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FORVALTNINGSBERATTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Proventus Capital Partners IV AB bedriver lânerörelse genom utlâning 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 tills tánd ftitn Finansinspektionen att förvalta alternativa

investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder.

Placeringsinriktningen är direktl~n till foretag, noterade obligationer och andra räntebärande vardepapper. Bolagets

huvudvaluta är euro och i de fall placeringar görs i andra valutor sker normalt valutasiikring till euro.

Verksambeten fmansieras genom kapital fran agaren samt genom upptagande av vinstandelslân fran i huvudsak

institutionella investerare. De totala fmansieringsatagandena uppgár till 286,3 MEUR. Utnyttjandet av

finansieringsatagandena gentemot fonden sker genom pakallande av bolaget om tillskott av kapital i poster om

lagst 1 procent av de totala atagandena. Vid riikenskapsarets utgâng bar totalt 11,5 MEUR tillskjutits fonden vilket motsvarar

4 procent av totalt finansieringsätagande.

Vinstdelning i bolaget sker i euro. Arsredovisningen upprattas i svenska kronor med upplysning om

vardeutveckling i euro.

RESULTAT OCH STALLNING

Investeringsverksamheten pãborjades i december 2018 och bestod vid rapportperiodens slut av ett làneengagemang

utgiven av en lantagare. Portfölj ens ackumulerade avkastning sedan start uppgâr till 161 KEUR och värdet pa
li.neportföljen uppgick till 9,4 MEUR.

Resultatet for perioden uppgar till -3 KSEK och det egna kapitalet uppgâr till 1 056 KSEK.

VASENTLIGA HANDELSER EFTER RAKENSKAPSARETS UTGANG

Inga vasentliga bändelser bar inträffat efter rakenskapsarets utgàng.

FORVANTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Bolaget bar som malsattning att uppna 10 procent arlig nettoavkastning till innehavarna av vinstandeisbevis. Affiirslaget

är fOr närvarande gott och det finns inget i nuläget som tyder pa att bolaget inte kommer att kunna leverera en
avkastning till investerarna i linje med fOrviintningarna.
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AGARFORHALLANDEN

Proventus Capital Partners IV AB ~publ~ med sate i Stockholm hat följande ägarstruktur:

Agare Antal aktier
Proventus Capital Management AB 5 000
Summa 5 000

FORSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslar att till forfogande stâende medel disponeras enligt följande:
Fria medel 557 296
Arets resultat -3 572
Summa 553 724 kronor

Styrelsen föreslâr att vinstmedlen disponeras s~

att i ny rakning överföres 553 724
553 724 kronor

Resultatet av verksamheten under rakenskapsaret och stallningen vid rakenskaps~rets utgâng
framgàr av efterföljande resultat- och balansrakningar med tillaggsupplysningar.
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RESULTATRAKNING i Tkr

2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens nettointäkter
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 5 72
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 872
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 634
Reserv for befarade kreditförluster 1 -256

Finansuetto 2 322

Administrationskostnader 4 -2 325 -1

Resultat fore skatt -3 -1

Skatt 6 -

Arets resultat -3 -1

RAPPORT OVER TOTALRESULTAT

Arets resultat 3 -1
Ovrigt totairesultat -

Ovrigt totairesultat for ?tret, netto efter skatt - -

Summa totairesultat fOr áret -3 -1
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BALANSRAKNING i Tkr

TILLGA.NGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Anlaggningstillgángar

Finansiella an1aggningstillg~ngar 7 96 463 -

Summa anlaggningstillgángar 96 463 -

Omsattningstillgàngar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernforetag 6 405 -

Ovriga kortfristiga fordringar 12 824 -

19229 -

Likvida medel 2 540 36

Summa omsattningstillgàngar 21 769 36

SUMMA TILLGANGAR 118 232 36
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BALANSRAKNING i Tkr

EGET KAPITAL OCR SKLJLDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5000 aktier med kvotvärde 100) 500 50

500 50
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 559 -19
Arets resultat -3 -1

556 -20

Summa eget kapital 1 056 30

Lángfristiga skulder
Ovriga lângfristiga skulder 8 115 905

Summa lângfristiga skulder 115 905 -

Kortftistiga skulder

Leverantörs skulder

Skulder till koncernforetag 488

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 783 6

Summa kortftistiga skulder 1 271 6

SUMMA EGET KAPITAL OCR SKIJLDER 118 232 36
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RAPPORT OVER FORANDRINGAR I EGET KAPITAL i Tkr
Ovrigt

*) Verksamheten finansieras bl a genorn villkorade kapitaltillskott fran ägarna. Vifikoren for aterbetalning av

tiliskotten är att det hat skett amortering av fondens portfölj.

