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1. HALVÅR I HOVEDTRÆK

Høj aktivitet, nye samarbejder
og COVID-19

I 1. halvår af 2020 har 705 virksomheder fået medfinansiering på 6,5 mia. kr. fra

Vækstfonden, hvilket er en historisk høj finansieringsaktivitet. COVID-19 og

udmøntning af statens hjælpepakker er en del af forklaringen på den høje aktivitet.

Dansk økonomi fik en god start på 2020, men hurtigt blev COVID-19 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 Vækstfondens portefølje, som overvejende består af små og mellemstore virksomheder, har næsten alle
mærket konsekvenserne af COVID-19. Således har Vækstfondens tre forretningsområder, VF Fonde, VF
Venture og VF Udlån, alle oplevet virksomhedernes efterspørgsel efter kapital.

VÆSENTLIGE AKTIVITETER I 1. HALVÅR 2020

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

Fremkomsten af COVID-19 medførte hurtigt en økonomisk krise for en lang række virksomheder og
brancher i Danmark.

Et samarbejde mellem regeringen, Folketinget, iværksættere, private investorer og Vækstfonden har
sikret løsninger, der kan hjælpe virksomhederne gennem krisen. Vækstfonden har siden etableringen i
1992 bidraget med finansiering, hvor markedet tøver. Når en økonomisk krise rammer Danmark, er det
derfor naturligt, at efterspørgslen på Vækstfondens finansieringer vokser.

I foråret indgik regeringen og Folketinget 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 17,5 mia. kr. Herefter kom COVID-19-matchlån med en samlet ramme på 2,2 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 direkte investeringer i
virksomheder og fonde.

1. halvår 2020 har Vækstfonden desuden fået mandat fra erhvervsministeren til etablering af Dansk
Vækstkapital III, der har til formål, med midler fra både pensionskasser og private investorer, at
sikre kapital til SMV'er. Modellen svarer til de to tidligere fonde, Dansk Vækstkapital I og II, fra
henholdsvis 2011 og 2015.
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SÆRLIG PÅVIRKNING PÅ INDTJENING

Resultatet for 1. halvår 2020 er -558 mio. kr., heraf kan ca. 800 mio. kr. direkte henføres til nedskrivninger
og negative værdireguleringer som følge af COVID-19. Alle Vækstfondens tre forretningsområder har
som følge heraf foretaget negative værdireguleringer på porteføljen. I VF Fonde har ejerandelen i
porteføljefonden Gilde Healthcare IV dog, som følge af en børsnotering af virksomheden Inari, bidraget
positivt til resultatet med 118 mio. kr.

Vækstfondens formål og struktur skaber grundlag for at investere langsigtet og tålmodigt med tre
pejlemærker for øje - at styrke innovationskraft i danske virksomheder, skabe samfundsafkast og skubbe
på ansvarlighed i måden, værdier bliver skabt på. Over de seneste 10 år udgør
Vækstfondens akkumulerede resultat 2,9 mia. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 7,1 pct.

NY BESTYRELSESFORMAND

Tue Mantoni er pr. 3. juli 2020 udpeget af erhvervsministeren som ny bestyrelsesformand for
Vækstfonden. Tue Mantoni, der afløser Claus Gregersen, har tidligere været adm. direktør i bl.a. Bang &
Olufsen og har de seneste to år været bestyrelsesmedlem i Vækstfonden.

Derudover er følgende fem nye medlemmer tiltrådt som bestyrelsesmedlemmer; Jesper Højberg
Christensen, Thor Möger Pedersen, Anne-Louise Thon-Jensen, Camilla Ley Valentin og som
medarbejderrepræsentant Kim Lundberg. Den nye bestyrelse repræsenterer en bred vifte af
kompetencer, erfaringer og baggrund.

FORVENTNINGER TIL 2020

Vækstfonden forventer, gennem et fortsat tæt samarbejde med banker, rådgivere og private investorer, at
fortsætte et højt aktivitetsniveau i 2. halvår 2020 i hele Danmark og på tværs af brancher.

