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ETT PRODUKTIVT OCH 
STARKT KVARTAL GER 
SWEDFUND BRA  
FÖRUTSÄTTNINGAR ATT 
FORTSÄTTA BIDRA TILL 
ATT NÅ AGENDA 2030
DET HAR VARIT ett produktivt och resultatmässigt 
starkt kvartal för Swedfund. Styrelsen har fattat 
beslut om flera nya investeringar inom de tre sek-
torer Swedfund fokuserar på, d.v.s förnybar energi, 
tillverkning och service samt fonder och finansiella 
institutioner. Swedfund har under kvartalet ge-
nomfört försäljning av innehavet i Nairobi Women’s 
Hospital och delar av innehavet i Pieno Zvaigzdes. 
Vi har också fokuserat på arbetet med klimatfrågan 
och jämställdhet genom projekten Green Growth 
och Women4Growth som finansieras av medel från 
särskilt anslag, sk teknisk assistans. Vi bygger nu 
vidare på vårt positiva resultat och fortsätter att in-
vestera för fler anständiga jobb i världens fattigaste 
länder, för att bidra till en hållbar och inkluderande 
tillväxt.

I SAMBAND MED den extra bolags-
stämman den 28 april fick vi möjlig-
het att välkomna två nya medlem-
mar till Swedfunds styrelse. Bolagets 
ägarriktlinjer ändrades och tydliggör 
nu bl.a. att Swedfund endast bör 
investera i förnybar energi inom en-
ergisektorn. För Swedfund innebär 
detta att vår ägare bekräftar den 
strategi bolaget haft sedan 2016, 
med starkt fokus på investeringar i 
förnybara energikällor. 

SWEDFUND REDOVISAR ETT positivt 
rörelseresultat (EBIT) för första 
halvåret om 37,5 MSEK jämfört med 
2016 där rörelseresultatet för första 
halvåret motsvarade -18,1 MSEK. Vi 
ser nu resultatet av den strategi och 
det långsiktiga arbete vi genomfört 
under de senaste åren, att förändra 
och förstärka vår portfölj för att nå 
lönsamhet och leverera framgångs-
rikt på vårt uppdrag att minska 
fattigdom genom hållbart företagan-
de. Det positiva utvecklingsresultat 
som våra investeringar bidrar till 
påminner oss ständigt om hur vi till-
sammans med andra aktörer måste 
öka takten för att lyckas uppfylla 
de globala hållbarhetsmålen och 
Agenda 2030.

AV DE INVESTERINGAR vi beslutat 
under kvartalet vill jag särskilt lyfta 
fram samarbetet med Scania som 
inleddes 2015, då vi formaliserade 
vårt partnerskap i Indien för ökad 
användning av förnybart bränsle 
i transportsektorn. I samarbete 
med ett lokalt indiskt företag har vi 

nu skapat ett bolag som ska förse 
staden Nagpur i Indien med bussar 
som drivs av etanol framställd av 
restprodukter. Ett innovativt och 
miljövänligt samarbete som vi hopp-
as kunna växa och utveckla i andra 
städer i Indien. Ett samarbete som 
bidrar till att genomföra Agenda 
2030 och klimatavtalet från Paris.

JAG VILL ÄVEN berätta om ytter-
ligare en spännande investering,  
Renewble Energy Asia Fund II L.P 
(REAF), som Swedfund avtalade 
efter utgången av andra kvartalet, 
i juli. Fonden investerar i förnybara 
energikällor i Syd- och Sydostasien 
med fokus på små- och medelstora 
projekt inom t.ex. vind, vatten och 
solkraft. Detta är ytterligare ett 
exempel på hur Swedfund utvecklar 
portföljen inom sektorn förnybar 
energi. Särskilt intressant med REAF 
är fondens geografiska fokus som 
innebär en breddning från Afrika, 
där Swedfund idag har 64 % av port-
följen, till investeringar i  förnybar 
energi även i Syd- och Sydostasien 
där behoven är stora.  

SWEDFUND HAR UNDER kvartalet 
genomfört en försäljning av Nairobi 
Women’s Hospital (NWH) som är 
ett sjukvårdsföretag med verksam-
het främst i Nairobi, Kenya. NWH 
erbjuder specialistvård till kvinnor 
och deras familjer. Vid varje sjukhus 
finns ett Gender Violence Recovery 
Center som erbjuder kostnadsfri 
vård för skador som uppstått till 
följd av könsrelaterat våld. 27 000 
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personer har sökt hjälp och fått vård genom cen-
tren vars verksamhet är unik. Utöver betydande 
utvecklingseffekter har investeringen genererat 
positiv avkastning och levererar således resultat 
inom samtliga tre fundament Samhällsutveckling, 
Hållbarhet och Finansiell Bärkraft. 

UNDER K VARTALET HAR vi jobbat vidare med pro-
grammet Women4Growth, denna gång på hotellet 
Park Inn Newlands i Kapstaden, Sydafrika. Hotellet 
är unikt i det avseendet att en tredjedel av med-
arbetarna har en hörselnedsättning eller är döva, 
vilket gjort att programmet känts väldigt värdefullt 
att genomföra. Vi hoppas att vi genom programmet 
kan bidra till att lägga grunden för att fler kvinnor 
på sikt får en ledande befattning i en sektor som 
kännetecknas av hög andel arbetande kvinnor men 
där kvinnor inte i samma utsträckning arbetar som 
formella ledare på sin arbetsplats.

SWEDFUND HAR UNDER kvartalet fortsatt att arbeta 
med bolagets långsiktiga strategi och affärsplan. 
Viktiga ingångsvärden i detta är våra ägarriktlinjer, 
samtalen med strategiska partners och självklart 
att se hur vi bäst kan accelerera arbetet med att 
leverera på Agenda 2030. 

SWEDFUND HAR ETT extremt viktigt och aktuellt 
uppdrag, att utrota fattigdom genom hållbart 
företagande, ett uppdrag jag brinner för och arbetat 
hårt med under de senaste fyra åren som VD. 
Jag har beslutat mig för att lämna Swedfund för 
annat uppdrag. Jag är stolt över att vi tillsammans 
har åstadkommit stora framsteg inom samtliga 
av bolagets tre fundament, Samhällsutveckling, 
Hållbarhet och Finansiell bärkraft. Vi ligger idag i 
absolut framkant när det gäller att mäta och följa 
upp utvecklingsresultat och hållbarhet. Vi har 
mottagit en rad utmärkelser för vårt hållbarhetsar-
bete samt vår integrerade redovisning. Bolaget har 
nu ett positivt resultat och har under senaste åren 

kraftigt ökat de löpande intäkterna 
vilket jag anser vara en förutsätt-
ning för stabilitet och långsiktighet. 
Jag önskar Swedfund lycka till i den 
fortsätta kampen mot fattigdom, för 
klimatet, en inkluderad tillväxt och 
ökad jämställdhet.
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NYHETER UNDER 
KVARTALET 

INVESTERING FÖR GRÖN KOLLEKTIVTR AFIK I 

INDIEN

2015 etablerade Scania och Swedfund ett 
partnerskap för att utveckla och främja använ-
dandet av förnybart bränsle i Indien. Som ett 
led i detta samarbete har Swedfund och Scania 
tillsammans med ett lokalt företag bildat en 
grön bussoperatör, SST Sustainable Transport 
Solutions.

