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Danske SMV’er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig 
kommerciel finansiering i 2015
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Opgørelsen gør status på risikovillig kapital til SMV’er i Danmark. Med 
risikovillig kapital menes her finansiering på kommercielle vilkår, men 
hvor risikoen er højere end det, traditionelle finansielle institutioner 
typisk vil være med på. 

Opgørelsen viser, at de små- og mellemstore virksomheder, der af 
forskellige grunde ønsker at hente risikovillig finansiering andre steder 
end i de traditionelle finansielle institutioner, har alternative steder at 
søge hen. I 2015 hentede danske SMV’er ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig 
kommerciel finansiering. Fordelt på ca. 1 mia. i egenkapital og ca. 1,5 
mia. i lånefinansiering. 

Data for lånefinansiering i 2016 er allerede tilgængelige, og her ses en 
stigning, mens endelige 2016-data for egenkapital (venture-, business 
angel- og innovationsmiljøinvesteringer) først er tilgængelige ultimo 
2017. Set over de senere år, har investeringsniveauet dog ligget stabilt for 
hhv. innovationsmiljøer og venturefonde, hvorfor det vurderes rimeligt at 
antage samme investeringsniveau i 2016 som i 2015. Under denne 
antagelse forventes beløbet for risikovillig kommerciel finansiering at 
være steget til ca. 2,7 mia. kr. i 2016.  

2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel 
finansiering til SMV’er i 2015

Beløbet forventes at stige til 2,7 mia. kr. i 2016



Det risikovillige kapitallandskab - udbud af risikovillig kapital på 
kommercielle vilkår til SMV’er i Danmark

Baggrund: Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle for 
vækst og jobskabelse. De danske SMV’er spænder meget bredt på branche, alder, 
størrelse, forretningsmodel osv., hvilket også bevirker, at deres finansieringsbehov 
kan være vidt forskellige. Derfor er det vigtigt, at der eksisterer et velfungerende 
finansielt marked, som understøtter deres behov. 

Formål: Formålet med denne kortlægning er at give et overblik over den del af det 
finansielle marked, der går udover traditionelle finansielle institutioner, som 
understøtter risikovillig finansiering af SMV’er i Danmark. 

Metode: Vi har kortlagt udbuddet af kapital på den del af markedet, hvor der er 
tilgængelige data på risikovillig finansiering målrettet SMV’er. Vi har benyttet senest 
tilgængelige opgørelser, hvilket betyder, at data på venture-, business angel- og 
innovationsmiljøinvesteringer stammer fra 2015. De øvrige data er fra 2016. 
Kortlægningen indeholder både egenkapital og lånefinansiering. I forhold til 
lånefinansiering dækker opgørelsen, med undtagelse af låne-crowdfunding, 
udelukkende Vækstfondens produkter, da der ikke findes offentlige opgørelser over 
traditionelle finansielle institutioners udlån til SMV-segmentet. For en generel 
gennemgang af udlånsmarkedet henvises til Erhvervs- og Vækstministeriets 
Udlånsredegørelse, 2016.
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Kortlægningens fokus: Kilder til risikovillig kommerciel finansiering 
til SMV’er
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Udbud af risikovillig kommerciel kapital til danske SMV’er i 2015 
- opdelt på kapitalkilder
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Executive summary - Egenkapital
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Venturekapital:
• Kapitalen under forvaltning i danske venturefonde er steget fra 16,9 mia. 

kr. ultimo 2015 til 17,5 mia. kr. i september 2016. 

• De danske venturefondes investeringer i danske virksomheder er steget 
med ca. 50 mio. kr. fra 2014 til 2015 – og er nu igen over 500 mio. kr.

Innovationsmiljøer:
• De fire godkendte innovationsmiljøer investerede i 2015 ca. 190 mio. 

kr. i nyetablerede virksomheder. 

Business angels:
• En survey gennemført af Vækstfonden, Keystones og DanBAN viser, at 

danske business angels i 2015 har investeret over 250 mio. Den 
gennemsnitlige investeringsstørrelse er  1,9 mio. kr.  

Equity-crowdfunding:
• Platformen Crowd Invest blev lanceret i 2016 og er Danmarks første 

equity-crowdfundingplatform. Derudover kan danske virksomheder 
også rejse kapital på den finske platform Invesdor. 
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Egenkapital: Venturekapital
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Kilde: Markedsanalyse 2016, Vækstfonden

Stigning i venturekapital under forvaltning

• Kapitalen under forvaltning i danske 
venturefonde er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo 
2015 til 17,5 mia. kr. i september 2016. 

• Antallet af forvaltere er faldet de seneste år, 
hvilket har medført, at den gennemsnitlige 
fond er blevet større.

