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1. HALVÅR I HOVEDTRÆK

Høj aktivitet, historisk resultat
og COVID-19

I 1. halvår af 2021 har Vækstfonden fastholdt en høj finansieringsaktivitet og

medfinansieret 1.190 virksomheder med i alt 4,0 mia. kr., realiseret et

tilfredsstillende resultat på 2,3 mia. kr. og fortsat udmøntningen af statens

COVID-19-hjælpepakker.

Dansk økonomi er i stærk fremgang. Store dele af økonomien er genåbnet, og aktiviteten hos danske
virksomheder og forbrugere er vendt tilbage. Omsætningen fra detailhandlen slog rekord i marts 2021, og
industriproduktionen var på et højere niveau, end før coronakrisen. Samtidig ser vi stigende eksport og
faldende ledighed. Væksten i BNP forventes således at blive den højeste i 15 år.

De gode takter ses også på venturemarkedet, hvor der har været historisk høj investeringsaktivitet. I
1. halvår 2021 tiltrak danske virksomheder mere end 5,2 mia. kr. i samlet investering, hvilket er mere, end
hvad der blev investeret i hele 2020, hvor aktiviteten historisk set også var høj. Det har medført betydelige
positive værdireguleringer i markedet generelt, som også afspejler sig i Vækstfondens
egenkapitalinvesteringer og kapitalandele i fonde.

Indenfor udlånsmarkedet har vi endnu ikke set et stigende antal konkurser. Det skyldes formentlig både
væksten i økonomien, og at Regeringen og Folketingets partier aktivt har holdt hånden under
virksomhederne med forskellige hjælpepakker. På trods heraf forventer vi flere konkurser i de kommende
år, især indenfor turisme- og oplevelseserhverv, der har været særlig hårdt ramt af COVID-19.

DEN ØKONOMISKE SITUATION I VÆKSTFONDEN

Vækstfonden har i 1. halvår 2021 oplevet et rekordhøjt aktivitetsniveau med finansieringer til 1.190
virksomheder på tværs af Danmark. Det høje niveau skyldes en stor efterspørgsel på finansiering fra
Vækstfonden, herunder særligt en øget aktivitet som følge af de nye COVID-19-hjælpepakker.

Vækstfondens formand, Tue Mantoni, udtaler:

”Mange virksomheder oplever medvind trods COVID-19-krisen. Jeg glæder mig over, at Vækstfonden har
finansieret 1.190 virksomheder det seneste halvår, og dermed har været med til at fastholde og skabe
arbejdspladser landet over. Samtidig har vi skabt et overskud på 2,3 mia. kr., som kan finansiere endnu
flere virksomheder og dermed mere vækst og fornyelse i Danmark. Vores resultat understreger
vigtigheden og kvaliteten af samarbejdet mellem Vækstfonden og hele det danske økosystem for
iværksætteri.”

Som for andre aktører i markedet har 1. halvår 2021 også for Vækstfonden været et halvår med markant
værdiskabelse, hvor Vækstfonden har leveret et historisk højt resultat på 2,3 mia. kr. Overskuddet er især
skabt på baggrund af langsigtede investeringer foretaget op igennem 2010'erne, ledsaget af aktiv
involvering i virksomheder for at forløse deres vækstpotentiale. Resultatet for 1. halvår 2021 er primært

VÆKSTFONDENS

AKKUMULEREDE

RESULTAT

Vækstfondens formål og struktur
skaber grundlag for at investere
langsigtet og tålmodigt med tre
pejlemærker for øje:

• at styrke innovationskraften i
danske virksomheder

• at skabe samfundsafkast
• at sørge for ansvarlighed i

måden, værdier bliver skabt på.

Set over de seneste fem år
er Vækstfondens akkumulerede
resultat 4,7 mia. kr., svarende til en
egenkapitalforrentning på 14,8 pct.

3 / 18



drevet af:

• Betydelige værdistigninger i Vækstfondens egenkapitalforretninger (1,9 mia. kr.), der følger de
generelle værdistigninger i markedet.

• Engangsbeløb på 0,4 mia. kr. efter overgang til ny administrationsaftale med staten for håndtering
af statens hjælpepakke for COVID-19-lån.

• En udlånsforretning, der balancerer med lavere nedskrivninger end forventet, primært baseret på
statens hjælpepakker til virksomhederne.

