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FAQ: COVID-19 garanti til SMV’er
(Senest opdateret den 11. oktober 2021)

FAQ’en vedrører bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 316 af 26. februar 2021 om garantiordning i Vækstfonden for små og mellemstore virksomheder (som ændret ved
bekendtgørelse nr. 345 af 4. marts 2021, bekendtgørelse nr. 731 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1345 af 18. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1907 af 4. oktober
2021).

A. Generelle spørgsmål
Spørgsmål

Svar

1a)
Hvilke finansieringsinstitutter kan

Pengeinstitutter, leasingselskaber, forsikringsselska-

Vækstfonden stille en COVID-19

ber, factoringselskaber m.v., herunder også udenland-

garanti overfor?

ske pengeinstitutter, som er reguleret på det europæiske marked og/eller EØS.

I tilfælde af, at en COVID-19 garanti stilles over for
leasingselskaber, skal virksomheden leve op til samme
adgangskriterier om realiseret omsætningstab m.v.,
som havde COVID-19 garantien skulle stilles overfor et
pengeinstitut.
Vær opmærksom på, at:
•

En COVID-19 garanti dækker 90% af det tab,
som leasingselskabet lider, når de har realiseret
aktivet og nedskrevet på restværdien på leasingkontrakten.

•

Provenuet ved leasingaftalen kan ikke anvendes
til nedbringelse af samme finansielle koncerns
øvrige engagement.

Der kan kun for det samme CVR-nummer søges én
COVID-19 garanti for samme periode, dvs. at man
ikke først for perioden 1. marts 2020 - 31. december
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2021 kan søge via et leasingselskab og derefter for
samme periode via et pengeinstitut.

2a)
Kan der stilles COVID-19 ga-

Virksomheden har valgfrihed mellem, om den vil søge

ranti på baggrund af omsæt-

på enkeltvirksomheds- eller koncernniveau, og dermed

ningstab målt på koncernni-

også om virksomheden vil beregne dens omsætning

veau?

og kontrollere dennes overholdelse af øvrige beløbslofter m.v. på koncernniveau eller på virksomhedsniveau.
I tilfælde af at beregningerne sker på koncernniveau,
er det det øverste driftsselskab i koncernen som skal
optage lånet dækket af COVID-19 garanti.

3a)
Hvis finansieringsinstituttet ikke

Ja, men ikke for den samme omsætningstabsperiode.

har helkundeforholdet, kan der
så etableres et lån i flere banker
med COVID-19 garanti?
4a)
Er der særlige adgangskrav for at

Ja. Det er er et krav, at virksomheden på ansøgnings-

få en COVID-19 garanti?

tidspunktet kan dokumentere et realiseret omsætningstab på minimum 30 pct. for en periode på minimum
14 dage inden for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021. Ved opgørelse af det realiserede omsætningstab skal der ikke fraregnes modtaget eller forventet kompensation fra andre statslige støtteordninger,
forsikringer eller lignende.
Den beregning, som ligger til grund for det realiserede omsætningstab skal ikke indleveres ved ansøgning om en COVID-19 garanti, men skal ved påkrav
fra Vækstfonden kunne dokumenteres.

5a)
Hvordan opgøres omsætningsta-

Udgangspunktet

bet (herunder for virksomheder,
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som har budgetteret med en be-

Hvor omsætningen i den relevante sammenligningsperi-

tydelig vækst og virksomheder

ode i 2019 er retvisende for den omsætning, som virk-

stiftet efter 1. marts 2020)?

somheden forventeligt ville have haft efter 1. marts
2020, anvendes den realiserede omsætning i 2019 ved
udregning af virksomhedens realiserede og/eller forventede omsætningstab.