Venture Innovationsmiljøer

Business angels
Equity 

crowdfunding

Egenkapital

Hvad er venturekapital?
Venturekapital er egenkapital, der investeres i forholdsvis 
nystartede virksomheder mod, at investor får ejerandele. 
Virksomheder, der får tilført venturekapital, har typisk behov for 
kapitalen for at kunne færdigudvikle produktet og/eller at 
ekspandere salgs-, produktions- og/eller teknologimæssigt. 
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Egenkapital: Venturekapital

Kilde: Markedsanalyse 2016, Vækstfonden

Danske fonde investerede mere end 0,5 
mia. kr. i danske virksomheder i 2015

• De danske venturefondes investeringer i danske 
virksomheder er steget med ca. 50 mio. kr. fra 2014 til 
2015 – og er nu igen over 500 mio. kr.

• Venturefondene har størst fokus på it og life science, 
og denne tendens er forstærket fra 2014 til 2015, hvor 
venturefondene har forøget deres investeringer i 
danske virksomheder inden for begge områder.
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Danske venturefondes investeringer i danske virksomheder

Hvad er venturekapital?
Venturekapital er egenkapital, der investeres i forholdsvis 
nystartede virksomheder mod, at investor får ejerandele. 
Virksomheder, der får tilført venturekapital, har typisk behov for 
kapitalen for at kunne færdigudvikle produktet og/eller at 
ekspandere salgs-, produktions- eller teknologimæssigt. 
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Egenkapital: Innovationsmiljøer
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Kilde: Performanceregnskaber for innovationsmiljøerne 2012-2016

Egenkapital til nystartede virksomheder

• De fire innovationsmiljøer råder samlet over en 
statslig bevilling på godt 200 mio. kr. årligt. På 
årsbasis er innovationsmiljøerne med til at søsætte 
omkring 60 nye virksomheder. Heraf har omkring 
40 pct. udspring i en forskningsinstitution.

• Innovationsmiljøernes investeringsaktivitet er 
nogenlunde konstant og har de seneste fem år ikke 
været under 150 mio. kr.

Venture Innovations
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angels

Equity 
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De fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark:
• Pre-Seed Innovation A/S
• Syddansk Innovation A/S
• CAPNOVA A/S 
• Borean Innovation A/S. 



Egenkapital: Business angel-finansiering

Business angel-finansiering:

• I 2015 gennemførte de 155 respondenter i 
Vækstfonden, Keystones og DanBAN’s årlige 
business angel survey mere end 250 investeringer 
for et samlet beløb på 287 mio. kr. 

• Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et 
gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr.

• Investeringerne er lige så ofte i nye virksomheder, 
som det er opfølgninger på eksisterende 
investeringer.   
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Kilde: BA Copenhagen 2013-2014 & Vækstfonden, Keystones & DanBAN 2015

Business angel survey I 2016 gennemførte Vækstfonden, Keystones og 
DanBAN den hidtil største kortlægning af aktiviteterne i det danske business 
angel-miljø. Kortlægningen bygger på oplysninger fra 155 aktive danske 
business angels. I 2013 og 2014 kortlagde Business Angels Copenhagen 
aktiviteterne blandt deres medlemmer. Business Angels Copenhagen har 
senere ændret navn til Danish Business Angels (DanBAN).   
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Egenkapital: Egenkapital-crowdfunding 

Hvad er egenkapital-crowdfunding?
Egenkapital-crowdfunding er en type crowdfunding, hvor virksomheder kan rejse penge til fx anlægsaktiver, arbejdskapital og 
rekapitalisering. Pengene bliver rejst fra investorer, som til gengæld får en ejerandel i virksomheden. Der ligger dermed et ønske om 
finansielt afkast til grund for investeringen.

Hvem er målgruppen?
Virksomheder, der ønsker egenkapital via crowdfunding, er typisk mindre virksomheder, som ønsker en hurtig og 
omkostningseffektiv kapitalrejsning samt adgang til et netværk af investorer fremfor en mindre gruppe investorer.

Egenkapital-crowdfunding retter sig mod investorer, som ønsker adgang til en ny aktivklasse af små og mellemstore virksomheder. 
En aktivklasse som før primært har været forbeholdt business angels og venturefonde.

I Danmark har vi én aktiv spiller inden for egenkapital-crowdfunding i form af Crowd Invest. Derudover kan danske virksomheder 

også rejse kapital på den finske platform Invesdor, som understøtter virksomheder i Norden og UK.

Egenkapital-crowdfunding:
Danske platforme

Stiftet: 2016 (lanceret i oktober)  
Antal projekter: 1 (ikke funded)

Egenkapital-crowdfunding:
Int. platforme, som danske 
virksomheder kan benytte

Stiftet: 2012 og åbnet for danske 
projekter i 2016.  
Antal danske projekter: 1 (ikke funded)
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Executive summary - Lånefinansiering
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Vækstlån til iværksættere:
• Siden introduktionen af Vækstlån til iværksættere i 2013 har 

efterspørgslen været støt stigende. I 2016 udbetalte Vækstfonden ca. 
350 mio. kr. i Vækstlån til iværksættere. 

