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Tue Mantoni, formand for Vækstfondens bestyrelse

FORMANDENS BERETNING

Vækst i hele Danmark og Coronahjælp
til danske virksomheder
Vækstfondens vigtigste rolle er at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Og i 2020 blev det
endnu tydeligere, da COVID-19-krisen skabte usikkerhed for virksomheder verden over. Regeringen og
Folketingets partier betroede Vækstfonden en særlig rolle for at sikre, at så mange sunde virksomheder
som muligt ville klare sig gennem krisen. Derfor har vi iværksat en lang række nye initiativer, der skal
medvirke til, at Danmark fortsat står stærkt som samfund i årene efter pandemien.

I 2020 er Vækstfonden derfor nået ud til over 1.500 virksomheder, og aktiviteten har bidraget til skabelsen
og – lige så vigtigt – fastholdelsen af mere end 20.000 arbejdspladser i hele Danmark. Vi er stolte af, at vi
har kunnet løfte det høje aktivitetsniveau i et år, som har været præget af en global pandemi. Det
understreger, at Vækstfonden er en central aktør i det danske økosystem – også i krisetider.

Pandemien til trods har Vækstfonden leveret et fornuftigt resultat i 2020. Samlet set lander årets
resultat på 497 mio. kr. Et overskud, der kommer det danske samfund til gode i form af udbytte til staten
og kapital, der kan geninvesteres i danske virksomheder. Resultatet vidner dog også om en tostrenget
udvikling i vores portefølje og dermed i dansk erhvervsliv. Størstedelen af Vækstfondens portefølje-
virksomheder, specielt indenfor teknologi, software og life science, har klaret det godt i 2020. Flere af
disse er i årets løb blevet solgt, børsnoteret eller har rejst ny kapital til højere værdier. Gevinsten herfra
overstiger de tab og nedskrivninger, som vi har haft på låneporteføljen til det bredere erhvervsliv.
Nedskrivninger, som vi har foretaget i forventning om, at nogle virksomheder, uanset alles ihærdige
indsats, må bukke under senere grundet eftervirkningerne af krisen.

2020 var også året, hvor Danmarks Grønne Fremtidsfond blev en realitet. Et investeringsbeløb på 4 mia.
kr. til Vækstfonden og 6 mia. kr. til Danmarks Grønne Investeringsfond skal være med til at bygge
fremtidens grønne, danske virksomheder. Krisen har givet de grønne løsninger et stærkt momentum, som
vi skal fortsætte i de kommende år. Flere nye mandater tilfaldt også Vækstfonden i løbet af det forgangne
år. Langsigtet og ansvarlig kapital til at løfte danske virksomheder ud af krisen blev en realitet bl.a. i form
af 3 mia. kr. via Genstartsfonden, som skal sætte skub i erhvervsaktiviteten igen efter en midlertidig
opbremsning i 2020. Og så gav Erhvervsministeriet grønt lys til etableringen af Dansk Vækstkapital III.
Den tredje fond i samarbejdet, der skal sikre risikovillig kapital til iværksætter- og venturevirksomheder.

Det blev desuden året, hvor jeg satte mig i stolen som formand for Vækstfondens bestyrelse med en
række nye bestyrelsesmedlemmer ved min side. Jeg er ydmyg og bevidst om vigtigheden af opgaven.
Det er tydeligt for mig, at Vækstfonden er en afgørende brik i at sikre fremtidens arbejdspladser og en
bæredygtig vækst. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle iværksættere, ejerledere
og samarbejdspartnere for jeres store arbejdsindsats i årets løb. Vi vil i Vækstfonden sammen med jer
gøre vores bedste for at sikre, at så mange virksomheder som muligt kommer stærkt ud på den anden
side af krisen, så vi fortsat kan skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Rigtig god læselyst.

Tue Mantoni, formand for Vækstfondens bestyrelse
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OM VÆKSTFONDEN: VI ER STATENS FINANSIERINGSFOND

Vi sætter ting i gang og mennesker i
arbejde

"Det definerende øjeblik for ethvert initiativ er det øjeblik, hvor det møder markedet. Hvor markedet
skal vurdere potentialet og perspektivet for initiativet. Men markedet er ofte egennyttigt og altid utålmodigt
– derfor kan vi som samfund gå glip af vækst og udvikling.

At sikre vækst, innovation og arbejdspladser i hele Danmark har været grundlaget for Vækstfonden siden
etableringen i 1992. Vi har medfinansieret flere end 10.000 virksomheder siden da, men undervejs har vi
også oparbejdet en viden og social kapital, som er langt større end vores egenkapital. Det giver os ikke
blot et netværk, men et rodnet af samarbejdspartnere, der forgrener sig til hele verden, og som suger
næring til sig fra mange forskellige brancher og sektorer. Vi har desuden en erfaring og ekspertise, der
kan få ting til at gro og virksomheder til at vokse – og vores finansieringer understøtter alt fra digitalisering
af en håndværksvirksomhed i Sallingsund til lanceringen af en robotarm i Silicon Valley.

Sammensætningen af vores portefølje understreger, at Vækstfonden som finansieringsinstitut kan være
med hele vejen; fra den spæde start i lokalområdet til international ekspansion – og selv i krisetider som
COVID-19-pandemien, hvor danske virksomheder har brug for likviditet og soliditet for at komme godt ud
på den anden side af krisen. Vi kan gå forrest, og vi kan få andre med, fordi vi starter der, hvor markedet
tøver. Vores formål er at udvælge og udvikle de virksomheder, Danmark ikke må gå glip af. Og til at
lykkes med den målsætning har vi følgende tre pejlemærker:

INNOVATIONSKRAFT

Innovation handler om at kunne se potentialet i noget, før det er tydeligt for enhver. Det betyder ikke, at vi
investerer i blinde, eller at vi er ukritiske. Men det vil sige, at vi holder godt øje med markedet og tør satse
på nytænkende løsninger, selvom der er en risiko, hvis vi vurderer, at potentialet er til stede. Vi har nemlig
blik for det, som kommende generationer skal leve af – og med.

SAMFUNDSAFKAST

Der findes anden risikovillig kapital end den, vi kan tilbyde i Vækstfonden. Men når man investerer med et
samfundsperspektiv in mente, er afkastkravet mere nuanceret. Vi skal forrente vores kapital og bidrage
med et afkast til det danske samfund. Som statens finansieringsinstitut har vi mulighed for at investere
tålmodigt – og råd til at dele med andre.

ANSVARLIGHED

FN’s 17 Verdensmål er verdens målsætninger for en bæredygtig udvikling. Det er desuden en god
målestok for en bæredygtig forretning. En virksomhed, der ikke har Verdensmålene in mente, er i
internationaliseringens natur kortsigtet. Og vores aktionærkreds er seks millioner mennesker, der
forventer et mere langsigtet afkast.

Ovenstående pejlemærker er dem, vi styrer efter, når vi vurderer projekter. Projekter, der som fyrtårne
kan vise vej og lyse op i hele verden. Men vi glemmer aldrig, at de projekter, vi udvælger og udvikler,
også skal sætte ting i gang og mennesker i arbejde. I hele Danmark."

OM VÆKSTFONDEN

• Vækstfonden er statens
finansieringsfond. I tætte
partnerskaber med banker og
private investorer fra ind- og
udland finansierer vi årligt
mange hundrede virksomheder
på tværs af hele landet.

• I samarbejde med danske
finansieringsinstitutter, fonde,
BA'er m.fl. yder vi lån og
kautioner samt bidrager med
egenkapitalinvesteringer til
danske virksomheder i alle
brancher og på alle stadier af
deres udvikling.

• Vi har både skræddersyede
finansieringsløsninger til
nystartede virksomheder i den
tidlige fase af deres
udvikling og løsninger egnet til
mere modne virksomheder med
planer om investering i ny
vækst.

> Læs mere om Vækstfondens
formål og strategi på vf.dk.
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STATUS: DANMARKS GRØNNE FREMTIDSFOND

Den første grønne kapital ude at
arbejde

I september 2020 faldt aftalen om Danmarks Grønne Fremtidsfond endeligt på

plads, og i løbet af efteråret begyndte den første grønne kapital at rulle ud til danske

virksomheder. Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond er i alt blevet

styrket med 10 mia. kr, og de to fonde kunne ved indgangen til 2021 tælle en

pipeline på over 3 mia. kr.

Medio september 2020 blev Danmarks Grønne Fremtidsfond en realitet efter, at aftalen mellem 
Regeringen og Folketingets partier endeligt faldt på plads. Med en samlet kapacitet på 10 mia. kr. –
4 mia. kr. til Vækstfonden og 6 mia. kr. til Danmarks Grønne Investeringsfond – skal de to fonde sende 
risikovillig kapital til grønne løsninger – kapital, der kun er blevet endnu vigtigere i lyset
af COVID-19-situationen.

Danmarks Grønne Fremtidsfond er sat i verden for at bidrage til national og global omstilling samt for at 
vise potentialet ved, at virksomheder tænker det grønne ind i deres forretning. Derfor er fokus på,
hvilke løsninger og teknologier, der på kort sigt kan bidrage til omstillingen, og hvad der på længere sigt 
skal til for at sikre et bæredygtigt samfund. For at lykkes kræver det nytænkning af måden, vi producerer 
og forbruger på samt et øget fokus på, hvordan vi som samfund tiltrækker, modner og
udruller nye og eksisterende løsninger, som er nødvendige for den grønne transformation.

Siden september 2020 har vi, i regi af Danmarks Grønne Fremtidsfond, bidraget med lån og investeringer 
til en række innovative grønne virksomheder, som netop bidrager til denne omstilling. Vækstfonden har i 
årets løb investeret i, eller givet tilsagn til, tre fonde og to virksomheder for samlet 164 mio. kr. gennem 
Fremtidsfonden.

Iblandt investeringerne er agritech-virksomheden, Agrointelli, der har til formål at bidrage til en bæredygtig 
intensivering af udendørs planteproduktion med virksomhedens selvkørende landbrugsrobot. En af de 
andre investeringscases er Nordens største vertikale farm, Nordic Harvest, der vil bringe et bæredygtigt 
fødevaresystem tæt på forbrugeren med sine anlæg i Taastrup. Desuden har vi i Vækstfonden – med en 
investering i den internationale venturefond, Antler – medvirket til at trække venturefonden til Danmark, 
hvor vi i fællesskab skal sammensætte og udvikle nogle af fremtidens grønne virksomheder.

I 2021 skal vi fortsætte med at bygge stærke partnerskaber med virksomheder og fonde via Danmarks 
Grønne Fremtidsfond – alt sammen for at bidrage positivt til klimaregnskabet og skabe nye grønne, 
danske arbejdspladser.

OM DANMARKS GRØNNE

FREMTIDSFOND

• Etableret i september 2020 på 
baggrund af Finansloven 2020.

• Samlet kapitaltilsagn på 25 mia. 
kr. fordelt på fire fonde:

◦ Vækstfonden (4 mia. kr.)

◦ Danmarks Grønne 
Investeringsfond (6 mia. kr.)

◦ Danmarks Eksportkredit
(14 mia. kr.)

◦ Investeringsfonden for 
Udviklingslande (1 mia. kr.).

• Har som formål at bidrage til en 
national og global grøn 
omstilling, herunder udvikling og 
udbredelse af teknologier, 
omlægning af energisystemer til 
vedvarende energi, lagring og 
effektiv anvendelse af energi
mv. samt fremme af global 
eksport af grøn teknologi, 
særligt inden for vind.

• Læs mere på Regeringens 
hjemmeside
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NYT I VÆKSTFONDEN: COVID-19-INITIATIVER

Økonomisk håndsrækning til danske
virksomheder

Som led i Regeringens COVID-19-hjælpepakker har Vækstfonden i løbet af 2020 iværksat flere nye tiltag,
der skal hjælpe med at holde hånden under danske virksomheder og sikre, at de kommer godt ud på den
anden side, så de også står stærkt i årene efter COVID-19-krisen. Det er blevet til en række
COVID-19-initiativer, skræddersyet til virksomhedernes behov lige nu og i den kommende tid, for at kunne
nå hurtigst og bedst muligt ud til de økonomisk ramte virksomheder i hele Danmark. I årets løb har
Vækstfonden lanceret følgende ordninger og tiltag:

1. COVID-19-GARANTI TIL SMV'ER OG STORE VIRKSOMHEDER

Gennem bankerne kan Vækstfonden stille garanti for nye lån og driftskreditter til danske, færøske og
grønlandske virksomheder med et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af COVID-19.
Vækstfonden fungerer som forvalter af ordningen, mens de økonomisk afledte effekter tilfalder staten.

2. COVID-19-LÅN (MATCHLÅNEORDNING)

Målrettet virksomheders stadie og kapitalbehov har Vækstfonden åbnet mulighed for følgende fire nye
låneformer for finansiering af COVID-19-ramte virksomheder:

• COVID-19 Startlån: Målrettet unge virksomheder i opstartsfasen, men som har et færdigudviklet og
skalerbart produkt.

• COVID-19 Investorlån: Målrettet virksomheder med enten tabt omsætning, med forsinket
kapitalrejsning, med forsinket nysalg o.lign, eller hvor investoren har trukket tilsagn tilbage.

• COVID-19 Business angel-lån: Målrettet danske iværksættervirksomheder, hvor Vækstfonden kan
matche investeringer fra godkendte business angels med et lån til virksomheder.

• COVID-19 Syndikeringslån: Målrettet startups i den senere fase, hvor Vækstfonden kan matche
investeringer fra godkendte investorer med et lån til virksomheden.

3. COVID-19-KAPITALINDSKUD

Vækstfonden har fået tilført et kapitalindskud på 1,2 mia. kr. til at understøtte og foretage nye
investeringer i både fonde og virksomheder i hele Danmark.

4. COVID-19-SOLIDITET (GENSTARTSFONDEN)

Genstartsfonden er et kapitalindskud i Vækstfonden, som gør det muligt at tilføre virksomheder ansvarlig
kapital, som styrker soliditeten og gør det muligt for virksomhederne at komme godt i gang igen, når de
øvrige hjælpepakker udfases. Kapitaltilførslen understøtter, at solvensen for virksomheder, der har været
ramt af COVID-19-krisen, forbedres og dermed forbedres kreditværdigheden også.