Før fremkomsten af COVID-19 forventede Vækstfonden et trecifret millionoverskud i 2020. De negative
konsekvenser af COVID-19 på danske og globale virksomheder har betydet, at Vækstfonden nu
forventer et underskud. Som følge af usikkerheden med COVID-19 og dens langsigtede indvirkning på
erhvervslivet er forventningen til resultatets størrelse dog behæftet med betydelig usikkerhed.
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Hoved- og nøgletal

Hovedtal - aktivitet

1. halvår

2020

1. halvår

2019

Året

2019

Vækstfonden

Udbetalinger, antal virksomheder* 705 425 824

- heraf COVID-19 hjælpepakker 259 - -

Medfinansiering, mia. kr.* 6,5 0,9 2,4

- heraf COVID-19 hjælpepakker 5,6 - -

VF Fonde

Tilsagn, nye fonde, antal 4 3 12

- heraf Dansk Vækstkapital I og II 1 2 6

Tilsagn, nye fonde, mio. kr. 454 274 758

- heraf Dansk Vækstkapital I og II** 111 103 373

VF Venture

Udbetalinger, antal virksomheder 22 20 27

- heraf nyinvesteringer 5 2 4

Udbetalinger, mio. kr. 120 149 253

- heraf nyinvesteringer 24 5 13

VF Udlån

Udbetalinger, Lån, antal virksomheder 223 184 352

Udbetalinger, Lån, mio. kr. 606 494 1.246

Udbetalinger, COVID-19 lån, antal virksomheder*** 38 - -

Udbetalinger, COVID-19 lån, mio. kr.*** 91 - -

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder 8 12 25

Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. 22 43 115

Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder 195 205 366

Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. 189 210 397

Indgåede COVID-19 garantier, antal virksomheder 220 - -

Indgåede COVID-19 garantier, mio. kr. 5.435 - -

* I antallet for Vækstfonden indgår også Business angel matching-lån og konvertible lån.

** Beløbet udgør Vækstfondens andel.

*** I tallet indgår også COVID-19 Business angel-lån.
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Hovedtal - finansielle, mio. kr.

1. halvår

2020

1. halvår

2019

Året

2019

Resultatopgørelse, hovedposter

Resultat, VF Fonde -123 464 706

Resultat, VF Venture -104 30 11

Resultat, VF Udlån -197 83 81

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v. -10 4 -18

Nettoadministrationsomkostninger -124 -100 -205

Periodens resultat -558 481 577

Balance, hovedposter

Likvide beholdninger, netto 3.026 1.122 1.046

Kapitalandele i fonde 5.757 5.428 5.751

Egenkapitalindskud 1.228 1.255 1.356

Udlån 3.531 3.403 3.637

Egenkapital 6.533 6.004 6.091

Gæld til pensionskasser 1.187 1.040 1.237

CP-udstedelser 5.219 4.284 4.640

Balancesum 15.192 13.142 13.937

Tilsagnsforpligtelser, netto 4.996 5.740 5.269

- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital 2.219 2.728 2.421
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NYT I VÆKSTFONDEN: COVID-19

Økonomisk håndsrækning til danske
virksomheder

Som led i regeringens COVID-19 hjælpepakker har Vækstfonden iværksat en

række nye tiltag, der skal hjælpe med at holde hånden under danske virksomheder.

Regeringen har indgået politiske aftaler, der skal gøre det muligt for danske virksomheder at søge
økonomisk hjælp fra bl.a. Vækstfonden. Som statens finansieringsfond har Vækstfonden arbejdet for
hurtigst muligt at kunne nå ud til de økonomisk ramte virksomheder i hele Danmark. I midten af 1.
halvår 2020 lancerede Vækstfonden følgende nye 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)
Afhængigt af en virksomheds 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 med færdigudviklet og skalerbart
produkt.