Hvor udgangspunktet ikke er retvisende (f.eks.
vækstvirksomheder og virksomheder uden omsætningstal for 2019):
Hvor omsætningen i den relevante sammenligningsperiode i 2019 ikke er retvisende for den omsætning, som
virksomheden forventeligt ville have haft efter 1. marts
2020, f.eks. fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst, opgør finansieringsinstituttet skønsmæssigt
virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.
En virksomhed anses for at være i betydelig vækst, hvis
virksomheden i dets oprindelige budget for 2020 havde
budgetteret med en vækst i omsætningen på 20 pct. eller mere i forhold til 2019.
Det præciseres, at der i disse tilfælde altid skal anvendes budgetteret omsætning for 2020 til opgørelse af
omsætningstabet. Det gør sig også gældende ved opgørelsen af omsætningstab for perioder i 2021.
Eksempel ”betydelig vækst”:
En virksomhed havde oprindeligt budgettet med en omsætning i 2020 på DKK 50 mio. Den realiserede omsætning i 2019 var DKK 40 mio., dvs. virksomheden budgetterede med en omsætningsstigning på 25% i 2020.
Virksomheden budgetterede derfor med en ”betydelig”
vækst. I perioden 1. marts 2020 til 30. maj 2020 havde
virksomheden oprindeligt budgetteret med en omsætning på DKK 10 mio., men realiserede kun DKK 5 mio.
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Omsætningstabet var derfor mere end 30% af den budgetterede omsætning.
Eksempel ”beregning af omsætningstab på baggrund af
budget for 2020”:
En Virksomhed er stiftet 01.11.2019 og har således ikke
omsætningstal for 2019, hvorfor budgetteret omsætning for 2020 anvendes til beregning af omsætningstabet. Virksomheden realiserede i perioden 01.03.2020 til
31.12.2020 (”2020 Perioden”) en omsætning svarerende til den for samme periode budgetterede omsætning - i henhold til budgettet for 2020. Virksomheden
kan derfor ikke opnå en garanti for denne periode, da
der ikke er et omsætningstab. For perioden 01.01.2021
til 01.03.2021 (”2021 Perioden”) realiserer virksomheden en omsætning svarende til -50% målt imod den for
samme periode budgetterede omsætning – i henhold til
budgettet for 2021. Virksomheden kan ikke anvende
dette omsætningstabet på -50% til opnåelse af en COVID19-garanti, da det er baseret på budgetteret omsætning for 2021. Virksomheden skal i stedet måle omsætningen for 2021 Perioden mod samme periode i
budgettet for 2020. Hvis der ved denne måling konstateres et tilstrækkeligt stort omsætningstab, kan Virksomheden opnå en COVID19-Garanti for 2021 Perioden.
Det bemærkes, at samme metode skal anvendes i tilfælde af at virksomheden er en virksomhed i betydelig
vækst.
For virksomheder stiftet efter 1. marts 2020:
Da udgangspunktet ikke kan anvendes, opgør finansieringsinstituttet også her skønsmæssigt virksomhedens
omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning. Modsat ovenstående kan der dog
anvendes budgetteret omsætning for 2021 for den periode, hvor der ikke foreligger budgetteret omsætning for
2020.
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Eksempel ”Beregning af omsætningstab via både 2020
og 2021 budget”.
En virksomhed er stiftet 30.09.2020. Virksomheden realiserede i perioden fra 30.09.20 til 31.12.2020 (”2020
Perioden”) en omsætning svarende til 2020 budget.
Virksomheden realiserede i perioden 01.01.2021 til
01.03.2021 (”2021 Perioden”) en omsætning svarende
til -50% målt mod den for samme periode budgetteret
omsætning – i henhold til 2021 budget. Virksomheden
kan anvende omsætningstabet på -50% for 2021 Perioden til opnåelse af en COVID19-garanti - selvom det er
baseret på 2021 budget – da der ikke et er et 2020 buget for omsætningen i perioden 01.01 til 01.03.

6a)
Kan ordningen kombineres med

Ved beregning af det maksimale lånebeløb, som skal ud-

andre covid-19 baserede støtte-

regnes i forbindelse med ansøgning om COVID-19 ga-

ordninger fra staten?

ranti, skal finansieringsinstituttet og virksomheden fraregne modtaget og/eller forventet kompensation for
dækning modtaget fra andre statslige støtteordninger,
forsikringer eller lignende.
Oplysninger om, hvad sådanne ordninger kunne
dække over, fremgår blandt andet af Virksomhedsguiden.dk: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
Der kan bl.a. ikke ydes garanti til virksomheder, der har
opnået garanti for lån, driftskreditter eller garantier i
henhold til EKF’s garantiordning for udlån til små og
mellemstore virksomheder. Dette gælder uanset, om
der ansøges om en garanti fra Vækstfonden for en anden periode, end den periode, som virksomheden har
opnået en garanti for fra EKF.

7a)
Må et låneprovenu blive indsat på

Ja. Der må dog ikke samtidigt ske en nedskrivning af

virksomhedens nuværende kasse-

kassekredittens maksimum.

kredit?
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8a)
Er der et beløbsloft i kr. på en

Nej, det er der ikke. Loftet på en COVID-19 garantis

COVID-19 garantis størrelse?

størrelse opgøres som beskrevet i vilkårene for COVID19 garanti og svaret på spørgsmål 1b nedenfor.

9a)
Skal der altid oprettes helt nye

Ja, der må ikke laves forhøjelser af eksisterende lån,

kreditter, lån og/eller garantier?

kreditter eller garantier.

10a)
Hvis en virksomhed ikke var

Ja, forudsat at virksomheden er kreditværdig, se svaret

kriseramt i henhold til definitio-

på spørgsmål 2b nedenfor.

nen i Kommissionens forordning
nr. 651/2014 pr. 31.12.2019,
men efterfølgende bliver kriseramt, kan der så stilles en COVID-19 garanti for virksomheden?

11a)
Må provenu fra et lån, driftskredit

Ja. Det er dog en betingelse, at den midlertidige forhø-

eller garanti dækket af en COVID-

jelse er bevilget efter den 1. marts 2020, da det kun er

19 garanti anvendes til nedbrin-

udgifter efter denne dato, som ville kunne have været

gelse af en midlertidig kreditfor-

dækket af et lån dækket af COVID-19 garanti.

højelse, som er bevilliget før opnåelse af lånet, driftskreditten el-

Der gøres dog for god ordens skyld opmærksom på, at

ler garantien dækket af en CO-

det ikke er muligt at opnå en COVID-19 garanti for lån

VID-19 garanti?

til en virksomhed, som er taget under konkurs, rekonstruktion eller anden insolvensbehandling – heller ikke
til nedbringelser af midlertidige kreditforhøjelser bevilliget efter 1. marts 2020.