Ingáende balans per 1 januari 2017
Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa ovrigt totairesultat

Utgàende balans per 31 december 2017

Totairesultat
Arets resultat
Ovrigt totairesultat
Summa övrigt totairesultat

Transaktioner med aktieagare
Nyemssion
Erhallen aktieagartillskottj
Summa transaktioner med aktieagare

Utgàende balans per 31 december 2018

Aktie
kapital

Balanserat
resultat

50 -19

tillskjutet
kapital

S:a eget
kapital

31

-1 -1

-1 -1

50 -20 - 30

-3 -3

-3 -3

450 450
579 579

450 579 1 029

500 -23 579 1 056

7(16)



Proventus Capital Partners IV AB ~pub1~ Arsredovisning 2018
556981-8619

KASSAFLODESANALYS i Tkr

2018 2017

Not

9
Kassaflöde fran rörelsen -347 -1

Okning av kortfristiga fordringar -12 824 -

Olming av fordringar koncernforetag -6 405 -

Okning av kortfristiga skulder 777 -

Okning av kortfristiga skulder koncernforetag 488 -

Kassaflöde fran den löpande verksamheten -18 311 -1

Forvarv/okning av finansiella anlaggningstillgàngar -97 352 -

Investeringsverksamheten -97 352 -

Nyemission 450 -

Erhállna aktieagartillskott 579 -

Okning av làngfristiga skulder 117 138 -

Finansieringsverksamheten 118 167 -

Atets kassaflöde 2 504 -1
Likvida medel vid árets början 36 37
Likvida medel vid árets slut 2 540 36
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BOKSLUTSKOMMENTARER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprSttats enligrArsredovisningslagen (1995:1554) och RSdet fOr finansiell rapportering,
rekommendation RFR 2 (2008:25).

llolaget tillSmpar alternativregeln enligt RFR2 fOr redovisning av koncernbidrag, vilket innebSr att koncernbidrag
redovisas som bukslutsdisposition i resultatrSkningen.

Fordringar och skulder I annan valuta an redovisningsvalutan
VSrdering av fordringar och skulder i annan valuta Sn redovisningsvalutan bar skett till balansdagens kurs. Valutaterminer som anvSnds
fOr sSkring av kortfristiga placeringar redovisas till verkligt vSrde med vSrdcforSndring Over resultatrSkningen som
rSnteintSkter och liknade resultatposter. Vid omvSrdering av tillgSngar och skulder bar fOijande kurser anvSnts:

EUR 10,2753

Kiassificering av anläggnings- och omsättningstillgângar i balansrakningen

Till anlSggningstillgSngar hOr lSnefordringar for vilka det finns en avsikt att hSlla tifi fOrfall. Till omsSttningstillgSngar
hOr kortfristiga placeringar samt bankkontun.

Värderingsregler

Finansiella anlSggningstillgSngar i annan valuta Sn redovisningsvalutan värderas till anskaffningsvSrde justerat till valutakurs p3
balansdagen enligt ovan.

Finansiella instrument; redovisning och värdering
Bolaget Idassificerar sina finansiella tillgSngar i karegorin lSnefordringar och kortfristiga placeringar.

Kiassificeringen Sr beroende av fOr vilket syfte den finansiella rillgSngen fOrvSrvades. Ledningen faststSller
klassificeringen av de finansiella tillgSngarna vid det fOrsta redovisningstillfSllet.

LSnefnrdringar Sr finansiella tillgSngar som jnte Sr derivat, som bar faststSllbara beralningar och som inte Sr
nuterade p3 en aktiv marknad. Dc ingSr i anlSggningstillgSngar med undantag fOr pnster med en fOrfallodag mindre

Sn 12 rn3nader efter balansdagen vilka Idassificeras sum omsSttningstillgSngar.