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

• COVID-19 Business angel-lån: målrettet danske iværksættervirksomheder, hvor Vækstfonden kan
matche investeringer fra godkendte business angels med et lån til virksomheden i forholdet op til 1:3.

• COVID-19 Syndikeringslån: målrettet startups i den senere fase, hvor Vækstfonden kan matche
investeringer fra godkendte investorer med et lån til virksomheden i forholdet op til 1:3.

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. 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.

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.

INDVIRKNING PÅ HALVÅRSRAPPORTEN

Mange danske virksomheder har taget godt imod de økonomiske hjælpepakker.

Ved udgangen af 1. halvår 2020 er der udstedt garantier for i alt 5,4 mia. kr. til 220 SMV'er og store
virksomheder, og der er foretaget 39 låneudbetalinger for i alt 91 mio. kr. Samtidig er 79 nye business
angels godkendt.

COVID-19

HJÆLPEPAKKER

Garantiramme på 17,5 mia. kr.

Matchlåneordning på 2,2 mia. kr.
(tabsramme på 800 mio. kr.)

Øget egenkapitalindsats på 1,2
mia. kr.

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

Tiltag Antal nye

i 2020

Garantier 220

Lån 38

Business

angels 79
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VF FONDE

Mandat til Dansk Vækstkapital III og
børsnoteringer

Tilsagn til i alt fire fonde for et samlet beløb på 454 mio. kr.

SÆRLIGE AKTVITETER

Fra egen balance har Vækstfonden givet tilsagn på samlet 343 mio. kr. til buy-out-fonden Verdane Edda II
(186 mio. kr.), life science venturefonden Gilde Healthcare V (112 mio. kr.) og Jolt Capital IV (45 mio. kr.),
der fokuserer på europæiske hardware- og deep techvirksomheder. Gennem ejerandel i Dansk
Vækstkapital II har Vækstfonden desuden givet tilsagn til den danske buy-out-fond Polaris Private Equity
V (111 mio. kr.), som investerer i nordiske virksomheder.

I 1. halvår 2020 er i alt foretaget 82 nyinvesteringer gennem fondene på Vækstfondens egen balance og
i Dansk Vækstkapital I og II.

Primo 2020 har erhvervsministeren givet mandat til etablering af Dansk Vækstkapital III, som skal
være en efterfølger til Dansk Vækstkapital I og II. Dansk Vækstkapital er et privat-offentligt samarbejde,
der medvirker til, at midler fra pensionskasser, private investorer og Vækstfonden investeres i danske
SMV'er. Modellen, der første gang blev etableret i 2011, har vist sig at være en effektiv og enkel model for
investorer til at investere i en bred portefølje af danske iværksættere og virksomheder og derigennem
opnå spredning af risiko. Vækstfonden vil både fungere som forvalter for Dansk Vækstkapital III og som
investor i fonden.

Da den danske virksomhed Penneo i juni 2020 blev børsnoteret, var Vækstfonden blandt cornerstone-
investorerne. Penneo har udviklet et produkt, der bidrager til en sikker digital transition via digital
underskrift.

Det nye COVID-19 Business angel-lån målrettet danske iværksættere blev etableret i midten af 1. halvår
2020. Ved udgangen af juni 2020 har 13 virksomheder fået udbetalt i alt 45 mio. kr. fra denne ordning.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT

Samlet gav Vækstfondens investeringer i fonde for 1. halvår 2020 et negativt resultat på 123 mio. kr. før
administrationsomkostninger, primært drevet af den negative effekt på porteføljeselskaberne fra
COVID-19 på ca. 300 mio. kr. Dog har en børsnotering af virksomheden Inari Medical, der indgår i
Vækstfondens portefølje gennem ejerandel i porteføljefonden Gilde Healthcare IV, bidraget positivt til
resultatet med 118 mio. kr. Inari Medical udvikler katetre til behandling af venetrombose og lungeemboli.

