kor~fHstigap/acethigar orb andrafinansieIIapIacerin~gar
Obligationer vSrderas till noterade kOpkurser. Om aktuellt pris saknas anvSnds senast noterade pris med en
individuell bedOmning av priset. Kursen bestSms i dessa fall med urgSngspunkt frbn:
Prishistorik i det noterade instrumentet.
Kurs frSn oberoende mSklare som bolaget fStt p5 eller i nSra anslutning till rapporteringsdagen.
Prjs p5 andra instrument som emittenten gett Ut mcd jämförbar löptid.
Pris p5 emittentens CDS-kontrakt om uppgift finns tillgSnglig.
Samtliga avvikelser fran noterade kurser eller individuelit bedömda priser dokumenteras av invesrerings
organisationen.
Deriyati,istrurne,,t

FOr valutakontrakt bestSms det verldiga vSrdet med utgSngspunkt fOr noterade kurser i rcspektive valuta.
Det verkliga vSrdet fOr rSnteswapar baseras p5 en diskontering av berSknade framtida kassaflOden eiiligt
kontraktets villkor oeh fOrfallodagar med utgftngspunkt i marknadsrSntan fOr liknande instrument p5 balansdagen.
Uvriga tiI1~gdngar orb s/suldersom jute redovisas ti/I i’erklzgt cards
Bolagets bSsta bedOmning Sr att det bokförda vSrdet avseende de finansiella tillgSngar och skulder som inte
redovisas till verkligt vSrde OverensstSmmer i all vSsentlighet med det veridiga värdct. FOr lSneportfoljen som heihet
har ingen vasentlig fOrandring skett av underliggande kreditrisk som skulle paverka det redovisade upplupna
anskaffningsvSrdcr och sum skulle indikeraen vasentlig skilinad jSmfOrr med verkligt viirde.
Incesteratredovzsmui~g
Dc vinstandeisbevis som bar emitterats loper med avkastning from fOrsta emissionstillfSllet 21 december 2018.
Bolaget bedrev ingen verksamhet fOre 21 december 2018 vilket innebär att hela det redovisade resultatet delas enligt
avtal med invesrerarna. Av tabellen nedan framgSr resultatet fOr perioden sum omfatrar vinstandeisbevisen.
Redovisningen är uppdelad i bSde svenska kronor och euro.

KSEK

2018-12-21
2018-12-31

RSnteintSkter och vardefOrSndring obligationer
Reserv fOr befarade kundfOrluster
Ovriga intäkter
Valutaresultat, Ovriga rSnrekostnader
Administrationskostnader
Resultat fOre vinstdelning

244
-880
4 168
1 058
-7 485
-2 895

Resultatandel vinstandelsbevis

2 888

Resultat fore skatt och koncernbidrag

-7

KEUR

201 8-12-21
2018-12-31

RSnteintiikter och vSrdefOrSndring obligationer
Reserv fOr befarade kundfOrluster
Ovriga intiikter
Valutaresultat, Ovriga rSntekostnader
Administrationskostnader
Resultat fOre vinstdelning

