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Ændringer primo juli 2020:

9. juli 2020 / Side 2

Bekendtgørelserne for hhv. SMV og STV er  netop opdateret 
med følgende:

• Dækningsprocent øges fra 70% til 80% på begge ordninger.

• Løbetiden for SMV reduceres fra 7 år til 6 år. 

• Ordningerne forlænges til 31.12.2020 med sidste  
ansøgningsfrist, den 15.12.2020.



Ændringer gennemført i juni 2020
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Ændringer jf. nye bekendtgørelserne den 17. og 19. juni 2020 
for hhv. SMV og STV er følgende:

• Mulighed for at stille Covid-19-garantier overfor garantier, 
som f.eks. AB18, betalings-, forudbetalings- og 
huslejegarantier.

• Et selskab, som har tabt mere end 50% af tegnede kapital pr. 
31.12.2019 er pt. ude af ordningen. Fremadrettet gælder dette 
dog ikke, såfremt  virksomheden på tidspunktet for 
garantiens ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt. 
Dette skal dokumenteres via revisorerklæring mv.

Godkendt vejledning og revisorerklæring ligger på vf.dk.
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• Modtagne kompensationer fra øvrige statslige ordninger skal 
fremadrettet alene fradrages ved udmåling af maksimalt 
lånebeløb, som der kan stilles Covid-19-garanti for. 

• Målepunktet 3 ift. udmåling af maksimal lånebeløb med 
COVID-19-garanti udgår for STV og ændres til følgende for 
SMV:
· virksomhedens likviditetsbehov til driftskapital og 

investeringsomkostninger for de næste 18 måneder 
regnet fra ydelsestidspunktet via en likviditetsplan. Det 
kræver behørig begrundelse og selvcertificering fra 
virksomheden.

• Fokus på alignment mellem ordningerne i EKF og 
Vækstfonden. EKF får gennemført tilsvarende ændringer i 
bekendtgørelserne.

Ændringer gennemført i juni 2020



Covid-19-garanti til selskaber ejet af 
udenlandske kapitalfonde

Vækstfonden har et særligt fokus på:
• Ejer- og kapitalstruktur ift. udenlandske ejere
• Konstruktionen skal være skatteneutral.

Hvorfor:
• Et krav fra vores ejer – den danske stat.
• Et særligt interesseområde hos pressen – flere eksempler 

på dette under Covid-19 krisen. En mediestrategi kan 
være en god ide for låntager.

Ved anmodninger med udenlandske kapitalfonde som ejere 
beder vi udgangspunktet om Tax Report med fokus på:
• en kortfattet vurdering af strukturen, der belyser, om 

koncernens struktur kan anses for at være 
skatteaggressiv eller usædvanlig, herunder om strukturen 
er etableret med henblik på at undgå eller unddrage den 
danske stat. 9. juli 2020 / Side 5



Stikprøvekontrol - Vækstfonden

Vækstfonden igangsætter primo juni 2020 stikprøvekontrol i 
begge garantiordninger med fokus på:

• Indgangskravene til ordningerne, dvs.:
· Ej kriseramt virksomhed jf. EU’s definition.
· Konstateret realiseret omsætningsnedgang på 30% i 

minimum 14 dage ift. samme periode i 2019.

• Udmåling af maksimalt lånebeløb, dvs.:
· Forventet omsætningsnedgang i perioden 01.03.2020 –

31.12.2020 reduceret for eventuelle øvrige statslige  
kompensationer samt øvrige valgt målepunkt, herunder
1. 2* lønsum mv.
2. 25% af omsætningen i 2019.
3. Likviditetsplan incl. investeringer for 18 mdr. (Alene SMV). 

Vi kontakter rådgiveren direkte ift. indhentning af 
dokumentation. 9. juli 2020 / Side 6

.



Hold jer orienteret på VF.dk 

9. juli 2020 / Side 7

www.vf.dk

covid19@vf.dk

COVID-19-telefon: 35 29 86 86
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