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1. HALVÅR I HOVEDTRÆK

Høj aktivitet men overskud
vendt til underskud

I 1. halvår af 2022 har Vækstfonden fastholdt en høj finansieringsaktivitet og

medfinansieret 776 virksomheder med i alt 2,2 mia. kr., men uroen på

finansmarkederne betyder, at det historiske overskud i 2021 er vekslet til et

resultat på -641 mio. kr.

Den globale investeringsaktivitet har i første halvdel af 2022 oplevet en betydelig opbremsning.
Mens investeringsniveauet i Danmark har ligget stabilt i perioden, har omverdenen i andet kvartal
haft markante fald. Både USA og Asien faldt med 25 pct. i perioden, mens Europa faldt med 13 pct.

Det danske venturemarked har også oplevet en opbremsning i investeringsaktiviteten, hvor det er
blevet sværere at rejse kapital. I 1. halvår 2022 tiltrak danske virksomheder 4,2 mia. kr. i samlet
investering, hvilket er 1 mia. kr. mindre end samme periode året før, men dog mere end der blev
investeret i hele 2020.

På trods af økonomiske udfordringer forventes en beskeden BNP-vækst for 2022. COVID-19-
pandemien, Ruslands invasion af Ukraine og deraf følgende stigninger i energi- og råvarepriser samt
de globale forsyningsproblemer øger inflationen, som påvirker såvel forbrugere, virksomheder og
centralbanker. Danmark oplever dog fortsat høj beskæftigelse og lavere gældsætning end før
finanskrisen. Forventeligt vil den kommende tid byde på øget fokus på udbygning af det europæiske
energisystem for at mindske afhængigheden af Rusland og deraf øget behov for investeringer i
vedvarende energi.

Den faldende investeringsaktivitet gør, at iværksættere, virksomheder og investorer bør forberede
sig på, at værdiansættelser vil komme under pres, at investeringsrunder vil tage længere tid, og at
markedets skrappere trykprøvning af forretningsmodeller vil betyde, at nogle virksomheder i sidste
ende ikke vil modtage finansiering. Også selv om Vækstfonden er mere risikovillig end markedet
generelt.

Første del af 2022 har budt på betydelige resultatmæssige negative værdireguleringer på
børsnoterede virksomheder og stigende renter, hvilket også har afspejlet sig i Vækstfondens
resultat.

Størstedelen af det danske udlånsmarked har det godt - og bedre end frygtet. Den forventede
konkursbølge er endnu udeblevet, blandt andet som følge af de offentlige støttetiltag og en stærk
beskæftigelse, der har understøttet virksomhedernes indtjening. Tilbagebetaling af COVID-19-
produkter, stigende energipriser og forsyningsproblemer forventes dog at lægge pres på en del
virksomheder i den kommende tid, hvorfor en stigning i antallet af konkurser må forventes.

VÆKSTFONDENS

AKKUMULEREDE

RESULTAT

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

at styrke innovations kraften
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 5,4 mia. kr., svarende
til en afkastningsgrad på 7,7
pct.
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DEN ØKONOMISKE SITUATION I VÆKSTFONDEN

Med finansieringer til 776 virksomheder har Vækstfonden i 1. halvår 2022 oplevet et stigende
aktivitetsniveau inden for kerneforretningen på tværs af hele Danmark. Som naturlig følge af
bortfald af COVID-19-produkter er det samlede tal dog lavere end for samme periode sidste år.

Vækstfondens formand, Tue Mantoni, udtaler:

”Efter udfasning af statens COVID-19-produkter glæder jeg mig over, at Vækstfonden har finansieret
776 virksomheder det seneste halvår, og dermed har været med til at fastholde og skabe
arbejdspladser i hele Danmark. Vækstfonden mærker allerede en øget efterspørgsel som følge af
private investorers tilbageholdenhed og er parat til at træde ekstra til, hvis konjunkturerne kræver
det.

Det første halvår af 2022 har ligeledes budt på en række nye initiativer, der vil sikre vækst,
innovation og arbejdspladser i hele Danmark. Eksempelvis den igangværende etablering af
Accelerationskapital som en del af EIFO, der med 4 mia. kr. skal være med til at sikre tilstrækkelig
investorkapital til mere modne vækstvirksomheder for at udvikle og forankre højvækstvirksomheder
i Danmark. Et andet nyt initiativ er NATOs Innovationsfond, den første venturefond etableret af flere
stater, der med et samlet indskud på ca. 7,5 mia. kr. skal investere i virksomheder, der udvikler
løsninger inden for nye og disruptive teknologier til NATOs sikkerhed. Vækstfonden vil på vegne af
Danmark varetage danske interesser i det kommende samarbejde i fonden.