236
-86
403
-107
-729
-283

Resultatandel vinstandeisbevis

281

Resultat fOre skatt och koncernbidrag

-2
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T7instande1sIa~n
Utvecklingcn av det redovisade upplupna anskaffningsvardet p5. bolagets utstSllda vinstandelslSn Sr beroende av
den underliggande avkastningen p5 bolagets tilgSngar. Ingen del av avkastningen p5 vinstandelsbevisen Sr
garanterad av bolaget och vinstandelsinnehavarna star samma risk som bolagets Sgare gSllande investerat kapital.
Samtliga investerare erhSllcr om förutsSttning finns en lagsta avkastning mellan 5 till 7 procent innan vinstdelning
mdllan bolaget och investerarna sker. Eventudll nettovinst overstigande hurdle rate delas 80/20 mellan investerarna
och Proventus Capital Partners IV B AR Realiserade vinster p5 innehaven i portföljen med avdrag for periodens
kostnadcr utbetalas kvartalsvis.Vinstdelningen sker i euro vilket medfOr att all rapportering mot investerarna
sker i euro.
Not 2 Finansiella risker
Bolaget Sr utsatt fOr rSnterisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. LSngivarna bar samma risk som aktieiigarna i
bolaget och avkastningcn Sr beroende av utfallet i fOrvaltningen. LSnen bar ingen garanterad avkastning eller nSgon
garanterad rätt till Sterbetalning. Avkastningen Sr vilikorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om
fOrutsSttningar fOr utbetalning Sr uppfyllda enligt iSneviikoren. Beroende P5 denna struktur pSverkas jute bolagets
beskrivna risker enligt nedan.
RSnterisker och kreditrisker
l3olaget har en begrSnsad ränterisk da rSnteforandringar i normalfallet jnte fSr n5gon vSstentlig pSverkan. RSntan till
bolagets lSngivare Sr beroende av avkastningen av bolagets tillgSngar. Avkastningen frSn lSnefordringar och
tillgSngar Sr Sven kopplade till rOrlig marknadsrSnta. Bolager minimerar rSnterisken i lSnefordringarna genom att
utlSning Sven Sr kopplad till rOrlig marknadsrSnta med paslag av en marginal. Detta medfOr att rantemarginaien fOrblir
ofOrSndrad Over tiden. I de fall riintebindningstiden Sr langre kan rSntan swappas till 90 dagar fOr att minska
rSnterisken. Respektive lSntagares kreditvSrdighet och dSrmed förknippad nOdvSndig avkastning bedOms i samband
med utlSningstillfSllet. Bolager tillSmpar en intern risk- och prissattningsmodell sum hi a tar hSnsyn till bolagets
bransch, marknadsfOrutsSttningar, boiagets lOnsamhet och skuldsStrning. l3aserat p5. modellen bestäms vilken lSgsta
rSnta och villkor sum respcktive engagemang bOr ha. Kreditkvalitén fOr samtliga engagemang fOljs upp lOpande och
varje kvartal gOrs en bedOmning av eventuellt reserveringsbchuv. Overlag bar purtfOljen levererat i linje med med
fOrvantningar och dess kreditkvalité sum helhet anses generellt vara av god kvalitet. Värderingen av lSnefordringar
per balansdagen bedOms dSrmcd vara riittvisande.
Bolagets obligationsportfOij Sr utsatt b5de fOr rSnterisk, kreditrisk samt i vissa fall Sven valutarisk. D5 placerings
inriktningen Sr high-yield obligationer si. paverkas priset pa obligationerna av bSde rSnterisk men framfOr allt av
kreditrisk. Risken bedOms med hjSlpa av samma model sum används fOr I5neportfOljen.
FOr att begrSnsa risken bar bulaget internt begrSnsat storleken p5 respektive engagemang, sSvSl i l5ne- sum i
obligationsportfOljerna utifr5n de totala tillgSngliga medel sum finns att tillgS.
Valutarisker
Bolaget placerar sina tillgSngar huvudsaldigen i euro. Avkastning mats därfOr i euro Svcn om redovisningen i
Srsredovisningen sker i svenska kronur. Bolaget matchar utlSning med finansiering i euro. I de fall placering sker i
andra valuror terminssSkras normalt den underliggande investeringen till euro fOr att minimera valutarisken.
Terminskontrakten gOrs normalt med en loptid pa tre mSnader varefter nya kontrakr tecknas fOr att sSkra piaceringen.
Detta medfOr Over tiden att realiserade resultat uppkommer pa sSkringsinstrumentet medan den underliggande
placeringen endast medfOr orealiserade vSrdefOrSndringar. Valutaeffekten I rcsultatet av vSrdefOrSndringen p5 den
underliggande placeringen och sSkringsinstrumentet tar dock ut varandra. ValutafOrSndringen f5r dSrfOr ej vasentlig
paverkan.
Den valutapavcrkan sum uppkommer Sr relaterad till bolagets Sgare och är rclaterad till det egna kapitalet sum
Sr i svenska kronor.
Eget kapital per 31 december 2018
PSverkan om eurun stSrks med +5%
PSverkan om eurun fOrsvagas mcd -5%

