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FORVALTNINGSBERATTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Proventus Capital Partners IV AB bedriver lânerörelse genom uth~ning 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 hat til1st~nd fritn Finansinspektionen att förvalta alternativa
investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om alternativa investerings fonder.
Placeringsinriktningen är direktlán till företag, 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 finansieras genorn kapital fran ägaren sarnt genom upptagande av vinstandelslan fran i
huvudsak institutionella investerare. Dc totala fInansieringsatagandena vid periodens utg?tng uppgar till
356,4 Meur. Utnyttjandet av finansieringsâtagandena gentemot fonden sker genom pakallande av
bolaget om tillskott av kapital i poster orn lägst 1 procent av de totala atagandena. Vid räkenskaps~.rets
utgang hat totalt 28,5 Meur tillskjutits fonden vilket rnotsvarar 8 procent av totalt finansierings~.tagande.
Vinstdelning i bolaget sker i euro. Delarsrapporten upprattas i svenska kronor.
RESULTAT OCH STALLNING
Investeringsverksarnheten pãborjades december 2018 och ãr under uppbyggnad. Portföljen av
investeringar bestar vid rapportperiodens slut av fern skuldförbindelser utgivna av fern 1~tntagare.
100 % av portfoljen är investerad i direktutlàning till företag.
Portföljens ackurnulerade avkastning sedan start uppgàr till 1,6 (-) Meur. Lâneportföljen inklusive
upplupna rãntor uppgick vid rapportperiodens slut uppgick till 45,3 (-) Meur, motsvarande 482,4 (-)
Msek.
Periodens resultat uppgar till 0,0 (0,0) Msek samt det egna kapitalet uppgar till 1,7 (0,0) Msek.

VASENTLIGA HANDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGANG
Efter rapportperiodens utg~tng hat ytterligare 7% tillsjutits fonden, rnotsvarande 26,1 Meur.
Investering har skett i ett nytt privat foretagslan sarnt tilläggsinvestering i ett befintligt foretagslan.

FORVANTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Bolaget bar sorn malsättning att uppna 10 % arlig nettoavkastning till innehavarna av
vinstandeisbevis. Affárslaget at for närvarande gott och det finns inget i nulaget sorn tyder pa
att bolaget inte kommer att kunna leverera en avkastning till investerarna i linje med
fOrvantningarna.

OVRIGT
Resultatet av verksarnheten under perioden och ställningen vid periodens utgang frarngàr av
efterfOljande resultat- och balansrakningar med noter.
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RESULTATRAKNING i Tkr
2019-01-012019-06-30
Rörelsens nettointäkter
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Reserv for befarade kreditfOrluster
Finansnetto
Adminstrationskostnacler

3
3
3

2

Resultat fore skatt
Skatt

8
11
-7
-1
11

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT
Periodens resultat
Ovrigt totairesultat
Ovrigt totairesultat fOr perioden, netto efter skatt
Summa totairesultat for perioden

-

72
1 872
634
-256
2 322

-11 800

0

-2325

25

0

-3

-

-

25

0

-3

25

0

-3

-

25
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2018-01-012018-12-31

331
757
007
256
825

4

Periodens resultat

2018-01-01
2018-06-30

-

0

-3
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BALANSRAKNING i Tkr
TILLGANGAR
2019-06-30

Not

2018-06-30

2018-12-31

Anlaggningstillgángar
Finansiella anlaggningstillg~ngar

5

Summa anläggningstillgángar

482 357

-

96 463

482 357

-

96 463

Omsättningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernforetag
Ovriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

6 108
2 534
2 405

6

-

6 405
12 824

-

Kassa och bank

11047
384

36

19229
2540

Summa omsättningstillgángar

11 431

36

21 769

493 788

36

118 232

SUMMA TILLGANGAR
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BALANSRAKNING i Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5 000 aktier med kvotvärde 100)
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Lángfristiga skulder
Ovriga lângfristiga skulder
Summa làngfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernforetag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