12a)
Hvad skal der ske med ordi-

Afdrag foretaget før etablering af en COVID-19 garanti

nære afdrag betalt siden

skal ikke tilbageføres.

01.03.2020 og til ansøgningstidspunktet?

Se også svaret på spørgsmål 1c).
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13a)
Må finansieringsinstituttet dis-

Finansieringsinstituttet fastsætter selv priserne på lå-

kretionært fastsætte renten på

net dækket af COVID-19 garanti, men vi har en forvent-

lån dækket af en COVID-19 ga-

ning om, at værdien af COVID-19 garantien afspejler

ranti?

sig i prisen.

14a)
Kan der stilles COVID-19 garanti

Den ansøgende virksomhed skal være registreret i Det

for lån til danskejede dattersel-

Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting

skaber i udlandet?

Føroya og være omfattet af EU’s definition på små og
mellemstore virksomheder, jf. Kom- missionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF).
Låntager må dog ikke være et pengeinstitut, et realkreditinstitut, en værdipapirhandler, et fondsmæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab omfattet af
reglerne i lov om finansiel virksomhed §§ 7-10.

15a)
Kan en låntager, som er OIK/OIV

En virksomhed er ikke afskåret for at være omfattet af

markeret pr. 31.12.2019, få et

garantiordningen, såfremt virksomheden pr.

lån dækket af COVID- 19 ga-

31.12.2019 eller på ansøgningstidspunktet har objek-

ranti?

tiv indikation for kreditforringelse.
Virksomheden skal dog vurderes kreditværdig af finansieringsinstituttet på ansøgningstidspunktet og må ikke
være kriseramt efter EU’s definition for ”ikke-SMV’er”
pr. 31.12.2019, medmindre virksomheden på tidspunktet for COVID-19 garantiens ikrafttræden er ophørt med
at være kriseramt.

16a)
Hvordan vurderes det om en virk-

For at få adgang til en COVID-19 garanti er det et krav,

somhed er ”kriseramt”?

at virksomheden ikke var kriseramt pr. 31.12.2019, eller at virksomheden (hvis den var kriseramt pr.
31.12.2019) på tidspunktet for COVID-19 garantiens
ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt.
Såfremt virksomheden var kriseramt pr. 31.12.2019,
men på tidspunktet for garantiens ikrafttræden er op-
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hørt med at være kriseramt, skal virksomheden indhente en revisorerklæring om, at virksomhedens egenkapital er reetableret. Format for revisorerklæring til
brug herfor kan findes på Vækstfondens hjemmeside.
Endvidere skal virksomheden erklære, at virksomheden
ikke er blevet kriseramt i perioden fra tidspunktet for
revisorerklæringen og frem til tidspunktet for COVID-19
garantiens ikrafttræden. Erklæring til brug herfor kan
findes på Vækstfondens hjemmeside.
En SMV vil navnlig blive anset for ”kriseramt” i henhold
til definitionen i Kommissionens forordning nr.
651/2014 i følgende tilfælde:
• SMV’en er et selskab med begrænset ansvar (bortset fra en SMV, der har bestået i mindre end 3 år)
og over halvdelen af selskabets tegnede kapital er
forsvundet som følge af akkumulerede tab (”Kapitaltabsreglen For Kapitalselskaber”)
eller
• SMV’en er et selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld
(typisk et interessentskab eller et kommanditselskab), og over halvdelen af selskabets kapital som
opført i selskabets regnskaber er forsvundet som
følge af akkumulerede tab (”Kapitaltabsreglen For
Personligt Ejede Virksomheder”)
eller
• Når SMV’en er under konkursbehandling eller efter
de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer.

Kapitaltabsreglen for kapitalselskaber Som beregningsgrundlag anvendes – hvis den foreligger – årsrapport (i
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endelig version eller i form af et revideret udkast). Alternativt anvendes seneste periodeopgørelse for 2019.
Bemærk her særligt, at selskaber, der har bestået i
mindre end 3 år, ikke anses som kriseramt i relation til
Kapitaltabsreglen For Kapitalselskaber uanset om halvdelen af selskabets tegnede kapital er forsvundet.
Det bemærkes, at ansvarlige lån ikke kan medregnes
som en del af virksomhedens egenkapital.

