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Ledelsens påtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2016 for Novo Ventures 1 A/S. 

Årsrapporten er udabejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Hellerup, den 16, maj 2017 

Direktion 
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Den uafhængige revisors revisionspategning 

Til kapitalejerne i Novo Ventures 1 A/S 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Novo Ventures 1 A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet"). 

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 revi-
sionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav, Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på grund-
lag 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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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 over-
ensstemmelse 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 besvi-
gelser 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

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 regnskabet, 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 revisions-
handlinger, 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet 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 regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selska-
bet ikke længere kan fortsætte driften. 

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hellerup, den 16. maj 2017 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 

Tue Stensgård Sørensen 
statsautoriseret revisor 

Trine Haastru 
statsautorise revisor 
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Ledelsesberetning 

Selskabets hovedaktivitet 

Novo Ventures 1 A/S er 100% ejet af Novo A/S, Hellerup. 

Selskabets formål er at drive investeringsaktivitet. 

Udvikling i økonomiske forhold 

Novo Ventures 1 A/S har i 2016 foretaget investeringer i form af indbetalinger til fonde i henhold til tidligere 
indgåede aftaler for "draw down" af kapital fra investeringspartnerskabernes deltagere, samt ny investering i 
Himalaya Capital Investors, LP, 

Alta BioPharma fonden har foretaget investeringer i 22 selskaber, hvoraf der er 2 tilbage. Der er givet tilsagn 
om USD 10 mio. til investeringer igennem denne fond. 

Clarus Lifesciences III, LP., er en investering, der er foretaget i 2014, hvor der er givet tilsagn om USD 45 
mio, til investeringer igennem denne fond. Der er investeret i 14 selskaber hvoraf der er sket exit af 2 af 
dem. 

SFJ Pharmaceuticals IX, LP., er en ny investering, der er foretaget i 2015, hvor der er givet tilsagn om USD 
32 mio, til investeringer igennem denne fond. Der er i 2016 foretaget exit med en gevinst på DKK 190 mio. 
til følge. 

Der er investeret USD 50 mio, i Himalaya Capital Investors, L.P., hvor udviklingen i de underliggende 
investeringer har udviklet sig som forventet. 

Novo Ventures 1 A/S har under en række forudsætninger forpligtet sig til at indskyde yderligere USD 0,5 
mio, i Alta BioPharma fonden og USD 30,0 mio. til Clarus Lifesciences III, L.P. 

Novo A/S har i sin egenskab af moderselskab for Novo Ventures 1 A/S afgivet tilsagn om at ville yde den 
nødvendige finansiering til, at selskabet kan imødekomme sine forpligtelser overfor de to fonde. 

Selskabets aktiviteter har udviklet sig i tråd med det forventede. 

Værdiansættelsen af de underliggende aktiver er foretaget med den værdi, de respektive fonde har 
rapporteret. En andel heraf er illikvide aktier, hvor værdiansættelsen kan være behæftet med en vis 
usikkerhed. Med udgangspunkt i fondenes rapporteringer samt på baggrund af den løbende kontakt, 
selskabet har med fondene, finder vi værdiansættelsen retvisende. 

Efterfølgende begivenheder 
Der er efter ledelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser i selskabet efter regnskabsårets 
afslutning. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 

t. DKK Note 2016 2015 

Resultat af porteføljeinvesteringer 232.201 7.094 

Administrationsomkostninger -15 -46 

Øvrige finansielle omkostninger 2 -8.833 -104 

Resultat før skat 223.353 6.944 

Skat af årets resultat -51.081 -1.656 

Årets resultat 172.272 5.288 

Der foreslås fordelt således: 

Forslag til udbytte 0 0 

Overført resultat 172.272 5.288 

172.272 5.288 
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Balance pr. 31. december 

t. DKK Note 2016 2015 

AKTIVER 

Investeringer i porteføljevirksomheder 447.813 97.140 

ANLÆGSSAKTIVER I ALT 447.813 97.140 

AKTIVER I ALT 447.813 97.140 

PASSIVER 

Aktiekapital 22.415 22.415 

Overført resultat 193.823 21.551 

EGENKAPITAL I ALT 216.238 43.966 

Skyldig skat 37.057 1.656 

Gæld til tilknyttede virksomheder 194.518 51.518 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 231.575 53.174 

PASSIVER I ALT 447.813 97.140 

Antal ansatte 3 

Eventualforpligtelser 4 
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Note 'I - Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Novo Ventures I A/S er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabs-

loven for regnskabsklasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Omregning af fremmed valuta 

Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. 

Alle kursreguleringer indgår i resultatopgørelsen. 

Resultat af porteføljeinvesteringer 

Resultat af porteføljeinvesteringer indeholder værdireguleringer af porteføljevirksomheder og om-

kostninger medgået til investeringsaktiviteten. Ligeledes indeholder regnskabsposten valutakurs-

reguleringer på udenlandske porteføljeinvesteringer. 

Øvrige finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter samt realiserede og urealiserede tab vedrørende fremmed 

valuta samt andre finansielle udgifter. Vedrørende fremmed valuta henvises også til omtalen under 

Resultat af porteføljeinvesteringer. Renteudgifter medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der 

vedrører perioden, uanset forfaldstidspunkt. 

Finansielle anlægsaktiver 

Investeringer i porteføljevirksomheder optages ved første indregning til anskaffelsespris. Ved efter- 

følgende værdireguleringer indregnes investeringerne til dagsværdi. 

Dagsværdien fastsættes til aktuelle købskurser for børsnoterede værdipapirer. For unoterede værdi-

papirer fastsættes dagsværdien udfra relevante værdiansættelsesmetoder, baseret på sammenlignelige 

transaktioner på markedsvilkår, kapitaludvidelser og lignende. 

Finansielle forpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende selskabets administration. 

Aktuel og udskudt selskabsskat 

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab Novo A/S. Skatten afsættes efter den fulde 

fordelingsmetode. 
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Noter (fortsat) 

t. DKK 2016 2015 

Note 2 Øvrige finansielle poster 
Renteudgifter der hidrører fra tilknyttede virksomheder -8.833 -104 

-8.833 -104 

Note 3 Antal ansatte 

Gennemsnitligt antal ansatte i regnskabsåret 

Note 4 Eventualforpligtelser 

Kontraktlige forpligtelser vedr, investeringer i porteføljevirksom heder 214.899 434.000 

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter med de øvrige 

sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og eventuelle forpligtelser til at indeholde 

kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. 
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