FORDELING AF NYE

INVESTERINGER I

VIRKSOMHEDER I

1. HALVÅR 2020

• Fra buy-out-fonde: 11
• Fra venturefonde: 71

NØGLETAL

Akkumuleret resultat:

• 1.508 mio. kr. (5 år)
• 2.909 mio. kr. (10 år)

Fondsinvesteringer målt i forhold til
Vækstfondens samlede balance:

• 41 pct. (2020)
• 44 pct. (2019)

> Se fondsporteføljen på vf.dk
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VF VENTURE

Højt aktivitetsniveau med mange
udbetalinger

Vækstfondens afdeling for direkte investeringer, VF Venture, har i 1. halvår

2020 investeret i 22 porteføljevirksomheder, inklusiv fem nye virksomheder, for i

alt 120 mio. kr.

SPÆNDENDE NYE INVESTERINGER

I 1. halvår 2020 er der foretaget nyinvestering i Nordic Harvest, der vil 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 etagers højde fra sidst på året 2020 skal vokse i en hal i Taastrup ved
Copenhagen Markets, Nordeuropas største engrosmarked for fødevarer. Derudover er der foretaget
nyinvesteringer i Plant Jammer og tre øvrige virksomheder. Hertil kommer opfølgningsinvesteringer i
17 eksisterende porteføljevirksomheder for samlet 96 mio. kr.

I samme periode har VF Venture solgt sin andel i fire porteføljevirksomheder med et samlet tilbageløb på
123 mio. kr. En af dem er FirstAgenda, der har udviklet en SaaS-baseret cloud-platform til styring af
møder og forberedelse heraf. Virksomheden, der er stiftet i 2015, har haft kontinuerlig høj vækst og
leverer i dag software til alle fem regioner, 93 af landets kommuner samt en lang række havne,
interesseorganisationer, fagforeninger mv. Køberen er norske Visma, der med en position blandt de
absolut førende aktører på markedet, kan være med til at få FirstAgenda endnu bredere ud på markedet.
Herudover har VF Venture solgt sine andele i FBC Device, Obi Medical og Edulab.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT

VF Venture påvirkede resultatet for 1. halvår 2020 negativt med 104 mio. kr., primært drevet af den
negative efffekt på porteføljevirksomhederne fra COVID-19 på 188 mio. kr., som kun blev delvist
modsvaret af gevinster ved salg af de fire porteføljevirksomheder og positive værdireguleringer på enkelte
porteføljevirksomheder.

Resultatet af ventureaktiviteter bør måles over en længere periode, da investeringerne typisk tilfalder
unge vækstvirksomheder, som i en længere periode har behov for at bruge flere penge, end de tjener, til
fx at produktudvikle eller indtage nye markeder. I takt med at virksomhederne i porteføljen modnes og
skaber positiv værditilvækst, kan værdien af Vækstfondens ejerandel opskrives og dermed påvirke
resultatet positivt.

BRANCHEMÆSSIG

FORDELING AF VF

VENTURES PORTEFØLJE

VF Ventures portefølje består pt. af
42 virksomheder fordelt på:

Medtech: 9
Industri: 12
ICT: 19
Foodtech: 2

NØGLETAL

Akkumuleret resultat:

• 171 mio. kr. (5 år)
• 720 mio. kr. (10 år)

VF Ventures investeringer målt i
forhold til Vækstfondens samlede
balance:

• 9 pct. (2020)
• 11 pct. (2019)

> Læs mere, og mød teamet på
vfventure.com
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VF UDLÅN

Høj aktivitet, nye samarbejder og nye
produkter

I 1. halvår 2020 fik 644 virksomheder enten et lån, en kaution, en garanti eller et

COVID-19-produkt fra Vækstfonden for i alt 6,3 mia. kr. Dertil kommer

etableringen af nye samarbejder og nye produkter.

STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ LÅN, KAUTIONER OG GARANTIER

SAMT EFFEKT FRA COVID-19

644 virksomheder har i 1. halvår 2020 fået et lån, en garanti eller en kaution fra Vækstfonden (1. halvår
2019: 394). Den kraftige stigning kan især forklares ved de nye COVID-19-produkter, hvor 220 kunder har
fået en COVID-19-garanti. Dertil kommer COVID-19 Investor- og Startlån til 25 virksomheder. I samme
periode har VF Udlån oplevet en øget efterspørgsel efter de etablerede udlånsprodukter. Den samlede
finansieringssum er steget fra 494 mio. kr. i 1. halvår 2019 til 6,3 mia. kr. i 1. halvår 2020 (heraf
COVID-19-garantier for 5,4 mia. kr.).

NYT SAMARBEJDE OM KAPITAL TIL GRØNLANDSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER

Siden starten af 2019 har Greenland Venture og Vækstfonden arbejdet sammen om investeringer i
grønlandske vækstvirksomheder. Nu er Grønlands pensionskasse SISA indtrådt i erhvervssamarbejdet
om et styrket erhvervsliv i Grønland. Med samarbejdet tilføjes yderligere 100 mio. kr. i kapital samt lokalt
medejerskab til de grønlandske virksomheder. I alt 300 mio. kr. skal investeres i opbygningen af et stærkt
økosystem med bæredygtige og lokalt forankrede virksomheder. Der er siden etablering af samarbejdet
investeret i fem virksomheder for 42 mio. kr.

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'ere. 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 19 virksomheder allerede har benyttet sig af denne låneform.

INDVIRKNING PÅ PERIODENS RESULTAT

Vækstfondens udlånsforretning påvirkede 1. halvårs finansielle resultat 2020 negativt med 197 mio. kr. før
administrationsomkostninger, heraf er -350 mio. kr. i ledelsesmæssig hensættelse på tværs af alle
brancher i udlånsporteføljen COVID-19 relateret.

STABIL UDLÅNSSALDO

Lån målt i forhold til Vækstfondens
samlede balance:

• 23 pct. (2020)
• 26 pct. (2019)

Stigning i lånesaldo før
nedskrivninger:

• 6 pct. (1. halvår 2020)
• 16 pct. (Året 2019)

NØGLETAL

Akkumuleret resultat:

• 36 mio. kr. (3 år)
• 391 mio. kr. (7 år)

Aktivitet, målt i antal virksomheder:

• 223 Lån (2019: 184)
• 8 Vækstgarantier (2019: 12)
• 195 Vækstkautioner (2019: 205)
• 25 COVID-19 lån (2019: 0)
• 220 COVID-19 garantier (2019: 0)

11 / 24



PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2020 for Vækstfonden.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens
særlige forhold som selvstændig offentlig virksomhed, jf. lov om Vækstfonden.

Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.
juni 2020 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Vækstfondens aktiviteter og
økonomiske forhold.

Hellerup, 14. september 2020

Rolf Hauge Kjærgaard

direktør

Jacob Hübertz

finansdirektør

Tue Mantoni

formand

Lars Holst Jesper Højberg Christensen

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

Jacob Bratting Pedersen

medarbejderrepræsentant

Kim Lundberg

medarbejderrepræsentant
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Regnskab og
noter
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Resultatopgørelse

Resultatopgørelse, mio. kr.

Note
1. halvår

2020

1. halvår

2019

1 Resultat, VF Fonde -123 464

2 Resultat, VF Venture -104 30

3 Resultat, VF Udlån -197 83

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v. -10 4

Resultat, finansielle poster i alt -434 581

Refusioner og honorarer 29 32

Vederlag og gager -103 -91

Øvrige administrationsomkostninger -44 -37

Afskrivninger -6 -4

Administrationsomkostninger -153 -132

Nettoadministrationsomkostninger -124 -100

Periodens resultat -558 481
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Balance

Balance - aktiver, mio. kr.