Det gemensamma bolaget kommer nu att 
bygga upp verksamheten för att inledningsvis 
tillhandahålla 55 gröna bussar som drivs av 
etanol framställt på en restprodukt från sock-
erproduktion. Bolaget har tilldelats ett 15 års 
koncessionsavtal med Nagpur Municipal Cor-
poration. Bussarna kommer att köras i Nagpur, 
en av de städer som ingår Indiens satsning för 
en hållbar transportsektor och renare städer. 
SST är en pionjär inom grön kollektiv busstrafik 
i Indien och därmed en viktig del i landets vision 
om en fossilfri kollektivtrafik.

Indien har i dag tredjeplatsen i världen när det 
gäller koldioxidutsläpp, och utsläppen förvän-
tas fördubblas under de närmaste decennierna. 
Landets regering har startat ett initiativ, för att 
bland annat förbättra miljön och framkomlig-
heten i 100 stora städer, som kallas Smart Ci-
ties. Inom detta initiativ vänder sig den indiska 
regeringen även till internationella företag som 
vill investera i teknik och system som kan bidra 
till utvecklingen av hållbara städer. Investering-
en i SST är ett steg i Swedfunds och Scanias 
ambition att arbeta för den gemensamma ut-
vecklingsagendan, Agenda 2030. Investeringen 
bidrar framförallt till SDG 11 och 12.

Läs gärna artikeln med Scanias VD Henrik Hen-
riksson, Scanias vd siktar uppåt

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för investeringar i 
fattiga länder. Vårt uppdrag är fattigdomsminskning genom 
hållbart företagande. Att skapa jobb med god arbetsmiljö och 
goda arbetsvillkor är vårt övergripande och viktigaste mål.

SWEDFUND INVESTER AR I FOND FÖR 

FÖRNYBAR ENERGI I UTVECKLINGSLÄN-

DER I ASIEN

I juni fattade Swedfund beslut om att 
investera 10 MUSD i Renewable Energy 
Asia Fund II L.P (REAF), vilken sedan 
avtalades i juli. REAF är en fond med in-
vesteringsfokus på små och medelsto-
ra förnybara energiprojekt i Syd- och 
Sydostasien.

Det finns en tydlig koppling mellan 
tillgång till ren energi och hållbar ut-
veckling, därför lägger Swedfund starkt 
fokus på att finansiera förnybara ener-
giprojekt i våra verksamhetsländer.

Swedfund investerar i fondförvalta-
ren Berkeley Energys andra asiatiska 
fond. Fonden kommer att investera 
i beprövade teknologier som vind-, 
vatten och solkraft med fokus på små 
och medelstora elproduktionsprojekt i 
Syd- och Sydostasien, inkl. Indonesien, 
Filippinerna och Indien.

Berkeley Energy etablerades för att 
utveckla, uppföra, äga och driva förny-
bara energiprojekt i utvecklingsländer 
och har varit verksamt i Asien i tio år. 
Fonden REAF II bygger på den erfa-
renhet och kompetens som Berkeley 
Energy har fått genom sin första fond 
för förnybar energi i Asien, där man 
huvudsakligen investerat i Indien 
och Filippinerna, samt fonden Africa 
Renewable Energy Fund (AREF) som 
fokuserar på Afrika söder om Sahara.

För mer information, se berkeley-en-
ergy.com

SWEDFUND SÅLDE SIN ANDEL I NAIROBI 

WOMEN’S HOSPITAL

Under kvartalet sålde Swedfund sitt 
ägande i sjukvårdsföretaget Nairobi 
Women’s Hospital (NWH). Köpare är 
Abraaj Global Health Fund, en hälso-
vårdsfond för investeringar i utveck-
lingsländer, som förvaltas av Abraaj 
Group.

Swedfund investerade i NWH under 
2013, och blev därmed ägare till 19 
procent av bolaget. NWH är idag en av 
Kenyas största privata sjukvårdsaktö-
rer och driver totalt fem fullt utrustade 
sjukhus som sysselsätter fler än 450 
anställda, varav över 60 procent är 
kvinnor. NWH erbjuder öppenvård 
och sjukhusvård till kvinnor och deras 
familjer, med fokus på låg- och medel-
inkomsttagare. Sjukhusen är speciali-
serade på kvinnors vårdbehov, och till 
varje enhet finns ett Gender Violence 
Recovery Center knutet. Dessa center 
erbjuder kostnadsfri sjukvård och 
psykologiskt stöd till offer för könsre-
laterade övergrepp. Hittills har centren 
hjälpt över 27 000 personer.

Köpare av Swedfunds aktier är en fond 
förvaltad av Abraaj Group (Abraaj), 
med tydligt fokus på hållbarhet. 
Abraaj har för andra året i rad fått 
ratingen A+ när det gäller FNs prin-
ciper för ansvarsfulla investeringar 
(UN PRIs Reporting and Assessment 
Framework). Ett antal internationellt 
välrenommerade investerare som IFC, 
Afrikanska Utvecklingsbanken, flera 
europeiska utvecklingsfinansiärer och 

http://www.di.se/nyheter/scanias-vd-siktar-uppat/
http://www.berkeley-energy.com/
http://www.berkeley-energy.com/
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Bill & Melinda Gates Foundation har investerat i 
Abraajs fonder.

NWH spelar en viktig roll för sjukvårdssektorn i 
landet och Swedfund är stolta över att ha bidra-
git med såväl finansiering som utbildning och 
handlingsplaner för förbättringsåtgärder inom 
miljö och sociala frågor. Med en köpare som 
Abraaj, som har fokus på afrikansk hälsovård, 
känner vi oss trygga i att NWH är i fortsatt goda 
händer.

Genom våra investeringar skapas fler anstän-
diga arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till 
hållbara samhällen med ökad förmåga att nå 
samtliga globala mål. Den här investeringen 
bidrar till flera av de globala målen, men särskilt 
Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt 
liv och verka för alla människors välbefinnande 
i alla åldrar, Mål 5: Uppnå jämställdhet, och alla 
kvinnors och flickors egenmakt, samt ett antal 
delmål; 3.1, 3.2, 3.7 och 5.6

YTTERLIGARE INVESTERINGSBESLUT UNDER 

PERIODEN

Under kvartalet fattade Swedfunds styrelse 
beslut om ytterligare investeringar. Ett av dessa 
beslut som även avtalades under perioden 
avser en tilläggsinvestering om 10 MUSD i 
Bayport, en finansiell institution fokuserad på 
mikrofinansiering. Swedfund är sedan tidigare 
investerad i Bayports verksamhet i Uganda och 
Tanzania. Tilläggsinvesteringen kommer att 
finansiera Bayport i Moçambique, vilket innebär 
att Swedfunds finansiering når en ny geografisk 
marknad där tillgången på finansiering för SMEs 
är begränsad. 