5. RENTE- OG AFDRAGSFRIHED

Tilbud til virksomheder med lån i Vækstfonden om pause i rente- og afdragsbetalinger for derved at
undgå konkurs. Aftalerne er individuelle og tager udgangspunkt i virksomhedens situation og
forventninger til fremtiden.

COVID-19-HJÆLPEPAKKER

• Garantiramme på 41,9 mia. kr.

• Matchlåneordning på 3,3 mia.
kr. (tabsramme på 1,2 mia. kr.)

• Øget egenkapitalindsats på
1,2 mia. kr.

• Genstartsfonden på 3,0 mia. kr.

Fælles for alle ordninger gælder, at
den enkelte virksomhed skal
opfylde en række krav for at være
egnet til en COVID-19-finansiering
eller garanti samt en begrænset
løbetid for alle produkterne.

> Læs mere om
Vækstfondens COVID-19-tiltag
på vf.dk.
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ÅRET I HOVEDTRÆK

Høj aktivitet, stor spredning
samt COVID-19

I 2020 har 1.561 virksomheder fået medfinansiering på 11,3 mia. kr. fra
Vækstfonden, hvilket er en historisk høj finansieringsaktivitet. COVID-19-
situationen og udmøntningen af statens hjælpepakker er primær forklaring 
på den rekordhøje aktivitet for året.

Dansk økonomi fik en god start på 2020, men hurtigt blev COVID-19-krisen det altoverskyggende tema, 
der siden har præget både dansk og international økonomi. Mange virksomheder blev ramt på likviditeten 
og fik behov for økonomisk hjælp.

I kraft af sin særlige rolle i samfundet som statens finansieringsfond har Vækstfonden stor variation og 
spredning i sin portefølje – således er fonden med til at sikre investeringer i hele økosystemet på tværs af 
brancher. En afledt effekt af variationen i porteføljen er stor spredning i aktivitet og resultat heraf, hvilket 
blev meget synligt, da COVID-19-krisen indtraf.

I Vækstfondens portefølje, som overvejende består af små og mellemstore virksomheder, har næsten alle 
mærket konsekvenserne af COVID-19-situationen, og som en afledt effekt har mange derfor efterspurgt 
kapital fra Vækstfondens tre hovedprodukter; kapitalandele i fonde, egenkapitalinvesteringer og udlån.

I lighed med den øvrige finansielle sektor har COVID-19-krisen ramt forskelligt på Vækstfondens 
portefølje. Verden over løftede aktiemarkederne sig betydeligt i sidste halvdel af 2020, og for 
Vækstfonden har mange egenkapitalinvesteringer i virksomheder og fonde resulteret i fremgang og positiv 
udvikling i finansielle resultater, mens der for udlån har været behov for større nedskrivninger for at kunne 
håndtere forventet modgang for virksomheder, som er blevet varigt ramt af COVID-19-situationen.

VÆSENTLIGE AKTIVITETER

Vækstfonden har i 2020 oplevet et højt aktivitetsniveau med finansieringer til hele 1.561 virksomheder på 
tværs af Danmark. Det høje niveau skyldes både en stigning i den underliggende efterspørgsel på 
finansiering fra Vækstfonden og en øget aktivitet som følge af de nye mandater til at hjælpe virksomheder, 
der er blevet økonomisk trængte under krisen.

BØRSNOTERING

Da den danske virksomhed Penneo i juni 2020 blev børsnoteret, var Vækstfonden blandt 
cornerstoneinvestorerne. Penneo har udviklet et produkt, der med øget sikkerhed og tillid bidrager til den 
digitale transition.

GRØN TEKNOLOGI

Ambitionen om at være med til at rykke fødevaresektoren i en grønnere retning har i 2020 resulteret i 
Vækstfondens første direkte investering under Danmarks Grønne Fremtidsfond, idet Vækstfonden

NYE INITIATIVER TIL

GAVN FOR DANSKE

VIRKSOMHEDER

• 25,0 mia. kr. i
COVID-19-garantiramme (store
virksomheder)

• 16,9 mia. kr. i
COVID-19-garantiramme
(SMV'er)

• 3,3 mia. kr. til COVID-19-lån
(matchlåneordning)

• 1,2 mia. kr. til
COVID-19-egenkapitalindsats

• 3,0 mia. kr. til
COVID-19-soliditet (Genstartsfonden)

• 4,0 mia. kr. til grønne
investeringer gennem Danmarks
Grønne Fremtidsfond
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investerede i Nordic Harvest, der arbejder for at bringe et bæredygtigt fødevaresystem tæt på 
forbrugeren. Nordic Harvest bliver en af de største såkaldte "vertikale farme" i Europa, hvor planter på 
hylder i 14 etager skal vokse i en hal i Taastrup ved Copenhagen Markets, Nordeuropas største 
engrosmarked for fødevarer.

I 2020 opnåede Agritech-virksomheden, Agrointelli, desuden 108 mio. kr. i kapital fra Nordic Alpha 
Partners og Vækstfonden. Danske Agrointellis robot hjælper med overvågning og pasning af marker, så 
behovet for sprøjtemidler mindskes, næringsstoffer udnyttes bedre, og energibehovet i 
planteproduktionen reduceres.

COVID-19-PRODUKTER

I 2020 indgik Regeringen og Folketingets partier flere politiske aftaler om hjælpepakker. Som statens 
finansieringsfond har Vækstfonden arbejdet for hurtigst muligt at få de vedtagne hjælpepakker bragt ud til 
trængte virksomheder. Først blev COVID-19-garantier til SMV'er og store virksomheder sat i gang med en 
samlet ramme på 41,9 mia. kr. Herefter fulgte COVID-19-matchlån med en samlet ramme på 3,3 mia. kr. 
målrettet iværksættere i den tidlige fase og venturevirksomheder. Derudover har Vækstfonden med et 
kapitalindskud på 1,2 mia. kr. fået mulighed for en øget aktivitet inden for investeringer i virksomheder og 
fonde. Endelig kom Genstartsfonden, der med 3 mia. kr. skal være med til at sikre solvens til ellers sunde 
danske virksomheder i takt med udfasningen af eksisterende hjælpepakker.

I løbet af året 2020 har 914 virksomheder fået 9,3 mia. kr. i COVID-19-finansiering, enten i form af kapital, 
lån eller garanti, fra Vækstfonden.

CROWDLENDING

En forholdsvis ny lånemulighed i Danmark er crowdlending, hvor privatpersoner kan gå sammen om at 
yde lån til virksomheder og dermed understøtte især SMV'er. I starten af 2020 lancerede Vækstfonden et 
låneprodukt, der bidrager til finansiering i de tilfælde, hvor en virksomhed ikke lykkes med at rejse hele 
det ønskede beløb via private investorer – et såkaldt "topping-up-lån". Det nye låneprodukt er kommet 
godt fra start, idet 30 virksomheder allerede har benyttet sig af denne lånemulighed.

ÅRETS RESULTAT

Gennemslaget af COVID-19-situationen har været forskelligt på tværs af Vækstfondens portefølje. Det 
samlede resultat af investeringer i form af kapitalandele i fonde og direkte egenkapitalinvesteringer blev 
trukket op af et stærkt globalt aktiemarked, og mange virksomheder i porteføljen fik tilført kapital, blev 
solgt, børsnoteret eller opskrevet til højere værdiniveauer. I modsætning hertil blev Vækstfondens 
udlånsaktivitet væsentligt påvirket af den forsatte usikkerhed om den langsigtede indvirkning på 
erhvervslivet. På den baggrund opstod behov for at gennemføre nedskrivninger på udlånsmassen, hvilket 
på tilsvarende vis har gjort sig gældende for mange pengeinstitutter, der har oplevet større 
nedskrivninger på udlån til virksomheder end tidligere. Vækstfonden har på den baggrund foretaget et 
ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivninger på udlån på 350 mio. kr.

Resultatet for 2020 på 497 mio. kr. er derfor sammensat af positive resultater fra porteføljen af 
egenkapitalinvesteringer i fonde og virksomheder, mens ekstraordinære nedskrivninger på 
udlånsaktiviteterne i 2020 trækker i modsat retning.

Vækstfondens formål og struktur skaber grundlag for at investere langsigtet og tålmodigt med tre 
pejlemærker for øje – at styrke innovationskraften i danske virksomheder, at skabe samfundsafkast samt 
at sørge for ansvarlighed i måden, værdier bliver skabt på. Over de seneste fem år udgør Vækstfondens 
akkumulerede resultat 2,5 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 9,6 pct.

For kapitalandele i fonde har året generelt været præget af positive værdireguleringer i porteføljefonde. 
Resultatet udgjorde i 2020 941 mio. kr. før administrationsomkostninger (2019: 694 mio. kr.) svarende til 
et positivt afkast på 17 pct. af den bogførte værdi af kapitalandel i fonde primo 2020 (2019: 15 pct.). Set 
over en femårig periode har kapitalandele i fonde en afkastningsgrad på 12 pct. Især ejerandelen i 
porteføljefonden Gilde Healthcare IV, som følge af en børsnotering af virksomheden Inari, og 
porteføljefonden Polaris, med salget af Molslinjen, har bidraget med et større trecifret millionbeløb i 
2020. Vækstfonden investerede første gang i Polaris i 2015 gennem Dansk Vækstkapital I. Også de 
danske ICT-virksomheder Vivino og Trustpilot bidrog positivt med et betydeligt millionbeløb. Vækstfonden 
har primært investeret i de to virksomheder gennem porteføljefonden SEED Capital II.

RESULTAT AF

KAPITALANDELE

FORDELT PÅ BRANCHER:

• Life science: 23 pct.

• Industri: 29 pct.

• It/kommunikation: 28 pct.

• Øvrige: 20 pct.
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Resultatet for Vækstfondens direkte egenkapitalinvesteringer var drevet af værditilvækst i både unoterede
og noterede virksomheder, hvor især virksomheder med digitale løsninger har oplevet positiv effekt under
COVID-19-krisen. Vækstfondens egenkapitalinvesteringer bidrog i 2020 med et overskud på 118 mio. kr.
før administrationsomkostninger (2019: 28 mio. kr.). Således har Vækstfondens direkte
egenkapitalinvesteringer en afkastningsgrad på 9 pct. set over en femårig periode.

COVID-19-situationen har betydet, at den finansielle sektor oplever større nedskrivninger på
virksomheder end tidligere. Vækstfonden har på den baggrund foretaget et ledelsesmæssigt tillæg til
nedskrivninger på udlån på 350 mio. kr. på tværs af alle brancher i udlånsporteføljen.
Nedskrivningen dækker både over direkte udlån til virksomheder og lån, der er ydet i form af
matchfinansiering til investeringer fra business angels og venturefonde. Samlet set påvirkede resultat af
udlån årets samlede resultat med -311 mio. kr. før administrationsomkostninger (2019: 75 mio. kr.).

I 2020 udgjorde administrationsomkostninger 323 mio. kr. Stigningen målt i forhold til 2019 skyldes
primært en forøgelse i antal fuldtidsansatte som følge af øget aktivitet.

BALANCE

Vækstfondens samlede balancesum er vokset med 8,6 mia. kr. til 22,6 mia. kr. ultimo 2020 svarende til
en stigning på 62 pct. Der var vækst inden for samtlige produkter, men den væsentligste årsag til
stigningen er kapitalindskud fra staten på 4,9 mia. kr., der blev ydet som led i regeringens
COVID-19-hjælpepakker (4,2 mia. kr.) samt Danmarks Grønne Fremtidsfond (0,7 mia. kr.).

Værdien af kapitalandele i fonde udgjorde ultimo 2020 7.310 mio. kr., svarende til 32 pct. af
Vækstfondens samlede balancesum på 22,6 mia. kr. For udlån udgjorde værdien ultimo 2020 4.632 mio.
kr. svarende til 21 pct. af Vækstfondens samlede balancesum.

Der er i 2020 udbetalt:

• 952 mio. kr. til kapitalandele i fonde (2019: 1.003 mio. kr.)
• 268 mio. kr. til egenkapitalinvesteringer (2019: 209 mio. kr.)
• 1.153 mio. kr. i udlån fordelt på 414 virksomheder (2019: 1.246 mio. kr.)
• 9,3 mia. kr. i COVID-19-hjælpepakker fordelt på 914 virksomheder (2019: 0 mio. kr.).

EGENKAPITAL

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2020 11.287 mio. kr. (2019: 6.091 mio. kr.). Udviklingen skyldes indskud
fra staten (4.900 mio. kr.), udbyttebetaling fra regnskabsåret 2019 (-200 mio. kr.) og tilgang fra årets
resultat (497 mio. kr.).

RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNINGER

Før udbruddet af COVID-19 forventede Vækstfonden at kunne levere et trecifret millionoverskud i 2020,
men de af udbruddet afledte effekter blev skønnet at have væsentlig negativ betydning på Vækstfondens
forventninger. I Vækstfondens halvårsrapport for 2020 var forventningerne et underskud for hele året, der
som følge af usikkerheden med COVID-19-situationen dog var behæftet med betydelig usikkerhed.

Med et resultat på 497 mio. kr. sluttede regnskabsåret 2020 bedre end forventet, hvor især den kraftige
værdistigning på unoterede og noterede aktier har bidraget positivt til udviklingen.

FORVENTNINGER TIL 2021

Gennem et fortsat stærkt samarbejde med banker, investorer, pensionskasser, rådgivere og andre
offentlige aktører i ind- og udland forventer vi i Vækstfonden at fortsætte et højt aktivitetsniveau i 2021. Vi
forventer derfor at nå ud til et stort antal virksomheder i hele Danmark på tværs af brancher og med
kapital, sparring og netværk at være med til at få ting til at gro og virksomheder til at vokse. Det vil ske
ved både at bruge de finansielle løsninger, vi allerede har, og ved at sætte nye aktiviteter i gang, herunder
i særdeleshed indsatsen under Danmarks Grønne Fremtidsfond, som med finansiering af nye teknologier
og bæredygtige løsninger skal bidrage til den grønne omstilling.