500

50

500

500

50

500

1133
25

-20
0

559
-3

1158
1 658

-20
30

556
1 056

302 222
302 222

7

8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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-

115 905
115 905

156 477
33 350
81
189 908

6
6

488
783
1 271

493 788

36

118 232

-
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr
Ovrigt

Ingàende balans per 1 januari 2018
Totairesultat
Periodens resultat
Ovrigt totairesultat for perioden, netto
efter skatt
Summa övrigt totairesultat
Transaktioner med aktieägare
Aterbetalda aktieagartillskott *~
Lämnad utdelning
Summa transaktioner med aktieagare

—

Aktie—
kapital
50

_________

tillskjutet
kapital
________

S:a eget
kapital
30

0

0

0

0

______________________________________________

Utgàende balans per 30 juni 2018

Ingàende balans per 1 januari 2019
Totairesultat
Periodens resultat
Summa ovrigt totairesultat
Transaktioner med aktieagare
Erhállna aktieagartillskott *)
Summa transaktioner med aktieagare

—

Balanserat
resultat
-20

50

-20

-

30

500

-23

579

1 056

25
25

25
25

577
577

577
577

1156

1658

________________________________________________________

___________________________________________________

Utgáende balans per 30 juni 2019

500

2

*) Verksamheten finansieras bi a genorn villkorade kapitaltillskott fran ägarna. Vilikoren fOr áterbetalning av
tillskotten är att det har skett amortering av fondens portfOlj.
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KASSAFLODESANALYS i Tkt
2019-01-012019-06-30

2018-01-01201 8-06-30

2018-01-01201 8-12-31

0

-347
-12 824
-6 405
777
488
-18 311

9
Kassaflöde fran rörelsen
Förandring av kortfristiga fordringar
Okning av fordringar koncernforetag
Okning av kortfristiga skulder
Okning av kortfristiga skulder koncernforetag
Kassaflöde fran den löpande verksamheten

2 077
10 289
296
-701
32 862
44 823

Förvärv / okning av finansiella anläggningstillgàngar
Kassa fran investeringsverksamheten
Okning skulder kreditinstitut
Nyemission
Erhà]]na aktieagartillskott
Okning av langfristiga skulder
Kassaflöde fran finansieringsverksamheten

-

_______________

0

-386 829
-386 829

-

156 477

-

-

-

-

577
182 796
339 850

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-2 156
2 540
384
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-

0
36
36

-97 352
-97 352

450
579
117 138
118 167
2 504
36
2 540
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCJpER

Not 1 Redovisningsprinciper
Denna dclársrapport lit upprSttad i enlighet med lAS 34 Dellirsrapportering med beaktande av de undantag
frlin och tillagg till IFRS som anges i RFR 2 Redovisning for juridisk person.
Den nya standarden enligt IFRS 16 har inte fStt nligon viisentlig inverkan dS koncernen fOr närvarande inte bar
nligra hyres- eller lcasingkontrakt.
I Ovrigt har samma redovisningsprinciper och bedOmningsgrunder som i senaste Srsredovisning använts.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Vardering av fordringar oeh skulder i utlSndsk valuta bar skett till balansdagens kurs. Valutaterminer som används
for sakring av kortfristiga placeringar redovisas till verkligt värde med vSrdefOrandring Over resultatrakningen som
ränteintSkter och liknade resultatposter. Vid omvlirdering av tillg5ngar och skulder bar fOljande kurser anvOnts:
EUR 10,5581; GBP 11,7546

Not 2 Administratjonskostnader
Inkop oeb fOrsaljning mellan koneernfOretag:
Inget inkOp diet fOrsaljning bar skett med koneernforetag.
Medelantal anstSllda:
Bolaget bar i likhet med fOreg5ende ~tr inte baft nligra anstOllda.
Not 3 Ränteintäkter, räntekostnader oc.h liknande resultatposter