Øvrige Vækstlån:
• Siden introduktionen af Vækstlånet i 2013 har efterspørgslen været 

støt stigende. Vækstfonden udbetalte i 2016 ca. 770 mio. kr. under 
Vækstlåns-ordningen ekskl. Vækstlån til iværksættere.    

Vækstkautioner:
• Udstedelsen af Vækstkautioner er faldet fra ca. 500 mio. kr. i 2014 til 

ca. 400 mio. kr. i 2016. 

Låne-crowdfunding:
• Siden det første lån blev udbetalt på platformen Lendino i 2014 er 

aktiviteten steget markant, og i 2016 blev der udbetalt lån for ca. 60 
mio. kr., fordelt på tre platforme.
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Lånefinansiering: Vækstlån til iværksættere
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Flere Vækstlån til iværksættere

• Siden introduktionen af Vækstlån til iværksættere i 
2013 har efterspørgslen været støt stigende. I 2016 
udbetalte Vækstfonden ca. 350 mio. kr. i Vækstlån til 
iværksættere.*

* Vækstlån til iværksættere er en undergruppe af Vækstlån, og i 
2016 udgjorde de ca. 30 pct. af alle Vækstlån. 

Hvad er et Vækstlån til iværksættere?
Vækstlån til iværksættere er målrettet unge virksomheder, som 
allerede har produkter og kunder, men hvis korte historik gør 
det svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten.

Fra 2013 til april 2016 skulle Vækstlånet til iværksættere være på 
min. 2 mio. kr. Dette minimumsbeløb blev i april 2016 ændret 
til 1 mio. kr.  
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Lånefinansiering: Øvrige Vækstlån

Kilde: Vækstfonden

Stigende Vækstlånsaktivitet

• Siden introduktionen af Vækstlånet i 2013 har 
efterspørgslen været støt stigende. Vækstfonden 
udbetalte i 2016 859 mio. kr. under Vækstlåns-
ordningen ekskl. Vækstlån til iværksættere. 

Hvad er et Vækstlån?
Virksomheder og landbrug kan få et Vækstlån som led i 
at finansiere en vækstplan eller et ejerskifte. 
Vækstfonden yder Vækstlånet direkte til virksomheden 
eller landbruget, og lånet skal som udgangspunkt indgå 
i en samlet finansieringsløsning, der også omfatter nye 
lån og/eller kreditter fra en bank eller et andet 
finansieringsinstitut. Vækstlånet skal være på minimum 
1 mio. kr. og er i udgangspunktet sidestillet med den 
finansiering, virksomheden har fra en bank.0
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Lånefinansiering: Vækstkautioner
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Faldende Vækstkaution aktivitet

• Udstedelsen af Vækstkautioner er faldet fra ca. 
500 mio. kr. i 2014 til ca. 400 mio. kr. i 2016. 
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Hvad er en Vækstkaution?
En Vækstkaution er målrettet virksomheder, der ikke kan 
stille tilstrækkelig med sikkerheder til at få en finansiering i 
fx banken eller et leasingselskab. En Vækstkaution kan 
anvendes til at afdække risikoen og er derved et supplement 
til de sikkerheder, virksomheden stiller, og giver dermed 
virksomheden en lettere adgang til den nødvendige 
finansiering.

En Vækstkaution dækker op til 75 pct. af 
finansieringsinstituttets tab efter sikkerheder og øvrige 
kautioner. Det er finansieringsinstituttet, som yder selve 
finansieringen, og som står for kreditvurderingen. 
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Lånefinansiering: Låne-crowdfunding

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016

m
D

K
K

Rejst kapital på danske låne-crowdfundingplatforme

Kilde: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening

Små beløb men kraftig vækst i låne-
crowdfunding

• Siden det første lån blev udbetalt på platformen 
Lendino i 2014, er aktiviteten steget markant, og i  
2016 blev der udbetalt lån for ca. 60 mio. kr., 
fordelt på tre platforme (Lendino, FlexFunding
og Better Rates). 
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Hvad er låne-crowdfunding?
Låne-crowdfunding er en undergruppe af Crowdfunding, 
hvor en virksomhed eller privatperson kan låne fra en 
gruppe personer gennem en online platform, som tager et 
eller flere gebyr(er) for at facilitere transaktionerne. Det 
enkelte lån er splittet op i flere mindre andele, hvor hver 
långiver modtager afdrag og renter ift. deres andel af det 
samlede lån.
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