For 2021 forventer Vækstfonden at kunne levere et trecifret millionoverskud. De samlede forventninger til
resultatet er primært drevet af:

• Forventning om værditilvækst på kapitalandele i fonde og virksomheder
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• Betydelig positiv resultateffekt som følge af ny ordning for håndtering af statens hjælpepakker, idet 
staten hjemtager COVID-19-lån til egen balance.

• Nedskrivninger på udlån forventes lavere end i 2020, der var påvirket af -350 mio. kr. i COVID-19-
relateret ledelsesmæssigt tillæg til at imødekomme forventet stigning i realiserede tab på lån.

Som følge af den fortsatte usikkerhed om konsekvenserne af COVID-19-situationen og dens langsigtede
indvirkning på erhvervslivet er forventningen til resultatets størrelse og årets aktivitet dog behæftet med
betydelig usikkerhed.

USIKKERHEDSFAKTORER

Opgørelsen af en række væsentlige resultat- og balanceposter, samt forventningerne til udviklingen i
Vækstfondens likviditets- og kapitalberedskab, er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer, der
påvirker en del af de regnskabsmæssige vurderinger og skøn, som ledelsen foretager ved
regnskabsaflæggelsen, jf. uddybende beskrivelse i afsnittet 'Ledelsens væsentlige regnskabsmæssige
skøn og vurderinger' under 'Anvendt regnskabspraksis'. De mest betydelige usikkerhedsfaktorer er nævnt
nedenfor.

De økonomiske konjunkturer har været gunstige i en historisk lang årrække frem til udbruddet af
COVID-19. Exittidspunktet for unoterede vækstvirksomheder er dog fortsat vanskeligt at forudsige.
Yderligere udskydelser i forhold til de nuværende forventninger kan medføre behov for yderligere kapital i
virksomhederne, hvilket kan få indflydelse på værdiansættelsen af selskaberne.

Der er derfor knyttet usikkerhed til særligt værdiansættelsen af Vækstfondens unoterede investeringer i
virksomheder og fonde. Dette har betydning for såvel årets resultat som for likviditeten, som er afhængig
af tidspunkt, størrelse og sammensætning af salgsprovenu for de fremtidige tilbageløb, som Vækstfonden
forventer at opnå.

Udlånsaktiviteterne er udvidet betragteligt i løbet af de senere år, og omfanget af forpligtelser og de
potentielle tab er forøget tilsvarende. Låneaktiviteterne ydes bredt til små og mellemstore danske
vækstvirksomheder inden for alle erhverv, og den generelle konjunkturudvikling kan få indflydelse på, om
de foretagne nedskrivninger vedrørende dette forretningsområde er tilstrækkelige.

Vækstfondens risikostyring i forhold til disse områder er omtalt i afsnittet 'Risikostyring og udvalg i
Vækstfonden'.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Efter regnskabsårets udløb er forvaltningen af statens hjælpepakker overgået til en ny ordning,
hvor staten hjemtager COVID-19-lån til egen balance. Dette medfører en tilbageførsel af foretagne
nedskrivninger. Vækstfonden vil fortsat fungere som forvalter af ordningen, men de økonomisk afledte
effekter vil tilfalde staten.

I 2021 har selskabet Peakon, der ligger i porteføljefonden Heartcore, ejet gennem Dansk Vækstkapital
II, accepteret et købstilbud fra det amerikanske børsnoterede selskab Workday. Salget er ikke reflekteret i
regnskabet, da transaktionen ikke er lukket på balancedagen.

Derudover er der ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens
underskrivelse, som anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten 2020 for
Vækstfonden.
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Hoved- og nøgletal

Hovedtal - aktivitet

2020 2019 2018 2017 2016

Vækstfonden

Udbetalinger, antal danske virksomheder 1.561 824 751 804 810

- heraf COVID-19-hjælpepakker 914 - - - -

Medfinansiering danske virksomheder, mia. kr. 11,3 2,4 2,4 2,5 2,4

- heraf COVID-19-hjælpepakker 9,3 - - - -

Kapitalandele i fonde

Tilsagn, nye fonde, antal 15 12 6 13 7

- heraf Dansk Vækstkapital 2 6 4 4 3

Tilsagn, nye fonde, mio. kr. 1.148 742 718 1.764 798

- heraf Dansk Vækstkapital* 166 373 303 375 324

Egenkapitalinvesteringer

Investeringer, antal 37 24 26 22 20

- heraf nyinvesteringer 13 9 10 8 6

Investeringer, mio. kr. 236 214 486 175 99

- heraf nyinvesteringer 85 58 142 98 14

Investeringer, COVID-19-kapital, antal virksomheder 3 - - - -

- heraf nyinvesteringer 2 - - - -

Investeringer, COVID-19-kapital, mio. kr. 33 - - - -

- heraf nyinvesteringer 32 - - - -

Udlån

Udbetalinger, Lån, antal 361 446 365 387 342

Udbetalinger, Lån, mio. kr. 1.153 1.246 1.225 1.377 1.213

Udbetalinger, COVID-19-lån, antal virksomheder 503 - - - -

Udbetalinger, COVID-19-lån, mio. kr. 1.781 - - - -

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder 18 25 37 28 41

Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. 86 115 134 126 225

Indgåede Vækstkautioner, antal 354 366 337 345 376

Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. 370 397 395 388 395

Indgåede COVID-19-garantier, antal virksomheder 414 - - - -

Indgåede COVID-19-garantier, mio. kr. 7.516 - - - -

* Beløbet udgør Vækstfondens andel. Sammenligningstal for 2017 er korrigeret i overensstemmelse hermed.
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Hovedtal - finansielle, mio. kr.

2020 2019 2018 2017 2016

Resultatopgørelse, hovedposter

Resultat, kapitalandele i fonde 941 694 525 273 533

Resultat, egenkapitalinvesteringer 118 28 137 30 90

Resultat, udlån -311 75 46 310 139

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v. 1 -11 -24 -36 -25

Nettoadministrationsomkostninger -249 -205 -179 -145 -118

Årets resultat 497 577 482 379 610

Balance, hovedposter

Likvide beholdninger, netto 5.800 1.047 1.522 2.347 1.732

Kapitalandele i fonde 7.310 5.751 4.768 4.665 5.036

Egenkapitalinvesteringer 1.782 1.517 1.218 656 522

Udlån 4.632 3.961 3.616 3.704 2.812

Egenkapital 11.287 6.091 5.614 5.642 4.888

Gæld til pensionskasser 1.312 1.237 1.067 1.530 1.283

CP-udstedelser 5.867 4.640 4.010 3.608 2.606

Balancesum 22.564 13.937 12.483 12.029 10.414

Tilsagnsforpligtelser, netto 5.346 5.269 6.132 6.481 6.531

- heraf Dansk Vækstkapital samt Dansk Landbrugskapital 2.054 2.421 2.942 3.286 3.711

Nøgletal, pct.

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år

Egenkapitalforrentning (årets resultat / primo egenkapital) 8,2 9,0 9,6 12,4 9,3

Afkastningsgrad (årets resultat / finansielle anlægsaktiver) 3,6 4,5 4,9 6,4 5,3

Soliditetsgrad (egenkapital / finansielle anlægsaktiver) 82,2 66,5 64,5 65,1 68,5
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SAMFUNDSAFKAST

Vi er med til at skabe aktivitet og
beskæftigelse, når markedet tøver

I 2020 finansierede Vækstfonden i alt 1.561 danske virksomheder. Det er en fordobling af antallet af
finansieringer, sammenlignet med året før, og fondens højeste aktivitetsniveau til dato. Det høje niveau
hænger bl.a. sammen med, at fonden i 2020 har lanceret en række nye låneprodukter og garantier
henvendt til virksomheder særligt påvirket af COVID-19-krisen – og efterspørgslen efter de nye
COVID-19-initiativer har været stor.

Vækstfondens rekordhøje aktivitetsniveau har også betydet, at fondens samfundsøkonomiske aftryk har
været større end tidligere år. I 2020 er aftrykket imidlertid også mere nuanceret og kan ikke opgøres ud
fra antallet af skabte arbejdspladser alene, da den risikovillige kapital fra Vækstfonden i lige så høj grad
har været med til at fastholde arbejdspladser i Danmark – og specielt denne betragtning er vigtig at have
sig for øje i et år som 2020, hvor mange virksomheder har været negativt påvirket af
COVID-19-situationen.

Samlet set har vores aktiviteter i Vækstfonden været med til at skabe og fastholde mere end 20.000
arbejdspladser i de virksomheder, som vi har medfinansieret i det forgangne år. Den øgede beskæftigelse
i virksomhederne er også med til at styrke Danmarks BNP, og i 2020 svarer de skabte og fastholdte
arbejdspladser til et løft i BNP på omkring 15 mia. kr.

ET STÆRKT OG INNOVATIVT ERHVERVSLIV ER ALTAFGØRENDE FOR AT
GENREJSE ØKONOMIEN

Også i en situation som vi har set i 2020, hvor markedet har tøvet pga. usikkerheden forbundet med
COVID-19, kan Vækstfonden sammen med samarbejdspartnere træde til og sætte den erfaring og
ekspertise i spil, som vi har opbygget gennem flere årtier. Og lanceringen af de nye initiativer, og det høje
aktivitetsniveau under pandemien, er et godt eksempel på, hvordan vi er med til at holde hånden under
levedygtige virksomheder i hele Danmark og sikre, at aktivitetsniveauet igen bliver højt, når pandemien
ikke længere dominerer. Det er nemlig virksomhederne, der skal genrejse økonomien, når samfundet
genåbner. Det understreger, at Vækstfonden er en vigtig aktør for dansk erhvervsliv – både i
opgangstider, og når tiderne er præget af nedgang.

Men vi må heller ikke glemme de virksomheder, som ikke har været væsentligt påvirket af
COVID-19-situationen, og som måske ligefrem har fået medvind i løbet af året, da disse fortsat udgør en
stor del af Vækstfondens portefølje. Her tænkes specielt på virksomheder, der er bygget op omkring et
digitalt produkt eller en digital forretningsmodel. Og vores produkter, der skal hjælpe virksomheder inden
for disse segmenter med at skalere og innovere, har fortsat været eftertragtede og skabt aktivitet.

Lige siden 1992 har Vækstfonden gennem finansieringerne ydet et markant bidrag til, at
innovationskraften i dansk økonomi har kunnet folde sig ud til gavn for produktivitet, vækst og velstand i
hele Danmark. Og det samme kan vi konkludere har gjort sig gældende i 2020, selvom året har været
anderledes end de fleste.

EFFEKTEN I 2020

I 2020 var Vækstfondens
investeringer med til at:

• Skabe og fastholde over
20.000 arbejdspladser i hele
Danmark

• Løfte BNP med ca. 15 mia. kr.

VÆKSTFONDENS BIDRAG

TIL DEN DANSKE

ØKONOMI I 2020

Dyk ned i vores seneste analyse af 
aktiviteten i de virksomheder, vi har 
finansieret siden 1992, og få indsigt 
i de samfundsmæssige effekter af 
Vækstfondens aktiviteter.

> www.vf.dk
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POLITIK FOR SAMFUNDSANSVAR

Sådan arbejder Vækstfonden med
samfundsansvar

Ansvarlighed og samfundsafkast er to af de pejlemærker, Vækstfonden styrer efter. I vores optik er
virksomheder, som ikke er bæredygtige, heller ikke økonomisk bæredygtige på sigt. Det gælder både i
forhold til mennesker, miljø og det samfund, som vi alle er en del af.

Pejlemærkerne er centrale elementer, når vi træffer beslutninger om finansiering af virksomheder og
fonde (for indblik i Vækstfondens forretningsmodel, se afsnittet ”Om Vækstfonden: Vi er statens
finansieringsfond”).

Vækstfondens indsats for ansvarlig virksomhedsadfærd er rammesat i vores Politik for samfundsansvar
og bæredygtighed. Vækstfonden respekterer og anerkender de internationale menneskerettigheder,
hvorfor vi følger FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Vi ønsker desuden at styrke
bæredygtig og økonomisk vækst samt at mitigere negative indvirkninger herpå. Derfor følger vi også
OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Vækstfonden er medlem af FN Global Compact og
PRI – Principles for Responsible Investment, som vi årligt rapporterer til. Se seneste PRI-rapport her.

Vækstfondens indsats for ansvarlighed og bæredygtighed er centreret om to områder; ansvarlig
finansieringspartner og ansvarlig organisation.

ANSVARLIG FINANSIERINGSPARTNER

I Vækstfonden forventer vi, at de virksomheder og fonde, vi finansierer, har fokus på, hvordan de
håndterer indvirkning på menneskerettigheder, miljø og antikorruption – og at de følger FN’s retningslinjer
for menneskerettigheder og erhverv samt OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Vi
anerkender samtidig, at de virksomheder og fonde, vi finansierer, kan have negativ indvirkning på
menneskerettigheder, miljø og tiltag til forebyggelse af korruption. For så vidt muligt at sikre, at vi som
investor og långiver ikke medvirker til negative indvirkninger på de tre områder, stiller vi i vores ESG-
screeninger af virksomheder og fonde afdækkende spørgsmål. Formålet er at identificere eventuelle risici
og at have dialog med virksomheder og fonde om, hvordan risici for negative indvirkninger mitigeres.

Vækstfonden opererer efter en negativliste, der har til hensigt at sikre, at fonden undgår finansiering af
aktiviteter, hvor de negative indvirkninger vurderes ikke at kunne afbødes.

For Vækstfonden er god skattepraksis en del af fundamentet for økonomisk bæredygtighed. Vi har
nultolerance over for skattesnyd. Der er en risiko for, at de virksomheder eller fonde, vi investerer i, ikke
overholder gældende lovgivning i relation til korruption og skatteunddragelse. Det forsøger vi at imødegå
ved bl.a. at have en særskilt politik for foranstaltninger mod skatteunddragelse. Vi både skal og vil – med
afsæt i OECD’s retningslinjer for ansvarlig skattepraksis – påvirke selskaber til øget transparens.