VÆSENTLIGE AKTIVITETER I 1. HALVÅR 2021

At sikre vækst, innovation og arbejdspladser i hele Danmark har været grundlaget for Vækstfonden siden
etableringen i 1992.

Vækstfonden har i 1. halvår 2021 endnu engang oplevet et højt aktivitetsniveau med finansieringer til
1.190 virksomheder fordelt i hele landet.

Danmarks Grønne Fremtidsfond
Med et samlet kapitaltilsagn på 25 mia. kr. fordelt på fire fonde - med 4 mia. kr. til Vækstfonden - er
Danmarks Grønne Fremtidsfond sat i verden for at bidrage til national og global grøn omstilling. Fonden,
der blev etableret på baggrund af Finansloven i september 2020, er kommet fornuftigt fra start. I regi af
Danmarks Grønne Fremtidsfond har Vækstfonden i 1. halvår 2021 investeret eller givet tilsagn til syv
fonde og 14 virksomheder for samlet 901 mio. kr. Dertil kommer en betydelig pipeline af virksomheder og
fonde, der med fokus på innovative teknologier og løsninger indenfor bl.a. fødevarer og energi, bidrager til
den grønne omstilling af samfundet.

Genstartsfonden
Genstartsfonden fra 2020, der med 3 mia. kr. skal være med til at sikre solvens til ellers sunde danske
virksomheder i takt med udfasningen af eksisterende hjælpepakker, har i 1. halvår 2021 udbetalt 197 mio.
kr. til 21 virksomheder.

Den Europæiske Garantifond
I starten af april 2021 indgik Vækstfonden en aftale med Den Europæiske Garantifond om en
garantiramme på 1,2 mia. kr., som giver Vækstfonden mulighed for - sammen med pengeinstitutterne - at
yde lån til danske virksomheder, der har planer om at foretage investeringer til at komme ud af krisen. I
løbet af 2. kvartal er der ansøgt om lån for 81 mio. kr.

Dansk Vækstkapital III
I 2020 gav Erhvervsministeriet grønt lys til etablering af Dansk Vækstkapital III - den tredje fond i det
privat-offentlige samarbejde, der skal sikre risikovillig kapital til iværksætter- og venturevirksomheder.
Samarbejdet er blevet en international forgangsmodel for, hvordan man kan mobilisere midler fra
pensionskasser, erhvervsdrivende fonde og private investorer til små og mellemstore virksomheder. Som
meget andet har Dansk Vækstkapital III også været påvirket af forsinkelser grundet coronakrisen, men i
slutningen af juni 2021 blev den første closing på 1,5 mia. kr. indgået med en række investorer.

COVID-19-hjælpepakker
Som led i Regeringens og Folketingets COVID-19-hjælpepakker har Vækstfonden gennem det sidste
halvandet år iværksat flere nye tiltag, der skal hjælpe med at holde hånden under danske virksomheder
og sikre, at de kommer godt ud på den anden side. Coronakrisen har vist sig at trække ud og som følge
heraf er flere af Vækstfondens COVID-19-produkter i løbet af 1. halvår 2021 både tidsmæssigt og
rammemæssigt blevet forlænget.

Ny administrationsaftale med staten for COVID-19-lån
I starten af 2021 har Vækstfonden indgået aftale med staten om en ny ordning for håndtering af
COVID-19-lån, der var en af statens hjælpepakker i 2020. Aftalen, der omfatter lån for 3,0 mia. kr., trådte i
kraft medio februar 2021, men med tilbagevirkende kraft, betyder, at:

• Alle COVID-19-lån udstedes af Vækstfonden og indgår i den samlede udlånsportefølje.
• Renter, gebyrer og nedskrivninger indregnes og beregnes som hidtil, men den samlede resultateffekt

neutraliseres i Vækstfonden og tilfalder i stedet staten.
• For håndtering af COVID-19-lånene modtager Vækstfonden en refusion af medgåede

administrationsomkostninger.

LÆS MERE

> Genstartsfonden på vf.dk

> Danmarks Grønne
Fremtidsfond på dgff.dk

> Den Europæiske Garantifond
på vf.dk.

> Dansk Vækstkapital III på
danskvækstkapital.dk/dvk3

> COVID-19-hjælpepakker på
vf.dk.