Kapitaltabsreglen for personligt ejede virksomheder
Hvordan håndteres kapitaltabsreglen i forhold til
personligt ejede virksomheder / enkeltmandsvirksomheder, der ikke drives i selskabsform?
EU’s definition af kriseramt virksomhed opstiller ikke
nogen kapitaltabsregel i forhold til virksomheder, der
ikke driver virksomhed som selskaber (selskaber med
begrænset hæftelse eller selskaber, hvor mindst nogle
af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets
gæld). Vækstfonden vurderer derfor ikke, at der kan
opstilles en kapitaltabsregel for personligt ejede virksomheder/enkeltmandsvirksomheder, der ikke drives i
selskabsform.
Se bilag 1 sidst i dokumentet for en illustration.
17a)
Hvad er dokumentationskravet

Virksomheden (evt. sammen med revisor) og finansie-

for opgørelsen af det realiserede

ringsinstituttet skal i fællesskab sikre, at dokumenta-

omsætningstab på minimum 30

tion hviler på en relevant sammenligningsgrundlag for

pct. over en 14 dages periode,

samme periode for 2019 - f.eks. i form af en opdateret

som er et adgangskrav for at

bogføringsbalance.

opnå COVID-19 garanti?

18a)
Der kan stilles en COVID-19 garanti for nye lån og kreditter til og garantier for samme virksomhed flere
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Kan der stilles COVID-19 garanti

gange. Der kan dog ikke stilles COVID-19 garanti for

for lån, driftskreditter og garan-

lån, kreditter eller garantier til dækning af omsætning-

tier mere end én gang?

stab for hele eller dele af samme periode mere end én
gang.
Der kan anvendes samme periode for det i spørgsmål
4a) beskrevne særlige adgangskrav om realiseret omsætningstab på minimum 30 pct. over en periode på 14
dage ved alle ansøgninger.
Det gøres opmærksom på, at det akkumulerede beløb,
der er søgt COVID-19 garanti for – via én eller flere ansøgninger - i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31.
december 2021 ikke må overstige de nedenfor under
spørgsmål 1b) beskrevne beløbsgrænser.

19a)
Kan en virksomhed få lån, drifts-

Der kan ikke ydes en COVID-19 garanti til virksomhe-

kreditter eller garantier dækket af

der, der har opnået garanti for lån, driftskreditter eller

en COVID-19 garanti fra Vækst-

garantier i henhold til bekendtgørelse om garantiord-

fonden, hvis virksomheden har

ning i EKF for udlån til små og mellemstore virksomhe-

fået lån, driftskreditter eller ga-

der.

rantier dækket af en tilsvarende
garanti fra EKF?

Har virksomheden modtaget andre garantier m.v. fra
EKF, er dette ikke en hindring for at opnå en COVID19 garanti hos Vækstfonden.

20a)
Kan en COVID-19 garanti sidestil-

En COVID-19 garanti er en tabsgaranti, men Vækstfon-

les med en tabskaution?

den udbetaler a conto, hvis betingelserne er opfyldt.

21a)
Kan Vækstfonden stille COVID-19

Ja, Vækstfonden kan stille COVID-19 garanti til fordel

garanti til fordel for virksomhe-

for virksomheder med dansk CVR-nr., og som er ejet af

der, der er registreret i Danmark,

udenlandske ejere. Det er dog væsentligt, at ejerska-

men som er ejet af udenlandske

bet/strukturen ikke er skatteaggressivt. Vækstfonden

ejere?

kan stille krav om, at virksomheden får udarbejdet en
Tax Report vedrørende skatteaggressivitet m.v.
Finansieringsinstituttet skal tillige indhente bekræftelse
fra virksomheden på, at virksomheden overholder
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Vækstfondens skattepolitik (https://vf.dk/samfundsansvar/skattepolitik/).

22a)
Kan en allerede udstedt COVID-

Forhøjelsen af Vækstfondens dækningen fra 70 eller 80

19 garanti med en dækning på 70

pct. til 90 pct. gælder ikke for allerede udstedte COVD-

eller 80 pct. forhøjes til en dæk-

19 garantier med en dækning på 70 eller 80 pct. Forhø-

ning på 90 pct.?

jelsen af dækningsprocenten gælder alene for garantier,
som udstedes fra og med den 7. december 2020.
Endvidere kan en allerede udstedt COVID-19 garanti
med en dækning på 70 eller 80 pct. ikke forhøjes til en
dækning på 90 pct., idet der alene kan stilles garantier
for nye lån, driftskreditter eller garantier.
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B. Ansøgning
Spørgsmål

Svar

1b)
Er der et loft på størrelsen af en

Der kan maksimalt stilles én garanti for et beløb sva-

COVID-19 garanti?

rende til virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i perioden fra 1. marts 2020 til 31. december 2021.
Det maksimale beløb med en COVID-19 garanti sænkes dog til den højeste af følgende tre beløbsgrænser,
såfremt den er lavere end omsætningstabet:
•

det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inkl.
socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for 2019 eller for det
seneste tilgængelige år, eller, for virksomheder oprettet fra og med 1. januar 2019, den forventede
årlige lønsum i de første to driftsår, eller

•

25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i
2019, eller

•

(med behørig begrundelse og på grundlag af selvcertificering fra virksomheden af dennes likviditetsbehov til driftskapital og investeringsomkostninger)
likviditetsbehovet i de kommende 18 måneder, regnet fra ydelsestidspunktet.