Efter vores overbevisning har Vækstfonden i 2020 reduceret risici for overtrædelse af
menneskerettighederne samt negative indvirkninger på miljø og forebyggelse af antikorruption. Vores

SAMFUNDSANSVAR I

VÆKSTFONDEN

På Vækstfondens hjemmeside kan
du læse mere om, hvordan vi
arbejder med samfundsansvar.

> Vækstfondens Politik for
samfundsansvar og
bæredygtighed

Vi opererer i henhold til
internationalt aftalte principper for
social, miljømæssig og økonomisk
bæredygtig udvikling:

• UN Guiding Principles
• OECD Guidelines for

Multinational Enterprises
• UN Global Compact
• PRI - Principles for

Responsible Investments
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tilgang er altid dialog frem for eksklusion. I 2021 vil Vækstfonden fortsat have fokus på at afbøde risici for
negative indvirkninger på mennesker, miljø og tiltag til forebyggelse af korruption ved at forankre og
italesætte ansvarlig forretningsadfærd hos de virksomheder og fonde, vi indgår samarbejde med.

ANSVARLIG ORGANISATION OG ARBEJDSPLADS

Vækstfonden er en videnbaseret virksomhed, og vores medarbejdere er den vigtigste ressource. Det er
essentielt for os at værne om et sundt og udviklende arbejdsmiljø. Vækstfonden har en husaftale, der har
til formål at skabe ensartethed samt gennemsigtighed om vilkår og retningslinjer for alle ansatte i fonden.
Valgte medarbejder- og ledelsesrepræsentanter i Vækstfondens Hørings- og Inspirationsudvalg indgår
aftalen på vegne af alle ansatte i Vækstfonden. Aftalen opdateres hvert tredje år og suppleres af en
række HR-politikker samt en praktisk guide.

I 2020 har Vækstfonden haft særligt fokus på initiativer, der kan understøtte fondens medarbejdere i det
virtuelle arbejde og de særlige arbejdsbetingelser, der er fulgt med nedlukningen af samfundet.
Vækstfondens medarbejdere har arbejdet hjemme i størstedelen af 2020, hvorfor vi har tilpasset
trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger til især at fokusere på det virtuelle arbejde og
ergonomien på hjemmekontorerne. Den største risiko for medarbejderforhold vurderes at være
manglende motivation i jobbet, stress bl.a. forårsaget af en ny måde at arbejde på samt længerevarende
sygemeldinger. Vækstfonden ønsker at afbøde disse risici og vil derfor fortsat have fokus på fondens
medarbejdere og de særlige arbejdsvilkår under nedlukningen under COVID-19-pandemien i 2021, hvor
vi bl.a. afholder workshops om personlig energistyring og en række virtuelle arrangementer af forskellig
karakter.

MANGFOLDIGHED OG KØNSDIVERSITET

Vækstfonden ønsker at fremme mangfoldighed og kønsdiversitet i fondens medarbejdersammensætning
og ledelse samt i de virksomheder, Vækstfonden finansierer. Vækstfonden ønsker desuden at være
rollemodel og medvirke til at øge diversiteten i økosystemet for iværksætteri og vækstvirksomheder. For
at understøtte det arbejde, har vi primo 2021 lanceret en handlingsplan med initiativer, der har fokus på at
fremme kønsdiversitet.

Vækstfondens Politik for mangfoldighed og kønsdiversitet har til formål at fremme mangfoldighed og
kønsdiversitet i organisationen, herunder at fastsætte og opnå et måltal for den kønsmæssige balance i
Vækstfondens ledergruppe på 40/60, hvilket sigtes opnået senest i 2025. Aktuelt består ledergruppen af
38 ledere i alt, hvoraf 10 er kvinder, hvilket svarer til en fordeling på 26/74 med en overrepræsentation af
mænd. Konkrete initiativer, der understøtter denne politik og opnåelse af det fastsatte måltal for
kønsmæssig balance i ledelsen, fremgår af en særskilt handlingsplan for kønsdiversitet. Vækstfonden har
kontinuerligt fokus på at skabe en balanceret ledergruppe, hvor kvinder har de samme muligheder som
mænd og bliver vurderet på lige fod med mænd. Vi ønsker bl.a. at motivere kvinder i organisationen til at
tage – og fastholde – lederjobs. Desuden har vi igangsat en række initiativer med henblik på at fremme
diversitet i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

Den kønsmæssige balance for hele Vækstfonden er 45 pct. kvinder og 55 pct. mænd. Vækstfondens
bestyrelse, der ifølge Lov om Vækstfonden udpeges af erhvervsministeren, består af fire mænd og to
kvinder. Derudover består bestyrelsen af to medarbejdervalgte repræsentanter, som begge er mænd.

MILJØ- OG KLIMAMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

Vækstfondens arbejdsområde omfatter almindelige kontoraktiviteter, forretningsrejser og
virksomhedsbesøg. En væsentlig miljøpåvirkning er relateret til energi- og ressourceforbrug i forbindelse
med transport til kunder og øvrige rejseaktiviteter. Dette aftryk har i 2020, grundet COVID-19-situationen,
været reduceret betydeligt, og vi vil i 2021 udnytte erfaringerne fra det virtuelle arbejde til at undersøge,
hvordan vi kan indrette vores forretningsaktiviteter for at mindske aftrykket på klima og miljø. I 2021 vil vi
etablere en baseline for CO2-aftryk for både Vækstfonden som organisation og for vores
porteføljevirksomheder. Her vil fokus være på, hvordan vi kan understøtte vores porteføljevirksomheder i
at reducere deres aftryk på klima og miljø.

Vækstfonden fik i 2020 del i mandatet Danmarks Grønne Fremtidsfond, der har til formål at bidrage til en
national og global grøn omstilling. Tilførsel af 4 mia. kr. i egenkapital direkte til Vækstfonden og 6 mia. kr.
til Danmarks Grønne Investeringsfond, der forvaltes af Vækstfonden, giver os kapacitet til at understøtte
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udviklingen af endnu flere grønne teknologier og løsninger – og dermed at bidrage til finansiering af nye
bæredygtige virksomheder.

PARTNERSKABER OG VIDENDELING

Gennem partnerskaber med andre aktører og organisationer, samt ved deltagelse i initiativer og events,
deler vi aktivt vores viden i Vækstfonden. Vi udarbejder bl.a. analyser om udviklingen på det finansielle
marked til gavn for vores interessenter, og vi bidrager med vores viden som mentorer.

Siden 2016 har Vækstfonden været aktiv mentor i programmet "Mind Your Own Business", som gennem
iværksætteri engagerer drenge i udsatte boligområder, hvilket styrker deres sociale og faglige
kompetencer. I 2020 indgik Vækstfonden desuden et samarbejde med initiativet "Velkommen Hjem", som
hjælper veteraner ud i erhvervslivet efter endt karriere i forsvaret. Begge samarbejder forventes at
fortsætte i 2021.
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Likviditet, kapital og styringsmål

LIKVIDITET OG KAPITALFORHOLD

Omfanget af Vækstfondens fremadrettede investeringsaktivitet afhænger af den tilgængelige likviditet, som primært tilvejebringes via salg og
børsnoteringer fra eksisterende investeringer samt eventuelt yderligere bevillinger fra Erhvervsministeriet. Vækstfondens investeringer i Dansk
Vækstkapital bliver primært lånefinansieret via de pensionsselskaber, som har medvirket til etableringen.

Vækstfonden har adgang til en statsgaranteret låneramme på 6,0 mia. kr. I 2021 forventes nyudlån på 1,4 mia. kr. Disse udlån vil blive fuldt ud
lånefinansieret og forventes derfor ikke at påvirke Vækstfondens likviditet væsentligt de kommende år. I tillæg til den nuværende likviditet har
Vækstfonden uudnyttede likviditetsfaciliteter på i alt 1,7 mia. kr.

STRATEGISKE STYRINGSMÅL

Statens selskaber, herunder Vækstfonden, er underlagt strategiske og finansielle styringsmål. Der afrapporteres på målene overfor
Erhvervsministeriet to gange årligt. Målene for Vækstfonden består af følgende:

• Egenkapitalafkast
• Omkostningseffektivitet
• Kapitalstruktur (soliditetsgrad og likviditetsberedskab)
• Samfundsøkonomiske aftryk
• Danske virksomheders adgang til kapital
• Medfinansiering
• Vækstfondens image

Vækstfonden er i dialog med Erhvervsministeriet om opdatering af de strategiske styringsmål for 2021.
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Risikostyring og udvalg i Vækstfonden
RISIKOSTYRING

Risikotagning indgår som et væsentligt element i det at drive Vækstfonden, hvilket stiller krav til fondens
risikoorganisering og risikokultur.

Følgende risici anses som de væsentligste for Vækstfonden:

• Kreditrisiko
• Markedsrisiko
• Likviditetsrisiko
• Operationel risiko, herunder compliancerisiko, it-sikkerhed og omdømmerisiko.

Formålet med risikostyringen i Vækstfonden er ikke at eliminere alle risici, men at forstå og håndtere 
disse risici rettidigt. I det følgende beskrives, hvordan Vækstfonden har organiseret arbejdet med 
risikostyring med henblik på at opnå dette.

RISIKOORGANISERING

Vækstfonden har etableret en tostrenget ledelsesstruktur bestående af bestyrelse og direktion. 
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Erhvervsministeriet for en toårig periode. I Vækstfondens 
organisation er der i videst muligt omfang etableret funktionsadskillelse mellem forretningsenheder, der 
indgår i forretningstransaktioner med kunder eller i øvrigt påtager sig risiko på fondens vegne og enheder, 
der har ansvar for risikostyring og compliance.

BESTYRELSE

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden med henblik på at drive 
en sund forretning, der sikrer langsigtet værdi for samfundet. Bestyrelsen skal i sit arbejde tilsikre, at 
Vækstfonden lever op til konkrete styringsmål, der er fastsat af staten som ejer. Med udgangspunkt i 
disse styringsmål og Lov om Vækstfonden fastsætter bestyrelsen en risikoprofil, som beskriver den 
risikoappetit, som bestyrelsen er villig til at acceptere for at kunne indfri strategien. Bestyrelsen har fastsat 
en række risikopolitikker, hvor den overordnede håndtering og styring af risici er fastsat. Politikkerne 
gennemgås og godkendes årligt. Politikkerne suppleres af instrukser, der specificerer direktionens 
beslutningsmandat inden for hhv. investerings- og udlånsområdet.

BESTYRELSESUDVALG

Bestyrelsen har nedsat et underudvalg i form af et risiko- og revisionsudvalg, et vederlagsudvalg samt 
et bevillingsudvalg.

RISIKO- OG REVISIONSUDVALG

Risiko- og Revisionsudvalgets væsentligste opgaver er at behandle risikorelaterede forhold, herunder at 
gennemgå og vurdere tilstrækkeligheden og effektiviteten af fondens politikker, instrukser og systemer. 
Desuden rådgiver Risiko- og Revisionsudvalget bestyrelsen om fondens overordnede, nuværende og 
fremtidige risikoprofil og -strategi samt påser, at bestyrelsens risikostrategi implementeres effektivt. Hertil 
kommer ansvar for at overvåge og kontrollere regnskabs- og revisionsmæssige forhold, herunder at 
underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision. Risiko- og Revisionsudvalget består af tre 
bestyrelsesmedlemmer. Udvalget afholdte sit konstituerende møde den 25. januar 2021 og vil i 2021 
mødes forud for hvert bestyrelsesmøde.

VEDERLAGSUDVALG

Vederlagsudvalget forbereder beslutninger i bestyrelsen vedrørende aflønning, herunder Politik for 
vederlag samt evt. incitamentsordninger. Udvalget består af tre medlemmer og har holdt tre møder i 
2020.

BEVILLINGSUDVALG

Bevillingsudvalget har til formål at bevilge engagementer, der overstiger direktionens 
beslutningskompetence på udlånsområdet.

DIREKTIONEN

Direktionen varetager den øverste daglige ledelse i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte 
risikopolitikker og instrukser. Direktionen videredelegerer specifikke bemyndigelser til udvalgte afdelinger
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med henblik på at sikre den operationelle efterlevelse af politikkerne. Hertil kommer, at direktionen har
nedsat en række komitéer, som på specifikke områder bidrager til Vækstfondens risikostyring, og som
forbereder sager, politikker og rapportering til behandling i direktion og bestyrelse. Der er nedsat en
kreditkomité, en investeringskomité, en risikokomité og en beredskabskomité.

FØRSTE FORSVARSLINJE

Forretningsenhederne udgør første forsvarslinje imod uhensigtsmæssige risici og uønskede tab. Det er
forretningsenhederne, der ejer risikotagning i forretningen og har ansvaret for at følge gældende politikker
og arbejdsgange. For at understøtte forretningsenhederne i forhold til bekæmpelse af hvidvask og
terrorfinansiering er der desuden etableret en central AML-funktion, der er placeret i første forsvarslinje.

ANDEN FORSVARSLINJE

Anden forsvarslinje udgøres af hhv. risikostyrings- og compliancefunktionen. Funktionerne har centrale
opgaver med overvågning, kontrol og rapportering af fondens risici og kontrolmiljø.

RAPPORTERING

For at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for direktion og bestyrelse modtager ledelsen
rapportering på de væsentligste risikoområder. Den risikorapportering, som tilgår bestyrelsen, er
specificeret i den overordnede risikopolitik. Bestyrelsen kan til enhver tid udbede sig uddybende
rapportering.
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VÆKSTFONDENS BESTYRELSE OG DIREKTION

Vækstfondens bestyrelse

Vækstfonden ledes af en professionel bestyrelse. Erhvervsministeren vælger op til seks medlemmer af

bestyrelsen, herunder formanden, for en periode på op til to år. Medarbejderne vælger derudover op til to

medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til to år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret en bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse,

afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt indsigt i de særlige

forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder. Der holdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder,

heraf mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Nedenfor kan du læse mere om Vækstfondens nuværende bestyrelsesmedlemmer og direktion.