4 / 18

https://vf.dk/nyheder/2020/genstartsfond/
https://dgff.dk/
https://dgff.dk/
https://vf.dk/nyheder/2021/vaekstfonden-traekker-garantiramme-fra-eu-krisefond-paa-1-2-mia-kr-til-danmark/
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SÆRLIG PÅVIRKNING PÅ INDTJENING

Resultatet for 1. halvår 2021 på 2,3 mia. kr. er sammensat af positive resultater fra porteføljen af
egenkapitalinvesteringer i fonde og virksomheder, fortsat lave nedskrivninger på udlånsaktiviteterne og en
betydelig positiv resultateffekt som følge af ny administrationsaftale med staten for håndtering af
COVID-19-lån, hvor den fulde resultateffekt, i modsætning til tidligere og med tilbagevirkende kraft, nu
tilfalder staten.

Virksomheder, der beskæftiger sig med digitale løsninger, og fonde, der investerer i samme, har oplevet
markante værdistigninger under COVID-19-krisen. Det afspejler sig også i Vækstfondens portefølje af
fonde og direkte investeringer i virksomheder.

For kapitalandele i fonde har perioden generelt været præget af positive værdireguleringer i både danske
og udenlandske porteføljefonde, der investerer både i Danmark og globalt. Resultatet for kapitalandele i
fonde 1. halvår 2021 udgjorde 1.629 mia. kr. før administrationsomkostninger (1. halvår 2020: -149 mio.
kr.). Især ejerandelen i porteføljefondene Heartcore II, med salg af Peakon, forventet salg af Tink og ny
kapitalrejsning i Neo4j samt SEED II, som følge af børsnotering af virksomheden Trustpilot, har bidraget
med et større trecifret millionbeløb. De positive værdireguleringer er resultatet af Vækstfondens tålmodige
og langsigtede investeringsindsats bygget over tid, hvor blandt andet investeringen i Heartcore II blev
foretaget i 2007.

Resultatet for Vækstfondens egenkapitalinvesteringer var primært drevet af værditilvækst i unoterede
virksomheder. Vækstfondens egenkapitalinvesteringer bidrog i 1. halvår 2021 med et resultat på 231 mio.
kr. før administrationsomkostninger (1. halvår 2020: -45 mio. kr.).

Som for andre finansielle virksomheder har også Vækstfondens udlånsportefølje været præget af lavere
nedskrivninger end forventet. Dette skyldes primært virksomhedernes mulighed for udskydelse af betaling
af moms og skat, hjælpepakker og en stærkere økonomisk vækst. Desuden er resultatet for halvåret 2021
væsentligt påvirket af positiv resultateffekt som følge af ny administrationsaftale med staten for håndtering
af COVID-19-lån, idet den fulde resultateffekt fra COVID-19-lånene i 2020, der påvirkede Vækstfondens
resultat negativt med 302 mio. kr., er rullet tilbage i 1. halvår 2021.

Samlet set påvirkede resultatet af udlån 1. halvårs samlede resultat med 539 mio. kr. før
administrationsomkostninger (1. halvår 2020: -229 mio. kr.), hvoraf den nye administrationsaftale med
staten om COVID-19-lån bidrager med en engangsydelse på 302 mio. kr. Således balancerer den
ordinære drift af Vækstfondens udlånsforretning i overensstemmelse med strategien.

På baggrund af den fortsatte usikkerhed af COVID-19-krisens langsigtede indvirkning på erhvervslivet har
Vækstfonden fastholdt det i 2020 foretagne ledelsesmæssige tillæg til nedskrivninger på udlån på 350
mio. kr. på tværs af alle brancher i udlånsporteføljen.

FORVENTNINGER TIL 2021

Vækstfonden forventer at fortsætte et højt aktivitetesniveau i 2. halvår 2021 gennem et fortsat stærkt
samarbejde med banker, investorer, pensionskasser, rådgivere og andre private og offentlige aktører i
ind- og udland. Dermed forventer vi at nå ud til et stort antal virksomheder på tværs af brancher i hele
Danmark med kapital, sparring og netværk. I særdeleshed forventer Vækstfonden, at aktiviteten drives
af en bred indsats for iværksættervirksomheder og finansiering af nye teknologier og bæredygtige
løsninger, der skal bidrage til den grønne omstilling.

For 2. halvår 2021 forventer Vækstfonden et trecifret millionoverskud.

