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Ledelsespåtegning
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 18. juni - 31. december 2021.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 4. april 2022
Direktion:

..................................................
Søren Schmidt
Direktør

Bestyrelse:

..................................................
Lasse Kieffer
Formand
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..................................................
Thomas Visti Jensen
Bestyrelsesmedlem

..................................................
Søren Schmidt
Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for RVC Robotics & Automation A/S FTID: 24877 for regnskabsåret fra
selskabets stiftelse 18. juni - 31. december 2021.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for RVC Robotics & Automation A/S FTID: 24877 for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 18. juni - 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 18. juni - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers
etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat
drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag
af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på
grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 4. april 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Søren Smedegaard Hvid
statsaut. revisor
mne31450
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Ledelsesberetning
Bestyrelse & Direktion
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Lasse Kieffer

Thomas Visti Jensen

Søren Schmidt

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Direktør &
Bestyrelsesmedlem
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Ledelsesberetning
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Navn

RVC Robotics & Automation A/S
FTID: 24877

Adresse, postnr., by

Helgavej 26, 5230 Odense M

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

42 47 45 92
18. juni 2021
Odense
18. juni - 31. december 2021

Hjemmeside

www.robotvalleycapital.com

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M

Bankforbindelse

Sydbank
Sdr. Boulevard 39-41, 5000 Odense C
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Ledelsesberetning
RVC Robotics & Automation A/S er en alternative investeringsfond, der
investerer i globale børsnoterede robot- og automations aktier. Fonden
investerer efter en langsigtet investeringshorisont uden brug af gearing eller
fremmedkapital. Fonden havde ved udgangen af 2021 DKK 61,8 mio.
under forvaltning.
Året 2021
2021 blev fødselsåret for RVC Robotics & Automation A/S. Fonden blev en
realitet for eksterne investorer den 1. september og havde derfor ved årets
udgang fire måneders drift i 2021.
Ved udgangen af året havde vi en investorkreds på 27 og DKK 61,8 mio.
under forvaltning.
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Virksomhedens væsentlige aktiviteter
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Ledelsesberetning
1. september 2021 og frem til ultimo året bød på store udsving i markedet, primært drevet af stigende inflation, tilstoppet forsyningsproblemer og derved
forøgede bekymring fra markedet om rentestigninger. Disse to ubekendte førte til store udsving i afkastet, dog underlagt en positiv tendens frem mod
årets afslutning. Det generelle aktiemarked steg i perioden med +6,54%.
Vores portefølje gav tilsvarende +6,88% med en gennemsnitlig investeret kapital på 85 % i perioden.
Vores merperformance skal findes i gode sunde selskaber, der havde en stærk regnskabsrunde i Q3 på trods af selv samme forsyningsproblemer.
Vores investeringsstrategi vægter tungt på stærke forretningsmodeller og klare konkurrencemæssige fordele, der i disse tilspidset situationer har en
stærk pricing/purchasing power, hvilket også betød at indtjeningen stadig voksede markant, selvom priserne på komponenter steg i takt med manglen
på disse.
Den gennemsnitlige indtjeningsforøgelse i porteføljeselskaberne var på +47% i forhold til 2020.
2021 var et stærkt år for robotbranchen som helhed og i tråd med vores forventninger steg markedet også til nye rekorder. Ifølge The Association for
Advancing Automation voksede robotsalget i USA med +28%, og var det bedste år nogensinde. Dette var også, hvad vi kunne læse ud af selskabernes
regnskaber, og vi ser samme vækst i resten af verden som i USA.
Vores porteføljeselskaber voksede deres omsætning med +22% i forhold til samme periode sidste år.
Vi forventer den underlæggende vækst i adoptionen af robotter og automationsløsninger vil fortsætte i samme gear de kommende år, især drevet af
stigende lønninger, mangel på arbejdskraft og en strukturel hjemtagelse af produktion.
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Ledelsesberetning
Vi er ved udgangen af 2021 85% investeret i 15 positioner og har 15 % stående kontant. Det er vores ambition at aktivere de likvide midler i det
kommende år.
Kompositionen af porteføljen er klassificeret efter 5 dynamiske temaer:

Temafordeling

Construction &
Farming. 4,85%

Robots (Kollaborative
og Mobile Robotter)