Note 30.06.2020 31.12.2019

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 4 4

Materielle anlægsaktiver 33 23

Finansielle anlægsaktiver

4 Aktiver, VF Fonde 6.193 6.109

5 Aktiver, VF Venture 1.380 1.484

6 Aktiver, VF Udlån 3.531 3.637

Finansielle anlægsaktiver i alt 11.104 11.230

Anlægsaktiver i alt 11.140 11.257

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende renter og periodeafgrænsningsposter 109 87

Andre tilgodehavender 667 624

Omsætningsaktiver i alt 775 712

Værdipapirer, obligationer 3.211 1.911

Likvide beholdninger 65 57

Aktiver i alt 15.192 13.937
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Balance

Balance - passiver, mio. kr.

Note 30.06.2020 31.12.2019

Egenkapital

Grundkapital 4.509 3.309

Foreslået udbytte - 200

Overført resultat 2.024 2.582

Egenkapital i alt 6.533 6.091

Hensatte forpligtelser

Hensættelser, Vækstkaution og Vækstgaranti 88 98

Indskud fra staten vedr. Syndikeringslån 53 63

Indskud fra staten vedr. Matchlåneordning 800 -

Hensatte forpligtelser i alt 941 161

Gældsforpligtelser

Gæld til pensionskasser 1.187 1.237

Bankgæld, repo og lånefacilitet 331 1.035

CP-udstedelse 5.219 4.640

Forudbetalte tabsdækninger fra staten 734 640

Anden gæld og periodeafgrænsningsposter 247 132

Gældsforpligtelser i alt 7.718 7.686

Passiver i alt 15.192 13.937

7 Ikke-balanceførte poster

Eventualforpligtelser 821 1.017

Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 4.301 4.385

Ikke-balanceførte poster i alt 5.122 5.402
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse, mio. kr.

Grundkapital

Foreslået

udbytte

Overført

resultat I alt

Pr. 1. januar 2020 3.309 200 2.582 6.091

Indskud fra staten, COVID-19 1.200 - - 1.200

Periodens resultat - - -558 -558

Udbytte udloddet i perioden - -200 - -200

Pr. 30. juni 2020 4.509 0 2.024 6.533
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse, mio. kr.

1. halvår

2020

1. halvår

2019

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet

Pengestrømme fra drift, administration og renteindbetalinger og lign. 187 87

Udbetaling af lån -652 -494

Tabsdækning fra EIF 16 20

Afdrag fra lån 295 291

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -154 -96

Investeringsaktivitet

Investeringer i fonde og direkte investeringer -295 -342

Tilbageløb fra fonde og direkte investeringer 86 86

Pengestrømme fra fonde, ekskl. Dansk Vækstkapital I og II -209 -256

Betalinger til Dansk Vækstkapital I og II -164 -165

Tilbageløb Dansk Vækstkapital I og II 197 173

Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital I og II 32 9

Pengestrømme fra Syndikeringslån og Business angel matching-lån -52 -11

Investeringer i porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve -148 -163

Tilbageløb fra porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve 134 12

Pengestrømme fra porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve -14 -151

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -242 -410

Finansieringsaktivitet

Udlånsaktivitet, CP-udstedelse og lånefacilitet 546 159

Indskud fra staten, erhvervssamarbejde i Grønland - 110

Indskud fra staten, forudbetalt tabsdækning vedr. Tidlig finansiering 82 63

Indskud fra staten, egenkapital vedr. COVID-19 1.200 -

Indskud fra staten, matchlåneordning vedr. COVID-19 800 -

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

Låneoptagelse fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II 147 147

Afdrag på lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital I og II -197 -173

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2.378 105

Ændring i likvider 1.980 -401

Likvider og obligationsbeholdning, primo 1.046 1.522

Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 3.026 1.122
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Noter

Note 1. Resultat, VF Fonde, mio. kr.