2 410
121
-121
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Likviditetsrisk
l3olagets likviditetsrisk bestàr dcls i mojligheten att realisera innehav i lane- och obligationsportfol;erna men även av
âterbetalningsfdrmSgan fOr iniSnade medel. Dc bSda riskerna speglar varandra. Bolaget bedOmer att den
overgripande likviditetsrisken är lag. Verksamheten finansieras dels med vinstandelslán, dels med eget kapitaL
Aterbetalning av vinstandclslftncn sker i takt med att fordringama fOrfaller till betalning och likviditet inflyter eller i talrt
med att avkastningen realiseras genom utbetalning till bolaget. VinstandelslSnen pSverkas av bolagets avkastning
och Sterbetalning av linen kan enligt villkoren aidrig ske utan att tillgSngliga medel finns.
Bolagets placering i direkt lan och high-yield obligationer kan medföra att det i vissa fall kan vara svSrt att realisera
innehaven. Di iterbetalning av vinstandelslinen ändi. inte kan pikallas av innehavarna, fOrutom av realiserade
vinster/fOrfall si är den Ovcrgripande likviditetsrisken hg. Bolaget bar ritt att ta upp kortfristig finansiering for att Oka
flexibihiteten och bittre kunna mOta investeringsmOjhigheter i avvaktan pi emission av fler vinstandelslin mom ramen
for det frin hintagarna totala hineutrymmet.
Nedan tabell Over odiskonterade kassaflOden framgir koncernens finansiella fordringar och skulder uppdelad efter
den tid som pi balansdagen iterstir fram till den bedömd fOrfallotidpunkt. Varje line- samt obligationsfordran per
balansdagen bar setts Over och gjorts en bedOmning om fOrvintad itcrbetalningstidpunkt. Rintsatsen is baserd pi
en kontrakterad, fOrvintad avkastning i samband med utliningstillfillet. Valutaterminer bar redovjsats netto.
Avvecklingen av dessa kan variera. I vissa fall utvixlas bruttobelopp och i andra fall sker avveckling genom reglering
av nettobelopp. Samtliga terminer gOrs dock med etablerade motparter och risken fOr att enbart det ena flOdet i
terminen ska utväxlas och dirmed innebira en risk fOr bolaget ses enbart som en teoretisk risk. Beriknad utbetalning
av vinstandelslinen följer lineportfOljens förväntade rinteflOden samt iterbetalning där avkastningen ir beroende av
lineportfOljnens utveckling.
Totalt

<1 àr

1—2 ár

3—5 àr

Linefordringar
Likvida medel
Summa

425 546
80 113
505 659

29125
80 113
109 238

58 250

338 171

58250

338171

Vinstandelslin
Summa

423 542
423 542

28 988
28 988

57 975
57 975

336 579
336 579

Odiskonterade kassaflOden
2018

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedOmningar for redovisningsändamãl
l3olaget ser Over sina linefordringar kvartalsvis fOr atr bcdOma behovet av reservering fOr osikra fordringar.
BedOmningen gOrs individudllr fOr varjc hineavtal. En djupare analys av varje engagemang gOr kvartalsvis fOr
bedOmning av om bolaget ldarar uppsatra villkor.
Not 4 Administrationskostnader
Under rakenskapsiret 2018 bar ersattning till OhrlingsPricewaterhouscCoopers AB uppgitt till 75 KSEK fOrdelat pi
fOljande kategorier:
2018

PwC:

75

Revisionsuppdrag
Ovriga lagstadgade uppdrag
Skatteridgivning
Virderingstjanstcr
Ovriga tjinster

75
InkOp och fOrsihjning mellan koncernfOretag:
I administationskostnader ingir fOrvaltningsarvode fakrurerad frin moderbolaget Proventus Capital Management AB
med 130,5 KEUR, motsvarande 1 342 KSEK
Medelantal anstillda:
Bolaget bar inte haft nigra anstäHda under rakenskapsiret.
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Not 5 RSnteintSkter, rSntckostnader och liknande resultatposter
2018

2017

RSnteintSkter enligt effcktivrSntemetoden *)
RSnteintSkter och vardeforandring fr5n lSn

244

Summa

244

RänteintSkter och liknande rcsultatposter *)
Valutaresultat

2 153

Ovriga finansiella intSkter

4 168

-

6 321

-

2 888

-

Summa

-

RSntekostnader och liknande resultatposter **)
RSnta vinstandeisbevis
RSntekostnader