TUE MANTONI (FORMAND)

Bestyrelsesformand i Lakrids by Bülow,
Stine GOYA og Danish Additive
Manufacturing Hub. Næstformand og
bestyrelsesmedlem i en række
virksomheder, heriblandt Soundboks og
Joe & The Juice. Tue har været
administrerende direktør for den engelske
motorcykelfabrikant Triumph og
efterfølgende Bang & Olufsen i perioden
2011-2016. Han er uddannet
cand.merc.(mat.) fra CBS. I 2020 udgav
han sin debutbog, "Samfundskontrakten",
der omhandler dansk erhvervsliv og det
danske velfærdssamfund, og hvordan vi
skaber en stærk fremtid for danske
iværksættere. Tue tiltrådte som
bestyrelsesmedlem d. 1. juli 2018 og blev
udnævnt til bestyrelsesformand d. 3. juli
2020.

LARS HOLST (NÆSTFORMAND)

Bestyrelsesmedlem i Vestjysk Bank og i
GrønlandsBANKEN. Senest ansat i
Nykredit (1987-2014), hvor
han fungerede som kreditchef. Han har
samtidig været medlem af direktionen i
ejendomsselskabet Kalvebod. Lars har
endvidere arbejdet i Dansk
Erhvervsfinansiering A/S og Andelsbanken
A/S. Desuden har han været medlem af
bestyrelserne for bl.a. Totalkredit og Max
Bank i regi af Finansiel Stabilitet samt
været bestyrelsesformand i en række
ejendomsselskaber siden 2008. Lars
tiltrådte som bestyrelsesmedlem i
Vækstfondens bestyrelse d. 1. februar
2015, og blev udnævnt til næstformand d.
3. juli 2020.

JESPER HØJBERG

CHRISTENSEN

Serieiværksætter og investor i en lang
række danske og internationale startups og
fonde, samt strategirådgiver for
virksomheder og organisationer. Stifter af
bl.a. Advice (1991), Kforum (2000),
Groupcare (2006), Nextwork (2015) og
Bootstrapping (2019). Jesper har været
næstformand i Danish Business Angels
(DanBAN) siden 2010 og har omfattende
bestyrelseserfaring fx fra bestyrelsen af
Synoptik A/S og Den sociale Kapitalfond.
Jesper er adjungeret professor ved CBS og
medlem af en række udvalg i DI, Dansk
Erhverv mv. og samtidig aktiv i mange
netværk og debatfora. Jesper tiltrådte som
bestyrelsesmedlem d. 3. juli 2020.
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THOR MÖGER PEDERSEN

Senior Director i rådgivningsvirksomheden
COWI. Thor var tidligere næstformand for
SF i perioden 2009-2011 og skatteminister
i 2011-2012. Efter sin tid i SF var han ansat
som chef for Politisk afdeling i
Socialdemokratiets sekretariat. Fra 2019
har Thor været ansat hos COWI, hvor han i
dag er ansvarlig for koncernens
forretningsudvikling indenfor grøn
omstilling og bæredygtighed. Han har
kendskab til – og forståelse for – samspillet
mellem den private og den offentlige
sektor, og disse kompetencer vil han
bringe i spil i sit bestyrelsesarbejde hos
Vækstfonden. Samtidig bidrager Thor med
kompetencer og erfaring inden for
rådgivning og ledelse fra det private
erhvervsliv. Han tiltrådte som
bestyrelsesmedlem d. 3. juli 2020.

ANNE-LOUISE THON-JENSEN

Partner i rådgivningsfirmaet SDG Lead og
medstifter af kapitalforeningen SDG Invest,
som har fokus på bæredygtighed og
ansvarlig investering. Anne-Louise
er tidligere chef for Bæredygtighed og
International udvikling hos PwC i årene
2013-2016. Ved siden af sit professionelle
virke har Anne-Louise også været ekstern
underviser på CBS i Organisation and
Sustainability. Derudover er hun medlem af
bedømmelsesudvalget i Fonden for
Entreprenørskab og medlem af det
rådgivende udvalg Bæredygtig
finansiering af dansk landbrug hos SEGES.
Anne-Louise har erfaring som investor og
iværksætter og kan særligt supplere
bestyrelsen med sit kendskab til CSR og
bæredygtighed. Hun tiltrådte som
bestyrelsesmedlem d. 3. juli 2020.

CAMILLA LEY VALENTIN

Medstifter og CCO for SaaS-
virksomheden, Queue-it, som blev stiftet i
midten af 2010. Camilla startede sin
karriere i shippingbranchen og gik herefter
videre til it-branchen som rådgiver og
konsulent. Her har hun haft roller inden for
ledelse, strategi, softwarearkitektur,
forretningsudvikling og marketing. Som
supplement til sin rolle som CCO og
medstifter i Queue-it har Camilla flere
eksterne bestyrelses-poster. Desuden er
Camilla medlem af styregruppen for
Danmarks største tech summit, TechBBQ,
hvor hun har været siden 2016. Hun har
stor erfaring og succes som iværksætter og
kan supplere bestyrelsen med
kompetencer inden for iværksætteri, ny
teknologi og digitalisering. Camilla tiltrådte
som bestyrelsesmedlem d. 3. juli 2020.

KIM LUNDBERG

Medarbejderrepræsentant og Senior
Portfolio Manager i Vækstfondens
udlånsafdeling. Kim håndterer til dagligt
gældsfinansiering til vækstvirksomheder og
har arbejdet i Vækstfonden siden 2017.
Han har en fortid i corporate banking og er
uddannet HD i Regnskab og
Økonomistyring. Aktuelt studerer han
Master of Business Development på CBS
ved siden af fuldtidsjobbet i fonden.

JACOB BRATTING PEDERSEN

Medarbejderrepræsentant og partner i
Vækstfondens ventureafdeling. Jacob
sidder i dag i syv selskabsbestyrelser i
Vækstfondens portefølje. Tidligere har han
været partner i ventureselskabet Northcap,
COO i it-sikkerhedsfirmaet Secunia og har
arbejdet i udlandet i fem år for Danmarks
Eksportråd. Jacob er uddannet
cand.merc.jur. fra CBS og har taget
executive kurser på Harvard Business
School, INSEAD og MIT.
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Vækstfondens direktion

ROLF KJÆRGAARD

CEO i Vækstfonden siden 2. juli 2019. Rolf
har en lang historik i Vækstfonden og har
været ansat i fonden i næsten 20 år. Inden
han tiltrådte sin nuværende stilling som
CEO, var han investeringsdirektør i
Vækstfonden (2015-2019). Han har
desuden tidligere været chef for
Vækstfondens udlåns- og kautionsområde
samt analyse- og kommunikationsafdeling.
Inden sin start i fonden i 2002 var han
national ekspert i EU-kommissionen og
specialkonsulent i Erhvervsministeriet. Rolf
er uddannet cand.polit. fra Københavns
Universitet og Berkeley-universitetet i USA.

JACOB HÜBERTZ

CFO i Vækstfonden siden marts 2016.
Tidligere var Jacob Hübertz
investeringsdirektør i DIP/JØP, og han har
mange års erfaring fra ledelsesposter i
finansafdelingen i TDC. Jacob har desuden
erfaring fra den finansielle sektor med en
dybdegående forståelse af
ledelsesaspekterne i en
investeringsvirksomhed på tværs af
aktivklasser fra et investerings-,
finansierings-, risikostyrings- og
complianceperspektiv. Jacob er uddannet
cand.polit. fra Københavns Universitet.
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Påtegninger
LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Vækstfonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december
2020 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. Samtidig er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Hellerup, 15. april 2021

Rolf Hauge Kjærgaard, CEO Jacob Hübertz, CFO

Tue Mantoni, formand Lars Holst, næstformand Jesper Højberg Christensen

Thor Möger Pedersen Anne-Louise Thon-Jensen Camilla Ley Valentin

Kim Lundberg,

medarbejderrepræsentant

Jacob Bratting Pedersen,

medarbejderrepræsentant

26 / 54



DE UAFHÆNGIGE REVISORERS REVISIONSPÅTEGNING

Til erhvervsministeren

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Vækstfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter, jf. Lov om Vækstfonden.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2020 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter, jf. Lov om Vækstfonden.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om Vækstfonden. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'.

Rigsrevisor er uafhængig af Vækstfonden i overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1, stk. 6, og den godkendte revisor er uafhængig af
Vækstfonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark. Vi har begge 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.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de
tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter, jf. Lov om Vækstfonden. 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 Vækstfondens 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 Vækstfonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

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, samt standarderne for offentlig revision, 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, samt standarderne for offentlig revision, 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 Vækstfondens 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 Vækstfondens 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
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konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at Vækstfonden 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.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

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 årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i
overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte
emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for
de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med
høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i
denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, 15. april 2021

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nr. 33 96 35 56

Kasper Bruhn Udam, statsautoriseret revisor Jakob Lindberg, statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 29421 MNE-nr.: 40824

RIGSREVISIONEN

CVR-nr. 77 80 61 13

Lone Lærke Strøm, rigsrevisor Marie Katrine Bisgaard Lindeløv, kontorchef
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Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 2020, mio. kr.

Note 2020 2019

3 Resultat af kapitalandele i fonde 941 694

4 Resultat af egenkapitalinvesteringer 118 28

5 Resultat af udlån -311 75

6 Fundingomkostninger -16 -18

Afkast af obligationer mv. 17 7

Resultat, finansielle poster i alt 750 786

7 73 67

-4 -4

8 -214 -183

9 -96 -80

10 -13 -9

Refusioner og honorarer

Tilskud til netværksaktiviteter 

Vederlag og gager

Øvrige administrationsomkostninger 

Afskrivninger 

Administrationsomkostninger -323 -272

Nettoadministrationsomkostninger -254 -209

Årets resultat 497 577

Årets resultat fordeles på

Overført overskud 397 377

Foreslået udbytte 100 200

I alt 497 577
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Balance

Balance - aktiver pr. 31. december, mio. kr.

Note 2020 2019

Anlægsaktiver

10 Immaterielle anlægsaktiver 3 4

10 Materielle anlægsaktiver 29 23

Finansielle anlægsaktiver

11 Kapitalandele i fonde 7.310 5.751

12 Egenkapitalinvesteringer 1.782 1.517

13 Udlån 4.632 3.961

Finansielle anlægsaktiver i alt 13.724 11.230

Anlægsaktiver i alt 13.755 11.257

Omsætningsaktiver

14 Andre tilgodehavender 1.399 703

Periodeafgrænsningsposter 12 8

Omsætningsaktiver i alt 1.411 712

15 Værdipapirer, obligationer 7.364 1.911

15 Likvide beholdninger 34 57

Aktiver i alt 22.564 13.937
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Balance

Balance - passiver pr. 31. december, mio. kr.

Note 2020 2019

Egenkapital

Grundkapital 8.209 3.309

Foreslået udbytte 100 200

Overført resultat 2.978 2.582

Egenkapital i alt 11.287 6.091

Hensatte forpligtelser

Hensættelser, Vækstkaution og Vækstgaranti 90 98

Indskud fra staten 1.328 63

Hensatte forpligtelser i alt 1.418 161

Gældsforpligtelser

15 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 7.567 5.676

16 Gæld til pensionskasser 1.312 1.237

17 Forudbetalte tabsdækninger fra staten 690 640

18 Anden gæld 150 77

Periodeafgrænsningsposter 140 55

Gældsforpligtelser i alt 9.859 7.686

Passiver i alt 22.564 13.937

19 Ikke-balanceførte poster

Eventualforpligtelser 787 1.017

Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 4.683 4.385

Ikke-balanceførte poster i alt 5.470 5.402
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse 2020, mio. kr.

Grundkapital Foreslået

udbytte

Overført

resultat
I alt

Pr. 1. januar 2019 3.209 200 2.205 5.614

Indskud fra staten, erhvervssamarbejde i Grønland 100 - - 100

Årets resultat - 200 377 577

Udbytte udloddet i året - -200 - -200

Pr. 31. december 2019 3.309 200 2.582 6.091

Indskud fra staten 4.900 - - 4.900

Årets resultat - 100 397 497

Udbytte udloddet i året - -200 - -200

Pr. 31. december 2020 8.209 100 2.979 11.287

2020 2019 2018 2017 2016

Grundkapital, primo 3.309 3.209 3.209 2.709 2.709

Indskud fra staten 4.900 100 - 500 -

Grundkapital, ultimo 8.209 3.309 3.209 3.209 2.709

Egenkapital, primo 6.091 5.614 5.642 4.888 4.278

Ændring af regnskabspraksis - - -319 - -

Udbytte udloddet i året -200 -200 -190 -125 -

Foreslået udbytte 100 200 200 - -

Overført resultat 397 377 282 379 610

Indskud fra staten 4.900 100 - 500 -

Egenkapital, ultimo 11.287 6.091 5.614 5.642 4.888
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse 2020, mio. kr.

Note 2020 2019

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet

Pengestrømme fra drift, administration og renteindbetalinger og lign. -223 -285

Fundingudgift, pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital -29 -29

Renter og etableringspræmier, lån 355 290

Refusion og tabsdækning fra Erhvervsministeriet, kautionsordninger 59 24

22 Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto 132 -14

Pengestrømme fra udlån

- Udbetaling af udlån -2.934 -1.299

- Tabsdækning fra Erhvervsministeriet og Den Europæiske Investeringsfond 37 33

- Afdrag fra udlån 702 539

Pengestrømme fra udlån -2.195 -725

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -1.901 -742

Investeringsaktivitet

Investeringer i kapitalandele i fonde -623 -534

Tilbageløb fra kapitalandele i fonde 134 431

Pengestrømme fra kapitalandele i fonde, ekskl. Dansk Vækstkapital -489 -103

Betalinger til Dansk Vækstkapital -329 -471

Tilbageløb Dansk Vækstkapital 221 283

Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital -108 -188

Egenkapitalinvesteringer -268 -253

Tilbageløb fra egenkapitalinvesteringer 164 25

Pengestrømme fra egenkapitalinvesteringer -103 -228

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -700 -519

Finansieringsaktivitet

Udlånsaktivitet, CP-udstedelse og lånefacilitet 1.223 627

Indskud fra staten, egenkapital 4.900 -

Indskud fra staten, tabsdækninger 1.357 185

Udbytte til Erhvervsministeriet vedr. Nordsø-aftalen -200 -200

Låneoptagelse fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital 294 453

Afdrag på lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital -219 -283

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 7.355 783

Ændring i likvider 4.754 -476

Likvider og obligationsbeholdning, primo 1.046 1.522

15 Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 5.800 1.046
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Noter

Note 1. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Lov om Vækstfonden samt årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse C (stor) med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige
karakter, herunder:

• Årsregnskabslovens skemakrav følges ikke for alle regnskabsposter, da Vækstfondens aktivitet
afspejles mere retvisende ved anden benævnelse af regnskabsposterne.