Selv om Vækstfondens positive resultat for 1. halvår 2021 er baseret på gode resultater hos danske
virksomheder og i dansk økonomi generelt, er COVID-19-krisen endnu ikke forbi. Grundet statens
hjælpepakker, der har hjulpet med til at holde hånden under danske virksomheder, risikerer flere af
krisens effekter først at komme senere. Som følge af den fortsatte usikkerhed om konsekvenserne af
COVID-19-situationen og dens langsigtede indvirkning på erhvervslivet er forventningen til resultatets
størrelse og årets aktivitet derfor behæftet med usikkerhed.
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Hoved- og nøgletal

Hovedtal - aktivitet

1. halvår

2021

1. halvår

2020

Året

2020

Vækstfonden

Udbetalinger, antal danske virksomheder 1.190 705 1.561

- heraf COVID-19-hjælpepakker 841 259 914

Medfinansiering, danske virksomheder, mia. kr.* 4,0 6,5 11,3

- heraf COVID-19-hjælpepakker 2,9 5,6 9,3

Kapitalandele i fonde

Tilsagn, nye fonde, antal 17 4 15

- heraf Dansk Vækstkapital 6 1 2

Tilsagn, nye fonde, mio. kr. 937 454 1.148

- heraf Dansk Vækstkapital* 278 111 166

Egenkapitalinvesteringer

Investeringer, antal 25 22 37

- heraf nyinvesteringer 9 5 13

Investeringer, mio. kr. 345 120 236

- heraf nyinvesteringer 111 24 85

Investeringer, COVID-19-kapital, antal virksomheder 4 - 3

- heraf nyinvesteringer 0 - 2

Investeringer, COVID-19-kapital, mio. kr. 15 - 33

- heraf nyinvesteringer 0 - 32

Udlån

Udbetalinger, Lån, antal 122 244 361

Udbetalinger, Lån, mio. kr. 362 714 1.153

Udbetalinger, COVID-19-lån, antal virksomheder 523 38 503

Udbetalinger, COVID-19-lån, mio. kr. 1.287 91 1.781

Indgåede Vækstgarantier, antal virksomheder 12 8 18

Indgåede Vækstgarantier, mio. kr. 42 22 86

Indgåede Vækstkautioner, antal virksomheder 172 195 354

Indgåede Vækstkautioner, mio. kr. 188 189 370

Indgåede COVID-19-garantier, antal virksomheder 325 220 414

Indgåede COVID-19-garantier, mio. kr. 1.619 5.435 7.516

*Beløbet udgør Vækstfondens andel.
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Hovedtal - finansielle, mio. kr.

1. halvår

2021

1. halvår

2020

Året

2020

Resultatopgørelse, hovedposter

Resultat af kapitalandele i fonde 1.629 -149 941

Resultat af egenkapitalinvesteringer 231 -45 118

Resultat af udlån 539 -229 -311

- heraf ny ordning for håndtering for COVID-19-hjælpepakker vedr. 2020 302 - -

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v. -83 -10 1

Nettoadministrationsomkostninger -30 -124 -249

- heraf ny ordning for håndtering COVID-19-hjælpepakker vedr. 2020 60 - -

Periodens resultat 2.285 -558 497

Balance, hovedposter

Likvide beholdninger, netto 6.422 3.026 5.800

Kapitalandele i fonde 8.504 5.799 7.310

Egenkapitalindskud 2.737 1.465 1.782

Udlån 5.255 3.839 4.632

Egenkapital 15.271 6.533 11.287

Gæld til pensionskasser 1.164 1.187 1.312

Genudlån, Nationalbanken (tidligere CP-udstedelser) 6.539 5.219 5.867

Balancesum 28.244 15.192 22.564

- heraf COVID-19-hjælpepakker* 1.429 69 828

Tilsagnsforpligtelser, netto 5.506 4.996 5.346

- heraf Dansk Vækstkapital og Dansk Landbrugskapital 2.304 2.219 2.054

*Dækker primært udlån efter nedskrivninger til virksomheder ramt af coronakrisen.
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PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2021 for Vækstfonden.

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

Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.
juni 2021 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2021.

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

Hellerup, 9. september 2021

Rolf Hauge Kjærgaard,

administrerende direktør

Jacob Hübertz,

finansdirektør

Tue Mantoni, formand Lars Holst, næstformand Jesper Højberg Christensen

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

Kim Lundberg,

medarbejderrepræsentant

Jacob Bratting Pedersen,

medarbejderrepræsentant
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noter



Resultatopgørelse

Resultatopgørelse, mio. kr.