-1 095

Valutaresultat
Summa
*) RänteintSkter frSn tillgSngar redovisade till upplupet anskaffningsvSrde

~‘

RSntekostnader fran skulder redovjsade till upplupet anskaffningsvSrde

-

-

1 793

-

244

-

244

-

2 888
2 888

Not 6 Skatt
Redovisat resultat fore skatt
Skatt berSknad enligt gSllande skattesats (22 procent~
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt ej skattepliktiga intSkter
Redovisad skattekostnad

2018
-7
0

2017
-1
0

-

-

-

-

0

0

P g a att fonden fOrvSntas leverera Overskott kommande Sr bar det inte reserverats nSgon latent skattefordran fOr
for det hSr rSkenskapsSret.
Not 7 Finansiella anlSggningstillgSngar
Andra lSngfristiga vSrdepappcrsinnehav
Upplupna rSntor
Summa

2018-12-31
332 826

2017-12-31

-

-

332 826

-

Andra lSngfristiga vSrdepappersinnehav avser direktlSn till foretag. PortfOl~en omfattade vid utgSngen av rSken
skapsSret av ett engagemang och lOptiden fOr lSnet uppskattas mellan 3-5 Sr. PortfOljen Sr under uppbyggnad
och kommer utOkas med fler lSn under kommande Sr.
Not 8 Ovriga lSngfristiga skulder
Vi,zstandelsbevis
VinstandelsbevisSgarna bar fOrbundit sig att tillhandabSlla finanisering upp till 983,5 MEUR. Agarnas insats enligt
samma avtal uppgSr till 4,7 MEUR. Finansieringen p3kallas med 10 dagars varsel i delar om lSgst I procent av det
totala Stagandet.
Langivarna bar samma risk som aktieiigarna i bolaget vad gSller avkastningens utveclding p3 det investerade
kapitalet. AktieSgarna bar dock ett mer mer lSngtgSende ansvar fOr verksamheten ocb skyldigbet att betala ut
avkastningen till vinstandelsSgarna enligt kontraktuella villkor. LSncn bar ingen garanterad avkastning eller
nSgon garanterad rStt till Sterbetalning. Avkastningen Sr viikorad av realiserade resultat och ska regleras
kvartalsvis om fOrutsSttningar fOr utbetalning Sr uppfyllda enligt iSnevillkoren, se Sven information under
avsnittet redovisningsprinciper.
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Avkasrning vinstandclsh~n
SEK

Vinstandeisbevis

Lilptid

2018-2028

201 8-12-31
Nomineilt
vSrde
404 230

Orealiserat resultat
Realiserat resultat
Totalt resultat vinstandelslân

EUR

Vinstandelsbevis

Redovisat
vSrdc
401 342

-2 888
-

-2 888

Löptid

2018-2028

201 8-1 2-31
Nomineilt
vSrde
39 340

Orcaliserat resultat
Realiserat resultat
Totalt resultat vinstandelslán

Redovisat
värde
39 059

-281
-

-281

Vinstandelslânen kommer under v3ren 2019 notcras pa Debt Securities-segmentet vjd Nordic Growth Market
NGM AB i Stockholm.

Not 9 Kassaflöde fran rörelsen
Resultat fore skatt
Justeiv.~gforposter soni into ingdr i Ioassaflodet mm.
Orealiserade valutaresultat
Periodiserade räntekostnader
KassaflOde fran rOrelsen

2018
-7
3 066
-2 888
171

2017
0
-

0

Not 10 Transaktioner med närstâende
Proventus Capital Partners IV B AB (pub!) ilgs av Proventus Capital Management A13 (556930-7027) som Sr
moderbolag i koncernen.
I administationskostnader ingSr fOrvaltningsarvode fakturerad fran moderbolaget Proventus Capital Management
AB med 130,5 KEUR, motsvarande 1 342 KSEK
Not 11 FOrslag till vinstdisposition
Styrelsen förcslSr att till forfogande stSende medel disponcras enligt fOljandc:
Fria medel
Arets rcsultat
Summa