Kortfristiga placeringar Sr finansiella instrument och derivat som Sr noteradc p3 marknadsplats. Derivat med
negativa vSrden kiassificeras som Ovriga kortfristiga skulder.

Kortfristiga placeringar och derivat med negativa vSrden vSrdcras till verkligt vSrde. VSrdefOrSndringar redovisas

Over resultatrSkningen sorn rSnteintSkter och liknande resuirarposter.

VinstandelslSn redovisas till upplupet anskaffningsvSrde sum Sr beroende p3 underliggande avkastningen p3

bolagets tillgãngar. Pusitiv avkastning p3 vinstandelslânen redovisas sum rSntekustnader fOr bulaget och ingâr i
marknadsvSrdet. Negativ avkastning p3 vinstandelslSnen reduvisas sum rSnteintSkt enligt effektivrSntemetoden fOr bolaget uch ingSr i
marknadsvSrdet.

Ovriga furdringar och skulder tas upp i balansrSkningen till nurninelit belopp eller till det vSrdc sum de bedóms
inflyta till.

Nya standarder samt Sndringar och tolkningar av befintliga standarder som trätt i kraft 2018-01-01

IFRS 15 IntSkter fr3n avtal med kunder Sr en ny intSktsstandard sum ersStter befintliga standarder och uttalanden urn

intSkter. Standarden medfOr inte nSgun pSverkan p3 Pruventus Capital Partners IVs nettuumsSttning d3 fonden inte har

nSgra andra vSsrenliga intSkter Sn rSnteintSktcr

International Accounting Standards Board antog hOsten 2016 den nya standarden IFRS9 Finansiella instrument vilken

bOrjade tillSrnpas I januari 2018. Den nya standarden innebSr att redovisningen av kreditfOrluster sker utifrSn
fOrvSnrade fOrlusthSndelser ocb inte intrSffade fOrlusthSndelser. Bulaget har urvSrderat sina finansiella tillg3ngar
och skulder och den fOrvSntade effekten av Overg3ngen till den nya standarden I januarl 2018. Majoriteten av
bulagets finansiella tillg3ngar avser l3nefordringar sum fOr nSrvarande ldassifieras sum tillg3ngar att h3llas till
fOrfall uch vSrderas till upplupet anskaffningsvSrde vilka uppfyller villkuren fOr vSrdering till upplupet
anskaffningsvSrde enligt IFRS9.
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Arsredovisning 2018

Finansiella tillgSngar som Sr fOremSl for nedskrivningar bar delats upp i tre kategorier baserat p5 risken fOr
fallissemang. I den fOrsta kategorin ingSr tillgSngar där ingen vasentlig Okning av kreditrisk bar skctt vid

rapporteringstillfSllet, i den andra bar en vasentlig Okning av krcditrisk jntriiffat och i den tredje fOreligger objektiva
bevjs fOr ncdskrivning. For tillgSngar i den fOrsta kategorin ska nedskrivningar redovisas baserade p5 fOrväntade
fOrluster under de kommande tolv m5naderna medan i kategori tv5 ocb tre ska fOrvSntade fOrluster Over bela
tillg5ngcns lOptid redovisas. Detta innebSr att nedskrivningar for befarade fOrluster ska redovisas vid det fOrsta
redovisningstillfdllct. For finansiella skulder Sndras jute kiassificeringen och varderingen.

Nedan tabell visar fOrandringen av lSnefordringarnas kiassificeringar utifrSn IFRS9.
2018

LSncfordringar 2018-01-01
Aterbetalda lSnefordringar
Utbetalda lSnefordringar
FOriindring upplupen rSnta
OmvSrdering valuta/Ovrig justering
LSnefordringar 2018-12-31

Reservering 2018-01-01
Aterbetalda lSnefordringar
Utbetalda lSncfordringar
OmvSrdering valuta/Ovrig justering
Reservering 201 8-1 2-31

Tkr Total Kategori I Kategori 2 Kategori 3

96719 96719

96719 96719 - -

Total Kategori I Kategori 2 Kategori 3

-256 -256

-256 -256 - -

Nya standarder som ännu cj trätt kraft per 2018-12-31

Den kommande nya standarden enligt IFRS 16 bedOrns jute att fS nSgon vSsentlige inverkan dS bolaget fOr nSrvarande
jute bar nSgra hyres- eller leasingkonrrakt.