• Årsregnskabslovens grundlæggende bruttoprincip er ikke anvendt, da det er vurderet mest retvisende
for Vækstfondens regnskab at præsentere resultatet produktopdelt. Dette kommer især til udtryk
i driftsposterne, hvor der præsenteres indtægter og omkostninger sammen, herunder indregning af
diverse tabsrefusioner.

• Der er ikke udarbejdet et koncernregnskab, idet udarbejdelsen af et koncernregnskab ikke vurderes at
bidrage yderligere til regnskabslæserens forståelse af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle
stilling samt resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme. Heraf følger, at ejerandele i
porteføljevirksomheder indregnes til dagsværdi.

Præsentationen af regnskabet for 2020 er opdelt i produkter i stedet for forretningsområder som tidligere
år. Dette er tilpasset for at give et mere retvisende og overskueligt billede af Vækstfondens aktiviteter og
produkter. Der er foretaget en tilpasning af benævnelse og beløb i sammenligningstal i resultatopgørelse
og balance samt for noterne 3-5 og 11-13. Tilpasningen har ikke haft effekt på resultat og egenkapital.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

ÆNDRING I REGNSKABSMÆSSIGE SKØN

Vækstfonden har i regnskabet for 2020 opdateret det regnskabsmæssige skøn over nedskrivninger på
udlån og valgt at indregne effekten i årets resultat. Da der er tale om et regnskabsmæssigt skøn og ikke
en praksisændring, er beløbet indarbejdet i resultatopgørelsen. Effekten af ændringen har bevirket, at
Vækstfondens nedskrivninger er nedbragt med 180 mio. kr., hvilket har påvirket resultatet af udlån positivt
med 109 mio. kr. efter reduktion af tabsdækninger. Der er opdateret skøn over henholdsvis den
forventede sandsynlighed for tab på 12 måneder (PD12mdr), det forventede tab på defaulttidspunktet
(LGD) samt kriteriet for væsentlig stigning i kreditrisikoen. Opdateringen er sket på baggrund af statistiske
analyser af empirisk tabshistorik på Vækstfondens udlånsportefølje, som har påvist en
faldende sandsynlighed for tab og et lavere tab ved default.

COVID-19-situationen har betydet, at den finansielle sektor oplever større nedskrivninger på udlån til
virksomheder end tidligere. På den baggrund har Vækstfonden, på tværs af alle brancher i
udlånsporteføljen, foretaget et ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivninger på udlån på 350 mio. kr. efter
tabsdækninger, der har negativ påvirkning på årets resultat.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af tidligere begivenheder er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilfalde Vækstfonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser
indregnes i balancen, når Vækstfonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Vækstfonden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes, herunder indregnes
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værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige
skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Grundet afrunding kan der forekomme mindre forskelle på sammentællinger i noterne.

OMREGNING AF VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i
resultatopgørelsen som finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSE

RESULTAT AF KAPITALANDELE I FONDE

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat fra porteføljefonde, hvilket
inkluderer realiserede og urealiserede gevinster og tab på fondenes investering samt omkostninger
forbundet med forvaltningen af porteføljevirksomhederne.

RESULTAT AF EGENKAPITALINVESTERINGER

I resultatopgørelsen indregnes årets værdireguleringer af investeringer i unoterede og
noterede virksomheder. Ved udregning af resultat af Vækstfondens direkte investeringsaktivitet
modregnes omkostninger i forbindelse med de for hver fond indgåede incitamentsprogrammer for
egenkapitalinvesteringer (carry-aftaler). Carry-aftalerne er konstrueret med individuelle mindstekrav til
forrentning (hurdle rate) af indskudt kapital samt omkostninger. Endvidere indeholder aftalerne en specifik
fordelingsnøgle af det tilbageløb, der overstiger mindsteforrentningen, dog med et prædefineret
maksimumbeløb. Den del af tilbageløbet, der ikke tilfalder Vækstfonden, omkostningsføres under det
finansielle resultat.

RESULTAT AF UDLÅN

Lån
Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen og omfatter såvel forfaldne som periodiserede renter frem
til balancedagen. Stiftelsesprovisioner periodiseres ud over lånets løbetid.

Nedskrivninger samt ændringer i tabsrefusioner, der svarer til de forventede fremtidige tab, er baseret på
løbende udvikling af eksisterende metoder og modeller. Se yderligere under afsnittet "Udlån, Lån".

Konvertible lån
For konvertible gældsbreve indgår forfaldne og periodiserede renter frem til balancedagen
samt nedskrivning af værdien af de enkelte lån til imødegåelse af tab. Eventuelle tabsrefusioner fra staten
og Den Europæiske Investeringsfond opgøres særskilt og modregnes i hhv. nedskrivninger og realiserede
tab.

Resultat, Vækstkaution
Der er foretaget periodisering af præmieindtægter vedrørende Vækstkaution og Kom-i-gang-lån.

Vækstfonden vurderer løbende tabsudviklingen for Vækstkautioner under den gamle ordning med henblik
på fastlæggelse af det generelle fremtidige hensættelsesniveau. Vækstkautionerne opdeles i grupper, og
der hensættes på baggrund af det forventede tab til den pågældende gruppe.

Tabsdækningen på Vækstkautioner under den nye ordning er maksimeret til den tabsrefusion, som
Vækstfonden har modtaget fra Erhvervsministeriet. Dermed har tab på ordningen ingen resultateffekt.

I henhold til administrationsaftalerne mellem Erhvervsministeriet og Vækstfonden skal fondens
administrationsomkostninger i relation til udstedelse og løbende håndtering af kautionsordningerne
dækkes af stiftelsesprovision og årlige præmier på kautionsaktiviteterne. I det omfang præmieindtægterne
overstiger administrationsomkostningerne skal disse hensættes til dækning af tab på fremtidig udstedelse
af kautioner.
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Resultat, Vækstgarantier
Etableringsgebyr og præmier indregnes i resultatopgørelsen på betalingstidspunktet. For hensættelse til
tab på garantier se uddybende omtale i afsnittet 'Lån'.

FUNDINGOMKOSTNINGER

Posten indeholder renteomkostninger i relation til lånoptagelse til indskud i Dansk Vækstkapital,
garantiprovision vedr. statsgarantien og finansieringsomkostninger og -indtægter på udstedte
pengemarkedsbeviser. Der er foretaget periodisering af renterne.

AFKAST AF OBLIGATIONER MV.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Der er foretaget
periodisering af renteindtægter af obligationer. Posten indeholder endvidere renteomkostninger i relation
til optagelse af kortvarige banklån mod sikkerhed i obligationer indgået i form af repoforretninger
(kortfristede lån med sikkerhed i obligationer).

REFUSIONER OG HONORARER

Refusioner og honorarer omfatter refusion af administrationsomkostninger i relation til
kautionsordningerne, forvaltningshonorarer i relation til forvaltning af eksterne fonde, herunder bl.a. Dansk
Vækstkapital, Danmarks Grønne Investeringsfond, Dansk Landbrugskapital og DenmarkBridge.
Indtægterne periodiseres.

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER

Tilskud til netværksaktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at disse afholdes.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved fondens administrative funktioner, herunder
omkostninger til eksterne konsulenter, kontorholdsomkostninger og andre omkostninger, der benyttes i
den daglige drift af Vækstfonden.

BALANCE

ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver, der består af software, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som er 3-5 år.

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
nedskrivning til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som er 3-10 år. Øvrige materielle
anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages
lineært over den forventede brugstid. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 3-8 år.

Nyanskaffelser med en værdi under 25.000 kr. inklusive moms indregnes fuldt ud i anskaffelsesåret under
administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i fonde
Kapitalandele i fonde, der er unoterede, måles til Vækstfondens andel af fondenes dagsværdi. Ved
opgørelsen af fondenes dagsværdi er International Private Equity and Venture Capital Valuation
Guidelines' (IPEV) principper for værdiansættelse anvendt for porteføljeinvesteringerne, jf. uddybende
omtale i afsnittet 'Egenkapitalinvesteringer'. Årets værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Oplysninger om kurser m.v., der fremkommer efter regnskabsafslutningen, vil alene blive indarbejdet,
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såfremt disse er væsentlige for vurderingen af årsregnskabet.

Egenkapitalinvesteringer
Egenkapitalinvesteringer består af kapitalandele i primært unoterede virksomheder, der indregnes ved
initialinvestering til kostpris. Kostprisen omfatter de ved kapitaltegningen indskudte beløb. Ved
konvertering af lån opgøres kostprisen til værdien af den konverterede fordring på
konverteringstidspunktet. Efterfølgende måles kapitalandele i unoterede virksomheder på balancedagen
til dagsværdien opgjort efter IPEV's principper og indregnes til dagsværdi på balancedagen. Dagsværdien
for unoterede virksomheder med en vis historik og omsætning opgøres med udgangspunkt i en cash flow-
model eller en multipel. For unoterede virksomheder uden sådan historik opgøres dagsværdien ud fra
seneste eksterne aktietegning eller, hvis en sådan ikke foreligger, med udgangspunkt i kostpris. Hvis
virksomheden efter en nærmere vurdering ikke følger visse milestones, foretages nedskrivning til anslået
dagsværdi.

Egenkapitalinvesteringer i noterede aktier måles og indregnes til dagsværdi, som svarer til
balancedagens børskurs.

Årets værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Vækstfonden har ikke bestemmende indflydelse i de virksomheder, Vækstfonden er medejer af, og
påvirker således ikke alene deres økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Udlån, Lån
Lån indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af konstaterede tab og nedskrivninger til imødegåelse
af tab. Der nedskrives ligeledes på uigenkaldelige kredittilsagn. Afskrivning foretages, når der foreligger
oplysninger, der pålideligt indikerer, at et engagement vurderes uerholdeligt, og der ikke er udsigter til
tilbagebetaling eller dividende.

Principper for nedskrivninger bygger på Årsregnskabslovens bestemmelser og med inspiration i reglerne
fra IFRS 9 – Finansielle Instrumenter. Nedskrivningsmodellen er baseret på forventede tab (expected
loss-model) og indebærer, at et finansielt aktiv nedskrives på tidspunktet for første indregning (stadie
1). Sker der efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for første
indregning, nedskrives aktivet yderligere (stadie 2). Konstateres aktivet værdiforringet, baseres
nedskrivningen på en øget tabssandsynlighed (stadie 3).

Indplaceringen i de forskellige stadier har betydning for den anvendte beregningsmetode og fastsættes
bl.a. ud fra ændringen i sandsynlighed for tab (PD) over aktivets forventede restløbetid.

De forventede fremtidige tab (ECL) beregnes på baggrund af:

• Sandsynligheden for misligholdelse (PD)

• Eksponeringen på defaulttidspunktet (EAD)

• Tabet på defaulttidspunktet (LGD).

Formlen for nedskrivningerne er: PD * LGD * EAD. Ovenstående parametre er baseret på Vækstfondens
erfaringer med bl.a. tabshistorik.

Kriterier og beregningsmetode for de tre stadier er:

• Ved første indregning indplaceres aktivet i stadie 1, hvor der nedskrives et sandsynlighedsvægtet tab,
der forventes inden for de næste 12 måneder (PD12mdr.*LGD*EAD).

• Ved en væsentlig ændring i kreditrisiko overgår aktivet til stadie 2, hvor der nedskrives med det
forventede tab i restløbetiden (PDLevetid*LGD*EAD). En væsentlig ændring i kreditrisiko er en
stigning i 12-måneders PD på 5 procentpoint, såfremt det udløser mindst to ryk i ratingklasser eller
overforfald på mere end 30 dage.
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• Stadie 3-eksponeringer tager udgangspunkt i individuelle vurderinger foretaget af Vækstfondens
kreditfunktion. Vurderingerne er baseret på kundens evne og vilje til at overholde sine
betalingsforpligtelser, eventuelle restancer og/eller ændringer i de initiale forudsætninger for
kundeforholdet eller et overforfald på mere end 90 dage. Aktiver i stadie 3 nedskrives med det
forventede tab i restløbetiden (PDLevetid*LGD*EAD).

Erhvervsministeriet har til Vækstfonden afsat tabsbevilling til imødegåelse af tab på Vækstlån til
iværksættere, Grønne Vækstlån, startups i den tidlige fase og COVID-19-lån. For nedskrivninger
foretaget på disse typer af udlån modregnes nedskrivningen i den hensatte forpligtelse.

Vækstfonden har ydermere indgået aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) om delvis
tabsdækning af særlig risikofyldte udlån. For nedskrivninger på disse udlån indregnes et tilgodehavende
svarende til nedskrivningen, indtil lånet eventuelt afskrives, og tabsdækningen kaldes hos EIF.

Endelig er der fra Landbrugets Finansieringsbank afsat en tabsramme vedrørende Etableringslån.

Udlån, Konvertible lån
Konvertible lån indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af konstaterede tab og nedskrivninger til
imødegåelse af tab. Se principper for nedskrivninger under afsnittet "Udlån, Lån".

Der foretages kvartalsvis vurdering af indikation på værdiforringelse, og der foretages
individuel nedskrivning, når der efter Vækstfondens vurdering er indikation på værdiforringelse af et
konvertibelt lån. Vurderingen af værdiforringelse fortages i forbindelse med fastsættelse af værdien af den
samlede investering i virksomheden, hvoraf egenkapitalindskud udgør den væsentligste del (se
egenkapitalinvesteringer).

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavende renter
Tilgodehavende renter indregnet under aktiver omfatter optjente renter, der tilskrives i efterfølgende
regnskabsår. Tilgodehavende renter måles til amortiseret kostpris.