Vidare fattade Swedfund beslut om investering-
ar i två riskkapitalfonder med brett sektorfo-
kus, vilka kommer tillföra tillväxtkapital till en 
rad små- och mellanstora bolag primärt i öst- 
och västafrika. 

WOMEN4GROWTH I K APSTADEN

Under 2015 lanserade Swedfund talangpro-
grammet Women4Growth som syftar till att 
arbeta aktivt med jämställdhet i Swedfunds 
portföljbolag, genom att inspirera och stärka 
kvinnor i deras yrkesroller så att fler kvinnor 
kan nå ledarpositioner. Ett framgångsrikt 
pilotprogram genomfördes på två portföljbo-
lag i Kenya under 2016. Efter detta initierade 
Swedfund ett samarbete med Rezidor för att 
genomföra programmet på ett antal hotell som 
Swedfund investerat i och som Rezidor har det 
operativa ansvaret för.  

Under juni genomfördes således det 
tredje Women4Growth-programmet 
på Park Inn Newlands i Kapstaden, 
efter genomförande på både Radisson 
BLU Hotel Addis Ababa och Radisson 
BLU Hotel Nairobi. Swedfund har 
lånefinansierat Park Inn Newlands 
genom lånefaciliteten Afrinord i vilken 
de nordiska DFIerna gått samman för 
att kunna erbjuda lånefinansiering till 
nyetableringar av hotell managerade 
av Rezidor.

Park Inn Newlands var det första hotel-
let i världen att anställa döva, omkring 
en tredjedel av totalt antal anställda.  
Hotellet ägs tillsammans med Deaf 
Federation of South Africa (DeafSA).

Deltagarna i Women4Growth utgjor-
des av kvinnliga anställda, varav en del 
alltså med funktionsnedsättning i form 
av hörselnedsättning eller dövhet. 
Även vid detta program fick deltagarna 
utifrån sina talanger, sitt team och sitt 
hotell identifiera förbättringsåtgärder 
för att göra verksamheten ännu bättre 
och identifiera sig själva som ”change 
agents” för att möjliggöra att fler av 
dem når ledande positioner. Program-
met avslutades med en presentation 
av förslagen för hotellets ledning. 

Rezidor har ett starkt fokus på ”Wo-
men in leadership” och det finns en ut-
talad målsättning om att öka andelen 
kvinnor i ledande befattning.

Läs mer: Swedfund and  The Rezidor 
Hotel Group empower female employ-
ees in Women4Growth workshop

Deaf hotel staff deliver a world first in 
Cape Town

DIALOG MED VÅR A INTRESSENTER OCH 

PARTNERS

Swedfund för löpande en nära dialog 
med våra olika intressenter och part-
ners och under kvartalet deltog vi i 
följande diskussioner och möten:

Swedfund deltog i strategisk dialog 
med världsbanken om hur vi kan hitta 
bra finansieringslösningar för att bidra 
till att genomföra Agenda 2030. UD 
bjöd in till ett värdefullt dialogmöte 
kring de fem pilotländer regeringen 

identifierat, Tanzania, Bangladesh, 
Kenya, Bolivia och Zambia.

I maj bjöd Swedfund in civilsamhället 
till en diskussion med fokus på hur 
vårt uppdrag bidrar till Agenda 2030. 
Ett samtal fördes mellan Statssekrete-
rare Ulrika Modéer och Anna Ryott och 
inbjudna gäster fick möjlighet att ställa 
frågor.  

Under maj hölls VD-möte för de euro-
peiska utvecklingsfinansiärerna (Euro-
pean Development Finance Instiutions, 
EDFI). Mötet fokuserade på frågor av 
stor relevans för genomförandet av 
Agenda 2030. Vikten av att säkerställa 
att de skatteintäkter en investering 
genererar stannar i det land där verk-
samheten bedrivs diskuterades samt 
hur de europeiska utvecklingsfinansi-
ärerna kan utveckla det gemensamma 
arbetet kring skatt. Vidare diskute-
rades möjligheten till ökade investe-
ringar i förnybar energi, nya faciliteter 
för att nå de globala målen inklusive 
möjligheten att mobilisera institutio-
nellt kapital i detta. 

Representanter från Swedfund deltog 
under april i arbetsgruppmötena 
avseende ”Environmental & Social” 
och ”Developmen Effects” samt i 
mötet med den stora gruppen IFI:er 
som driver harmoniseringsarbetet för 
resultatindikatorer (läs mer på https://
indicators.ifipartnership.org/). Inom 
arbetsgrupperna förs diskussioner om 
aktuella ämnen, ett viktigt kunskaps-
utbyte sker och även harmonisering 
av arbetssätt vilket är värdefullt givet 
att institutionerna ofta samfinansierar 
projekt. 

VÅR INTEGRER ADE REDOVISNING 

PRISAD IGEN

Swedfund tilldelades utmärkelsen 
Commended i klassen för små- och 
medelstora fonder när Responsible 
Investor uppmärksammade 2015 års 
bästa redovisningar. Läs vår press 
release samt mer information på 
Responsible Investors hemsida. Via 
denna länk finns hela listan över vinna-
re, med motiveringar.

http://www.mynewsdesk.com/swedfund/news/swedfund-and-the-rezidor-hotel-group-empower-female-employees-in-women4growth-workshop-249606
http://www.mynewsdesk.com/swedfund/news/swedfund-and-the-rezidor-hotel-group-empower-female-employees-in-women4growth-workshop-249606
http://www.mynewsdesk.com/swedfund/news/swedfund-and-the-rezidor-hotel-group-empower-female-employees-in-women4growth-workshop-249606
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/30/deaf-hotel-staff-deliver-a-world-first-in-cape-town
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/30/deaf-hotel-staff-deliver-a-world-first-in-cape-town
https://indicators.ifipartnership.org/
https://indicators.ifipartnership.org/
https://www.swedfund.se/sv/om-swedfund/mynewsdesk/#/news/swedfund-beloenas-med-utmaerkelsen-commended-foer-baesta-redovisning-245012
https://www.swedfund.se/sv/om-swedfund/mynewsdesk/#/news/swedfund-beloenas-med-utmaerkelsen-commended-foer-baesta-redovisning-245012
https://www.responsible-investor.com/home/article/riawards_sli/
https://www.responsible-investor.com/images/uploads/reports/RI_Awards_2017_RESULTS.pdf


6 | swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017

VÅR PORTFÖLJ
Vi ska generera utvecklingsresultat i våra portföljbolag, detta 
i kombination med ett positivt resultat för Swedfund som 
företag.
Vi strävar alltid efter en bra balans  
mellan risktagande, geografisk 
spridning och olika investeringsformer, 
såsom aktier, fonder och lån. Nedan 
portföljfördelning avser Swedfunds 
portfölj per 30 juni 2017 samt 31 
december 2016 och 2015.