1 916 748
-7 318
1 909 430 kronor

Styrelsen fOreslSr att vinstmedlen disponeras sS

till aktieSgarna utdelas
att i ny rSkning dverfilres

0
1 909 430

Summa

1 909 430 kronor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Proventus Capital Partners IV B AB (Pubi), org.nr 559116-258o

Rapport om ârsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av arsredovisningen for Proventus Capital Partners W B AB (Publ) fOr âr 2018.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med ârsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rättvisande bild av Proventus Capital Partners IV B AB (Publ)s finansiella ställning per den
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflOde for aret enligt ârsredovisningslagen.
FOrvaltningsberättelsen är forenlig med ârsredovisningens övTiga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstamman fastställer resultaträkningen och balansrakningen fOr Proventus Capital
Partners IV B AB (Publ).

Grundfor uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vat
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhallande till
Proventus Capital Partners IV B AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vart
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at de revisionsbevis vi bar inhämtat är tillräckliga och ändamâlsenliga som grund for vâra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktOren som har ansvaret for at ârsredovisningen upprättas och at den ger
en rättvisande bud enligt ârsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även for den
interna kontroll som de bedOmer är nodvandig for at upprätta en arsredovisning som inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av ârsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören fOr bedomningen av
bolagets fOrmâga at fortsätta verksamheten. De upplyser, när sa är tillampligt, om fOrhallanden som kan paverka
fOrmâgan at fortsätta verksamheten och at använda antagandet om fortsat drift. Antagandet om fortsatt drift
tillampas dock inte om styrelsen och verkställande direktOren avser at likvidera bolaget, upphOra med
verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till at gOra nagot av deta.

Revisorns ansvar
Vâra mM är at uppnà en rimlig grad av säkerhet om huruvida arsredovisningen som heihet inte innehàller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och at lämna en revisionsberätelse
som innehâller vâra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hOg grad av säkerhet, men är ingen garanti fOr at en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alitid kommer at upptacka en väsentlig felaktighet
om en sâdan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrväntas pâverka de ekonomiska beslut som användare fatar med
grund i àrsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vat ansvar fOr revisionen av arsredovisningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsber~telsen.

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra författningar
Uttalanden
UtOver var revision av arsredovisningen har vi även utfOrt en revision av styrelsens och verkställande direktOrens
fOrvaltning fOr Proventus Capital Partners IV B AB (Pubi) fOr är 2018 samt av fOrslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller fOrlust.
1

av

2
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Vi tilistyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet for rakenskapsâret.

Grundfór uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhâllande till Proventus Capital Partners IV B AB (Publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser art de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och andamálsenliga som grund for v~ra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fOrsiag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är fOrsvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer p~ storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i Ovrigt.
Styrelsen ansvarar fOr bolagets organisation och fOrvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland
annat art fortlOpande bedOma bolagets ekonomiska situation, och art tillse art bolagets organisation är utformad
sà art bokforingen, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i Ovrigt kontrolleras pa elI
betryggande sätt. Den verkställande direktOren ska sköta den lOpande fOrvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de âtgärder som är nOdvandiga for art bolagets bokfOring ska fullgOras i
Overensstämmelse med lag och for art medelsfOrvaitningen ska skötas pa eli betryggande sätt.

Revisorns ansuar
Värt mâl beträffande revisionen av fOrvaltningen, och därmed vârt uttalande om ansvarsfrihet, är art inhämta

revisionsbevis fOr art med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma om nâgon styrelseledamot eller verkställande
direktOren i nagot väsentligt avseende:
•

foretagit nagon atgärd eller gjort sig skyldig till nagon fOrsummelse som kan fOranleda ersartningsskyldighet
mot bolaget

•

pa nagot annat särt handlat i strid med aktiebolagslagen, ârsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vârt mal beträffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust, och därmed vârt
uttalande om delia, är art med rimlig grad av säkerhet bedOma om fOrslaget är fOrenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr art en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer art upptäcka âtgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller art eli fOrslag till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust inte är
fOrenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vart ansvar fOr revisionen av fOrvaltningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 26 mars
Ohr ng Price

2019

terhou eCoopers AB

Peter Cleme tson
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