Den geopolitiske og økonomiske usikkerhed, som Vækstfonden kiggede ind i ved aflæggelse af
årsrapporten for 2021, har materialiseret sig, og har påvirket det generelle økonomiske billede af 1.
halvår 2022. Vækstfonden er et spejl af markedet, og en del af det flotte resultat fra 2021 på 4,2
mia. kr. er nu vendt til et underskud. Særligt de stigende renter har påvirket både værdiansættelsen
af virksomheder og vores beholdning af obligationer. Omvendt er konkurser i Danmark fortsat på et
lavt niveau, hvor en høj beskæftigelse holder hånden under basisindtjeningen i virksomhederne, og
hvor betalingsevnen i vid udstrækning er bevaret.

Vækstfondens resultater bør måles langsigtet og med de tre pejlemærker for øje: at styrke
innovationskraften i danske virksomheder, at skabe samfundsafkast samt at sørge for ansvarlighed i
måden, værdier bliver skabt på.

Efter eget ønsker træder jeg af som bestyrelsesformand, hvilket betyder, at fire fantastiske,
spændende men også travle år i Vækstfondens bestyrelse kommer til en ende. Det har været
interessant at være med til at præge en statsejet virksomhed med fokus på at tage risiko, tænke
langsigtet, støtte økosystemet i med- og modgang og agere løftestang for private aktører. En stor
tak til alle iværksættere, ejerledere og samarbejdspartnere, som Vækstfonden har investeret i og
arbejdet sammen med.”

Resultatet for 1. halvår 2022 på -641 mio. kr. er primært drevet af:

Betydelige negative værdireguleringer på børsnoterede virksomheder - både ejet direkte og

gennem fonde (-1 mia. kr.) - delvist modsvaret af værdiopskrivninger af unoterede
porteføljevirksomheder.

Negative urealiserede værdireguleringer på den samlede beholdning af obligationer som følge af
stigende renter (-382 mio. kr.).

En udlånsforretning, der balancerer med lavere nedskrivninger end forventet (257 mio. kr.).

VÆSENTLIGE AKTIVITETER I 1. HALVÅR 2022

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

Efter udløbet af COVID-19-produkter i starten af 2022 er der igen stor efterspørgsel på finansiering
fra Vækstfonden på tværs af forretningsaktiviteter inden for kapitalandele i fonde,
egenkapitalinvesteringer og udlån.

Blandt de vigtigste aktiviteter i 1. halvår 2022 kan nævnes:

DANMARKS EKSPORT- OG INVESTERINGSFOND

I juni vedtog et flertal i Folketinget en sammenlægning af EKF Danmarks Eksportkredit,
Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond i Danmarks Eksport-og Investeringsfond (EIFO),
der har til formål at styrke det samlede finansieringstilbud til danske iværksættere samt vækst-og
eksportvirksomheder. Med sammenlægningen skal de tre fonde udnytte hver deres stærke
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udgangspunkt og i fællesskab sikre endnu bedre muligheder for danske virksomheder. Etableringen
af EIFO skaber grundlag for at styrke indsatsen for danske vækst-og eksportvirksomheder, der vil
gøre Danmark rigere og verden grønnere. Samtidig realiseres målsætningen om én fælles indgang
for alle danske virksomheder samt en sammenhængende grøn og internationalt orienteret indsats.

EIFO stiftes i 2022, men indtil videre forbliver aktiviteter i dattervirksomheden Vækstfonden.

NYT EUROPÆISK SAMARBEJDE

Danske virksomheder har de seneste år oplevet en stigende interesse fra særligt amerikanske
venturefonde, som kan skalere virksomheden op i en ny vægtklasse. Kapitalen, der typisk kommer
fra USA eller Asien, tilfører vigtige kompetencer og netværk, men der sker ofte udflytning af
hovedkontor eller orientering mod USA, og dermed går danske investorer og det danske samfund
glip af vigtig værdi og arbejdspladser.

Der er tale om en europæisk udfordring, og derfor har Vækstfonden sammen med sine statslige
søsterfonde - franske BPI, tyske KfW Capital, finske TESI og græske HDBI – indgået en aftale, der
skal sikre minimum 3 mia. euro over de næste år til at styrke europæiske venturefonde og
vækstvirksomheder.