Note
1. halvår

2021

1. halvår

2020

1 Resultat af kapitalandele i fonde 1.629 -149

2 Resultat af egenkapitalinvesteringer 231 -45

3 Resultat af udlån 539 -229

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v. -83 -10

Resultat, finansielle poster i alt 2.315 -434

Refusioner og honorarer 136 29

Vederlag og gager -128 -103

Øvrige administrationsomkostninger -33 -44

Afskrivninger -6 -6

Administrationsomkostninger -167 -153

Nettoadministrationsomkostninger -30 -124

Periodens resultat 2.285 -558

10 / 18



Balance

Balance - aktiver, mio. kr.

Note 30.06.2021 31.12.2020

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 2 3

Materielle anlægsaktiver 28 29

Finansielle anlægsaktiver

4 Kapitalandele i fonde 8.504 7.310

5 Egenkapitalinvesteringer 2.737 1.782

6 Udlån 5.255 4.632

Finansielle anlægsaktiver i alt 16.497 13.724

Anlægsaktiver i alt 16.526 13.755

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 2.476 1.399

Periodeafgrænsningsposter 14 12

Omsætningsaktiver i alt 2.490 1.411

Værdipapirer, obligationer 8.833 7.364

Likvide beholdninger 395 34

Aktiver i alt 28.244 22.564
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Balance

Balance - passiver, mio. kr.

Note 30.06.2021 31.12.2020

Egenkapital

Grundkapital 9.909 8.209

Foreslået udbytte 100 100

Overført resultat 5.262 2.978

Egenkapital i alt 15.271 11.287

Hensatte forpligtelser

Hensættelser, Vækstkaution og Vækstgaranti 75 90

Indskud fra staten 1.328 1.328

Hensatte forpligtelser i alt 1.403 1.418

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 9.306 7.567

Gæld til pensionskasser 1.164 1.312

Forudbetalte tabsdækninger fra staten 764 690

Anden gæld og periodeafgrænsningsposter 336 290

Gældsforpligtelser i alt 11.570 9.859

Passiver i alt 28.244 22.564

7 Ikke-balanceførte poster

Eventualforpligtelser 727 787

Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 4.893 4.683

Ikke-balanceførte poster i alt 5.620 5.470
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse, mio. kr.

Grundkapital

Foreslået

udbytte*

Overført

resultat I alt

Pr. 1. januar 2021 8.209 100 2.979 11.287

Indskud fra staten 1.700 - - 1.700

Periodens resultat - - 2.285 2.285

Udbytte udloddet i perioden - - - -

Pr. 30. juni 2021 9.909 100 5.264 15.271

*Beløbet, der er godkendt på virksomhedsmøde i april 2021, vedrører udbytte til staten for regnskabsåret 2020.
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Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse, mio. kr.

1. halvår

2021

1. halvår

2020

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet

Pengestrømme fra drift, administration og renteindbetalinger og lign. -79 186

Udbetaling af udlån -1.649 -704

Tabsdækning fra Erhvervsministeriet og Den Europæiske Investeringsfond 29 16

Afdrag fra lån 326 295

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -1.373 -207

Investeringsaktivitet

Investeringer i kapitalandele i fonde -303 -295

Tilbageløb fra kapitalandele i fonde 250 86

Pengestrømme fra kapitalandele i fonde, ekskl. Dansk Vækstkapital -53 -209

Betalinger til Dansk Vækstkapital -471 -164

Tilbageløb Dansk Vækstkapital 583 197

Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital 112 32

Egenkapitalinvesteringer -345 -148

Tilbageløb fra egenkapitalinvesteringer 0 134

Pengestrømme fra egenkapitalinvesteringer -345 -14

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -286 -190

Finansieringsaktivitet

Udlånsaktivitet, genudlån Nationalbanken (tidligere CP-udstedelse) og lånefacilitet 672 546

Indskud fra staten, egenkapital 1.700 2.082

Indskud fra staten, tabsdækninger 79 -

Udbytte til Erhvervsministeriet vedr. Nordsø-aftalen - -200

Låneoptagelse fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital 147 147

Afdrag på lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital -298 -197

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2.300 2.378

Ændring i likvider 641 1.980

Likvider og obligationsbeholdning, primo 5.800 1.046

Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 6.441 3.026
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Noter

Note 1. Resultat af kapitalandele i fonde, mio. kr.

