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AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE 
 

I 2019 foretog Vækstfonden 824 medfinansieringer og har siden 1992 medfinansieret mere end 8.500 virksom-

heder, hvoraf ca. 60 pct. af virksomhederne fortsat er aktive i dag. I foråret 2020 har vi opgjort aktiviteten i disse 

virksomheder, som tilsammen beskæftiger mere end 75.000 ansatte og omsætter for mere end 117 mia. kr., jf. 

tabel 1.  

 

Tabel 1. Aktiviteten i Vækstfondens portefølje i 2019 

SAMLET OMSÆTNING I 2019 SAMLET ANTAL ANSATTE I 2019 

117 mia. kr. 75.000 

Kilde: Vækstfonden og Danmarks Statistik 

 

 

METODE 

Aktivitetsopgørelsen er baseret på data fra Vækstfonden og Danmarks Statistik. Gennem en forskeradgang hos 

Danmarks Statistik har vi adgang til den generelle firmastatistik, som indeholder økonomiske, beskæftigelses- og 

regnskabsmæssige oplysninger på danske virksomheder over tid. For at sikre en ensartet og konsistent opgø-

relse af data har vi primært benyttet data fra den generelle firmastatistik, som senest er opdateret med 2017 nøg-

letal. 

 

Aktivitet i virksomheder medfinansieret 1992-2017 

Da den generelle firmastatistik kun er opdateret til og med 2017, har vi været nødt til estimere virksomheder-

nes aktivitet i 2018 og 2019. Vi har således først opgjort aktiviteten i 2017 i de virksomheder, som Vækstfonden 

har medfinansieret frem til og med 2017. Derefter har vi analyseret, hvordan porteføljen historisk set har udvik-

let sig fra 2015 og frem til 2017 for på den baggrund at vurdere, om vi skal fremskrive aktiviteten fra 2017 til 

2019 med en positiv vækstrate.  

 

Analysen viser, at selvom nogle virksomheder går konkurs, bliver likvideret mv., så skabes der på porteføljeniveau 

en årlig positiv vækst i omsætningen og antal årsværk. Til trods for dette er vækstraten fra 2017 til 2019 sat til nul. 

Dette er gjort for at sikre et robust og konservativt estimat for aktiviteten i 2019. For virksomheder medfinansieret 

frem til og med 2017 har vi således overført deres aktivitet i 2017 til 2019. 

 

Aktivitet i virksomheder medfinansieret i 2018 og 2019 

Vi har været nødt til at estimere omsætningen og antal ansatte for de virksomheder, vi har medfinansieret i 2018 

og 2019, da den generelle firmastatistik kun er opdateret til og med 2017. Måden vi har gjort dette på er be-

skrevet nedenfor.  

 

Metode bag estimering af aktiviteten fordelt på produkttyper  

Omsætning og antal ansatte i de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret, er opgjort på baggrund af 

gennemsnitsdata på finansieringstidspunktet for de virksomheder, som Vækstfonden medfinansierede første 
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gang i perioden 2015-2017 inden for de forskellige finansieringsløsninger som Vækstfonden tilbyder. Således an-

tages det f.eks., at virksomhederne der fik en Vækstkaution for første gang i 2018 og 2019 havde lige så stor om-

sætning og antal ansatte på kautionstidspunktet som den gennemsnitlige virksomhed der modtog en Vækstkau-

tion for første gang i perioden 2015-2017. For at sikre et robust og konservativt estimat er væksten i virksomheder 

finansieret i 2018 sat til nul, hvilket betyder, at den estimerede omsætning i 2018 også er overført til 2019. Vi har 

således beregnet den samlede aktivitet i 2019 ved at multiplicere det gennemsnitlige estimat for omsætning og 

antal ansatte med det faktiske antal virksomheder, som vi har medfinansieret i 2018 og 2019. 

 

Det skal tilføjes, at virksomheder der har modtaget finansiering gennem Vækstfondens Early Engagement pro-

gram samt business angel matchingen finansiering ikke indgår i estimeringen af aktiviteten i 2019. Det skyldes 

dels at produkterne først blev introduceret i hhv. 2018 og 2019, og dels at de er målrettet virksomheder i deres 

tidlige stadier. Derfor har vi ikke den nødvendige historik på virksomhederne, og derudover har de en relativt be-

skeden aktivitet, hvorfor de ikke indgår, da vi ønsker at skabe et så robust og konservativt estimat som muligt.   

 

På baggrund af ovenstående beregninger finder vi, at de virksomheder Vækstfonden har medfinansieret 

siden 1992, og som fortsat er aktive, i 2019 samlet set beskæftiger mere end 75.000 og omsætter for mere 

end 117 mia. kr. 