Semiconductor

MedTech.
9,13%
Robots.
17,68%

Sensor & Vision

MedTech

Construction
& Farming
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Sensor & Vision.
23,77%
Semiconductor.
30,08%
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Ledelsesberetning
1. Hukommelseschips
2. Produktionskapacitet
Disse to specifikke områder har været den primære driver for afkastet i 2021 og forventes også at være en dominerende del af værdiskabelsen
fremadrettet. Vores investeringsstrategi har til hensigt at identificere selskaber, der har en klar markedsmæssig vedvarende konkurrencefordel, og
specielt i de to områder finder vi nogle af disse. På hukommelseschips estimerer vi, at vores selskaber har en markedsandel på 65 % og på produktion
omkring 70 %. Dette giver nogle ekstremt gunstige forhold for os som aktionær, og vi forventer at dette vil materialisere sig i et merafkast de næste 10 år.
Generelt er porteføljen gennemsyret af markedsledende selskaber, der er positioneret til at imødekomme den høje forventelige strukturelle vækst i
robot-og automationsindustrien.
Vores investeringsstrategi er uændret og står på to essentielle ben:
1. Identificere selskaber der kvalitetsmæssigst kan generere et merafkast i forhold til deres konkurrenter og markedet.
2. Købe disse selskaber til en rabat af vores beregnet fair værdi.
Disse to parametre skal være den bærende grund til merafkast til markedet og andre passive forvaltet robot fonde på den lange bane.
Årets resultat
Regnskabsåret gav et resultat på DKK 4.125.842, hvilket svarer til et afkast på +6,88% efter alle omkostninger. Årets absolutte og relative resultat er
tilfredsstillende og imødekommer vores langsigtet målsætning om at slå markedet over rullende 5-årige periode efter alle omkostninger.
Begivenheder efter balancedagen
2022 er startet ud med en forfærdelig humanitær og geopolitisk krise i Ukraine, hvilket også har påvirket de finansielle markeder negativt. Vores
investeringsstrategi har ikke en direkte eksponering til de krigsramte områder, men vi ser dog stadig en negativ afsmitning på afkastet de første måneder
af året. Vi ændrer ikke på vores strategi og vores målsætning for fremtiden er uændret.
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Vi har ved fondens begyndelse valgt at have en overvægt mod semiconductor, hvor to relevante temaer dominerer:
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Resultatopgørelse
Note

2021
kr.

7 mdr.

Andre eksterne omkostninger

-746.537

Bruttotab

-746.537

Resultat før finansielle poster

-746.537

2

Finansielle indtægter

3

Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4.979.739
-86.976
4.146.226
-20.384
4.125.842

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

4.125.842
4.125.842
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Balance
Note

kr.

2021

kr.

AKTIVER

PASSIVER

Omsætningsaktiver

Egenkapital

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
4

Note

Andre værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt

5

Aktiekapital
Overført resultat

6.115.204

19.467

Egenkapital i alt

61.802.092

53.358.102
Gældsforpligtelser

9.034.732

Kortfristede gældsforpligtelser

62.412.301
62.412.301

610.209
610.209

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

14

55.686.888

19.467

Leverandører af varer og tjenesteydelser
AKTIVER I ALT

2021

1

Personaleomkostninger

6

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

7

Sikkerhedsstillelser

8

Anvendt regnskabspraksis

610.209
62.412.301
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Egenkapitalopgørelse
Aktiekapital

Overført resultat

I alt

400.000

0

400.000

Kapitalforhøjelse

57.276.250

0

57.276.250

Kapitalnedsættelse

-1.989.362

1.989.362

0

0

4.125.842

4.125.842

55.686.888

6.115.204

61.802.092

kr.
Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse

Overført via resultatdisponering
I alt
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Noter
1

Personaleomkostninger

4

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele er opgjort til dagsværdi efter
dagsværdihierakiet niveau 1.

Virksomheden har ingen ansatte.
2021
kr.
2

7 mdr.

Finansielle indtægter
Entry fee
Udbytte fra værdipapirer
Dagsværdireguleringer af værdipapirer

kr.

3.755

Dagsværdioplysninger

176.089

Dagsværdi pr. 31. december 2021

4.799.895

Bevægelser i resultatopgørelsen

4.979.739
3

kr.

Andre finansielle omkostninger
Valutakursreguleringer

41.472

Andre finansielle omkostninger

45.504
86.976

Andre finansielle omkostninger består af rente- og
depotomkostninger samt kurtage til bank.
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Andre
værdipapirer og
kapitalandele

5

53.358.102
4.799.895
2021

Aktiekapital
Stiftelse

400.000

Kapitalforhøjelse

57.276.250

Kapitalnedsættelse

-1.989.362

Aktiekapital, 31. december

55.686.888
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Noter
6

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Selskabet har ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.

7

Sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2021.
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Noter
8

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for RVC Robotics & Automation A/S FTID: 24877 for
2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse
bestemmelser for klasse C.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

8

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder
deklarerede udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende andre værdipapirer, transaktioner i fremmed valuta.
Skat

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til
transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed
valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen
mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i
seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.
Resultatopgørelsen
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende
virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder
omkostninger til administration, m.v.
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Selskabet har status som et investeringsselskab, hvorfor investorer
skal beskattes individuelt, og selskabet derfor ikke skal betale
selskabsskat. Ved udbyttebetalinger fra porteføljeselskaber betaler
selskabet udbytteskat, hvilket i årsregnskabet er klassificeret som
skat af årets resultat.
Balancen
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til
dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Noter
8

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien. Gæld hos fonde under forvaltning omfatter omkostninger, som først forfalder til
afregning efter årets afslutning, samt udlån og mellemregninger hos administrerede afdelinger. Posten måles ved første indregning til kostpris og
efterfølgende amortiseret kostpris. Gæld hos fonde under forvaltning er med modparter uden væsentlig kreditrisiko.
Dagsværdi
Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksisterer, tages udgangspunkt i det mest
fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller
transportomkostninger.
Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter dagsværdihierarkiet, som er
beskrevet nedenfor:
Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende marked.
Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare markedsinformationer.
Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på baggrund af ikke-observerbare
markedsinformationer.
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