För att långsiktigt kunna generera 
utvecklings resultat i kombination med 
ett positivt finansiellt resultat, pågår ett 
strategiskt arbete för att bygga en mer 
balanserad portfölj med avseende på 
risk, geografi och finansieringsform.  
 

Swedfund har ökat andelen lån, främst 
inom sektorerna finansiella institutioner 
och fonder, samt energi. Vi fokuserar 
fortsatt på Afrika söder om Sahara.  

201630 JUNI 2017 2015

SEKTOR
Avser Swedfunds portfölj, 
procentuell andel av totalt 
kontrakterat belopp (%)

INVESTERINGS- 
FORM
Avser Swedfunds portfölj, 
procentuell andel av totalt 
kontrakterat belopp (%)

GEOGRAFI
Avser Swedfunds portfölj, 
procentuell andel av totalt 
kontrakterat belopp (%)

KONTRAKTERAT  
BELOPP (MSEK) 

ANTAL 
PORTFÖLJBOLAG

4 098

ANTAL  
LÄNDER

FOND  21,8

TILLVERKNING  27,4

SERVICE  16,3

ENERGI  13,9

ÖVRIGA  2,7

FINANS  17,9

100%

AFRIKA  60,3

ASIEN  22,2

ÖSTEUROPA  7,5

LATINAMERIKA  0,4

ÖVRIGA  9,6

100%

3 456

63
64

28

FOND  20,4

TILLVERKNING  22,8

SERVICE  14,0

ENERGI  9,9

ÖVRIGA  2,2

FINANS  30,7

100%

AFRIKA  63,9

ASIEN  18,3

ÖSTEUROPA  6,5

LATINAMERIKA  3,3

ÖVRIGA  8,0

100%

AKTIER  26,2

LÅN  46,9

FOND  26,8

100% AKTIER  29,3

LÅN  44,3

FOND  26,4

100%

62

AKTIER  25,3

LÅN  46,4

FOND  28,3

100%

FOND  19,1

TILLVERKNING  22,5

SERVICE  13,2

ENERGI  10,8

ÖVRIGA  2,0

FINANS  32,4

100%

AFRIKA  64,2

ASIEN  16,3

ÖSTEUROPA  5,5

LATINAMERIKA  3,3

ÖVRIGA  10,7

100%

4 150

28
27

Lån

Fond

Aktier

Övrigt

Energi

Service

Tillverkning

Fond

Finans

Övriga

Latinamerika

Östeuropa

Asien

Afrika
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FATTIGDOMSMINSKNING GENOM 
HÅLLBART FÖRETAGANDERI

SK

IN
PU

T VAL

RESULTAT

JOBBSKAPANDE
HÅLLBARA FÖRETAG

LÖNSAMMA FÖRETAG

SAMHÄLLS-
UTVECKLING

FINANSIELL 
BÄRKRAFT HÅLLBARHET

Swedfund ska bidra till skapandet  
av jobb med god arbetsmiljö  

och goda arbetsvillkor.

▼  JOBBSK APANDE

▼  SK ATT

▼  KUNSK APSBYGGANDE 

Swedfund ska bidra till skapandet av 
långsiktigt hållbara företag i världens 

fattigaste länder och bedriva ett aktivt 
antikorruptionsarbete såväl internt 

som i portföljbolagen.

▼  MILJÖ/KLIMAT

▼  ARBETSVILLKOR

▼  AFFÄRSETIK  
     OCH ANTIKORRUPTION

Swedfund ska bidra till skapandet av 
långsiktigt lönsamma och därmed 

finansiellt bärkraftiga bolag i världens 
fattigaste länder.

▼  TILLVÄ XT

▼  LÖNSAMHET

▼  AVK ASTNING  
     PÅ EGET K APITAL

SAMHÄLLSUTVECKLING HÅLLBARHET FINANSIELL BÄRKRAFT

VÅR MODELL
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ANSTÄNDIGA JOBB & EKONO-

MISK TILLVÄ XT 
Ett anständigt jobb är vägen för 
människor att själva lyfta sig 
ur fattigdom. Jobbskapande är 
därför centralt i Swedfunds ar-
bete med att utveckla hållbara 
företag.

SK ATT 
Skatteintäkter är en själv- 
försörjande nations viktigaste 
sätt att finansiera landets håll-
bara utveckling. Därför arbetar 
vi aktivt med skattefrågan.

ANTIKORRUPTION 
Korruption försvårar fattigdoms-
bekämpning, hindrar ekonomisk 
tillväxt och försvårar hållbar ut-
veckling. Därför arbetar Swedfund 
för att motverka korruption.

JÄMSTÄLLDHET 
Först när kvinnor deltar på lika 
villkor på alla nivåer i samhället 
kan vi få en hållbar utveckling. 
Det inkluderar näringslivet. 
Därför fokuserar Swedfund på 
jämställdhetsfrågan.

MILJÖ OCH KLIMAT 
Klimatkrisen behöver få en lös-
ning om vår planet ska fortsätta 
vara beboelig.  
Ett fungerande jordklot är där-
med en förutsättning också för 
företagande.

MÄNSKLIGA R ÄTTIGHETER 
Att förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla är grund-
läggande för att uppnå hållbar 
utveckling i världen. Mänskliga 
rättigheter är därför centralt  
för Swedfunds arbete.

MÅLEN
Vår utgångspunkt för hållbart företagande är att analysera 
och hantera affärsmöjligheter och risker inom för oss centrala 
hållbarhetsdimensioner. Våra investeringar ska vara ekonomiskt, 
socialt samt miljö- och klimatmässigt hållbara. Genom aktiv 
förvaltning och ansvarsfull finansiering med höga hållbarhetskrav, av 
våra portföljbolag driver vi utvecklingen mot de globala målen och 
mer specifikt mot ett antal delmål. På detta sätt kan vi bidra till att 
realisera de globala målen för hållbar utveckling. 

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING:

INGEN FAT TIGDOM

INGEN HUNGER

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING FÖR ALL A

JÄMSTÄLLDHET

RENT VAT TEN OCH SANITET 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALL A

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄ XT

1

2

3

4

5

6

7

8

I HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFR ASTRUK TUR

MINSK AD OJÄMLIKHET

 HÅLLBAR A STÄDER OCH SAMHÄLLEN

 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUK TION

BEK ÄMPA KLIMATFÖR ÄNDRINGEN

HAV OCH MARINA RESURSER

 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

FREDLIGA OCH INKLUDER ANDE SAMHÄLLEN

 GENOMFÖR ANDE OCH GLOBALT PARTNERSK AP

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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SWEDFUNDS 
RESULTAT 
SWEDFUNDS RÖRELSERESULTAT (EBIT) för första 
halvåret 2017 uppgick till 37,5 MSEK (-18,1 MSEK) 
och för kvartalet till 47,5 MSEK (22,7 MSEK). 
K/I-talet för första halvåret 2017 uppgick till 
1,09 att jämföras med K/I-talet för första halv-
året 2016 som uppgick till 0,95. Skillnaden beror 
främst på valutakursförändringar. Justerat för 
valutakursförändringar minskar bolagets K/I-tal 
för första halvåret från 1,09 till 1,02 att jämföras 
med föregående år där K/I-talet justerat för 
valutakursförändringar ökar från 0,95 till 1,07. 