RSnteintlikter enligt effektivräntemetoden

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

5)

Ränteintäkter oeb vOrdefOrändring fr5n Mn- oeh obligationer
Summa

ROnteintäkter oeb liknande resultatposter

2019-01-01

8 331

-

8331

-

7 515

-

5)

Ovriga rSnteintäkter
Valutaresultat

4 242

-

11 757

-

Räntekostnader

-3 889

-

\7alutaresultat

-3 118

-

-7 007

-

-

-

Summa

Rlintekostnader oeb liknande resultatposter ~°~)

Summa
5)

Ränteintlikter fr5n tiiglingar redovisade till verkligt vOrde
Rlinteintlikter fran tillgSngar redovisade till upplupet anskaffningsvlirde

8 331
8 331

5*)

Rlintekostnader fran skulder redovisade till verldigt vSrde

-349

ROntekostnader fran skulder redovisade till upplupet anskaffningsvlirde
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Not 4 Skatt

Rcdovisat resultat fOre skatt
Skatt berSknad enligt gSllandc skattesats (22%)
Skatteeffekt av lSmnad koncernbidrag till moderbolaget
Redovisad skattekostnad

2019-01-01
2019-06-30

201 8-01-01
2018-06-30

25
-6
6
0

-1
0
0
0

I)et skattemiissiga resultatet regleras mot moderbolaget genorn konccrnbidrag vid Srets slut. NSgon skatt p5. Srets resultat har
dSrför inte berSknats d5. koncernbidragct faststSlls vid rSkenskaps5.rets slut.
Not 5 Finansiella anliiggningstillgSngar
2019-06-30
Andra lSngfristiga vSrdepappersinnehav

477 904

Upplupna räntor
Summa

4 453
482 357

FOrandring IFRS 9 reserv
lngSende rescrv
Periodens fOrandring
UtgSendereserv

201 9-06-30
-255
-1 256
-1511

2018-06-30

201 8-06-30
-

Utg5.cnde reserv fOr frarntida kreditfOrluster har i balansrakningen redovisats mot Andra lSngfristiga vSrdepappersinnchav.
Andra lSngfristiga vSrdcpappcrsinnchav avser direktlSn till fOrctag. PortfOljen omfatrade vid urgSngen av rSken
skaps5.ret av fern engagemang och lOptiden fOr lSncn uppskattas mellan 3-5 Sr. PortfOljen St under uppbyggnadsskede
och kommer utOkas med fler l5.n under kommande Sr.
Not 6 Kortfristiga placeringar
201 9-06-30
Anskaffningsvarde
Derivat
Summa

201 8-06-30
Vcrkligt
vSrdc
2 405
2 405

-

AnskaffningsvSrde

Verkligt
vSrde

-

Innehaven har vSrderats till rnarknadsvSrdc.
Not 7 Ovriga lSngfristiga skulder
T7insta,ide/sbeyis
VinstandelsbevisSgarna hat forbundit sig att tillhandahSlla finanisering UPP till 355,1 Meur. Agarnas insats enligt
samma avtal uppgSr till 1,3 Meur. Finansieringcn pSkallas mcd 10 dagars varsel i delar orn lagst 1 procent av det
totala Stagandet.

LSngivarna hat samma risk som aktieagarna i bolaget vad giiller avkastningcris utveckling p5. det investerade kapitalet.
Aktieagarna hat dock ett mer mer lSngtg5.ende ansvar fOr verksarnheten och skyldighet att betala ut avkastningen till
vinstandelsagarna enligt kontraktuella viikor. LSnen bar ingen garanterad avkastning eller nSgon garanterad rStt till
Sterbetalning. Avkastningen Sr villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om fOrutsSttningar fOr utbetalning Sr
uppfyllda enligt lSnevillkoren, se Sven information under avsnittet redovisningsprinciper.
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Avkastning vinstandelslSn