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender, der primært omfatter tilgodehavender vedrørende tabsdækninger, måles til
amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af
forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører
efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne forudbetalinger, der primært
vedrører indbetalte provisioner og præmier dækkende det efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

VÆRDIPAPIRER, OBLIGATIONER

Obligationer måles til dagsværdi, der opgøres ud fra den noterede lukkekurs ved
regnskabsårets udgang. Obligationer, der er udtrukket i umiddelbar forlængelse af regnskabsårets
afslutning, optages til kurs 100.

Porteføljen består af danske realkreditobligationer og obligationer udstedt af danske SIFI-institutter.

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender, der måles til amortiseret kostpris.

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til kautions-, tabs- og garantiforpligtelser og
modtagne forudbetalinger. Forventede omkostninger til garantiforpligtelser beregnes efter samme
princip som beskrevet i afsnittet 'Lån'.
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Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er
nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid
ud over et år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld til pensionskasser
Fastforrentede lån fra pensionskasser indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu. Der
afholdes ikke transaktionsomkostninger i forbindelse med lånoptagelsen. I efterfølgende perioder måles
lånene til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker
Bankgæld omfatter gæld til kreditinstitutter, CP-udstedelser samt repoforretninger. Bankgæld måles til
amortiseret kostpris.

Lånoptagelse ved udstedelse af pengemarkedsbeviser indregnes ved lånoptagelsen til
udstedelseskursen. Der afholdes ikke transaktionsomkostninger i forbindelse med lånoptagelsen.
Løbetid er typisk 3 eller 6 måneder, hvorefter beviserne indfries til indfrielseskurs 100. Forskellen mellem
udstedelseskurs og indfrielseskurs periodiseres over løbetiden.

Solgte obligationer, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagekøb (repoforretning) med en bank,
indregnes i balancen, som om værdipapiret fortsat var i behold. Disse værdipapirer opføres som gæld til
banker til den aftalte kurs med tilhørende handelsrenter samt periodiserede kuponrenter og
finansieringsomkostninger.

Værdipapirer, som indgår i repoforretninger, behandles som aktiver stillet som sikkerhed for
forpligtigelser.

Afkastet af værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen.

Forudbetalt tabsdækning/indskud fra staten
Tilskud fra staten til understøttelse af Vækstfondens investeringsaktiviteter indregnes under grundkapital i
egenkapitalen det år, hvor tilskuddet modtages. Tilskud fra staten bestemt til refusion af omkostninger
afledt af udøvelsen af den tilskudsbestemte aktivitet indregnes i resultatopgørelsen under den
tilskudsbestemte aktivitet, i takt med at den tilskudsbestemte aktivitet gennemføres.

Tilskud, som er gjort betingede, indregnes som hensatte forpligtelser, indtil betingelserne er opfyldt.

Anden gæld
Anden gæld omfatter skyldig løn og feriepenge, hensættelse til eventuel fremtidig udbetaling,
jf. incitamentsprogrammer for egenkapitalinvesteringer (carry-aftaler), samt gæld til kreditorer. Anden
gæld måles til amortiseret kostpris.

Ikke-balanceførte poster
Tilsagnsforpligtelser optages udenfor balancen under andre forpligtende aftaler. Posten måles til
pålydende værdi.

Skat
Vækstfonden er friholdt for skattepligt.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på drifts- og kautionsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved
årets begyndelse og slutning.

PENGESTRØMME FRA DRIFTS-, KAUTIONS- OG UDLÅNSAKTIVITET

Pengestrømme fra drifts- og kautionsaktivitet omfatter udbetalinger vedrørende drift og administration,
herunder pengestrømme fra investeringer i immaterielle og materielle driftsrelaterede anlægsaktiver.

Endvidere omfatter posten afkast af Vækstfondens passive investeringer i obligationsformuen, som er en
del af fondens likviditetsmæssige beredskab.
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Herudover indgår pengestrømme fra kautionsaktivitet bestående af præmieindbetalinger,
tabsudbetalinger på nødlidende kautioner samt eventuelle efterfølgende indbetalinger fra realiserede
sikkerheder. Indbetalinger fra staten i form af omkostningsrefusioner samt tabsdækning vedrørende
Vækstkautioner og Kom-i-gang-lån indgår ligeledes og præsenteres på en separat linje.

Pengestrømme i forbindelse med udstedelse af lån består af udbetalinger af lån og indbetalinger af
ydelser på disse udlånsaktiviteter.

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af finansielle
anlægsaktiver.

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter indbetalinger fra staten i form af indskud i relation til
investeringsaktiviteter, udbytte til staten vedr. Nordsø-aftalen samt optagelse af langfristede lån i relation
til finansiering af indskud i Dansk Vækstkapital.

Endvidere optages CP-udstedelser samt kortfristede lån i relation til finansiering af udlånsaktiviteten for
Vækstlån og Ansvarlige lån. Der afregnes garantipræmie på 0,15 pct. til staten for denne ordning.

Likvider omfatter likvide beholdninger og obligationsbeholdningen med fradrag af bankgæld.

Note 2. Ledelsens væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet er der anvendt regnskabsmæssige skøn og
vurderinger. Disse foretages af Vækstfondens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på
baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske.

De områder, som indebærer en høj grad af kompleksitet, eller hvor skøn og vurderinger er væsentlige, er
følgende:

KAPITALANDELE I FONDE

Værdiansættelsen af kapitalandele i fonde, som er baseret på en vurdering af regnskabsaflæggelsen for
disse fonde. Denne indebærer samme skøn som nævnt nedenfor i relation til egenkapitalinvesteringer.

EGENKAPITALINVESTERINGER, UNOTEREDE

Værdiansættelsen af egenkapitalinvesteringer, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af
dagsværdierne, herunder af de underliggende porteføljevirksomheder, der er investeret i, hvis værdier i
overvejende grad består af immaterielle værdier, og som kræver fortsat tilførsel af kapital. Ledelsen har
ved målingen af værdien af disse investeringer foretaget skøn over porteføljevirksomhedernes
udviklingsstadie og forventede fremtidige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og
kommercialiseringsmuligheder.

EGENKAPITALINVESTERINGER, NOTEREDE

Flere af Vækstfondens porteføljevirksomheder er noteret på danske eller udenlandske
børser. Hovedparten af disse aktier omsættes på mindre likvide markeder, hvorfor der er usikkerhed om,
hvorvidt selskaberne kan afhændes til den anvendte børskurs. Størstedelen af Vækstfondens samlede
portefølje af børsnoterede virksomheder er samlet på få aktier. Positionen og markedsaktiviteten i
aktierne betyder, at aktierne formentlig ikke vil kunne afhændes på kort tid til den opgjorte dagsværdi.

UDLÅN

• Lån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige
betalinger modtages og dermed med den nedskrivning, som er foretaget. Negativ udvikling inden for
brancher, hvor Vækstfonden har betydelige eksponeringer.
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• Stigende renter vil udgøre en usikkerhed ved måling af værdien af eksponeringer med svag bonitet.

• Nedskrivninger på lån og garantier, der er foretaget i overensstemmelse med anvendt
regnskabspraksis og er baseret på en række forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ændres,
kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. Sandsynligheden for
'default' anvendes til at opgøre nedskrivningen på den udækkede del af eksponeringen. Ledelsens
fastsættelse af default-sandsynligheden er baseret på erfaringer med tabshistorik mv. og forbundet
med et væsentligt skøn.

• Der er usikkerhed ved værdiansættelse af diverse pant/sikkerheder i forbindelse med
udlånsforretningen, som er forbundet med et væsentligt skøn. Der er usikkerhed ved fastlæggelsen af
størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede
dividende-udbetalinger fra konkursboer.

VÆKSTKAUTIONER

Vækstkautioner (under den gamle ordning), hvor der er væsentlige skøn forbundet med opgørelsen af
sandsynligheden for, at kautionerne bliver udbetalt og dermed med den tabshensættelse, som er
foretaget.

VÆKSTGARANTIER

• Hvor der er væsentlige skøn forbundet med opgørelsen af sandsynligheden for, at garantierne bliver
udbetalt og dermed med den tabshensættelse, som er foretaget.

• Ved nedskrivning til tab er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der
betales på den afgivne garanti.

• Ved nedskrivning på uigenkaldelige kredittilsagn er der anvendt skøn for eksponeringens størrelse ved
default.

Note 3. Resultat af kapitalandele i fonde, mio. kr.

2020 2019

Værdireguleringer 941 694

I alt 941 694

Note 4. Resultat af egenkapitalinvesteringer, mio. kr.

2020 2019

Værdireguleringer

Unoterede virksomheder 41 0

Noterede virksomheder 77 28

I alt, værdireguleringer 118 28

I alt, carry (incitamentsordning) - -

I alt 118 28
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Note 5. Resultat af udlån, mio. kr.

2020 2019

Lån

Renteindtægter 433 349

Provisioner og øvrige gebyrer 15 12

Ændring i nedskrivninger -1.220 -449

Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -325 -71

Tabsrefusioner fra Erhvervsministeriet, Den Europæiske Investeringsfond, EIF og Landbrugets

FinansieringsBank
766 226

I alt, lån -331 67

Konvertible lån

Renteindtægter 13 12

Ændring i nedskrivninger -41 -26

Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer - -

Tabsrefusioner fra Erhvervsministeriet og Den Europæiske Investeringsfond, EIF 20 26

I alt, konvertible lån -8 12

Vækstkautioner

Præmier 22 34

Hensættelse til fremtidige udstedelser af Vækstkautioner -25 -28

Ændring af hensættelse til tab, gammel ordning 22 17

Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -5 -14

I alt, Vækstkautioner 14 9

Vækstgarantier

Præmier 9 8

Ændring af hensættelse til tab 6 -7

Realiseret tab/gevinst inkl. indgået på tidligere afskrevne fordringer -4 -15

Tabsrefusion 3 2

I alt, Vækstgarantier 15 -13

I alt -311 75

Note 6. Fundingomkostninger mv., mio. kr.

2020 2019

Renteindtægt, CP-program 28 22

Renteomkostninger, pensionskasser vedr. finansiering af Dansk Vækstkapital -29 -29

Garantiprovision, statsgaranti -15 -11

I alt -16 -18

Note 7. Refusioner og honorarer, mio. kr.

2020 2019

Forvaltningshonorar, Danmarks Grønne Investeringsfond 31 23

Management fee, Dansk Vækstkapital samt Dansk Landbrugskapital 15 28

Management fee, øvrige 27 16

I alt 73 67
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Note 8. Udgifter til personale og administration, mio. kr.

2020 2019

Løn 200 173

Andre udgifter til social sikring 14 10

I alt 214 183

Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) 247 214

Vederlag til direktion

Christian Motzfeldt (fratrådt som CEO den 1. juli 2019)

Kontraktligt vederlag 0,0 3,8

Variabelt kontant vederlag 0,3 0,2

I alt udbetalt 0,3 4,0

Rolf Kjærgaard (fratrådt som CIO den 1. juli 2019 og tiltrådt som CEO den 2. juli 2019)

Kontraktligt vederlag 3,0 2,8

Variabelt kontant vederlag 0,3 0,3

I alt udbetalt 3,3 3,1

Jacob Hübertz, CFO

Kontraktligt vederlag 2,7 2,6

Variabelt kontant vederlag 0,3 0,3

I alt udbetalt 3,0 2,9

I alt 6,7 10,0

CEO har ifølge direktørkontrakten ved aftrædelse ret til en løngodtgørelse svarende til seks måneders løn. Beløbet er en

integreret del af direktørens samlede lønpakke og er fuldt ud hensat i regnskabsåret, men afventer i henhold til

direktørkontrakten udbetaling til tidspunkt for aftrædelse.

Bestyrelseshonorarer udgjorde i 2020 1,6 mio. kr. (2019: 1,5 mio. kr.) og omfattede 450 t.kr. til formanden og 160 t.kr.

til hvert af de øvrige medlemmer. Ud over bestyrelseshonorar har medlemmer af bestyrelsens bevillingsudvalg modtaget

160 t.kr., heraf 35 t.kr. til hver af de to formænd. I bestyrelsens vederlagsudvalg modtager formanden 10 t.kr. og hvert

af de øvrige medlemmer 5 t.kr. årligt.

Medarbejdere i Vækstfonden kan årligt optjene et variabelt vederlag (finansielle mål opgøres som udgangspunkt flerårigt).

Vederlaget udgør som hovedregel ikke mere end en fjerdedel af den faste løn for medarbejdere alt efter muligheden for at

påvirke Vækstfondens finansielle resultater.

Incitamentsprogrammet (carry) omfatter udvalgte investeringsmedarbejdere i relation til Vækstfondens direkte

ventureindsats og dækker en længere optjeningsperiode efter direkte og indirekte omkostninger. Carry-programmet

begynder efter Vækstfonden har modtaget 6 pct. i forrentning (hurdle rate) efter omkostninger af den investerede kapital

pr. portefølje. Investeringsmedarbejdere kan maksimalt optjene 0,6-1,2 mio. kr. i incitamentsprogrammet pr.

ansættelsesår. Der er i 2020 ikke udbetalt carry på baggrund af resultater skabt gennem de seneste 10 år.
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Note 9. Revisionshonorarer, mio. kr.

2020 2019

Deloitte

Lovpligtig revision 0,5 0,5

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 0,0 0,0

Skattemæssig assistance 0,0 0,0

Andre ydelser 0,0 0,0

I alt 0,5 0,5

Note: Efter beslutning i Folketingets Præsidium vil Rigsrevisionen ikke længere opkræve honorar. Ændringen vil ikke få

indflydelse på den udførte revision.

Note 10. Immaterielle og materielle anlægsaktiver, mio. kr.