Aktier- och fondförsäljningar, aktieutdelningar, 
räntor och avgifter samt nettot av återföringar 
respektive nedskrivningar utgör de avgörande 
parametrarna för Swedfunds resultat. 

Under kvartalet har flera delförsäljningar 
skett av Swedfunds andelar i Pieno Zvaigzdes. 
Dessa tillsammans med bolagets försäljning av 
innehavet i sjukhuset Nairobi Women’s Hospital 
har under kvartalet genererat en reavinst om 
närmare 64 MSEK. 

Första halvårets utdelningar, räntor och avgif-
ter uppgick till 39,9 MSEK , vilket är 5,1 MSEK 
högre än motsvarande period föregående år.  

Återföringar och nedskrivningar av aktier, fon-
der, lån och räntor är, givet Swedfunds uppdrag, 
en naturlig del av bolagets verksamhet och sker 
enligt bolagets redovisningsprinciper som i sin 
helhet framgår av IR 2016 sid 90 ff. Ackumulerat 
för året har återföring och nedskrivningar netto 
uppgått till -19,2 MSEK, att jämföras med mot-
svarande period föregående år -16,5 MSEK. 

Övriga portföljintäkter och kostnader avser 
direkta kostnader hänförliga till aktiva pro-
jekt och investeringar. Utfallet för halvåret är 
något högre än motsvarande period föregå-
ende år och förklaras av högre kostnader för 
försäljningar som t.ex. försäljningen av Nairobi 
Women’s Hospital och Pieno Zvaigzdes.

Övriga rörelseintäkter och kostnader avser 
ersättning för Startprogrammet (Swedpart-
nership), TA (Teknisk Assistans), faciliteten 
Strategisk projektutveckling samt valutakurs-
differenser. Skillnaden mot föregående år 
förklaras framför allt av valutakursdifferenser. I 
utfallet för halvårsresultatet 2017 ingår, till följd 
av en fallande dollarkurs, valutakursförluster 
om -3,5 MSEK att jämföras med motsvarande 

period föregående år då utvecklingen 
på dollar istället genererade valutakur-
svinster om 5,5 MSEK.

Bolagets övriga externa kostnader 
samt personalkostnader är något 
högre i år än motsvarande period före-
gående år. Ökningen förklaras bl.a. av 
att bolaget under våren har implemen-
terat ett nytt administrativt system för 
uppföljning av bolagets investeringar 
samt att föregående års personalva-
kanser nu är tillsatta.

Övriga ränteintäkter och kostnader av-
ser avkastning på bolagets ”kortfristiga 
placeringar” och ”Kassa och bank”. 
Syftet med dessa tillgångar är uteslu-
tande att stödja affärsverksamheten. 
Swedfund strävar därför inte att max-
imera avkastningen på placeringarna, 
utan att förvalta den på ett tryggt 
sätt med låg risk. Förutsättningarna 
på finansmarknaden med negativa 
marknadsräntor gör att avkastningen 
blir negativ. 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Swedfund finansieras, med undantag 
för Swedpartnership, medel för teknisk 
assistans (TA) samt faciliteten Strate-
gisk projektutveckling, i sin helhet med 
eget kapital. 

För att begränsa företagets valutaris-
ker i samband med utlåning i utländsk 
valuta, valutasäkras utlåningen genom 
att göra motsvarande upplåning hos 
Svensk Exportkredit. Upplåningen 

uppgår per sista juni till 1 125 MSEK 
och är i sin helhet pantsatt till Svensk 
Exportkredit.

De likvida medlen disponeras per sista 
juni enligt illustrationen nedan.

Swedfunds egna likvida medel uppgår 
till 2 220 MSEK och består av kassa 
och bank och ej pantsatta kortfristiga 
placeringar. 

Per sista juni fanns 959 MSEK i till-
gängliga medel att använda till nya 
framtida investeringar, oförutsedda 
händelser samt bolagets framtida 
operativa kostnader. Under kvartalet 
har det beslutade kapitaltillskottet om 
400 MSEK betalats ut och ingår i de 
tillgängliga medlen om 959 MSEK. De 
reserverade medlen, s.k. ”öronmärkta 
medel”, för bolagets beslutade och 
avtalade investeringar uppgick till 1 
261 MSEK och fördelar sig på investe-
ringsform, sektor och geografi enligt 
illustrationen nedan. Beslutade och 
avtalade investeringar betalas ofta ut 
i delbetalningar över flera år. Likvida 
medel måste därmed reserveras både 
för beslutade och avtalade investering-
ar för att bolaget säkert ska fullgöra 
sina åtaganden i samband med utbe-
talning. 

Bolagets finansiella resultat och ställ-
ning redovisas i efterföljande resul-
tat- och balansräkning, rapport över 
eget kapital, kassaflödesanalys samt 
tillhörande noter med redovisnings-
principer.
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SWEDPARTNERSHIP
Swedpartnership lämnar etableringsstöd 
genom avskrivningslån till svenska SME-bolag 
för satsningar i Swedfunds verksamhetsländer. 
Verksamheten som innefattar myndighetsutöv-
ning finansieras i sin helhet av svenska staten 
genom särskild medelstilldelning. 

Läs mer om Swedpartnership på www.swedfund.se

Under kvartalet har 4 lån om totalt 5 152 TSEK 
avskrivits.

Under kvartalet avtalade avskrivningslån:

 Belopp Region Andel

TSEK 0 Afrika 0 %

TSEK 1 500 Asien 100 %

TSEK 0 Östeuropa 0 %

Totalt 1 500 

 
Under kvartalet utbetalda avskrivningslån:

 Belopp Region Andel

TSEK 1 066 Afrika 26 %

TSEK 2 020 Asien 49 %

TSEK 1 006 Östeuropa 25 %

Totalt 4 092

MEDEL FÖR TEKNISK ASSISTANS
Medel för Teknisk Assistans används för att 
stärka utvecklingsresultat i portföljbolagen 
genom insatser inom samtliga tre fundament. 
Stödet får inte användas för att finansiera in-
satser som bedöms vara en del av den löpande 
verksamheten. För 2017 har Swedfund tilldelats 
10 MSEK för Teknisk Assistans. 