Av tabellen nedan framgSr hur finansiella tillgSngar och skulder kiassificerats utifrSn IFRS7

LSn
Fordringar hos konccrnfOretag
Ovriga fordringar
Likvida medel
Summa

VinstandelslSn
Skulder till koncernfOretag

Upplupna kostnadcr

Summa

vSrderade
till vcrkligt

värde via
resultat

räknin~en

2018 Tkr Total TillgSngar/ Line
skulder fordrmgar

Ovriga
finansiella

skulderocb Ovriga
fordringar

96 463 96 463
6405 6405

12824 12824
2540 2540

118232 - 118232 -

115905 115905
488 488
783 783

117176 - - 117176
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Tillgángar värderade till verkligt värde

Nedan beskrivs de metoder och antaganden som främst används fOr att faststiilla vcrldigt viirdc pa de finansiella
tillgángar och skulder. Bolaget hade vjd rSkcnskapsSret utgäng inga tillgangar ciler skulder redovisade till verkligt vSrde.

Kor~frisligap/acethigar och andrafiuansiellap/aceriiigar
Obligationer vhrderas till noteradc kOpkurser. Om aktuellt pris saknas anvSnds senast noterade pris mcd en
individucll bcdomning av priset. Kursen bestäms i dessa fall med utghngspunkt fran:

Prishistorik i det noterade instrumentet.
- Kurs fran oberoende mSklarc som bolaget fhtt ph slier i niira anslutning till rapporteringsdagen.
- Pris ph andra instrument som emittenten gett Ut med jämfOrbar lOptid.
- Pris ph emittentens CDS-kontrakt om uppgift finns tillganglig.
Samtliga avvikelscr fran noterade kurser eller individuelit bcdOmda priser dokumenteras av investerings
organisationen.

Deriyalinstrume,it
FOr vaiutakontrakt bestlims det veridiga vhrdet med utgangspunkt for noterade kurser i respektive valuta.

Det verldiga viirdet fOr rhnteswapar baseras ph en diskontering av berhknade framtida kassaflödcn enligt
kontraktets vifikor och fOrfallodagar med utghngspunkt i marknadsrhntan fOr liknande instrument ph baiansdagen.

Oerzga li//~gdngar oth skidder so,,, isle redovisas li/I verk/egl vhrde
Bolagets bhsta bedOmning hr att det bokfOrda vhrdet avseende de finansiella tiighngar och skulder som inte
redovisas till verldigt vhrde Overcnssthmmer i all viisentlighet med (let verkliga vhrdet. FOr lhneportfOljen som belhet
bar ingen vasentiig fOrandring skett av underiiggande kreditrisk sam skulle phverka det redovisade upplupna
anskaffningsvardet ocb som skulle indikeraen vhsentiig skillnad jhmfOrt med vcrkhgt yards.

Inveslerarredovisinieg
De vinstandeisbevis som bar emitterats loper med avkastning fr o m fOrsta emissionstillflillet 21 december 2018.

Boiaget bcdrev ingen verksambet fOre 21 december 2018 vilket innebhr att bela det redovisade resultatet dclas cnligt
avtal med investerarna. Av tabdllcn nedan framghr resultatet fOr perioden som omfattar vinstandelsbevisen.
Redovisningen hr uppdciad i bhde svenska kronor ocb euro.

SEK 2018-12-21

2018-12-31

Rhnteinthkter och viirdefOrandring obhgationer 72
Reserv for befarade kreditfOrluster -256
Ovriga inthkter 1 208
Valutaresultat, Ovriga rhntekostnader 65
Administrationskostnader -2 325
Resultat fOre vinstdelning -l 236

Resuitatandel vinstandelsbevis 1 233

Resultat fOre skatt och koncernbidrag -3

EUR 201 8-12-21

2018-12-31

Ränteinthkter och vardefOrandring obligationer 68
Rescrv fOr befarade kreditfOrluster -24
Ovriga inthkter 117
Valutaresuitat, Ovriga rhntekostnader -55
Administrationskostnader -226
Resultat fOre vinstdelning -120

