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Hjælpepakke: Statsgaranterede lån
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Statsgaranterede lån
Introduktion

Hvilke øvrige forhold gør sig gældende?

• Forventet omsætningstab på minimum 30% i perioden 1. marts 
– 30. september 2020

• Samme virksomhed kan få flere garantier, dog forudsat at der 
ikke garanteres for lån til dækning af omsætningstab, som 
vedrører samme periode mere end én gang.

• Garantien kan ophæves løbende, dog vil forudbetalt 
provisionspræmie ikke blive tilbagebetalt. Betalt præmie 
refunderes ikke, uanset at COVID-garantien måtte ophøre og 
uanset årsagen hertil.

• Opgørelse over virksomhedens likviditetsbehov inkl. 
investeringsbehov i perioden fra ansøgningstidspunktet og 18 
måneder frem for SMV’er.

• Virksomheden er kreditværdig efter långivers almindelige regler 
herfor og må ikke være kriseramt (se beslutningstræ for 
yderligere information).

Hvad indebærer garantiordningen? 

• Staten har via Vækstfonden mulighed for at stille en garanti for 
en virksomheds lån hos virksomhedens eget pengeinstitut. 

• Der skelnes mellem to garantiordninger; én målrettet SMV’er
og én målrettet store virksomheder.

• Ordningen løber i perioden 1. marts - 30. september 2020 med 
ansøgningsfrist senest 15. oktober.

Hvilken finansiering kan opnås? 

• Garanti kan gives på op til 70% af lånebeløbet.

SMV’er:

• Løbetid er op til 7 år (garantibeløbet nedskrives lineært).

• Hvis likviditetsbehovet er lavere end omsætningstabet kan 
virksomheden ikke få dækket mere end sit likviditetsbehov.

• Prissætningen består af en stiftelsesprovision på 2.500 kr. plus på 
1% af garantibeløbet.

• Der må ikke stilles sikkerhed eller kaution for det lån som 
garantien skal dække.

Store virksomheder:

• Løbetid er op til 6 år (garantibeløbet nedskrives lineært).

• Priser og vilkår på garantier for store virksomheder er baseret på 
markedsvilkår.  

• Prissætningen består af en stiftelsesprovision på 0.25% af 
garantibeløbet samt provisionssats, som kræves forud og årligt.

• Der kan maksimalt opnås garanti for lån, hvis hovedstol ikke 
overstiger omsætningstabet. Der er yderligere restriktioner for 
størrelsen af lånets hovedstol.

Ny bekendtgørelse er på vej og der tages derfor forbehold for 
ændringer til ovenstående.
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Statsgaranterede lån
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Har virksomheden en omsætningsnedgang 
på minimum 30% i 

omsætningstabsperioden?

Var virksomheden kriseramt per 1. Januar 
2020 i henhold til definitionen i 

Kommissionens forordning nr. 651/2014*?

Det er relevant at undersøge om 
virksomheden overholder de øvrige 

betingelser for at modtage finansiering 
med en statsgaranti (COVID-Garanti).

For øvrige betingelser henvises til vejledning og 
FAQ på Vækstfondens hjemmeside: link

Det er ikke relevant at undersøge om 
virksomheden overholder de øvrige 

betingelser for at modtage finansiering 
med en statsgaranti (COVID-Garanti).

Ja

Nej

Garanti til små og mellemstore virksomheder

Skal lånet, som COVID-garantien skal 
dække, anvendes til at afdrage/nedbringe 

anden gæld til långiver i perioden 1/3-30/9 
2020?

Ja

Nej

Er der stillet sikkerhed eller kaution for det 

lån, som COVID-garantien skal dække?

Ja

Nej

Nej

Ja

Garanti til store virksomheder

Indgives ansøgning om COVID-garanti 

senest den 15. oktober 2020?

Nej

Ja

*En SMV vil blive anset som ‘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 eller;
• SMV’en er et selskab, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (typisk et interessentselskab eller et kommanditselskab), og over halvdelen af selskabets kapital som 

opført i selskabets regnskaber er forsvundet som følge af akkumulerede tab eller;
• SMV’en er under konkursbehandling eller efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer. 

Indgives ansøgning om COVID-garanti 

senest den 15. oktober 2020?

Det er relevant at undersøge om 
virksomheden overholder de øvrige 

betingelser for at modtage finansiering 
med en statsgaranti (COVID-Garanti).

For øvrige betingelser henvises til vejledning og 
FAQ på Vækstfondens hjemmeside: link

Det er ikke relevant at undersøge om 
virksomheden overholder de øvrige 

betingelser for at modtage finansiering 
med en statsgaranti (COVID-Garanti).

Har virksomheden en omsætningsnedgang 
på minimum 30% i 

omsætningstabsperioden?

Ja

Nej

Ja

Nej

Virksomheden har under 250 ansatte og en årlig 
omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en 

samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR mio. kr. 
Lånegaranti ordning

Virksomheden har over 250 ansatte eller en 
omsætning på mere end 50 mio. EUR og en 
balancesum på over 43 mio. EUR om året

Skal lånet, som COVID-garantien skal 
dække, anvendes til at afdrage/nedbringe 

anden gæld til långiver i perioden 1/3-30/9 
2020?

Var virksomheden kriseramt jf. EU’s 
definitioner og OIK-markeret pr. årsskiftet 

2019/2020?

Ja

Nej

Ja

Nej

https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/
https://vf.dk/produkter-samarbejdspartnere/covid-19-garanti-store-virksomheder/
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Statsgaranterede lån
Proces for anmodning om garantiordning via Vækstfonden  

1. Undersøg behov for lån 

og kontakt pengeinstitut

Undersøg behovet for at modtage et lån 

og tag evt. en snak med eget 

pengeinstitutt om mulighed for at 

anvende garantiordning.

2. Opgørelse af realiseret 

og/eller forventet 

omsætningsfald (procent)

Udarbejdelse af realiseret og/eller 

forventet omsætning for perioden 1/3-

30/9 2020, som viser, at omsætningen 

forventes at ligge mindst 30% under 

forrige år i gennemsnit.

Vækstvirksomheder og nystartede 

virksomheder kan opgøre 

omsætningstabet i forhold til budgetter.

5. Evt. revisorerklæring

Såfremt banken kræver det, 

udfører revisor det nødvendige 

arbejde, herunder gennemgang af 

budget og opgørelse af 

omsætningstab for at kunne afgive 

en evt. erklæring.6. Indsendelse af ansøgning

Banken indsender 

ansøgning elektronisk på vf.dk 

inkl. de påkrævede oplysninger.

7. Respons på bekræftelser

Vækstfonden tilstræber at kunne give en 

bekræftelse til pengeinstituttet med 

disse frister:

• SMV’er: Indenfor 48 timer

• Store virksomheder: 

o 24 timer for garanti < 100 mio. kr. 

o 48 timer for garanti > 100 mio. kr.  

3. Udarbejdelse af opgørelse   

over realiseret og/eller 

forventet omsætningstab (beløb)

Opgørelsen baseres på det realiserede 

og/eller forventede omsætningstab i 

perioden 1/3-30/9 2020. Garanti kan 

gives på op til 70% af lånebeløbet.
4. Udarbejdelse af opgørelse 

over likviditetsbehov

Opgørelsen over likviditets-

behov inkl. investeringsbehov for 

perioden fra ansøgningstidspunktet og 

18 måneder frem.