Der gøres opmærksom på, at det ikke er et krav at alle
tre ”bullets” beregnes. Det medfører, at det f.eks. ikke
er et krav, at der sker en beregning af virksomhedens
likviditetsbehov, såfremt det allerede af en beregning
af 25 pct. af virksomhedens omsætning i 2019 kan
konkluderes, at dette beløb svarer til eller overstiger
omsætningstabet.
Vækstfondens administration af ordningen set i forhold
til ovenstående sker på baggrund af Kommissionens
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Temporary Framework (2020/C 91 I/01) med senere
ændringer.
Personligt ejede virksomheder
Hvordan beregnes lønudgifter for personligt ejede
virksomheder?
For enkeltmandsvirksomheder under virksomhedsskatteordningen beregner virksomheden ejerens ”løn”
som virksomhedens overskud fraregnet den kapital, der
måtte være blevet opsparet i virksomheden i 2019. Beløbet vil således altid være maksimeret til overskuddet i
2019.
For enkeltmandsvirksomheder uden virksomhedsskatteordning ses der alene på virksomhedens overskud i
2019, idet dette sidestilles med løn til virksomhedsejeren.
2b)
Hvordan vurderes det, om lånta-

Ved en kreditværdig virksomhed forstås en virksomhed,

ger er kreditværdig? Er det alle

som finansieringsinstituttet er villige til at yde den på-

låntagere, som ikke er OIK/OIV-

gældende lån med den tilknyttede garanti eller udvide

markeret?

et eksisterende låneengagementet med, og som finansieringsinstituttet derfor vurderer at have en langsigtet
eksistensberettigelse. Se endvidere spørgsmål 3b.
Om en kunde er kreditværdig, afgøres således ikke ud
fra en OIK/OIV-betragtning.
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3b)
Kan en låntager, som er

Ja, det eneste krav på ansøgningstidspunktet er, at

OIK/OIV-marke- ret på ansøg-

kunden er kreditværdig som beskrevet i spørgsmål 2b.

ningstidspunktet få en COVID-19
garanti?

Låntager kan dog ikke kan få en COVID-19 garanti, såfremt låntager pr. 31.12.2019 var kriseramt i henhold
til definitionen i Kommissionens forordning nr.
651/2014, medmindre låntager på tidspunktet for COVID-19 garantiens ikrafttræden er ophørt med at være
kriseramt (se hertil spørgsmål 16a).
En virksomhed er således ikke afskåret fra at få en COVID-19 garanti, såfremt virksomheden på ansøgningstidspunktet er OIV/OIK markeret.

4b)
Skal en kreditindstilling vedlæg-

Nej.

ges ansøgningen om COVID-19
garanti?
5b)
Er finansieringsinstituttet ansvar-

Finansieringsinstituttet erklærer i forbindelse med an-

lig for, at beregningen af allerede

søgningen ved accept af vilkårene for COVID-19 garan-

realiseret og/eller fremtidig for-

tien på tro og love:

ventet omsætningstab opgøres
korrekt?

-

”at Långiver har foretaget en grundig gennemgang
af den dokumentation og de oplysninger, som Långiver har fået forelagt af virksomheden for, (i) at
kravet om, at virksomheden ikke var ”kriseramt” pr.
31.12.2019, eller på tidspunktet for Covid-Garantiens ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt,
er opfyldt, (ii) at Adgangskravet er opfyldt, (iii) opgørelsen af omsætningstabet samt (iv) Testberegningen i punkt 1.4.

-

at Långiver ikke har fundet væsentlige fejl eller
undladelser i den af virksomheden forelagte dokumentation for tabsopgørelsen, og at Långiver på
den baggrund vurderer, baseret på Långivers viden
og kendskab på tidspunktet for ansøgningen, at opSide 15 af 22

gørelsen af omsætningstabet giver et retvisende billede.”
Hvis finansieringsinstituttet afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Vækstfonden, kan Vækstfonden
træffe afgørelse om, at COVID-19 garantien bortfalder.
Dette er nærmere reguleret i vilkårene.
Vækstfonden kan af finansieringsinstituttet kræve en
revisorerklæring med høj grad af sikkerhed vedrørende
finansieringsinstituttets endelige tab på lånet, driftskreditten eller garantien og/eller for opfyldelsen af betingelserne for at opnå en COVID-19 garanti.
Vækstfonden vil normalt kræve revisorerklæring vedrørende omsætningstabet, såfremt det fremsendte materiale ikke er fyldestgørende og betryggende. Endvidere
vil Vækstfonden eventuelt kræve revisorerklæringer i
forbindelse med stikprøvekontroller. Der henvises til
Vilkårene for COVID-19 garantien.
6b)
For hvilken periode skal jeg doku-

Virksomheden skal have lidt eller forvente at ville lide

mentere et omsætningstab?

et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af
spredningen af Covid-19 i den periode, som der ansøges på baggrund af. Hele den periode der ansøges på
baggrund af, skal ligge inden for perioden fra den 1.
marts 2020 til og med den 31. december 2021.
Perioden, hvor tabet skal have været lidt eller forventes lidt, skal minimum være på 14 dage.
Den periode, som der ansøges på baggrund af, skal
angives ved ansøgning om en COVID-19 garanti.