SWEDPARTNERSHIP, 
TEKNISK ASSISTANS 
OCH STRATEGISK 
POJEKTUTVECKLING

STRATEGISK PROJEKTUTVECKLING
Faciliteten Strategisk projektutveckling 
initierades under 2016. Syftet är stötta 
utvecklingen av ”hållbara projekt” 
i DAC-länder så att fler projekt kan 
utvecklas och implementeras. Med 
”hållbara projekt” avses projektet som 
är ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara. 

Verksamheten finansieras genom 
fyra regeringsbeslut och Swedfund 
har rekvirerat sammanlagt 52 MSEK 
under 2016 och 2017. Merparten av 
tillgängliga medel ska allokeras till 
projekt under 2017. Huvuddelen av 
tilldelade medel går till att finansiera 
konsultinsatser som stöttar en lokal 
projektägare i arbetet med att utveckla 
ett projekt. Swedfund kan även täcka 
administrativa kostnader för verksam-
heten genom tilldelade medel. 

Sedan verksamheten initierades har 
ett stort antal potentiella projekt iden-
tifierats, ca. 70 stycken. Alla projekt 

utvärderas utifrån en modell för att 
identifiera de projekt som bedöms 
vara mest lämpliga för Swedfund att 
engagera sig i. Utvärderingsmodellen 
adresserar bl.a. den katalytiska effekt 
som ett engagemang från Strategisk 
projektutveckling innebär, sannolikhe-
ten att projektet kan genomföras och 
implementeras och vilka effekter ett 
genomfört projekt har. 

För närvarande har åtta projekt kvali-
ficerats och initierats. För ett av dessa 
har den lokala projektägaren ingått av-
tal med en konsult för genomförande 
av en studie. De övriga sju projekten 
befinner sig i olika faser av förberedel-
ser inför projektstart. Under hösten 
2017 avser Swedfund att initiera 
ytterligare projekt som för närvarande 
ligger under beredning. 

I tabellen nedan redovisas status för 
verksamheten sedan starten hösten 
2016 fram till halvårsskiftet 2017. 

Projektförslag Strategisk 
projektutveckling, status

Antal Est. budget

Totalt antal inkomna 
projektförslag

70 -

Antal förslag under beredning 
för Concept Clearance

6 25 MSEK

Antal projekt med CC (Concept 
Clearance)

7 32 MSEK

Antal projekt med konsultav-
tal för genomförande

1 4,2 MSEK

Antal genomförda insatser 0 0
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RESULTAT-
RÄKNING

BELOPP I TSEK NOT 2017  
APR - JUN

2016 
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016  
JAN - JUN

2016  
JAN - DEC

Aktieförsäljning 1,2  63 908    -5 499     61 909    -4 003    -2 885    

Aktieutdelning  5 273     5 993     7 767     5 993     13 399    

Räntor och avgifter 1,3  15 426     15 725     32 097     28 733     63 687    

Netto återföringar resp nedskrivningar av 
portföljinvesteringar

1,4 -12 794     22 462    -19 161    -16 457    -7 380    

Övriga portföljintäkter/sålda tjänster  54     278     145     1 012     6 804    

Övriga portföljkostnader -2 011    -1 413    -4 247    -3 117    -4 259    

Övriga rörelseintäkter/kostnader 5 -2 247     4 514     167     7 500     5 301    

BRUTTORESULTAT  67 611     42 060     78 677     19 661     74 667    
    

Övriga externa kostnader -4 855    -5 024    -11 292    -9 724    -20 101    

Personalkostnader -15 035    -14 085    -29 400    -27 439    -51 928    

Avskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar

-249    -290    -522    -552    -1 103    

RÖRELSERESULTAT  47 473     22 661     37 462    -18 053     1 534    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster

 -     -     -     11     -    

Räntekostnader och liknande resultatpos-
ter

-3 336    -2 170    -6 704    -3 846    -8 787    

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  44 137     20 490     30 759    -21 889    -7 253    

RESULTAT FÖRE SKATT  44 137     20 490     30 759    -21 889    -7 253    

Skatt på periodens resultat  -     -  - - -35 383    

PERIODENS RESULTAT  44 137     20 490     30 759    -21 889    -42 636    
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BALANS-
RÄKNING

TILLGÅNGAR

BELOPP I TSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 939 2 370 2 155

Inventarier 1 508 2 213 1 877

3 447 4 583 4 032

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 666 1 834 1 666

Uppskjuten skattefordran 10 100 33 950 10 100

11 766 35 784 11 766

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 213 40 367 15 798

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
INVESTERINGAR I PORTFÖLJFÖRETAG

Aktier 984 574 881 225 990 343

Lånefordringar 1 215 707 910 306 1 260 191

2 200 280 1 791 531 2 250 534

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Skattefordran - 2 568 -

Kundfordringar 1 308 9 248 2 439

Övriga fordringar 41 377 49 890 39 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 841 26 112 49 258

82 525 87 818 91 612

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 3 402 028 2 712 976 3 008 035

K ASSA OCH BANK 170 781 87 209 95 458

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 855 615 4 679 534 5 445 639

SUMMA TILLGÅNGAR 5 870 828 4 719 901    5 461 437
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

BELOPP I TSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

EGET K APITAL

Aktiekapital 50 000 50 000 50 000

Reservfond 540 000 540 000 540 000

590 000 590 000 590 000

Balanserat resultat 3 954 652 3 197 288 3 597 288

Periodens resultat 30 759 -21 889 -42 636

3 985 411 3 175 399 3 554 652

SUMMA EGET KAPITAL 4 575 411 3 765 399 4 144 652

AVSÄTTNINGAR         

Avsättning för pensionsförpliktelser 1 369 1 536    1 369

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 887 634 612 558 881 363

887 634 612 558 881 363

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut, kortfristig del 236 965 212 141 295 758

Leverantörsskulder 1 960 1 761 2 221

Skatteskulder 8 877  -    9 815

Övriga skulder 77 608 102 889 74 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 81 005 23 618 52 163

406 415 340 408 434 053

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA SKULDER 1 295 418 954 502 1 316 785

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 870 828 4 719 901 5 461 437

BALANS-
RÄKNING
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BELOPP I TSEK AKTIE- 
KAPITAL

RESERV- 
FOND

BALANSERAT  
RESULTAT

ÅRETS  
RESULTAT

SUMMA  
EGET  

KAPITAL
EGET K APITAL 2014 -12-31 50 000 540 000  3 257 896    -62 629     3 785 267    

Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: -62 629 62 629 –

Årets resultat 2 020 2 020

EGET K APITAL 2015-12-31 50 000 540 000  3 195 267     2 020     3 787 288    

Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma:  2 020    -2 020    –

Kapitaltillskott  400 000     400 000    

Årets resultat -42 636    -42 636    

EGET K APITAL 2016 -12-31 50 000 540 000  3 597 288    - 42 636     4 144 652

Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: -42 636     42 636    –

Kapitaltillskott 400 000 400 000

Periodens resultat  30 759     30 759    

EGET K APITAL 2017-06 -30 50 000 540 000  3 954 652       30 759    4 575 411        

EGET 
KAPITAL

Aktiekapitalet består av 50 aktier med kvotvärdet 1 000.



swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017| 15

BELOPP I TSEK 2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN

2016  
JAN - JUN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 44 139 20 495 30 764 -21 884 -7 244

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 865 -4 110 22 784 42 257 78 616

57 004 16 385 53 547 20 373 71 373

Betald skatt -468 -469 -938 -930 -79

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERK-
SAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV 
RÖRELSEKAPITAL

56 536 15 916 52 609 19 443 71 294

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av investeringar i port-
följföretag

-48 387 -63 414 60 754 -52 194 -510 163

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 23 472 30 949 11 385 16 274 -179

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder -60 687 -44 587 7 525 -68 052 -32 973

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERK-
SAMHETEN -29 066 -61 136 132 273 -84 529 -472 021

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 – -7 – -1

Investeringar i (–)/avyttring av (+) finansiella 
tillgångar

-835 -103 492 945 -102 139 -381 379

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERK-
SAMHETEN -842 -103 492 938 -102 139 -381 379

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Erhållna aktieägartillskott 400 000 – 400 000 – 400 000

Minskning(–)/Ökning(+) av låneskulder 37 322 33 268 -84 840 12 200 329 158

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERK-
SAMHETEN 437 322 33 268 315 160 12 200 729 158

PERIODENS KASSAFLÖDE 407 415 -131 361 448 371 -174 468 -124 242

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 1 812 758 1 895 129 1 771 801 1 938 236 1 896 044

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 220 173 1 763 768 2 220 173 1 763 768 1 771 801

KASSAFLÖDES- 
ANALYS
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

BELOPP I TSEK 2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN

2016  
JAN - JUN

BETALDA R ÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDEL-

NING I DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Erhållen utdelning 5 273 5 993 7 767 5 993 13 399

Erhållen ränta 8 994 1 523 42 160 22 503 89 986

Erlagd ränta -7 138 -4 445 -14 238 -8 747 -17 438

Likvida medel består av:

Kassa och Bank* 74 168 29 256 74 168 29 256 21 285

Ej pantsatta kortfristiga placeringar 2 146 006 1 734 512 2 146 006 1 734 512 1 750 517

SUMMA 2 220 173 1 763 768 2 220 173 1 763 768 1 771 801

* Posten har reducerats med bankräkning under Ställda säkerheter samt med likvida medel avseende Swedpartnership, TA-medel och faciliteten Strategisk Projektut-
veckling.

KASSAFLÖDES- 
ANALYS forts.



swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017| 17

NOTER 
MED REDOVISNINGSPRINCIPER  

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolagets årsredovisning är upprättad med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Swedfund utgör inte en koncern, varför bolaget 
inte redovisar och tillämpar IFRS. Detta är en 
avvikelse ifrån ägarens grundprincip för extern 
rapportering för företag med statligt ägande.

För att öka läsbarheten av resultaträkningen 
och ge en mer rättvisande bild används inte 
de rubriker och poster som anges i årsredovis-
ningslagen eller FARs vägledning om årsre-
dovisningen. Kostnader direkt hänförliga till 
respektive intäkt redovisas netto med angivan-
de av de i nettot ingående posterna.

Kapitalförsäkringar redovisas brutto som finan-
siella anläggningstillgång och som avsättning.

Bolaget har erhållit medel för teknisk assistans 
(TA), startprogrammen (Swedpartnership) och 
faciliteten Strategisk Projektutveckling från 
svenska staten. Hur medlen påverkat resulta-
träkningen redovisas i not 5.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTER
Aktieförsäljning redovisas när aktieöverlåtelse 
sker i enlighet med försäljningsvillkoren samt 
till det belopp likviden förväntas inflyta.

Erhållen utdelning redovisas när rätten 
att erhålla utdelning bedöms som sä-
ker. Intäkter från aktieförsäljningar och 
utdelningar är hänförliga till bolagets 
aktieinnehav. Ränteintäkter och rän-
tekostnader redovisas med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Ränteintäk-
ter hänför sig till bolagets utlåning. 
Tillhörande räntekostnader hänför sig 
till upplåningen för att skydda bolaget 
från valutakursförändringar.

SKATTEFORDRAN
Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra fram-
tida skattemässiga avdrag redovisas i 
den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning. En värdering 
av posten görs löpande.

LÅNEFORDRINGAR

I lånefordringar ingår kapitaliserade 
räntor vilket utgörs av ränteintäkter 
som ännu inte har fallit till betalning och 
därmed adderats till lånefordringen. 

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen är upprättad en-
ligt indirekt metod. Med likvida medel 
avses kortfristiga placeringar och bank-

medel exklusive för upplåning i lämnad 
pant. Kassaflödesanalysen exkluderar 
TA, Swedpartnership och faciliteten 
Strategisk Projektutveckling varvid 
jämförelsesiffrorna har justerats.

ÖVRIGT

Övriga redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med IR2016 
sid 90 ff.

(Belopp i TSEK om inget annat anges)
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NOT 1

INTÄKTSFÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE OCH INTÄKTSSLAG

INTÄKTSFÖRDELNING PER INTÄKTSSLAG 2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

Aktieförsäljningar  100 621     12 555     104 622     20 471     43 810    

Aktieutdelning  5 273     5 993     7 767     5 993     13 399    

Ränteintäkter  21 429     19 326     44 343     35 178     78 926    

Övriga portföljintäkter / sålda tjänster  54     278     145     1 012     6 804    

 127 378     38 151     156 878     62 654     142 939    

INTÄKTSFÖRDELNING PER GEOGRAFISK 
MARKNAD

2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

Afrika  95 751     18 096     113 856     26 544     67 184    

Asien  3 488     10 858     7 336     21 791     52 686    

Latinamerika  872     1 786     1 755     2 320     9 823    

Östeuropa  27 267     7 412     33 931     11 998     13 247    

 127 378     38 151     156 879     62 654     142 939    

2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

Totalt kostnad sålda aktier -36 713    -19 802    -67 129    -30 110    -69 218    

Nedskrivet värde sålda aktier  -     1 747     24 416     5 635     22 523    

Årets kostnad sålda aktier -36 713    -18 054    -42 713    -24 475    -46 695    

Erhållen likvid  100 621     12 555     104 622     20 472     43 810    

ÅRETS REALISATIONSVINST/FÖRLUST  63 908    -5 499     61 909    - 4 003    -2 885    

NOT 2

UNDER ÅRET SÅLDA/AVVECKLADE AKTIEINVESTERINGAR

2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

Räntor projektlån  21 145     16 484     42 683     31 668     69 143    

Löftesprovision  285     2 842     1 660     3 511     9 783    

Räntekostnader -6 003    -3 601    -12 247    -6 445    -15 239   

Netto räntor och avgifter  15 426     15 725     32 097     28 734     63 687   

NOT 3

RÄNTOR OCH AVGIFTER

2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

Återföringar  206     22 462     6 804     23 573     73 983    

Nedskrivningar -13 000    0    -25 965    -40 030    -81 363    

Netto återföringar och nedskrivningar -12 794    22 462    -19 161    -16 457    -7 380    