1. halvår

2020

1. halvår

2019

Kapitalandele i fonde -143 434

Direkte investeringer 36 19

Syndikeringslån og Business angel matching-lån -17 11

I alt -123 464

Note 2. Resultat, VF Venture, mio. kr.

1. halvår

2020

1. halvår

2019

Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder -88 25

Udlån til porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve -16 5

Carry (incitamentsordning) - -

I alt -104 30

Note 3. Resultat, VF Udlån, mio. kr.

1. halvår

2020

1. halvår

2019

Lån

Renteindtægter 182 163

Provisioner og øvrige gebyrer 6 7

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -401 -79

I alt, lån -213 91

Vækstkautioner

Præmier og hensættelser til fremtidige udstedelser 15 2

Nedskrivninger og realiseret tab/gevinst -5 -3

I alt, Vækstkautioner 9 -1

Vækstgarantier

Præmier 5 3

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner 2 -10

I alt, Vækstgarantier 7 -7

I alt -197 83
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Note 4. VF Fonde, mio. kr.

30.06.2020 31.12.2019

Kapitalandele i fonde

Primo 5.751 4.769

Tilgang, netto 148 289

Periodens værdireguleringer, netto -143 694

Bogført værdi, ultimo 5.757 5.751

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum) 1,30 1,33

Direkte investeringer 232 162

Syndikeringslån og Busines angel matching-lån 205 196

I alt 6.193 6.109

Note 5. VF Venture, mio. kr.

30.06.2020 31.12.2019

Egenkapitalindskud i porteføljevirksomheder

Primo 1.356 1.121

Tilgang, netto 6 238

Periodens værdireguleringer, netto -134 -4

Bogført værdi, ultimo 1.228 1.356

Kapitalandel, Vækstfonden Growth 43 -

Udlån til porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve 108 129

I alt 1.380 1.484
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Note 6. VF Udlån, mio. kr.

30.06.2020 31.12.2019

Lån

Lån før nedskrivninger 5.356 5.067

Nedskrivninger -1.825 -1.431

I alt 3.531 3.637

Lån fordelt på branche

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 16% 19%

Industri og råstofudvinding 13% 15%

Energiforsyning 6% 6%

Bygge og anlæg 1% 1%

Handel 15% 16%

Transport, hoteller og restauranter 3% 3%

Information og kommunikation 18% 17%

Finansiering og forsikring 6% 4%

Fast ejendom 3% 3%

Øvrige erhverv* 18% 16%

I alt 100% 100%

*Andre serviceydelser, sociale institutioner, kultur og fritid, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service m.v.

Note 7. Ikke-balanceførte poster

30.06.2020 31.12.2019

Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, Vækstgarantier 457 581

Kautionsforpligtelser, efter hensættelse til tab 238 303

Øvrige eventualforpligtelser 126 133

I alt, eventualforpligtelser 821 1.017

Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser

Indskud af kapital i fonde 4.016 4.148

- heraf Dansk Vækstkapital I og II samt Dansk Landbrugskapital 2.219 2.421

Egenkapital til porteføljevirksomheder og konvertible gældsbreve 66 40

Lån 219 197

I alt, andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 4.301 4.385

I alt 5.122 5.402
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Note 8. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsperiodens udløb og frem til halvårsrapportens underskrivelse, som anses

for væsentligt at kunne ændre Vækstfondens finansielle stilling pr. 30. juni 2020.

Note 9. Anvendt regnskabspraksis samt ledelsens væsentligste regnskabsmæssige skøn

og vurderinger

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2019.

Overordnet er anvendt samme regnskabsmæssige skøn og vurderinger som beskrevet i årsrapporten for 2019. Dog har

COVID-19 betydet, at den finansielle sektor oplever større hensættelser på virksomheder end tidligere. Vækstfonden har

på den baggrund foretaget en ledelsesmæssig hensættelse på lån på 350 mio. kr.

Halvårsrapporten er ikke revideret.
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