NATOs INNOVATIONSFOND
For at styrke NATOs arbejde med teknologier har NATOs stats- og regeringschefer besluttet at
etablere NATO Innovation Fund, som er den første venturefond, hvor flere stater er gået sammen
om etableringen.

Fonden, der etableres med et samlet indskud på ca. 7,5 mia. kr. tilvejebragt af medlemslande, der
tilslutter sig fonden, skal gennemføre langsigtede og strategiske investeringer i start-up-
virksomheder, der udvikler løsninger inden for nye og disruptive teknologier, som er kritiske for
Alliancens sikkerhed.

Vækstfonden vil på vegne af Danmark varetage danske interesser i det kommende samarbejde i
fonden og påtage sig rollen som Limited Partner, der blandt andet skal føre tilsyn og levere input til
den strategiske retning for fonden.

Danmark indskyder 292 mio. kr. i NATO Innovation Fund over en 15-årig periode. De første
investeringer forventes gennemført i 1. kvartal 2023.

VÆKSTLÅN NU UDEN NEDRE GRÆNSE

Danske SMV'er er afgørende for at skabe lokal vækst og arbejdspladser rundt omkring i hele landet.
Efter Erhvervsministeriet har fjernet den tidligere nedre lånegrænse på én mio. kr. for Vækstfondens
vækstlån, har Vækstfonden fået mulighed for at give en håndsrækning til endnu flere virksomheder.

De små vækstlån skal særligt komme mindre SMV'er uden for de større byer til gavn. Med fjernelse
af beløbsgrænsen forventer Vækstfonden at finansiere over 100 virksomheder yderligere om året.

GRØNNE RETNINGSLINJER TIL LANDBRUGET
I de kommende år står dansk landbrug overfor at skulle gennemføre en vigtig grøn transformation.
For at understøtte denne udvikling har Vækstfonden implementeret nye grønne retningslinjer, der
skal hjælpe de enkelte landbrug med at definere og følge op på grønne strategier.

De grønne retningslinjer skal bidrage til at formalisere arbejdet med den bæredygtige omstilling af
landbruget og betyder konkret, at de enkelte landbrug skal kortlægge egne udledninger og definere
tre grønne fokusområder med årlig opfølgning.

Med de nye tiltag fortsætter Vækstfonden sit arbejde gennem mere end 10 år med at sikre
risikovillig kapital til at udvikle og innovere dansk fødevareproduktion.

LÆS MERE

EIFO.dk

Nyt europæisk

samarbejde på vf.dk

Innovationsfond
på vf.dk
NATOs 

Vækstlån på vf.dk

Grønne retningslinjer

for landbruget på vf.dk

COVID-19-PRODUKTER

Som led i Folketingets COVID-19-produkter har Vækstfonden siden marts 2020 ydet en række lån og
garantier, der har bidraget til at holde hånden under danske virksomheder under COVID-19-krisen.
Efter forlængelse af flere af Vækstfondens COVID-19-produkter - både tidsmæssigt og
rammemæssigt - udløb sidste produkt ved udgangen af februar 2022.

Samlet set har over 2.100 virksomheder gjort brug af statens COVID-19-produkter fra Vækstfonden
for i alt 13,4 mia. kr.

https://eifo.dk/
https://vf.dk/nyheder/2022/vaekstfonden-i-europaeisk-investeringssamarbejde/
https://vf.dk/nyheder/2022/nato-innovation-fund/
https://vf.dk/finansiering/vaekstlaan/
https://vf.dk/nyheder/2022/vaekstfonden-introducerer-groenne-retningslinjer-til-landbruget/
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SÆRLIG PÅVIRKNING PÅ INDTJENING

Det historisk høje resultat på 4,2 mia. kr. i 2021 er i 1. halvår 2022 vendt til et resultat på -641 mio.
kr. Resultatet er sammensat af negative resultater fra porteføljen af egenkapitalinvesteringer i fonde
og virksomheder samt negativ værdiregulering på beholdningen af obligationer, modsvaret af
renteindtægter og fortsat lave nedskrivninger på udlånsaktiviteterne.

Børsnoterede virksomheder har oplevet markante negative værdireguleringer, hvilket også afspejler
sig i Vækstfondens portefølje af fonde og direkte investeringer i virksomheder. Til sammenligning
bidrog flere af disse virksomheder med betydelige positive værdireguleringer i Vækstfondens resultat
for 2021.