1. halvår

2021

1. halvår

2020

Værdireguleringer 1.629 -149

I alt 1.629 -149

Note 2. Resultat af egenkapitalinvesteringer, mio. kr.

1. halvår

2021

1. halvår

2020

Værdireguleringer

Unoterede virksomheder 223 -77

Noterede virksomheder 21 32

Carry (incitamentsordning) -13 -

I alt 231 -45

Note 3. Resultat udlån, mio. kr.

1. halvår

2021

1. halvår

2020

Lån

Renteindtægter 254 186

Provisioner og øvrige gebyrer 7 6

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -237 -421

Resultateffekt ved ny ordning for håndtering af COVID-19-lån, 2020 302 -

Resultateffekt ved ny ordning for håndtering af COVID-19-lån, 2021 188 -

I alt, lån 514 -229

Konvertible lån

Renteindtægter 5 5

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -6 -21

I alt, konvertible lån -1 -16

Vækstkautioner

Præmier og hensættelser til fremtidige udstedelser 16 15

Nedskrivninger og realiseret tab/gevinst -2 -5

I alt, Vækstkautioner 14 9

Vækstgarantier

Præmier 4 5

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner 7 2

I alt, Vækstgarantier 11 7

I alt 539 -229
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Note 4. Kapitalandele i fonde, mio. kr.

30.06.2021 31.12.2020

Primo 7.310 5.746

Overgået til kapitalinvesteringer -375 -

Tilgang, netto -60 597

Periodens værdireguleringer, netto 1.629 967

I alt 8.504 7.310

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum) 1,53 1,40

Note 5. Egenkapitalinvesteringer, mio. kr.

Unoterede Noterede 30.06.2021 31.12.2020

Primo 1.560 220 1.781 1.518

Overgået fra kapitalandele i fonde - 375 375 -

Tilgang, netto 221 125 345 216

Periodens værdireguleringer, netto 222 12 235 47

I alt 2.003 733 2.737 1.781

Note 6. Udlån, mio. kr.

30.06.2021 31.12.2020

Lån

Lån før nedskrivninger 8.621 7.304

Nedskrivninger -3.453 -2.771

I alt, lån 5.168 4.533

Konvertible lån

Konvertible lån før nedskrivninger 149 165

Nedskrivninger -61 -66

I alt, konvertible lån 87 99

I alt 5.255 4.632

Lån fordelt på branche

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 11 pct. 13 pct.

Industri og råstofudvinding 15 pct. 15 pct.

Energiforsyning 5 pct. 6 pct.

Bygge og anlæg 1 pct. 1 pct.

Handel 12 pct. 12 pct.

Transport, hoteller og restauranter 2 pct. 2 pct.

Information og kommunikation 25 pct. 23 pct.

Finansiering og forsikring 9 pct. 8 pct.

Fast ejendom 2 pct. 2 pct.

Øvrige erhverv* 19 pct. 18 pct.

I alt 100 pct. 100 pct.

*Andre serviceydelser, sociale institutioner, kultur og fritid, rejsebureauer, rengøring og anden operationel service m.v.
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Note 7. Ikke-balanceførte poster

30.06.2021 31.12.2020

Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, Vækstgarantier 502 491

Kautionsforpligtelser, efter hensættelse til tab 111 172

Øvrige eventualforpligtelser 114 124

I alt, eventualforpligtelser 727 787

Andre forpligtende aftaler

Tilsagnsforpligtelser, kapitale i fonde 4.305 4.164

- heraf Dansk Vækstkapital samt Dansk Landbrugskapital 2.304 2.054

Tilsagnsforpligtelser, egenkapitalinvesteringer 52 59

Tilsagnsforpligtelser, udlån 537 460

I alt, andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 4.893 4.683

I alt 5.620 5.470

Note 8. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb

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

for væsentligt at kunne ændre Vækstfondens finansielle stilling pr. 30. juni 2021.

Note 9. Regnskabspraksis samt væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger

De anvendte indregnings- og målingskriterier er uændrede i forhold til årsrapporten for 2020.

Halvårsrapporten er ikke revideret.
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Danmark
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Lars Holst, næstformand
Jesper Højberg Christensen
Thor Möger Pedersen
Anne-Louise Thon-Jensen
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Jacob Bratting Pedersen, medarbejderrepræsentant

DIREKTION
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