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FAQ:
COVID-19 garanti til store virksomheder
(Senest opdateret pr. 11. oktober 2021)
FAQ’en vedrører bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 317 af 26. februar 2021 om garantiordning i Vækstfonden for udlån til store virksomheder (som ændret ved bekendtgørelse nr. 346
af 4 marts 2021, bekendtgørelse nr. 732 af 23. april 2021, bekendtgørelse nr. 1346 af 18.
juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1906 af 4. oktober 2021).

A. Generelle spørgsmål
Spørgsmål

Svar

A1)
Hvilke finansieringsinstitutter kan
Vækstfonden stille garantier
overfor?

Ansøgere omfattet af bekendtgørelsen § 1, stk. 1, kan
være:
Pengeinstitutter, leasingselskaber, forsikringsselskaber,
factoringselskaber m.v., herunder også udenlandske
pengeinstitutter, som er reguleret på det europæiske
marked og/eller EØS. Det er ikke en forudsætning, at
de har dansk repræsentation. Ordningen omfatter også
pensionskasser, herunder også udenlandske reguleret
af det europæiske marked og EØS – dog i konsortier
med regulerede pengeinstitutter som ”lead”.
I tilfælde af, at garantien stilles overfor leasingselskaber, skal virksomheden leve op til samme adgangskriterier om realiseret omsætningstab m.v., som overfor et
pengeinstitut. Vær opmærksom på, at:
1. Garantien dækker 80% af det tab, som leasingselskabet lider, når de har realiseret aktivet og nedskrevet på restværdien på leasingkontrakten.
2. Provenuet ved leasingaftalen kan ikke anvendes til
nedbringelse af samme finansielle koncerns øvrige
engagement.
3. Der kan kun for det samme CVR-nummer søges én
garanti for samme periode, dvs. at man ikke først
for perioden 1. marts 2020 - 31. december 2021
kan søge via et leasingselskab og derefter for
samme periode via et pengeinstitut.
Såfremt leasingrammen skal stilles samtidig med udvidelse af en kreditramme i finansieringsinstituttet med
COVID-19 garanti, skal der være samtidighed i ansøgningen.
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A2)
Er der et loft på garantistørrelsen?

Der kan maksimalt stilles garanti for et beløb svarende
til virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i perioden fra 1. marts 2020 til 31. december
2021, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende og fraregnet forventet kompensation for tab
modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.
Det maksimale beløb med en COVID-19 garanti sænkes dog til den højeste af følgende to beløbsgrænser,
såfremt den er lavere end omsætningstabet:
1. to gange virksomhedens årlige lønsum (inkl. socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der
arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af
underkontrahenter) for 2019 eller for det senest tilgængelige år.
2. 25% af virksomhedens totale omsætning i 2019.
Vækstfondens administration af ordningen set i forhold
til ovenstående sker på baggrund af Kommissionens
Temporary Framework (2020/C 91 I/01) med senere
ændringer.
Se også svaret på spørgsmål B11.

A3)
Hvordan defineres kreditværdige
kunder? Er det alle kunder, hvor
der ikke er OIK-markering?

Ved en kreditværdig virksomhed forstås en virksomhed,
som det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v.,
er villig til at yde det pågældende lån m.v. med den tilknyttede garanti.
Se også svarene på spørgsmål A4 og B3.

A4)
Kan en kunde, som er OIK-markeret på ansøgningstidspunktet få
en statsgaranti?

En virksomhed er ikke afskåret fra at være omfattet af
garantiordningen, selv om virksomheden på ansøgningstidspunktet har objektiv indikation for kreditforringelse.
Virksomheden skal dog vurderes kreditværdig af finansieringsinstituttet på ansøgningstidspunktet (se svaret
på spørgsmål A3) 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. Dette
betyder navnlig, at virksomheden
1. ikke har tabt mere end 50% af den tegnede egenkapital som følge af akkumulerede tab (”kapitaltabsreglen”)
2. ikke er under konkursbehandling eller insolvent
(egnet til at blive taget under konkursbehandling)
3. ikke har en gældsandel (”nøgletalstesten”), dvs. et
forhold mellem bogført (rentebærende) gæld og
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egenkapital, på over 7,5 og en EBITDA-rentedækningsrate på under 1,0 i to på hinanden følgende
år.
I forhold til ”kapitaltabsreglen” skal der kun ses på situationen pr. 31.12.2019. Hvis der foreligger en årsrapport (i endelig version eller i form af et revideret udkast), vil denne skulle fremlægges. Alternativt vil seneste periodeopgørelse for 2019 skulle fremlægges. Særlige beregningsregler gælder for K/S og I/S.
I forhold til ”nøgletalstesten” er det den rentebærende
gæld, der skal tælles med ifm. beregningen af både, om
gældsandelen er over eller under 7,5, og om EBITDArentedækningsraten er på over eller under 1,0.
Se i øvrigt Forordning 651/2014, artikel 2, nr. 18, for en
udtømmende definition af ”kriseramt virksomhed”. Se
endvidere svaret på spørgsmål A16 vedrørende kriseramt virksomhed.
Finansieringsinstituttet skal opbevare den bagvedliggende dokumentation for, at ovenstående forhold er opfyldt, i 10 år fra tidspunktet for garantiens ikrafttrædelse (se evt. svaret på spørgsmål B11).
Virksomheder, som er OIK-markeret på ansøgningstidspunktet, vil have en særskilt kreditprocedure i
Vækstfonden, dog stadig inden for en forventelig
sagsbehandlingstid på 48 timer.
A5)
Kan ordningen kombineres med
COVID-19 tiltag fra Staten?

Eventuel eller forventet kompensation for dækning for
tab modtaget fra COVID-19-relaterede støtteordninger,
forsikringer eller lignende skal fraregnes ved opgørelsen
af det beløb, der maksimalt kan opnås COVID-19 garanti for (se også svaret på spørgsmål A2 ovenfor).
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 store 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.
Dokumentation for virksomhedens omsætningstab og
lånebehov skal vedlægges som bilag til ansøgningen om
garanti.
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A6)
Finder garantiordningen (for ikkeSMV) anvendelse for danskejede
datterselskaber i udlandet?

Omfattet af denne ordning er virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i
Skràseting Føroya og som ikke er omfattet af EU’s definition på små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens 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.
Låntager skal være omfattet af ovenstående, idet der
også henvises til svarene på spørgsmål A10 og A11.

A7)
Hvad skal der ske med ordinære
afdrag fra 01.03.2020 og til ansøgningstidspunktet?

Afdrag foretaget før etablering af COVID-19 garantien
skal ikke tilbageføres.
Se også svaret på spørgsmål D3.

A8)
Kan lånet med en COVID-19 garanti etableres i andre valutaer,
f.eks. EUR, SEK, GBP?

A9)
I banken tilbyder vi leasing og realkreditlignende lån under samme
CVR-nr. Skal der ydes afdragsfrihed på dette fra garantiens ikrafttrædelse og fem måneder frem?

A10)
Vi har en koncern med et hovedselskab, hvor aktiviteten er uændret efter COVID-19, men i datterselskabet er der et omsætningstab på mere end 30%. Kan datterselskabet søge alene på deres
omsætningstab, således at vi i
denne sammenhæng ser bort fra
koncernbetragtning?

Ja, dog påhviler kursrisikoen finansieringsinstituttet,
idet COVID-19 garantien er maksimeret til beløbet i DKK
og vil blive løbende nedskrevet ud fra dette. Såfremt
garantien bliver kaldt, og kursen på den bagvedliggende
valuta på dette tidspunkt er faldet i forhold til den tilsvarende værdi i DKK på etableringstidspunktet, vil COVID-19 garantien kun dække 80% (eller det den er nedskrevet til) af den omregnede restgæld i DKK.
Såfremt der er tale om leasingfinansiering skal der ikke
ydes afdragsfrihed.
Derimod skal der ydes afdragsfrihed på realkreditlignende lån. Der må dog afdrages på realkreditydelser, såfremt kreditor på disse forpligtelser er en anden juridisk person end det ansøgende finansieringsinstitut – også uanset at disse er inden for
samme koncern (se også svaret på spørgsmål D3).

Virksomheden har valgfrihed mellem, om den vil søge
på enkeltvirksomheds- eller koncernniveau, og dermed
også om virksomheden vil beregne dens omsætning og
kontrollere dennes overholdelse af øvrige beløbslofter
m.v. på koncernniveau eller på virksomhedsniveau.
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A11)
Vi har en kunde, hvor moderselskabet er udenlandsk, og har to
datterselskaber, hvoraf det ene er
placeret og registreret i Erhvervsstyrelsen i Danmark. Aktiviteterne
er ens i de to datterselskaber.
Kan det danske datterselskab
søge alene på deres omsætningstab?
A12)
Hvis lånefaciliteten aftages som
en kredit, kan dette da ske som
en forhøjelse af en eksisterende
kredit eller skal denne håndteres som en separat facilitet?
A13)
Kan garantien sidestilles med en
tabskaution?

A14)
Vil der ske regulering af garantibeløbet efter den 31. december
2021, hvis omsætningstabet i
den periode, der er søgt om garanti for, viser sig at være lavere
end forventet på ansøgningstidspunktet?
A15)
Hvad er konsekvensen, hvis det
efter den 31. december 2021 viser sig, at omsætningstabet i
den periode, der er søgt garanti
for, var under 30%? Vil garantien bortfalde?

Ja, så længe det i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Der skal etableres enten et nyt lån eller en særskilt kredit eller en ny garanti.

Garantien er en tabsgaranti, men Vækstfonden udbetaler a conto, hvis betingelserne er opfyldt. Hvis der er
stillet sikkerheder for COVID-19 lånet vil de efterfølgende blive splittet med 20% til finansieringsinstituttet
og 80% til Vækstfonden efter de nærmere vilkår, som
fremgår af policen.

Nej.

Nej. Garantien vil ikke bortfalde, selv om det efter den
31. december 2021 måtte vise sig, at omsætningstabet
i den relevante periode har været under 30%. Det afgørende er, at låntager på ansøgningstidspunktet allerede
har lidt et omsætningstab på mindst 30% i en 14 dages
periode inden for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021. Endvidere skal låntager på ansøgningstidspunktet kunne dokumentere over for pengeinstituttet,
leasinginstituttet m.v., at der forventes at blive lidt et
omsætningstab på minimum 30% i den periode, der søges lån, kredit eller garanti for. Pengeinstituttet mv. afgiver tro-og-love erklæring herom, se svaret på spørgsmål B6.
Bemærk, at der gælder øvrige tidsfrister for garantier
udstedt i henhold til tidligere gældende bekendtgørelser.
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A16)
Hvis en virksomhed, der falder
under definitionen for at være kriseramt pr. 31.12.2019 efterfølgende ved hjælp af gældseftergivelse, konvertering eller lignende
kommer ud af definitionen som
kriseramt virksomhed, kan virksomheden så efterfølgende modtage statsgaranterede lån m.v.,
eller er situationen pr.
31.12.2019 definitiv?

A17)
Er der særlige adgangskrav for at
få en COVID-19 garanti?

Reglen skal forstås således, at såfremt en virksomhed
var kriseramt pr. 31.12.2019, så skyldes det forhold
som antageligt ikke kan henføres til COVID-19 relaterede hændelser, hvorfor det ikke er muligt at komme
ind under ordningen, medmindre det efterfølgende viser sig, at man eksempelvis kan retablere egenkapitalen mv. og derfor på tidspunktet for COVID-19 garantiens ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt.
Virksomheden skal i så fald 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.

Ja. Det er er et krav, at virksomheden på ansøgningstidspunktet 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.
Hvis der søges om garanti for lån eller driftskredit til
eller garanti for samme virksomhed flere gange, men
for forskellige perioder, er det tilstrækkeligt for opfyldelse af adgangskravet, at virksomheden blot én
gang i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2021 allerede har lidt et omsætningstab på
minimum 30 pct. i minimum 14 dage. Det samme
realiserede omsætningstab kan således anvendes til
at opfylde adgangskravet flere gange.
Endvidere skal virksomheden på ansøgningstidspunktet have lidt eller forvente at lide omsætningstab på minimum 30 pct. i hele eller dele af perioden
fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december
2021, dog minimum en periode på 14 dage.
Den beregning, som ligger til grund for det realiserede og/eller forventede omsætningstab, skal indleveres ved ansøgning om COVID-19 garanti.

A18)
Kan der stilles COVID-19 garanti
for lån mere end én gang?

Der kan stilles en COVID-19 garanti for nye lån og kreditter til og garantier for samme virksomhed flere
gange. Der kan dog ikke stilles COVID-19 garanti for
lån og kreditter til og garantier for dækning af omsætningstab for hele eller dele af samme periode mere end
én gang.
Hvis der søges om garanti flere gange for forskellige
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perioder, skal der for hver periode være lidt/forventes
lidt et omsætningstab på minimum 30 pct. Der kan således ikke stilles garanti for lån m.v. til dækning af et
omsætningstab, der i den periode, der ansøges om garanti for, er mindre end 30 pct., uanset at virksomhedens omsætningstab i en anden periode var større end
30 pct.
Der 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 under
spørgsmål A2 beskrevne beløbsgrænser.
A19)
Kan ansvarlige lån medregnes til
egenkapitalen i forbindelse med
beregningen af, hvorvidt virksomheden har tabt over halvdelen af
virksomhedens tegnede kapital i
henhold til definitionen af ”kriseramt virksomhed” i Forordning
651/2014, artikel 2, nr. 18?
A20)
Kan Vækstfonden stille COVID-19
garanti til fordel for virksomheder, der er registreret i Danmark,
men som er ejet af udenlandske
ejere?

A21)
Kan en allerede udstedt COVID19 garanti med en dækning på 70
pct. forhøjes til en dækning på 80
pct.?

Ansvarlige lån kan ikke medregnes som en del af virksomhedens egenkapital.
Se i øvrigt svaret på spørgsmål A16.

Ja, Vækstfonden kan stille COVID-19 garanti til fordel
for virksomheder med dansk CVR-nr., og som er ejet
af udenlandske ejere. Det er dog væsentligt, at ejerskabet/strukturen ikke er skatteaggressivt. Vækstfonden kan stille krav om, at virksomheden får udarbejdet en Tax Report vedrørende skatteaggressivitet
m.v. Virksomheden skal tillige i forbindelse med ansøgningen bekræfte, at virksomheden overholder
Vækstfondens skattepolitik (https://vf.dk/samfundsansvar/skattepolitik/).

Forhøjelsen af Vækstfondens dækningen fra 70 pct. til
80 pct. gælder ikke for allerede udstedte COVID-19
garantier med en dækning på 70 pct. Forhøjelsen af
dækningsprocenten gælder alene for garantier, som
udstedes fra og med den 29. juni 2020.
Endvidere kan en allerede udstedt COVID-19 garanti
med en dækning på 70 pct. ikke forhøjes til en dækning på 80 pct., idet der alene kan stilles garantier for
nye lån, driftskreditter eller garantier.

B. Ansøgning
Spørgsmål

Svar
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B1)
Hvis banken ikke har helkundeforholdet, kan der så etableres et
lån i hver bank med COVID-19
garanti?

Ja.
Vi kan dog tillige oplyse, at der er udarbejdet to policer:
1) En police til helkundeforhold
2) En police til club-faciliteter/syndikering.
Vi ser gerne ved punkt 2, at der er en ”lead-agent”,
som søger på vegne af hele konsortiet af finansieringsinstitutter, men der er også mulighed for individuelle
ansøgninger.

B2)
Hvordan opgøres omsætningstabet (herunder for virksomheder,
som har budgetteret med en betydelig vækst og virksomheder
stiftet efter 1. marts 2020)?

Udgangspunktet
Hvor omsætningen i den relevante sammenligningsperiode i 2019 er retvisende for den omsætning, som
virksomheden 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 pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. 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. 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
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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 COVID-19 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
COVID-19 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 pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. 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.
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.
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B3)
Kan Vækstfonden afslå ansøgninger fra pengeinstitutter mv.?

B4)
Bevilget kreditindstilling skal vedlægges i forbindelse med det ansøgte lånebeløb. Er der andre
muligheder?
B5)
Fortrolighedsklausul - hvordan
håndteres oplysningerne i ”kreditindstillingen” som skal sendes
sammen med ansøgningen?
B6)
Hvor meget står finansieringsinstituttet på mål for virksomhedernes tabsopgørelse – især
det, der er baseret på forventninger?
Som vi ser det, er vi nødt til at
stille krav om en revisorerklæring
som dokumentation for omsætningsnedgangen?

Ordningen er markedskonform. Vækstfonden har derfor
mulighed for at afslå en ansøgning fra finansieringsinstitutterne, idet Vækstfonden træffer afgørelse på baggrund af en helhedsvurdering af de modtagne oplysninger, herunder oplysninger om virksomhedens rating,
dens langsigtede levedygtighed og graden af sikkerhedsstillelse.

Nej.

Vækstfonden henviser til den på hjemmesiden fremlagte erklæring, der beskriver den fortrolighedsforpligtelse, som er fastlagt ved lov nr. 691 af 08/06/2018,
der gælder for Vækstfonden.

Finansieringsinstituttet skal i forbindelse med ansøgningen afgive en tro og love-erklæring som følger:
”Vi [finansieringsinstituttet] har ikke har fundet væsentlige fejl eller undladelser i den af virksomheden forelagte dokumentation for tabsopgørelsen og vurderer på den baggrund og baseret på vores viden og
kendskab på tidspunktet for denne ansøgning, at tabsopgørelsen 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 policen. Se endvidere
spørgsmål B14.
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.

B7)
For hvilken periode skal virksomVirksomheden skal have lidt eller forvente at ville lide
heden dokumentere et omsætning- et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af
stab?
spredningen af COVID-19 i hele eller dele af perioden
fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december
2021.
Perioden hvor tabet skal have været lidt/forventes lidt
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skal minimum være på 14 dage.
Det er et krav, at virksomheden på ansøgningstidspunktet har realiseret et omsætningstab på minimum
30 pct. i minimum 14 dage inden for perioden 1. marts
2020 til 31. december 2021.
Den periode, som virksomheden har beregnet sit omsætningstab på baggrund af, skal angives ved ansøgning om en COVID-19 garanti.
Omsætningstabet skal dokumenteres for den periode,
som lånebeløbet beregnes på baggrund af.
Der kan ansøges for en periode, der udløber før 31. december 2021, idet det i givet fald er denne periode,
der skal fremlægges dokumentation for.
Det er også muligt at indgive flere ansøgninger. Dog
kan der ikke opnås garanti for den samme periode
mere end én gang.
B8)
Kan/skal omsætningstab, overholdelse af beløbslofter m.v. for låntager opgøres på koncernniveau eller
på virksomhedsniveau?

B9)
Er det muligt for virksomheden
at anvende en del af provenuet
ved COVID-19 finansiering til
indfrielse af overtræk ydet af finansieringsinstituttet op til 30
dage før ansøgningstidspunktet,
og hvor pengeinstituttet på tro
og love erklærer, at overtræksbehovet skyldes COVID-19?
B10)
GDPR – skal der arbejdes en databehandler-aftale?
B11)
Må finansieringsinstituttet efter
6 år slette dokumentationen for
overholdelsen af EU COVID-19
Temporary Framework i form af
dokumentation for, at virksomheden ikke var kriseramt pr.
31.12.2019 (eller på tidspunktet
for garantiens ikrafttræden er
ophørt med at være kriseramt)
og dokumentation for, at man
overholder kravet om opgørelsen
af størrelsen på omsætningstabet, jf. svaret på spørgsmål A2)?

Virksomhederne har valgfrihed mellem, om de vil beregne låntagers omsætning og kontrollere dennes
overholdelse af øvrige beløbslofter m.v. på koncernniveau eller på virksomhedsniveau. Se i øvrigt svaret på
spørgsmål A10.

Det er muligt at få allerede bevilligede overtræk, lån
og garantier omfattet af garantiordningen.
Dette kræver, at lånet, kreditten eller garantien er benyttet til at dække låntagers udgifter som kunne være
dækket med et statsgaranteret COVID-19 lån m.v.
Lån, kreditter og garantier helt tilbage til den 1. marts
2020 kan omfattes.

Nej, se Vækstfondens politik for persondataoplysninger
- https://vf.dk/politik-for-personoplysninger/

Nej, dokumentationen for, at virksomheden ikke var
kriseramt pr. 31.12.2019, eller på tidspunktet for garantiens ikrafttræden er ophørt med at være kriseramt
samt dokumentationen for, at beløbslofterne beskrevet
i A2 er overholdt, skal gemmes i 10 år fra garantiens
ikrafttrædelse.
Vækstfonden anbefaler, at såfremt finansieringsinstituttet som følge af en systemisk sletning efter 6 år ikke
kan opbevare dokumentationen i 10 år, sikrer, at opbevaring kan ske hos en ekstern 3. mand, f.eks. CrediWire, således at dokumentationen kan tilgås, såfremt
Vækstfonden eller EU-kommissionen efterfølgende
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måtte stille krav herom.

B12)
Hvad er dokumentationskravet for
opgørelsen af omsætningstabet i
14 dages perioden i medfør af § 4,
stk. 7?

B13)
Kan der ydes garanti til virksomheder, der har opnået COVID-19
garanti for lån, kreditter eller
garantier i henhold til bekendtgørelse om garantiordning i EKF
for udlån til store virksomheder?
B14)
Hvilke oplysninger ved ansøgning om en COVID-19 garanti
står finansieringsinstituttet på
mål for?

Virksomheden (evt. sammen med revisor) og finansieringsinstituttet skal i fællesskab sikre, at dokumentationen hviler på et relevant sammenligningsgrundlag for
samme periode for 2019, f.eks. i form af en opdateret
bogføringsbalance.

Nej. Dette gælder, uanset om det er en anden periode,
der ansøges om garanti fra Vækstfonden for. En virksomhed kan således ikke anvende både Vækstfondens
og EKF’s garantiordning.

Hvis finansieringsinstituttet afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Vækstfonden, kan Vækstfonden
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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Oplysninger, der anses for afgivet af finansieringsinstituttet, vil f.eks. være finansieringsinstituttets all-in
marginal.

B15)
Hvornår skal ansøgning om en
COVID-19 garanti være indleveret til Vækstfonden?

Ansøgningen skal være indgivet til Vækstfonden senest fem bankdage inden garantiordningens udløbsdato. Garantiordningen udløber den 31. december
2021.
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C. Sikkerhed/vilkår
Spørgsmål
C1)
Hvis virksomheden enten samtidig eller efterfølgende opnår
kompensationer fra COVID-19
støtteordninger mv., skal finansieringsinstituttet så have
transport i det? Har det
indflydelse på finansieringsinstituttets dækning?
C2)
Vil Vækstfonden kræve indtrædelsesret i ejerskab af leaset objekt?

C3)
Kan der laves et stående
lån/kredit uden nedskrivning,
men evt. med kortere løbetid?

C4)
Skal ansøgningsskemaet være underskrevet fysisk af banken og
virksomheden og skal Vækstfonden have originale dokumenter eller er scannede dokumenter ok?
C5)
Må finansieringsinstituttet etablere nye sikkerheder alene for
det eksisterende engagement i
forbindelse med etablering af
lån, driftskredit eller garanti med
en COVID-19 Garanti?
C6)
Må lån dækket af COVID-19 Garanti anvendes til refinansiering?

Svar
Nej. Vækstfonden stiller ikke krav herom. Bemærk, at
sådanne forventede kompensationer skal fraregnes i beregningen af det maksimale lånebeløb. Se også svaret
på spørgsmål A5.

Nej, Vækstfonden stiller ikke selvstændige krav til sikkerhederne. Det er op til finansieringsinstituttet at vurdere, hvilke sikkerheder der skal stilles og på hvilke vilkår.
Ja. Bemærk dog, at garantien som udgangspunkt nedskrives årligt lineært over lånets løbetid. Vækstfonden
vil dog kunne undlade at nedskrive på garantien, før
der sker et ordinært udløb på lånet.

Vækstfonden kan både modtage underskrift på ansøgningsskema fysisk som elektronisk eller som en indscannet version.

Ja, finansieringsinstituttet må gerne stille sikkerheder
alene for det eksisterende engagement.

Som hovedregel må lån dækket under en COVID-19 Garanti ikke anvendes til refinansiering af anden gæld.
Lån dækket under en COVID-19 Garanti må dog anvendes til refinansiering af A-skattelån bevilliget under den
danske stats hjælpepakker til dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19.
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D. Efter udstedelse af garanti
Spørgsmål
D1)
Er det muligt at komme ud af garantien igen eller er selskabet
forpligtet til at lade den løbe til
udløb?

Svar

Ja – ved indfrielse af lånet, kreditten eller garantien ophører COVID-19 garantien. Det er også til enhver tid
muligt at opsige garantien helt eller delvist. Ved delvis
opsigelse sker der en ekstraordinær nedskrivning af garantibeløbet.
Ved delvis opsigelse/ekstraordinær nedskrivning er det
en betingelse, at opsigelsen vedrører mindst 25% af
garantibeløbet efter det tidspunkt, hvor opsigelsen skal
have virkning fra.
Ved delvis opsigelse/ekstraordinær nedskrivning udarbejder Vækstfonden tillæg til policen og der skal betales et gebyr.
Præmien betales forud halvårligt, og der vil ikke ske tilbagebetaling heraf, selv om garantien måtte ophøre.
Opsigelse skal ske senest 14 dage inden næste præmies
forfaldsdato for at undgå betaling for den følgende periode.

D2)
Skal Vækstfonden have løbende
rapportering fra låntager?
D3)
Kan de aftalte løbende afdrag på
bankens nuværende faciliteter/andre kreditorers faciliteter
betales i garantiens løbetid?

Nej.

Finansieringsinstituttets ordinære afdrag på eksisterende udlån skal sættes i bero i en periode på fem
måneder efter at garantien er trådt i kraft, således at
virksomheden får maksimal likviditetseffekt af statsgarantien. Dette gælder alene for afdrag.
Ovenstående gælder ikke for leasingydelser, idet der
altid kan betales ordinære leasingydelser.
Der kan endvidere betales ordinære realkreditydelser,
såfremt kreditor på disse forpligtelser er en anden juridisk person end det ansøgende finansieringsinstitut også uanset at disse er inden for samme koncern.
Efter udløbet af perioden på fem måneder efter garantiens ikrafttrædelse gælder der ikke nogen begrænsninger på afdrag på anden gæld.

D4)
Kan banken på et senere tidspunkt ændre på bankens vilkår
på de oprindelige faciliteter, som
banken har ydet kunden (rente,
afdrag, sikkerheder, m.v.)?

Ja, så længe det ikke er i strid med de regler, der i øvrigt gælder for garantien. Der kan således ikke afdrages på eksisterende faciliteter i en periode på fem måneder efter COVID-19 garantiens ikrafttræden (se
bl.a. svaret på spørgsmål D3).
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I forhold til sikkerheder kræver ændringer Vækstfondens forudgående skriftlige accept. Dette gælder
dog alene sikkerheder, der tillige er stillet som sikkerhed for lånet, kreditten eller garantien med en
COVID-19 garanti.
D5)
Kan lånet med COVID-19 garantien refinansieres, hvis den oprindelige løbetid er aftalt til 4 år,
og der på et senere tidspunkt efter den 31. december 2021 er
behov for en længere løbetid?

Ja. Der er mulighed for at forlænge løbetiden på lånet
med COVID-19 garantien efter garantien er stillet - dog
maksimalt op til 6 år, som er ordningens maksimale løbetid. Der skal ske særskilt ansøgning herom til Vækstfonden.
Ved beregning af præmien sondres der dog mellem
korte garantier med en løbetid på op til 4 år og lange
garantier med en løbetid på mindst 4 år og højst 6 år.
Hvis garantien efterfølgende ønskes forlænget, skal der
derfor betales et engangspræmiebeløb svarende til forskellen mellem præmiesatsen for en kort garanti med
en løbetid på op til 4 år og præmiesatsen for en lang
garanti med en løbetid på mindst 4 år og højst 6 år på
tidspunktet for udstedelsen af den korte garanti. Præmien for den resterende periode af garantiens løbetid vil
blive beregnet efter præmiesatsen for en lang garanti
med en løbetid på mindst 4 år og højst 6 år på tidspunktet for udstedelsen af den korte garanti.

D6)
Hvis kunden efter COVID-19 udbruddet realiserer et cash flow,
der gør det muligt at nedbringe
bankens engagementet ekstraordinært, må det da ske på de faciliteter, der ikke er omfattet af garantien eller skal det ske forholdsmæssigt?
D7)
Bevirker henstand med ydelser
på et COVID-19 garanteret lån,
at nedskrivningen af garantien
også udskydes?

D8)
Hvis kunden i lånets løbetid ændrer rating op eller ned, vil garantiprovisionen så ændres?

Se svaret på spørgsmål D3 (efter udstedelse af garanti).

Nej. Garantien nedskrives som udgangspunkt årligt lineært over løbetiden. Se også svaret på spørgsmål C3.
Der kan i øvrigt ydes henstand i op til to måneder med
betaling af de enkelte ydelser på lånet, men Vækstfonden skal underrettes herom. Henstand på lånet påvirker ikke nedskrivningen af garantien.
Nej, garantiprovisionen ændres ikke som følge af ændringer i virksomhedens rating.
Garantiprovisionen vil dog blive ændret, hvis en kort
garanti (løbetid på op til 4 år) ønskes forlænget til en
lang garanti (løbetid på mindst 4 år og højst 6 år). Der
skal i så fald betales et engangsbeløb og garantiprovisionen for den resterende periode vil blive fastsat ud fra
den præmiesats, der var gældende for en lang garanti
på tidspunktet for den oprindelige garantis udstedelse.
Ved en forlængelse til en lang garanti vil prisen for hele
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garantien således udgøre samme pris, som hvis der oprindeligt var blevet udstedt en lang garanti.
Hvis långiver ønsker at forhøje sin rentemarginal, kræver dette forudgående godkendelse fra Vækstfondens.
Vækstfonden kan i den forbindelse betinge godkendelse af, at præmien til Vækstfonden forhøjes.
For en nærmere beskrivelse af prissætningen henvises
til prisoversigten på Vækstfondens hjemmeside
(https://vf.dk/media/2134/prisark-covid-19-garantistore-virksomheder.pdf).
Det bemærkes, at Vækstfonden i praksis årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse vil indhente en opdateret rating hos finansieringsinstitutterne.
D9)
En koncern består af et moderselskab og to datterselskaber.
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 ordinære afdrag på det långivende
pengeinstituts mellemværende
med disse?

Finansieringsinstituttet, som har modtaget COVID-19
garantien, må ikke modtage afdrag på bankgæld i koncernen i en periode på fem måneder efter garantiens
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.

Må der betales driftsudgifter fra
datterselskab 1 til datterselskab
2?
D10)
Vil det være i overensstemmelse
med garantiordningen, såfremt
der i forbindelse med eller efterfølgende sker en afvikling af et
eksisterende engagement hos finansieringsinstituttet med midler
hidrørende fra ejerne (f.eks. 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).
D11)
Må der ske udbyttebetaling til
ejerne fra en virksomhed som
har modtaget et lån med en COVID-19 garanti?

Ja – der må gerne afdrages på eksisterende gæld
med midler hidrørende fra ejerne.

Ja, men kun så længe det ikke strider mod svaret i
D3 ovenfor, herunder såfremt udbyttet udbetalt fra
en virksomhed benyttes til at nedbringe ejernes
eksisterende engagement hos det ansøgende finansieringsinstitut.
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Intentionen med garantiordningen er, at det
statsgaranterede lån, der stilles rådighed, skal
styrke virksomhedens likviditet.
D12)
Kan låneprovenuet fra det
statsgaranterede lån anvendes til
at nedbringe virksomhedens
kassekredit hos det långivende
finansieringsinstitut i perioden på
fem måneder efter, at garantien
er trådt i kraft?
D13)
Hvad vil udløse et ændringsgebyr?

D14)
Kan en COVID-19 garanti overdrages til et andet finansieringsinstitut?

Ja. Der må dog ikke ske nedskrivning af den
maksimale kreditramme.

Eksempelvis skift af bank, ændring i løbetid m.v.

En overdragelse af en COVID-19 garanti til et nyt finansieringsinstitut forudsætter Vækstfondens forudgående
skriftlige accept, og det modtagende finansieringsinstitut
skal være skriftligt godkendt af Vækstfonden. Vækstfonden skal ikke modtage en ny ansøgning i forbindelse med
et skifte.
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