Den beregning, som ligger til grund for det beregnede
omsætningstab skal ikke indleveres ved ansøgning om
COVID-19 garanti, men skal ved påkrav fra Vækstfonden kunne dokumenteres.
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7b)
Hvilke oplysninger ved ansøgning

Hvis finansieringsinstituttet afgiver urigtige eller vildle-

om en COVID-19 garanti står fi-

dende oplysninger til Vækstfonden, kan Vækstfonden

nansieringsinstituttet på mål for?

træffe afgørelse om, at COVID-19 garantien bortfalder.

Endvidere kan Vækstfonden træffe afgørelse om at ophæve COVID-19 garantien, såfremt finansieringsinstituttet har videregivet oplysninger til Vækstfonden, og
finansieringsinstituttet vidste eller burde havde vidst, at
oplysningerne var urigtige eller vildledende.

Der sondres således mellem finansieringsinstituttets afgivelse og videregivelse af oplysninger. Vækstfonden vil
foretage en konkret vurdering af, hvornår oplysninger
er afgivet henholdsvis videregivet.

Finansieringsinstituttet vil som udgangspunkt have afgivet oplysninger, hvis der er tale om oplysninger, som finansieringsinstituttet selv afgiver over for Vækstfonden.

Oplysninger, som finansieringsinstituttet har modtaget
fra virksomheden og som videregives i forbindelse med
ansøgning om COVID-19 garanti, vil blive anset for oplysninger, som alene er videregivet af finansieringsinstituttet.

Oplysninger, der alene er videregivet af finansierinstituttet, vil f.eks. være faktuelle oplysninger om virksomheden, som indgår i finansieringsinstituttets kreditvurdering. Derimod vil finansieringsinstituttets vurdering af
disse oplysninger anses for at være afgivet af finansieringsinstituttet, og må således eksempelvis ikke være
vildledende.
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C. Sikkerhed/vilkår
Spørgsmål

Svar

1c)
Kan der ske afdrag på eksiste-

Finansieringsinstituttets ordinære afdrag på eksiste-

rende faciliteter stillet til rådig-

rende udlån skal sættes i bero i en periode på fem må-

hed af finansieringsinstituttet til

neder efter, at COVID-19 garantien er trådt i kraft, såle-

låntager, hvis der ydes et nyt

des at virksomheden får maksimal likviditetseffekt af

lån dækket af COVID-19 ga-

COVID-19 garantien. Dette gælder alene for afdrag,

ranti?

hvorfor der godt må ske servicering af ordinære renter
forfaldne til betaling i perioden.

Ovenstående gælder ikke for ordinære leasingydelser.
Der kan endvidere betales ordinære realkreditydelser,
såfremt det selskab, som realkreditydelserne tilgår, er
en anden juridisk person (dvs. har et andet CVR-nr.)
end långiver.

Det gøres opmærksom på, at realkreditlignende lån
ikke betragtes som realkredit.
Efter udløbet af perioden på fem måneder efter garantiens ikrafttræden gælder der ikke nogen begrænsninger på afdrag på anden gæld.
2c)
Må lån dækket af COVID-19 ga-

Som hovedregel må Lån dækket under en Covid-Garanti

ranti anvendes til refinansiering?

ikke anvendes til refinansiering af anden gæld.
Lån dækket under en Covid-Garanti må dog godt anvendes til refinansiering af Moms- og A-skattelån bevilliget under den danske stats hjælpepakker til dansk erhvervsliv under Covid-19 krisen.
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3c)
Må der stilles sikkerhed for lån,

Som hovedregel nej. Der må hverken til fordel for fi-

kreditter, garantier og/eller lea-

nansieringsinstituttet eller Vækstfonden stilles sikkerhe-

singaftaler dækket af en COVID-

der for lån, kreditter, garantier eller leasingaftaler dæk-

19 garanti?

ket af en COVID-19 garanti udover koncerninterne
krydskautioner. Se hertil vilkår for COVID-19 garanti
pkt. 1.8 (om sikkerheder generelt) og punkt 1.10 (om
anvendelse af provenu fra krydskautioner).
Det bemærkes, at et leasingselskabs ejendomsret til
aktivet under en leasingkontrakt ikke sidestilles med
sikkerhed og derfor er tilladt.

4c)
Vil Vækstfonden kræve indtræ-

Nej.

delsesret i ejerskab af leaset aktiver?
5c)
Skal finansieringsinstituttet æn-

Nej.

dre sine sikkerhedsdokumenter i
forbindelse med ansøgning om

Finansieringsinstituttet skal blot sikre, at der ikke vil ske

COVID-19 garanti, f.eks. hvis fi-

afdækning af lånet, kreditten eller garantien dækket af

nansieringsinstituttet har

COVID-19 garantien med provenu fra realisation af sik-

alskyldserklæringer?

kerheder (udover krydskautioner som beskrevet i 2c).
Virksomheden skal i stedet for anvende sådant provenu
til afdækning af et evt. eksisterende engagement med
virksomheden.