For kapitalandele i fonde har perioden generelt været præget af negative urealiserede
værdireguleringer i både danske og udenlandske porteføljefonde. Til gengæld bidrog de unoterede
virksomheder - primært udenlandske - med et større positivt millionbeløb til det samlede resultat for
1. halvår 2022. Resultatet for kapitalandele i fonde 1. halvår 2022 udgjorde -192 mio. kr. før
administrationsomkostninger (1. halvår 2021: 1.629 mio. kr.). Især de to børsnoterede
virksomheder Trustpilot, ejet via SEED, og Green Hydrogen Systems, ejet via Nordic Alpha Partners,
har påvirket med et betydeligt negativt trecifret millionbeløb. Til sammenligning bidrog samme
virksomheder med et større positivt trecifret millionbeløb i Vækstfondens resultat for 2021.

Resultatet for Vækstfondens egenkapitalinvesteringer var primært drevet af urealiserede negative
værdireguleringer på noterede virksomheder, delvist modsvaret af positiv værdiregulering ved exit af
virksomheden Monsido, hvori Vækstfonden foretog sin første investering i 2018. Resultatet af
Vækstfondens egenkapitalinvesteringer for 1. halvår 2022 udgjorde -203 mio. kr. før
administrationsomkostninger (1. halvår 2021: 231 mio. kr.).

Som for andre finansielle virksomheder er også Vækstfondens udlånsportefølje fortsat præget af
lavere nedskrivninger og færre konkurser end forventet. Dette skyldes blandt andet en stærk
beskæftigelse i Danmark, der har understøttet virksomhedernes indtjening, tidligere foretagne
offentlige støttetiltag i form af udskydelse af betaling af moms og skat samt diverse hjælpepakker.
Samlet set bidrog resultatet af udlån for 1. halvår 2022 med 257 mio. kr. før
administrationsomkostninger (1. halvår 2021: 539 mio. kr., hvoraf den nye administrationsaftale
med staten for håndtering af COVID-19-produkter bidrog med et engangsbeløb på 302 mio. kr.).

På baggrund af den fortsatte usikkerhed om COVID-19-pandemiens 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. Tillægget
revurderes ved udgangen af året.

Udviklingen fra slutningen af 2021 med stigende renter er forsat i 1. halvår 2022 og har medført en
urealiseret værdiregulering på Vækstfondens samlede beholdning af obligationer på -382 mio. kr.

NY BESTYRELSESFORPERSON
Erhvervsministeren har pr. 31. august 2022 udpeget Camilla Ley Valentin som ny
bestyrelsesforperson for Vækstfonden. Camilla Ley Valentin, der afløser Tue Mantoni, er blandt andet
medstifter og CCO for SaaS virksomheden Queue-it og har desuden de seneste to år været
bestyrelsesmedlem i Vækstfonden.

Derudover er følgende tre nye medlemmer tiltrådt som bestyrelsesmedlemmer; Esben Gadsbøll
(næstformand), Jesper Buch og Jan Bisgaard. Som medarbejderrepræsentant er Charlotte
Christensen-Degn valgt ind i stedet for Jacob Bratting Pedersen, der er udtrådt medio 2022. Den nye
bestyrelse repræsenterer en bred vifte af kompetencer, erfaringer og baggrund.

FORVENTNINGER TIL 2022

Gennem et fortsat stærkt samarbejde med banker, investorer, pensionskasser, rådgivere og andre
private og offentlige aktører i ind- og udland forventer Vækstfonden fortsat et højt aktivitetsniveau i
2. halvår 2022. Som naturlig følge af bortfald af COVID-19-produkter forventer Vækstfonden at
medfinansiere et lavere antal virksomheder end de foregående to år.

For 2. halvår 2022 forventer Vækstfonden yderligere pres på værdiansættelser og flere konkurser. På
denne baggrund forventer Vækstfonden at levere et negativt trecifret millionbeløb i resultat for 2.
halvår 2022.

Som følge af den fortsatte usikkerhed om de langsigtede konsekvenser af krigen i Ukraine, globale
forsyningsproblemer, inflation, renteudvikling og usikkerhed på venturemarkedet, herunder tøven fra
investorer med at lukke handler og tilføre kapital, er forventningerne til årets aktivitet og resultatets
størrelse dog behæftet med betydelig usikkerhed.