Resultatandel vinstandeisbevis 120

Resultat fOre skatt och koncernbidrag 0
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Vinstandels/du
Utvecklingen av det redovisade upplupna anskaffningsvSrdet pa bolagets utstSllda vinstandelslSn är beroende av
den underliggande avkastningen pa bolagets tillgangar. Ingen del av avkastningcn p5 vinstandelsbevisen är
garanterad av bolaget och vinstandelsinnchavarna star samma risk som bolagcts ägarc gSllande investerat kapital.
Samtliga investerare crhSller om forutsSttning finns en lSgsta avkastning mellan 5 till 7 procent innan vinstdelning
mellan bolaget och invcstcrarna sker. Eventuell ncttovinst dverstigande hurdle rate delas 80/20 mellan investerarna
och Proventus Capital Partners IV All. Realiserade vinster pa innebaven i portfoljen med avdrag for periodens
kostnader utbetalas kvartalsvis.Vinstdelningen sker i euro vilket medför att all rapportering mot investerarna
sker i euro.

Not 2 Finansiella risker

Bolaget ar utsatt for rSntcrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Langivarna bar samma risk som aktieSgarna i

bolaget och avkastningen Sr beroende av utfallet i fOrvaltningcn. LSnen bar ingen garanterad avkastning eller nSgon

garanterad rätt till aterbetalning. Avkastningen är villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om

fOrutsattningar fOr utbetalning Sr uppfyllda cnligt lSnevillkoren. Beroende p5 denna struktur paverkas inte bolagets

beskrivna risker enligt nedan.

RSnterisker och krcditriskcr
Bolaget bar en begransad ränterisk da rSntefOrandringar i normalfallet inte far nagon vastentlig pâverkan. RSntan till
bolagets langivare Sr beroende av avkastningen av bolagets tillgangar. Avkastningen fr5n lancfordringar ocb
tiligangar Sr Sven kopplade till rorlig marknadsränta. Bolaget minimerar rSnterisken i lanefordringarna genom att
utlaning Sven Sr kopplad till rOrlig marknadsrSnta med p5slag av en marginal. Detta medfOr att räntemarginalen fOrblir
oforandrad Over tiden. I de fall rSntebindningstiden Sr langre kan rSntan swappas till 90 dagar fOr att minska
rSnterisken. Respektive lantagares kreditvardighet och dSrmed fOrknippad nOdvSndig avkastning bedOms i samband
med utlaningstillfallct. Bolaget tillampar en intern risk- och prissSttningsmodell som bl a tar hSnsyn till bolagets
bransch, marknadsfOrutsSttningar, bolagets lOnsamhet och skuldsSttning. Baserat pa modellen bestSms vilken lagsta
rSnta och villkor som respektive engagemang hOt ha. Kreditkvalitén fOr samtliga engagemang fOljs upp lOpande och
varje kvartal gOrs en bedOmning av eventuellt reserveringsbehov. Overlag bar portfOljen levererat i linje med med
fOrvantningar och dess kreditkvalité som helbet anses generellt vara av god kvalitet. VSrderingen av lanefordringar
per balansdagen bedOms dSrmed vara rSttvisande.

Bolagets obligationsportfOlj Sr utsatt bade fOr rSnterisk, kreditrisk samt i vissa fall Svcn valutarisk. Da placerings
inriktningen Sr high-yield obligationer sa paverkas l~t p5 obligationerna av bade rSnterisk men framfOr allt
kreditrisk. Risken bedOms med bjSlpa av samma model som anvSnds fOr lSneportfOljen.

FOr att begrSnsa risken bar bolaget internt begransat storleken pa respektive engagemang, sSvSl i Ene- som i
obligationsportfOljerna utifr5n de totala tillgSngliga mcdel som finns att tillgS.