Efter afdækning via evt. krydskautioner kan resterende
tilgodehavender for lånet, kreditten eller garantien med
COVID-19 garanti kun anmeldes som et simpelt krav på
linje med andre kreditorer i virksomhedens konkursbo,
hvorefter evt. modtaget dividende kan anvendes til afdækning af lånet, kreditten eller garantien med COVID19 garanti.
6c)
Hæfter personligt ejede virksom-

Ja, men som for kapitalselskaber må der ikke stilles

heder for lånet, kreditten eller

sikkerhed for lånet, kreditten eller garantien dækket af

garantien?

en COVID-19 garanti.
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7c)
Må finansieringsinstituttet etablere Ja.
nye sikkerheder for eksisterende
engagementer samtidig med
og/eller efter det tidspunkt, hvor
der etableres et nyt lån, kredit,
garanti og/eller leasingaftale med
COVID-19 garanti?
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D. Efter udstedelse af en COVID-19 garanti
Spørgsmål

Svar

1d)
Er det muligt at komme ud af CO-

Ja – indfrielse af lånet, kreditten eller garantien, og

VID-19 garanti igen før udløb?

dermed ophævelse af COVID-19 garantien, kan ske
omkostningsfrit (således at forstå, at fremtidige årlige
præmier falder bort). Den årlige præmie, som er betalt forud for det år, hvori COVID-19 garantien opsiges, bliver dog ikke tilbagebetalt hverken helt eller
forholdsmæssigt.

Der er endvidere mulighed for nedskrivning af garantibeløbet delvis. Det er dog en betingelse, at 1) den
ekstraordinære nedskrivning det sker i forbindelse
med en af de årlig ordinære nedskrivninger, som følger af policen for COVID-19 garantien og 2) den ekstraordinære nedskrivning beløbsmæssigt svarer til minimum 25 % af garantibeløbet (efter reduktion af den
årlige ordinære nedskrivning som den ekstraordinære
nedskrivning sker i sammenhæng med). I forbindelse
med ekstraordinær nedskrivning fremsendes ny police
og der betales et gebyr.
2d)
Skal Vækstfonden have løbende

Nej. Vækstfonden skal ikke orienteres løbende. Vækst-

rapportering fra låntager?

fonden har dog ret til, i de tilfælde der følger af vilkårene for en COVID-19 garanti, at bede långiver om dokumentation for visse beregninger.

3d)
Kan finansieringsinstituttet på et

Ja, så længe det ikke er i strid med de regler, der i øv-

senere tidspunkt ændre på dets

rigt gælder for garantien. Der kan således ikke afdra-

vilkår for de eksisterende facilite-

ges på eksisterende faciliteter i en periode på fem må-

ter ydet før lånet dækket af CO-

neder efter COVID-19 garantiens ikrafttræden, jf.

VID-19 garanti (rente, afdrag, sik-

spørgsmål 1c).

kerheder, m.v.)?

Side 21 af 22

4d)
Kan en COVID-19 garanti forlæn-

Der er mulighed for at forlænge løbetiden på en CO-

ges, hvis den oprindelige løbetid er

VID-19 garanti efter at COVID-19 garantien er stillet -

aftalt til 4 år, og der på et senere

dog maksimalt op til samlet 6 år, som er ordningens

tidspunkt er behov for en længere

maksimale løbetid. Der skal ske særskilt ansøgning

løbetid?

herom til Vækstfonden.

5d)
Påvirker henstand med ydelser på

Nej.

lånet dækket af en COVID-19 garanti, nedskrivningen af COVID19 garantien?
6d)
Skal lånet dækket af en COVID-19

Nej.

garanti nedskrives i takt med nedskrivningen af COVID-19 garantien?
7d)
Vil der ske regulering af garantibe-

Nej.

løbet, hvis omsætningstabet i den
periode, der er søgt om en COVID19 garanti på baggrund af, viser
sig at være lavere end forventet på
ansøgningstidspunktet?
8d)
Hvad er konsekvensen, hvis det ef-

Nej. COVID-19 garantien vil ikke bortfalde, selv om

ter den periode, der er søgt om en

det efter den periode, der er søgt om en COVID-19

COVID-19 garanti for, viser sig, at

garanti for, viser sig, at omsætningstabet var under

omsætningstabet var under 30 pct.

30 pct. Det afgørende er, at låntager på ansøgnings-

- Vil COVID-19 garantien bortfalde?

tidspunktet allerede har lidt et realiseret omsætningstab på mindst 30 pct. i en 14 dages periode inden for
perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021
Endvidere skal låntager på ansøgningstidspunktet
kunne dokumentere over for långiver, at der forventes
at blive lidt et omsætningstab på minimum 30 pct. i
den periode, der søges COVID-19 garanti for.
Långiver bekræfter ved ansøgning om en COVID-19
garanti – via accept af vilkår for COVID-19 garanti –
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på tro og love, at långiver har foretaget en grundig
gennemgang af den dokumentation og de oplysninger,
som långiver har fået forelagt af virksomheden vedrørende bl.a. opgørelsen af omsætningstabet, se eventuelt svaret på spørgsmål 5b).
9d)
Hvad gør finansieringsinstituttet

Finansieringsinstituttet skal opbevare dokumentatio-

med den dokumentation, som fi-

nen for, at virksomheden ikke var kriseramt pr.

nansieringsinstituttet skal opbe-

31.12.2019, eller på tidspunktet for garantiens ikraft-

vare i 10 år, hvis de systemisk kun

træden er ophørt med at være kriseramt samt doku-

er gearet til at opbevare i 6 år?

mentationen for, at beløbslofterne beskrevet i 1b) er
overholdt, i 10 år fra COVID-19 garantiens ikrafttræden.
Vækstfonden anbefaler, at finansieringsinstituttet - i
tilfælde af at finansieringsinstituttet praktiserer systemisk sletning af dokumentation efter 6 år - sikrer opbevaring af dokumentationen hos en ekstern tredjemand i hele eller den resterende periode, f.eks. CrediWire.
Opbevaringskravet på 10 år er finansieringsinstituttets
ansvar.

10d)
En koncern består af et modersel-

Finansieringsinstituttet, som har modtaget en COVID-

skab og to datterselskaber.

19 garanti, må ikke modtage afdrag på bankgæld i
koncernen i en periode på fem måneder efter garanti-

Datterselskab 1 har fået et lån med
en COVID-19 garanti.

Må der via mellemregning overføres likvider fra datterselskab 1 til
henholdsvis moderselskabet og
datterselskab 2 til betaling af ordi-

ens ikrafttræden.
Koncerninterne mellemregninger må gerne nedbringes, såfremt det sker i forbindelse med almindelig samhandel, betaling af husleje samt andel af
faste omkostninger i f.eks. et administrationsselskab.

nære afdrag på det långivende
pengeinstituts mellemværende
med disse?
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Må der betales driftsudgifter fra
datterselskab 1 til datterselskab 2?
11d)
Vil det være i overensstemmelse

Ja – der må gerne afdrages på eksisterende gæld med

med garantiordningen, såfremt der

midler hidrørende fra ejerne.

i forbindelse med/eller efterfølgende sker en afvikling af et eksisterende engagement hos finansieringsinstituttet med midler hidrørende fra ejerne i en situation hvor
finansieringsinstituttet har et engagement med både et holdingselskab og det koncernforbundne
driftsselskab som får et lån med en
COVID-19 garanti.

12d)
Må

der

ske

udbyttebetaling

til

ejerne fra en virksomhed som har

Ja. Der må dog ikke udbetales udbytte til brug for afdrag i strid med spørgsmål 1c).

modtaget et lån med en COVID-19
garanti?

Vækstfonden gør dog opmærksom på, at intentionen
med garantiordningen er, at det statsgaranterede lån,
der stilles rådighed, skal styrke virksomhedens likviditet.

13d)
Hvad skal finansieringsinstituttet

I tilfælde af at finansieringsinstituttet ønsker udbeta-

gøre når en Coviod-19 garanti øn-

ling under en Covid-19 garanti, sender finansieringsin-

skes udbetalt?

stituttet en e-mail til vaekst@kaution.dk med oplysning om låntagers navn og Covid-19 garantiens policenummer.
Vækstfonden anmoder herefter finansieringsinstituttet
om den i pkt. 1.10 i vilkår for Covid-19 garanti anførte
dokumentation, herunder bl.a. dokumentation for at
vilkår for Covid-19 garanti er opfyldt generelt. Vækstfondens anmodning sendes via e-mail og indeholder
en liste over den specifikke dokumentation, som finansieringsinstituttet skal indlevere.
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Finansieringsinstituttet fremsender herefter den anmodede dokumentation, hvorefter Vækstfonden træffer
beslutning om udbetaling.
14d)
Kan en Covid-19 garanti overdra-

En overdragelse af en COVID-19 Garanti til et nyt fi-

ges til et andet finansieringsinsti-

nansieringsinstitut forudsætter Vækstfondens forudgå-

tut?

ende skriftlige accept.
Det er en betingelse for Vækstfondens accept, at
Vækstfonden før overdragelsen verificerer, at COVID19 Garantien er etableret korrekt og at de dokumenter, beregninger m.v. som skal udarbejdes/dokumenteres i henhold til Vilkår for Covid-19 Garanti ikke giver anledning til bemærkninger.
I forlængelse af henvendelse til Vækstfonden vedr.
anmodning om overdragelse, sender Vækstfonden en
liste til afgivende finansieringsinstitut over det materiale, som bedes indleves til brug for verifikationen.
Vækstfonden skal ikke i forbindelse med overdragelse
modtage en ny ansøgning.
Vækstfonden opkræver ved overdragelse et ændringsgebyr på DKK 5.000.
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Bilag 1
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