Software
Indretning af

lejede lokaler

Driftsmateriel

og inventar
2020 2019

Anskaffelsessum, primo 17 16 44 77 64

Tilgang - 9 8 17 16

Afgang - - - - -3

Anskaffelsessum, ultimo 17 25 53 94 77

Afskrivninger, primo 13 9 28 50 43

Årets afskrivninger 2 2 10 13 9

Af- og nedskrivninger, afgang - - - - -3

Afskrivninger, ultimo 15 10 38 63 50

Bogført værdi, ultimo 3 14 15 32 28

Afskrives over 3-5 år 3-10 år 3-8 år
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Note 11. Kapitalandele i fonde, mio. kr.

2020 2019

Anskaffelsessum, primo 8.028 6.984

Tilgang 952 1.003

Afgang - -

Anskaffelsessum, ultimo 8.980 7.987

Tilbageløb, primo -4.866 -4.151

Årets tilbageløb -355 -714

Afgang - -

Tilbageløb, ultimo -5.221 -4.866

Nettoanskaffelsessum 3.759 3.121

Værdiregulering, primo 2.584 1.936

Årets værdireguleringer 967 694

Afgang - -

Værdiregulering, ultimo 3.552 2.630

I alt* 7.310 5.751

Værdiindeks ((bogført værdi + tilbageløb)/anskaffelsessum) 1,40 1,33

* Kapitalandele i fonde, specifikation Ejerandel

i pct.
Hjemsted

Accelerace Invest K/S 66,7 pct. Danmark

Accelerace Invest II K/S 43,0 pct. Danmark

ACME Fund III, LP 3,5 pct. USA

Balderton Capital VI, S.L.P. 4,0 pct. Storbritannien

Balderton Capital VII, S.L.P. 0,3 pct. Storbritannien

byFounders VC Fund I K/S 19,5 pct. Danmark

Coöperatieve Gilde Healthcare IV U.A. 6,0 pct. Holland

Dansk Landbrugskapital K/S 50,0 pct. Danmark

Dansk Vækstkapital K/S 75,0 pct. Danmark

Dansk Vækstkapital II K/S 55,3 pct. Danmark

DCVC Bio II, L.P. 2,8 pct. USA

Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S 13,8 pct. Danmark

Eir Ventures I AB 19,8 pct. Sverige

EQT Ventures 3,3 pct. Sverige

Erhvervsinvest II K/S 11,0 pct. Danmark

European Angels Fund S.C.A. SICAR - Denmark 50,0 pct. Luxembourg

Giant Ventures I LP 16,7 pct. Belgien

Good Harvest Ventures I SCSp 3,6 pct. Danmark

Heartcore Capital Fund I K/S 42,0 pct. Danmark

Heartcore Capital Fund II K/S 21,4 pct. Danmark

Heartcore Capital Fund III K/S 18,0 pct. Danmark

Heartcore Capital Fund IV K/S 4,2 pct. Danmark

Heartcore Capital Progression Fund Alpha K/S 43,4 pct. Danmark

Heartcore Capital Progression Fund Beta K/S 24,6 pct. Danmark

Industri Invest Syd A/S 20,0 pct. Danmark
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Innovation Investment K/S

100,0

pct. Danmark

IVS Fund II K/S 62,3 pct. Danmark

Jolt Capital III 3,6 pct. Frankrig

Jolt Capital IV 6,0 pct. Frankrig

NB FP Investment II K/S 75,7 pct. Danmark

NB FP Investment K/S 77,1 pct. Danmark

NCP-IVS Fund III K/S 28,6 pct. Danmark

Nordic Alpha Partners Fund I K/S 31,7 pct. Danmark

Nordic Biotech K/S 13,1 pct. Danmark

Nordic Biotech Opportunity Fund K/S 18,5 pct. Danmark

Nordic Biotech Venture Fund II K/S 24,5 pct. Danmark

PreSeed Ventures Tech Fund I K/S 38,0 pct. Danmark

Project Sprout K/S 53,3 pct. Danmark

Rockstart AgriFood 26,9 pct. Holland

Root Ventures II, L.P. 8,0 pct. USA

SEED Capital Denmark II K/S 33,0 pct. Danmark

SEED Capital Denmark III K/S 18,3 pct. Danmark

SEED Capital Denmark IV K/S 25,7 pct. Danmark

Sofinnova Crossover I S.L.P. 2,6 pct. Frankrig

Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S

100,0

pct. Danmark

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 44,5 pct. Danmark

Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S 22,7 pct. Danmark

Sunstone Life Science Ventures Fund IV K/S 24,7 pct. Danmark

Sunstone Technology Ventures Fund I K/S

100,0

pct. Danmark

Syddansk Kapital K/S 37,5 pct. Danmark

Verdane Edda II 10,3 pct. Sverige

Vækstfonden Growth K/S 50,0 pct. Danmark

VF HoldCo I ApS

100,0

pct. Danmark

Vækst-Invest Nordjylland A/S 36,6 pct. Danmark

Vækstfonden har bestemmende indflydelse i alle 100 pct. ejede virksomheder. I øvrige fonde opnår Vækstfonden iht.

aftalegrundlaget ikke bestemmende indflydelse.
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Note 12. Egenkapitalinvesteringer, mio. kr.

Unoterede Noterede 2020 2019

Anskaffelsessum, primo 1.058 147 1.205 957

Tilgang 231 37 268 209

Tilgang, konverteret fra udlån 48 - 48 69

Afgang -90 -5 -95 -30

Anskaffelsessum, ultimo 1.247 179 1.426 1.205

Op- og nedskrivninger, primo 313 1 312 261

Årets op- og nedskrivninger, ekskl. earn out 41 71 113 27

Afgang, tilbageførsel af tidligere års op- og nedskrivninger -70 - -70 24

Op- og nedskrivninger, ultimo 283 72 356 312

I alt 1.530 251 1.782 1.517
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Note 13. Udlån, mio. kr.

2020 2019

Lån

Lån før nedskrivninger 7.304 5.383

Nedskrivninger -2.771 -1.551

I alt, lån 4.533 3.832

Konvertible lån

Konvertible lån før nedskrivninger 165 154

Nedskrivninger -66 -25

I alt, konvertible lån 99 129

I alt 4.632 3.961

Værdi af lån, der er værdiforringet (stadie 3)

Lån før nedskrivninger 570 728

Nedskrivninger -429 -584

I alt 140 144

Lån (før nedskrivninger) fordelt efter forventet indfrielsesdato

På anfordring - -

Til og med 3 måneder 30 8

Over 3 måneder op til og med 1 år 40 37

Over 1 år op til og med 5 år 2.711 2.432

Over 5 år 4.523 2.907

I alt 7.304 5.383

Lån fordelt på branche

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 13 pct. 19 pct.

Industri og råstofudvinding 15 pct. 15 pct.

Energiforsyning 6 pct. 6 pct.

Bygge og anlæg 1 pct. 1 pct.

Handel 12 pct. 16 pct.

Transport, hoteller og restauranter 2 pct. 3 pct.

Information og kommunikation 23 pct. 17 pct.

Finansiering og forsikring 8 pct. 4 pct.

Fast ejendom 2 pct. 3 pct.

Øvrige erhverv 18 pct. 16 pct.

I alt 100 pct. 100 pct.

Note 14. Andre tilgodehavender, mio. kr.

2020 2019

Tilgodehavende renter 118 87

Tilgodehavende vedr. tabsdækninger, Den Europæiske Investeringsfond, EIF 496 427

Tilgodehavende vedr. tabsdækninger, Erhvervsministeriet 740 157

Tilgodehavende vedr. salg af porteføljevirksomheder 18 0

Øvrige tilgodehavender 27 33

I alt 1.399 703
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Note 15. Likvider og obligationsbeholdning, mio. kr.

2020 2019

Værdipapirer, obligationer 7.364 1.911

Likvide beholdninger 34 57

Bankgæld, repo * -1.597 -922

Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 5.800 1.046

Bankgæld, lånefacilitet -102 -113

CP-udstedelse -5.867 -4.640

I alt -169 -3.707

*Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger ifm. den kortsigtede

likviditetsstyring.

Note 16. Gæld til pensionskasser, Dansk Vækstkapital, mio. kr.

2020 2019

Lånoptagelse, primo 1.237 1.067

Årets lånoptagelse 294 454

Årets afdrag -219 -283

Lånoptagelse ultimo, netto 1.312 1.237

Årets rentetilskrivning 30 29

Årets rentebetaling -30 -29

I alt 1.312 1.237

Note 17. Forudbetalte tabsdækninger fra staten, mio. kr.

2020 2019

Den danske kautionsordning

Forpligtelse overfor pengeinstitutter til dækning af fremtidige tab 420 370

Uudnyttet bevilling fra Erhvervsministeriet 62 50

I alt, den danske kautionsordning 482 420

Grønland og Færøerne, kautionsordning

Uudnyttet bevilling fra Erhvervsministeriet, Grønland 5 5

Uudnyttet bevilling fra Erhvervsministeriet, Færøerne 5 5

I alt, kautionsordning Grønland og Færøerne 10 10

I alt, låneaktiviteter 198 210

I alt 690 640

Note 18. Anden gæld, mio. kr.

2020 2019

Løn 24 20

Feriepenge 34 25

Skyldige omkostninger m.m. 92 32

I alt 150 77
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Note 19. Ikke balanceførte poster, mio. kr.

2020 2019

Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, Vækstgarantier, jf. note 21 491 581

Kautionsforpligtelser, efter hensættelse til tab, jf. note 20 172 303

Øvrige eventualforpligtelser 124 133

I alt, eventualforpligtelser 787 1.017

Andre forpligtende aftaler

Tilsagnsforpligtelser, kapitalandele i fonde 4.164 4.148

- heraf Dansk Vækstkapital samt Dansk Landbrugskapital 2.054 2.421

Tilsagnsforpligtelser, egenkapitalinvesteringer 59 40

Tilsagnsforpligtelser, udlån 460 197

I alt, andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 4.683 4.385

I alt 5.470 5.402

Note 20. Kautionsforpligtelser under ordningen ophørt december 2012, mio. kr.

2020 2019

Stk. Mio. kr. Stk. Mio. kr.

Udestående aktive kautionsforpligtelser

Aktive kautioner ultimo 157 196 256 343

Hensættelser til tab på aktive kautioner -24 -40

Aktive kautionsforpligtelser efter hensættelser til tab 157 172 256 303

Hensættelser til tab i pct. af aktive kautionsforpligtelser 12,2 pct. 11,7 pct.

Aktive kautionsforpligtelser omfatter kautionstilsagn afgivet af Vækstfonden, som er tiltrådt af virksomhederne. De

forventede tab på aktive kautioner hensættes i balancen. Ordningen ophørte med effekt for nye ansøgninger fra den 14.

december 2012. Vækstkautionerne har en løbetid på maksimalt 15 år, hvorfor der i de kommende år fortsat vil være en

udestående portefølje under den ophørte ordning.
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Note 21. Vækstgarantiforpligtelser, mio. kr.

2020 2019

Stk. Mio. kr. Stk. Mio. kr.

Udestående Vækstgarantiforpligtelser

Vækstgarantiforpligtelser, primo 144 581 147 588

Årets tilgang, indgåede Vækstgarantier 21 86 25 115

Årets afsluttede Vækstgarantier -19 -176 -28 -122

Årets nedskrivning af Vækstgarantier - - - -

Vækstgarantiforpligtelser, ultimo 146 491 144 581

Udnyttede Vækstgarantier, ultimo N/A 305 N/A 325

Hensættelser til tab på Vækstgarantier N/A -52 N/A -58

Udnyttede Vækstgarantier efter hensættelser til tab 146 253 144 267

Afgivne, men endnu ikke udnyttede tilsagn, ultimo 3 5 3 25

Note 22. Pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto, mio. kr.

2020 2019

Præmieindbetalinger 164 42

Tabsudbetalinger, kautions- og garantiordninger, netto -32 -56

I alt 132 -14
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Note 23. Nærtstående parter

Nærtstående parter

Den danske stat betragtes som nærtstående part med bestemmende indflydelse, idet erhvervsministeren iht. Lov

om Vækstfonden fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed og udpeger bestyrelsen. Endvidere

anføres det, at Vækstfonden kan ophæves ved lov, hvorefter statskassen overtager fondens formue og i øvrigt

indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser.

Vækstfondens nærtstående parter omfatter også de fonde og selskaber, herunder Dansk Vækstkapital I og II, Dansk

Landbrugskapital K/S, European Angels fond S.C.A. SICAR, Dansk Landbrugskapital Komplementar ApS, Dansk

Vækstkapital Komplementar ApS I og II, Innovation Investment K/S, Innovation Investment Komplementar ApS,

Project Sprout K/S, Project Sprout Management ApS, Vækstfonden Growth K/S og Vækstfonden Growth

Komplementar ApS, hvor Vækstfonden i kraft af ejerandele har bestemmende eller betydelig indflydelse.

Endelig betragtes de fonde og selskaber, med hvem Vækstfonden har indgået sekretariatsaftale, som nærtstående

parter, herunder Danmarks Grønne Investeringsfond og Denmark Bridge.

Alle transaktioner sker på markedsmæssige vilkår.

Vækstfonden har i 2020 modtaget diverse bevillinger, tabsdækninger og kapitalindskud fra den danske stat samt

foretaget udbyttebetaling og garantiprovision til samme.

- Bevillinger og tabsdækninger fremgår af balancen.

- Kapitalindskud og udbyttebetaling fremgår af egenkapitalopgørelsen

- Garantiprovision fremgår af note 6.

- Vederlag til bestyrelsen og direktionen fremgår af note 8.

- Der er modtaget honorar for sekretariatsarbejde, jf. note 7.

Note 24. Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets udløb er forvaltningen af statens hjælpepakker overgået til en ny ordning, hvor staten hjemtager

COVID-19-lån til egen balance. Dette medfører en tilbageførsel af foretagne nedskrivninger. Vækstfonden vil fortsat

fungere som forvalter af ordningen, mens de økonomisk afledte effekter vil tilfalde staten.

I 2021 har selskabet Peakon, der ligger i porteføljefonden Heartcore, ejet gennem Dansk Vækstkapital II, accepteret et

købstilbud fra det amerikanske børsnoterede selskab Workday. Salget er ikke reflekteret i regnskabet, da transaktionen

ikke er lukket på balancedagen.

Derudover er der ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, som

anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten 2020 for Vækstfonden.
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