Valutarisker

Bolaget placerar sina tillgangar huvudsakligen i euro. Avkastning mats dSrfOr i euro Svcn om redovisningen i
arsredovisningen sker i svenska kronor. l3olaget matcbar utlaning med finansiering i euro. I de fall placering sker i
andra valutor terminssSkras normalt den undcrliggande investeringen till euro fOr att minimera valutarisken.
Terminskontrakten gOrs normalt med en lOptid p5 tre m5nader varefter nya kontrakt tecknas fOr att sSkra placeringen.
Detta medfOr Over tiden att rcaliserade resultat uppkommer pa sSkringsinstrumentet medan den underliggande

placeringen endast medfOr orealiserade vardefOrandringar. Valutaeffekten I resultatet av vSrdefOrSndringen pa den
underliggande placeringen och sSkringsinstrumentet tar dock ut varandra. ValutafOrSndringen far dSrfOr ej vasentlig
paverkan.

Den valutapSverkan som uppkommer Sr relaterad till bolagets Sgare och Sr relaterad till det egna kapitalct som
Sr i svenska kronor.

Eget kapital per 31 december 2018 1 056

Paverkan om euron stSrks mcd +5% 53
Paverkan om curon fOrsvagas mcd -5% -53
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I ,ikviditetsrisk

Bolagets likviditetsrisk best1.r dels i mOjligheten att realisera innehav i line- ocb obligationsportfoljerna men Sven av
1.terbetalningsform1.gan fOr inlinade medel. De b1.da riskerna spegiar varandra. Bolaget bedOmer att den
Overgripande likviditetsrisken ir hg. Verksamheten finansicras dels med vinstandeislln, dels med eget kapiral.
Aterbetalning av vinstandelsiSnen sker i takt med att fordringarna fOrfaller till betaining och likviditet inflyter eller i takt
med att avkastningen realiseras genom utbetalning till bolaget. Vinstandeislinen p1.verlras av bolagets avkastning
och Sterbetalning av lInen kan cnligt vifikoren aidrig sire utan att tillgangliga medel finns.

Bolagets placering i direkt lIn och bigh-yield obligationer iran medföra att det i vissa fall Iran vara svIrt att realisera

innehaven. DI Iterbetalning av vinstandelsllnen IndI Inte Iran pIkallas av innehavarna, fOrutom av realiserade
vinster/fOrfall sI Sr den Overgripande likviditetsrisken lIg. Bolager bar rStt atr ta ~ kortfristig finansiering for art Oka
flexibiiteten och bättre kunna mOta investeringsmOjhgheter i avvaktan p5. emission av fler vinsrandelslIn mom ramen
fOr det frIn lIntagarna torala ilneutrymmet.

Nedan tabell Over odiskonterade kassaflOden framg1.r koncernens finansiella fordringar och skulder uppdelad efter
den tid som p1. baiansdagcn IterstIr fram till den bedOmd fOrfailotidpunkt. Varje lIne- samt obligationsfordran per
balansdagen har setts Over ocb gjorts en bedOmning om fOrvIntad 1.terbetalningstidpunkt. Ränrsatsen Sr basend p1.
en kontrakterad, fOrvIntad avkastning i samband mcd urlIningstullfallet. Valutaterrniner bar redovjsats netto.

Avvecldingen av dessa Iran variera. I vissa fall utvSxlas brutrobelopp och i andra fall sker avveclding genom reglering
av nettobclopp. Samtliga terminer gOrs dock med etablerade morparrer och risken fOr att enbart det ena flOdet i
terminen ska urvIxias och dlrmed innebSra en risk fOr bolaget ses enbart som en teoretisk risk. Beräknad utbetalning
av vinsrandelsl1.nen fOljer lIncportfOljens fOrvIntade rSnteflOden samt Iterbetalning dIr avkastningen är beroende av
l1.neportfOljnens urveclding.

Odiskonterade kassaflOden Totalt <1 ár 1—2 àr 3—5 àr > 5 àr
2018

123335 8441 16882 98012LInefordringar
Likvida medel
Summa

Vinstandelsi1.n

Summa

2540 2540
125875 10981 16882 98012 -

122755 8401 16803 97551
122755 8401 16803 97551 -

Revisionsuppdrag

Ovriga lagstadgade uppdrag

Skatter1.dgivning
VSrderingstjansrcr

Ovriga tjSnstcr

Not 4 Administrationskostnader

fOljande kategorier:

PwC:

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedOmningar for redovisningsandamal

Bolaget ser Over sina l1.nefordringar kvartalsvis for att bedOma behovet av reservering fOr osakra fordringar.
BedOmningen gOrs individucllt for varje l1.neavtal. En djupare analys av varje engagemang gOr kvartalsvis for
bedomning av om bolager Idarar uppsatta vilikor.