Ksek

Vinstandelsbevjs

Loptid

2011-2021

2019-06-30
NonElinelit
Redovisat
vSrde
varde
299 934

2 288

Totalt resultat vinsrandelslSn

2 288

Vinstandelsbevjs

Lciptid

2011-2021

Redovisat
värde

201 8-06-30
Nominellt
vSrde

Redovisat
vSrde

302 222

Orealiserat resultat
Realiserat resultat

Keur

2018-06-30
Nomineilt
värde

2019-06-30
Notninelit
Redovisat
vardc
vSrdc
28408

28 625

Orealiserat resultat
Realiserat resultar
lotalt resultat vinstandelslSn

217
217

VinstandelsiSnen kommer under 2019 noteras p5 Debt Securitics-segrncnret vid Nordjc Growth Market.
Not 8 Skulder till kreditinstitut

Utnyttjad checkkredit hos SEB

2019-06-30

2018-06-30

156 477

-

156 477

-

I3olaget har en checkkredit uppgSende till 38 Meur. Krediten utnyttjas fOr att kortfristigt finansiera nya affdrer innan nytt
kapital tas in fran andelsagare.
Not 9 Kassaflöde fran rörelscn

Resu!tat fore skait
Orealiserat resultat valutaterminer
Orealiserade viirdeforSndring finansiella tillgSngar
Period iserade rSntekostnader
Periodiscrade rSnteintSkter
Kassaflöde fran rOrclsen

Not 10 Ataganden
LSmnade finansieringsloften till befintliga lSntagare.

2019-01-01
201 9-06-30

2018-01-01
2018-06-30

25

0

-2403
5386
3522
-4453
2077

-

0

2019-06-30

2018-06-30

-

-

142 956
142 956

Not 11 Transaktioner med närstáende
Proventus Capital Partners IVAB (publ) iigs av Prc)ventus Capital Management A13 (556930-7027) som Sr moderbolag i
koncernen.
I administationskostnader ingSr fOrvaltningsarvode fakrurerad fran moderbolaget Proventus Capital Management
AB med 1,1 (-) Meur motsvarande 11,3 (-) Mock.
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Anders Thelin
Ordforandc

Gabridlla Sahiman

~ie15a~’4Y’\
Vcrkställandc direktör

Iansdotter

Denna dclar~rapport har varit förcmal for Oversiktlig granskning av bolagets evisor.

pwc
Revisorns granskningsrapport
Proventus Capital Partners IVAB (pubi), org. nr 556981-8619

Inledning
Vi har utfort en oversiktlig granskning av den finansiella delârsinformationen i sammandrag
(delârsrapport) for Proventus Capital Partners IV AB (pubi) per 30 juni 2019 och den
sexmànadersperiod som slutade per delta datum. Det är styrelsen och verkstäflande direktören som
har ansvaret for att upprätta och presentera denna finansiella delârsinformation i enlighet med lAS 34
och ârsredovisningslagen. Vart ansvar är att uttala en slutsats om denna delârsrapport grundad pa var
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört var oversiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Oversiktlig granskning avfinansiell delársinformation utfórd avforetagets
valda revisor. En översiktlig granskning bestâr av att göra forfrâgningar, i första hand till personer
som är ansvariga for finansiella frâgor och redovisningsfrâgor, att utföra analytisk granskning och att
vidta andra översiktliga granskningsatgärder. En oversiktlig granskning har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsâtgärder som vidtas vid en oversiktlig granskning gör
det inte mojligt for oss att skaffa oss en sadan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omstandigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad pa en Oversiktlig granskning har därfOr inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad pa en revision har.

Slutsats
Grundat pa var Oversiktliga granskning har det inte kommit fram nagra omständigheter som ger oss
anledning att anse att delârsrapporten inte, i ailt vasentligt, är upprattad fOr koncernens deli enlighet
med lAS 34 och ârsredovisningslagen samt for moderbolagets deli enlighet med ârsredovisningslagen.
Stockholm den

26

augusti 2019
AB

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor

