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Hjælpepakke: Garantilån via Vækstfonden
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Garantilån via Vækstfonden
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Har virksomheden en omsætningsnedgang på 
minimum 30% i omsætningstabsperioden?

Var virksomheden kriseramt per 31/12-19 iht. 
definitionen i Kommissionens forordning nr. 

651/2014* og er ikke efterfølgende ophørt med at 
være kriseramt?

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 5 mdr. efter udstedelsen af garantien?

Ja

Nej

Er der stillet sikkerhed eller kaution (bortset fra 

koncerninterne krydskautioner) 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).

Er der realiseret et omsætningstab på minimum 
30% for en periode på minimum 14 dage på 

ansøgningstidspunktet (efter 1/3-2020, men før 
30/9-2020)?

Ja

Nej

Ja

Nej

Virksomheden har under 250 ansatte og en årlig omsætning på højst 
50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balancesum på højst 43 mio. EUR 
om året. For associerede virksomheder og ejere med mere end 25% 

medregnes omsætning, balance og antal ansatte prorata.

Lånegaranti ordning

Virksomheden har over 250 ansatte eller en årlig omsætning på mere 
end 50 mio. EUR og/eller en samlet balancesum på over 43 mio. EUR 
om året. For associerede virksomheder og ejere med mere end 25% 

medregnes omsætning, balance og antal ansatte prorata.

Skal lånet, som COVID-garantien skal dække, 
anvendes til at afdrage/nedbringe anden gæld til 
långiver i 5 mdr. efter udstedelsen af garantien?

Var virksomheden kriseramt per 31/12-19 iht. 
definitionen i Kommissionens forordning nr. 

651/2014* og er ikke efterfølgende ophørt med at 
være kriseramt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Har virksomheden en omsætningsnedgang på 
minimum 30% i omsætningstabsperioden?

Ja

Nej

Er der realiseret et omsætningstab på minimum 
30% for en periode på minimum 14 dage på 

ansøgningstidspunktet (efter 1/3-2020, men før 
30/9-2020)?

Ja

Nej

https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/
https://vf.dk/produkter-samarbejdspartnere/covid-19-garanti-store-virksomheder/
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Garantilån via Vækstfonden
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 

pengeinstitut 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 

Påkrævet af banken:

Såfremt banken kræver det, 

udfører revisor det nødvendige arbejde, 

herunder gennemgang af budget og 

opgørelse af omsætningstab for at 

kunne afgive en evt. erklæring.

Påkrævet grundet kriseramt:

Hvis virksomheden har været kriseramt 

per 31/12-19 og er efterfølgende ophørt 

med at være kriseramt skal der 

foreligge en 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. Evt. udarbejdelse af 

opgørelse over likviditetsbehov

Opgørelsen over likviditets-

behov inkl. investeringsbehov for 

budgetperioden.
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Hjælpepakke: EKF lån
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EKF lån
Beslutningstræ - Er virksomheden berettiget til hjælpepakke(r)?

Har virksomheden en omsætningsnedgang på 
minimum 30% i omsætningstabsperioden?

Var virksomheden kriseramt per 31/12-19 iht. 
definitionen i Kommissionens forordning nr. 
651/2014* og er ikke efterfølgende ophørt 

med at være kriseramt?

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 EKFs 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 5 mdr. efter udstedelsen af 
garantien?

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Indgives ansøgning om COVID-garanti senest 

den 15. oktober 2020?

Nej

Ja

Har virksomheden en omsætningsnedgang på 
minimum 30% i omsætningstabsperioden?

Var virksomheden kriseramt per 31/12-19 iht. 
definitionen i Kommissionens forordning nr. 
651/2014* og er ikke efterfølgende ophørt 

med at være kriseramt?

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 EKFs 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 store virksomheder

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

til långiver i 5 mdr. efter udstedelsen af 
garantien?

Ja

Nej

Ja

Nej

Indgives ansøgning om COVID-garanti senest 

den 15. oktober 2020?

Nej

Ja

Er der realiseret et omsætningstab på 
minimum 30% for en periode på minimum 14 

dage på ansøgningstidspunktet (efter 1/3-
2020, men før 30/9-2020)?

Er der realiseret et omsætningstab på 
minimum 30% for en periode på minimum 14 

dage på ansøgningstidspunktet (efter 1/3-
2020, men før 30/9-2020)?

Ja

Nej

Nej

Ja

Er der stillet sikkerhed eller kaution (bortset 

fra koncerninterne krydskautioner) for det lån, 

som COVID-garantien skal dække)?

Virksomheden har under 250 ansatte og en årlig omsætning på højst 
50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balancesum på højst 43 mio. EUR 
om året. For associerede virksomheder og ejere med mere end 25% 

medregnes omsætning, balance og antal ansatte prorata.

Virksomheden har over 250 ansatte eller en årlig omsætning på mere 
end 50 mio. EUR og/eller en samlet balancesum på over 43 mio. EUR 
om året. For associerede virksomheder og ejere med mere end 25% 

medregnes omsætning, balance og antal ansatte prorata.

Lånegaranti ordning

*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.

https://ekf.dk/vores-ydelser/kautioner/likviditetskaution-til-smv
https://ekf.dk/vores-ydelser/kautioner/likviditetskaution-til-store-virksomheder
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EKF lån
Proces for anmodning om garantiordning via EKF  

1. Undersøg behov for lån 

og kontakt pengeinstitut

Undersøg behovet for at modtage et lån 

og tag evt. en snak med eget 

pengeinstitut 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

Påkrævet af banken:

Såfremt banken kræver det, 

udfører revisor det nødvendige arbejde, 

herunder gennemgang af budget og 

opgørelse af omsætningstab for at 

kunne afgive en evt. erklæring.

Påkrævet grundet kriseramt:

Hvis virksomheden har været kriseramt 

per 31/12-19 og er efterfølgende ophørt 

med at være kriseramt skal der 

foreligge en erklæring. 

7. Indsendelse af 

ansøgning

Banken indsender ansøgning 

via EKF inkl. de påkrævede 

oplysninger, herunder 

erklæring fra virksomheden.

8. Respons på bekræftelser

EKF giver en tilbagemelding.

De nærmere svartider er endnu ikke 

offentliggjort

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 80% af lånebeløbet.

4. Evt. udarbejdelse af 

opgørelse over likviditetsbehov

Opgørelsen over likviditets-

behov inkl. investeringsbehov for 

budgetperioden.

6. Erklæring

Virksomheden udfylder 

erklæring fra EKF vedr. 

virksomhedens registrering, 

eksportomsætning og økonomi 

samt ikke-bestikkelse.
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Kompensation for faste 
omkostninger

Kompensationsordning for faste 
omkostninger for virksomheder, der har 

mistet minimum 40% af deres omsætning. 

For at tilgå materiale vedr. kompensation 
for faste omkostninger: Klik her

Oversigt over øvrige udvalgte COVID-19 hjælpepakker
Referencer til materiale for øvrige hjælpepakker

Lønkompensation (trepartsaftale)

Kompensationsordning til delvis refusion af 
virksomhedens afholdte lønudgifter.

For at tilgå materiale vedr. 
lønkompensation: Klik her

Særlig støtte til selvstændige

Kompensationsordning til selvstændige og 
små erhvervsdrivende, som oplever store 
tab i deres omsætning. Selvstændige er 

ikke omfattet af trepartsaftalen.

For at tilgå materiale vedr. særlig støtte til 
selvstændige: Klik her

Kompensation for udskudte eller 
aflyste arrangementer

Kompensationsordning for større 
udskudte eller aflyste arrangementer til 

arrangører.

For at tilgå materiale vedr. kompensation 
for arrangementer: Klik her

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/kaempe-hjaelpepakke-saadan-er-private-virksomheder-stillet.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-saadan-stiller-trepartsforhandlingerne-din-virksomhed.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-til-mindre-virksomheder-faa-overblik-over-folketingets-tiltag.html
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/covid-19/hjaelpepakke-aflyste-arrangementer.html
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Disclaimer

Materiale omhandlende regeringens COVID-19 hjælpepakker er udarbejdet af Deloitte på baggrund af information, 
herunder vejledninger og bekendtgørelser, fra blandt andet Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Vækstfonden, m.fl.

Materialet har til formål at informere jer omkring regeringens COVID-19 hjælpepakker.

Hjælpepakkerne er i sagens natur hastet igennem lovforarbejdet ligesom flere af pakkerne ikke har udmøntet sig i hverken 
endelige lovforslag eller vejledninger. Der er derfor mange åbne spørgsmål lige nu. Derfor vil informationer på plancherne 
være underlagt en vis usikkerhed hvorfor vores brugere heraf skal være indforstået med:

• At det udarbejdede materiale baserer sig på den, på tidspunktet for rådgivningen, tilgængelige information og 
fortolkninger fra Finansministeriet, øvrige offentlige myndigheder samt interesseorganisationer og at endelig lovgivning 
og vejledninger endnu ikke foreligger.  

• At der løbende kan forekomme ændringer til lovgrundlag, retningslinjer og fortolkninger for COVID-19 hjælpepakkerne, 
som vil kunne have indflydelse på vores det udarbejdede materiale, hvorfor materialet skal anses som foreløbig indtil 
endelig lovgrundlag og vejledninger foreligger.

Materialet vil blive opdateret løbende, men der tages forbehold for ændringer. 