Under rakenskaps1.ret 2018 bar crsiittning till OhrlingsPriccwatcrhouseCoopers AB uppg1.tt till 75 KSEK fOrdelat p5.

2018 2017

75

75

InIrOp och fOrsIljning mellan konccrnfOretag:
1 administationslrostnader inglr fOrvaltningsarvodc falrturerad frIn moderbolagct Proventus Capital Management AB
med 47,5 KEUR, motsvarande 488 KSEK.

Medehantal anstiillda:
Bolaget bar inte baft nlgra anstiihda under rIlrenslrapsIret.
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Not 5 Ränteintãkter, räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Ränteintäkter cnligt effektivrSntemetoden *)

RänteintSkter och vardeforandring fran lan 72

Summa 72

RSnteintSkter och liknande resultatpostcr *)

Valutaresultat 664 -

Ovriga finansiella intäkter 1 208 -

Summa 1 872 -

RSntekostnader och liknande resultatposter ~

Ränta vinstandelsbevjs 1 233 -

Rantekostnader -558

Valutaresultat -41 -

Summa 634 -

5) Ränteintäkter fran tillgângar redovisade till upplupet anskaffningsvarde 72

72

~> Räntckostnader fran skulder redovisadc till upplupet anskaffningsvarde 1 233

1 233

Not 6 Skatt

2018 2017
Rcdovisat resultat fore skatt -3 -1
Skatt bcrSknad enligt gallandc skattesats (22 procent) 0 0
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader - -

Skatteeffekt ej skattcpliktiga intäkter - -

Redovisad skattckostnad 0 0

P g a att fonden förvSntas leverera överskott kommande âr har det inte reserverats nâgon latent skattefordran for
for det här rakenskapsaret.

Not 7 Finansiella anläggningstillgãngar

2018-12-31 2017-12-31
Andra langfristiga vSrdepappcrsinnehav 96 463 -

Upplupna rSntor - -

Summa 96 463 -

Andra l5ngfristiga vSrdepappersinnchav avser direktlSn till ftiretag. PortfOljen omfattade vid utg?mgen av rSkcn

skapsSret av ett engagemang och lOptiden fOr iSnet uppskattas mellan 3-5 Sr. PortfOljen är under uppbyggnadsskcdc
och kommer utOkas med fler lan under kommande Sr.

Not 8 Ovriga lSngfristiga skulder

Vinsta,zdeisbevi.c

Vinstandelsbevisagarna har fOrbundit sig att tillhandahSlla finanisering upp till 285,0 Meur. Agarnas insats enligt
samma avtal uppgSr till 1,3 Meur. Finansieringen pSkallas med 10 dagars varsel i delar om lagst I procent av det
totala Stagandet.

LSngivarna har samma risk som aktieagarna i bolaget vad gSller avkastningens utveckling p5 det investerade
kapitalet. AktieSgarna har dock ett mer mer lSngtgSende ansvar fOr verksamheten och skyldighet att betala ut
avkastningen till vinstandelsiigarna enligt kontraktuella villkor. L5nen har 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 lSncvillkoren, se Svcn information under
avsnittet redovisningsprinciper.
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Avkastning vinstandelslSn

2018-12-3 1
SEK Loptid Nominclit Redovisat

värde vSrde

Vinstandeisbevis 201 8-2028 117 138 115 905

Orealiserat resultat -1 233
Realiserat resultat -

Totalt resultat vinstandelsl5n -1 233

201 8-12-31
EUR Loptid Nominelit Redovisat

värde vSrde

Vinstandelsbevis 2018-2028 11 400 11 280

Orealiscrat resultat -120
Realiserat resultat -

Totalt resultat vinstandelsl5n -120

Vinstandelsl5nen kommer under vSrcn 2019 noteras p5 Debt Securitics-segmentet vjd Nordjc Growth Market
NGM AB i Stockholm.