NOT 4

NETTO ÅTERFÖRINGAR RESP NEDSKRIVNINGAR AV PORTFÖLJINVESTERINGAR
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NOT 6

STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULDER  
TILL KREDITINSTITUT 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Obligationer och andra värdepapper  1 256 022     978 464     1 257 518    

Bankräkningar  474     83     137    

 1 256 496     978 547     1 257 655    

ÖVRIGA STÄLLDA PANTER OCH SÄKERHETER 
Pantsatta kapitalförsäkringar  1 369     1 536     1 369    

EVENTUALFÖRPLIKTELSER   
Kontrakterade ej utbetalda portföljåtaganden  834 036     769 926     832 414    

 834 036     769 926     832 414    

NOT 5

ETABLERINGSSTÖD (SWEDPARTNERSHIP), TEKNISK ASSISTANS OCH 
FACILITETEN STRATEGISK PROJEKTUTVECKLING

TEKNISK ASSISTANS 2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

SE POST I RESULTATR ÄKNINGEN

Övriga rörelseintäkter  1 091     775     1 431     832     2 293    

Övriga rörelsekostnader -962    -706    -1 251    -718    -2 044    

 130     69     180     113     249    

SWEDPARTNERSHIP 2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

SE POST I RESULTATR ÄKNINGEN

Övriga rörelseintäkter/kostnader  929     945     1 900     1 840     3 410    

Övriga externa kostnader -117    -235    -335    -427    -771    

Personalkostnader -812    -710    -1 566    -1 413    -2 639    

0 0 0     0    0

FACILITETEN STRATEGISK PROJEKTUTVECK-
LING

2017 
APR -JUN

2016  
APR - JUN

2017 
JAN - JUN

2016 
JAN - JUN 2016 HELÅR

SE POST I RESULTATR ÄKNINGEN

Övriga rörelseintäkter/kostnader  875    ET*  1 578    ET*  536    

Övriga externa kostnader -489    -848    -128    

Personalkostnader -386    -731    -407    

0    0     0    

*Faciliteten startade under hösten 2016.
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INFORMATION OM 
REDOVISNINGEN 

REDOVISNINGSPROFIL
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 
med god redovisningssed för statliga bolag 
(Riktlinjer för extern rapportering för före-
tag med statligt ägande). Lämnade uppgifter 
stämmer med de faktiska förhållandena och 
ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat 
som skulle kunna påverka den bild av bolaget 
som skapats av delårsrapporten. 

Likt föregående delårsrapporter har vi inspi-
rerats av International Integrated Reporting 
Council’s (IIRC) ramverk <IR> för integrerad 
redovisning. 

I rapporten utgör hållbarhetsredovisningen en 
integrerad del av den finansiella redovisningen 
och vice versa.

HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS RAMVERK
Vi tillämpar för den årliga redovisningen Global 
Reporting Initiative’s (GRI) redovisningsramverk 
för hållbarhetsredovisning, version G4, samt 
GRI G4 Sector Disclosures, Financial Services, 
på nivån Core. Denna rapport utgör inte någon 
fullständig hållbarhetsredovisning i enlighet 
med GRI, utan är en uppdatering avseende de 
väsentliga områden som redovisats i Swed-
funds integrerade redovisning 2016 (IR 2016). 
Rapporterna utgör således ett komplement till 
den Integrerade redovisningen 2016 och ska 
läsas tillsammans med denna. Kriterierna som 
har tillämpats för att upprätta rapporten har 
tagit sin utgångspunkt i IR 2016.

DEN FINANSIELLA REDOVISNINGENS RAM-
VERK
Swedfund följer i den finansiella redovisningen 
såväl Årsredovisningslagens regelverk som 
bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 och 
Svensk kod för Bolagsstyrning. Se avsnitt Noter 
med redovisningsprinciper, sid 17, för mer de-
taljerad information, samt IR 2016 sid 90ff. 

VD-DEFINIERAD DELÅRSRAPPORT
Delårsrapporten är fastställd av Swed-
funds styrelse och avges av Verkstäl-
lande direktören i Swedfund Interna-
tional AB. Styrelsen och Verkställande 
direktören försäkrar att rapporten ger 
en rättvisande översikt av bolagets 
verksamhet, ställning och resultat.

REVISION
Rapporten har inte varit föremål för revi-
sion.

VÄSENTLIGHETSANALYS
Denna rapport är i första hand en 
lägesrapport riktad till vår ägare och 
övriga intressentgrupper som följer vår 
verksamhet. Rapporten innehåller in-
formation som visar Swedfunds arbete 
som utvecklingsfinansiär under årets 
första kvartal. 

Vår investeringsverksamhet bygger på 
tre fundament – Samhällsutveckling, 
Hållbarhet och Finansiell bärkraft – och 
en långsiktighet i våra engagemang. 
Fokus för rapporten är de väsentliga 
händelserna under kvartalet; vilka 
vi bedömer som viktiga för att vi ska 
uppnå vårt uppdrag och de resultat 
vi eftersträvar i de tre fundamenten. 
Tidshorisonten för enskilda investe-
ringar är 7-10 år. 

Rapporten beskriver händelser främst 
under årets första kvartal varför resul-
tat inte omedelbart kan tillskrivas olika 
insatser under perioden. 

Det är vår övertygelse att det aktiva 
påverkansarbete som vi på olika sätt 
bedriver, på sikt bidrar till vår strävan 
att uppnå de strategiska hållbarhets-
målen inom samtliga tre fundament. 

RAPPORTERINGSDATUM 2017
Swedfund följer statens riktlinjer för 
extern rapportering för företag med 
statligt ägande, med undantag för den 
avvikelse som beskrivs på sid 17 under 
Allmänna redovisningsprinciper. 

Följande rapporteringsdatum gäller 
för 2017: 
31 oktober 2017 - Kvartalsrapport för 
perioden 1 januari–30 september (Q3) 
2017

KONTAKTPERSONER
Kontaktpersoner avseende rapporten 
är, för den finansiella informationen 
Helene Lundkvist, Director of Finance 
and Administration (helene.lundkvist@
swedfund.se, tel. 08 - 725 94 04) och 
för hållbarhetsinformationen och 
för frågor om den integrerade redo-
visningen i sin helhet Karin Askelöf, 
Senior Manager Strategy & Impact 
(karin.askelof@swedfund.se, tel. 08 - 
725 94 22). 

Foto på framsidan:

Fotot är Från Nairobi Women’s Hospi-
tal, Kenya, taget av Einar Lindgren.