Not 9 Kassaflöde fran rörelsen
2018 2017

Resultat fore skatt -3 -1

Justeringforposler .com in/s in~gdr i ka.c.caf/odct mm.
Orealiserade valutaresultat 889 -

Periodiserade rSntekostnadcr -1 233 -

KassaflOde fran rOrelsen -347 -1

Not 10 Transaktioner med närstSende

Proventus Capital Partners IVAI3 (publ) Sgs av Proventus Capital Management AB (556930-7027) som Sr
moderbolag i koncernen.

I administationskostnader ingSr forvaltningsarvode fakturerad fran moderbolaget Proventus Capital Management
A13 med 47,5 KEUR, motsvarande 488 KSEK.

Not 11 FOrslag till vinstdisposition

Styrelsen föresl5r att till fOrfogande st5ende medel disponeras enligt följande:

Fria medel 557 296
Arets resultat -3 572

Summa 553 724 kronor

Styrelsen fOresl5r att vinstmedlen disponeras sS

till aktieSgarna utdclas 0
att i fly rSkning OverfOrcs 553 724

Summa 553 724 kronor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstamman i Proventus Capital Partners IV AB (Publ), org.nr 556981-8619

Rapportom ârsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av arsredovisningen for Proventus Capital Partners IV AB (Pubi) for Ar 2018.

Enligt vAr uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rättvisande bud av Proventus Capital Partners WAB (Publ)s finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde for Aret enligt Arsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är fOrenlig med Arsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstamman fastställer resultatrakningen och balansrakningen for Proventus Capital
Partners WAB (Publ).

Grundfor uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhallande till
Proventus Capital Partners IV AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vArt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och andamalsenliga som grund fOr vAra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktOren som har ansvaret fOr alt arsredovisningen upprättas och art den ger
en rättvisande bild enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även for den
interna kontroll som de bedOmer är nOdvändig for art upprätta en arsredovisning som inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören for bedOmningen av
bolagets fOrmAga art fortsärta verksamheten. De upplyser, när sA är tillampligt, om fOrhAllanden som kan pAverka
fOrmAgan art fortsätta verksamheten och art använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillampas dock inte om styrelsen och verkställande direktOren avser art likvidera bolaget, upphora med
verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till art gOra nagot av delta.

Revisorns ansvar
VAra mM är art uppnA en rimlig grad av säkerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehAller nAgra
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag, och aft lämna en revisionsberättelse
som innehaller vara urtalanden. Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men är ingen garanti fOr art en
revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer aft upptacka en vasentlig felaktighet
om en sadan finns. Felaktigheter kan uppstA pA grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrväntas pAverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i arsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vArt ansvar for revisionen av arsredovisningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra forfattningar

Uttalanden
UtOver var revision av Arsredovisningen har vi även utfOrt en revision av styrelsens och verkställande direktOrens
fOrvaltning for Proventus Capital Partners WAB (Publ) fOr Ar 2018 samt av fOrsiaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller fOrlust.
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet for rakenskapsâret.

Grundfdr uttalariden
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 W AB (Pubi) enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vârt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser art de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamâlsenliga som grund for vâra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid fOrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen är fOrsvarlig med hansyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar fOr bolagets organisation och fOrvaitningen av bolagets angelagenheter. Della innefattar bland
annat art fortlOpande bedOma bolagets ekonomiska situation, och art tillse all bolagets organisation är utformad
sâ art bokfOringen, medelsfOrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i Ovrigt kontrolleras pa ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den lOpande forvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de âtgarder som är nOdvändiga for art bolagets bokföring ska fullgOras i
överensstämmelse med lag och for art medelsfOrvaltningen ska skOtas pa ett betryggande sätt.

Revisorrzs ansvar

Vârt mâl beträffande revisionen av fOrvaltningen, och därmed vârt uttalande om ansvarsfrihet, är art inhämta
revisionsbevis for all med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma om nâgon styrelseledamot eller verkställande
direktOren i nagot vasentligt avseende:

• fOretagit nagon atgärd eller gjort sig skyldig till nâgon fOrsummelse som kan fOranleda ersattningsskyldighet
mot bolaget

• pa nagot annat sätt 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 della, 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 alitid kommer art upptäcka âtgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller art ert 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 2019

Ohrlings Pricewaterhou -Coopers AB

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor
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