7

Hoved- og nøgletal
Hovedtal - aktivitet

1. halvår
2022

1. halvår
2021

Året
2021

Vækstfonden

Udbetalinger, antal danske virksomheder 776 1.190 1.624

- heraf COVID-19-produker 234 841 974

Medfinansiering danske virksomheder, mia. kr. 2,2 4,0 6,0

-heraf COVID-19-produkter 0,6 2,9 3,5

Kapitalandele i fonde

Tilsagn, fonde, antal 11 17 25

- heraf Dansk Vækstkapital 3 6 11

Tilsagn nye fonde, mio. kr. 817 937 1.553

- heraf Dansk Vækstkapital* 144 278 534

Egenkapitalinvesteringer

Investeringer, antal 41 29 41

- heraf nyinvesteringer 6 9 11

- heraf COVID-19-kapital - 4 6

Investeringer, mio. kr. 528 360 594

- heraf nyinvesteringer 17 111 219

- heraf COVID-19-produkter - 15 84

Udlån

Udbetalinger, Lån, antal 307 645 862

- heraf COVID-19-produkter 71 523 607

Udbetalinger, Lån, mio. kr. 890 1.649 2.478

- heraf COVID-19-produkter 89 1.287 1.570

Indgående Garantier, antal 173 337 401

- heraf COVID-19-produkter 165 325 378

Indgående Garantier, mio. kr. 547 1.661 1.926

- heraf COVID-19-produkter 516 1.619 1.859

Indgåede Kautioner, antal 239 172 289

Indgåede Kautioner, mio. kr. 224 188 334

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

1. halvår
2022

1. halvår
2021

Året
2021

Resultatopgørelse, hovedposter

Resultat af kapitalandele i fonde -192 1.629 3.487

Resultat af egenkapitalinvesteringer -203 231 238

Resultat af udlån 257 539 766

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

Finansieringsomkostninger og afkast af obligationer m.v. -402 -83 -121

Nettoadministrationsomkostninger -102 -30 -143

- heraf refusion og honorarer (indtægt) 64 136 201

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

Periodens resultat -641 2.285 4.228

Balance, hovedposter

Likvide beholdninger, netto 6.235 6.422 6.243

Kapitalandele i fonde 9.067 8.504 9.903

Egenkapitalinvesteringer 2.993 2.737 3.088

Udlån 5.540 5.255 5.447

Egenkapital 16.324 15.271 17.115

Gæld til pensionskasser 648 1.164 772

Genudlån, Nationalbanken 6.113 6.539 6.019

Balancesum 29.737 28.244 30.684

- heraf COVID-19-produkter* 1.442 1.429 1.461

Tilsagnsforpligtelse, netto 5.623 5.506 5.503

- heraf Dansk Vækstkapital og Dansk Landbrugskapital 1.799 2.304 1.961

*Dækker primært udlån efter nedskrivninger til virksomheder ramt af COVID-19-pandemien.
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PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2022 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
2022 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter for perioden 1. januar - 30. juni 2022.

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

Hellerup, 30. august 2022

Rolf Hauge Kjærgaard, CEO Jacob Hübertz, CFO

Tue Mantoni, formand Lars Holst, næstformand Jesper Højberg Christensen

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

Charlotte Christensen-Degn,

medarbejderrepræsentant

Christoffer Ring,

medarbejderrepræsentant
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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse, mio. kr. 

Note 1. halvår
2022

1. halvår
2021

1 Resultat af kapitalandele i fonde -192 1.629

2 Resultat af egenkapitalinvesteringer -203 231

3 Resultat af udlån 257 539

Fundingomkostninger og afkast af obligationer m.v. -402 -83

Resultat, finansielle poster i alt -539 2.315

Refusioner og honorarer 64 136

Vederlag og gager -120 -128

Øvrige administrationsomkostninger -41 -33

Afskrivninger -4 -6

Administrationsomkostninger -166 -167

Nettoadministrationsomkostninger -102 -30

Periodens resultat -641 2.285
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Balance
Balance - aktiver, mio. kr. 

Note 30.06.2022 31.12.2021

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 0 1

Materielle anlægsaktiver 19 24

Finansielle anlægsaktiver 

4 Kapitalandele i fonde 9.067 9.903

5 Egenkapitalinvesteringer 2.993 3.088

6 Udlån 5.540 5.447

Finansielle anlægsaktiver i alt 17.600 18.438

Anlægsaktiver i alt 17.619 18.462

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 2.466 2.437

Periodeafgrænsningsposter 15 14

Omsætningsaktiver i alt 2.481 2.451

Værdipapirer, obligationer 9.197 9.662

Likvide beholdninger 441 108

Aktiver i alt 29.737 30.684
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Balance - passiver, mio. kr. 

Note 30.06.2022 31.12.2021

Egenkapital

Grundkapital 9.909 9.909

Foreslået udbytte 0 150

Overført resultat 6.415 7.056

Egenkapital i alt 16.324 17.115

Hensatte forpligtelser

Hensættelser, Kautioner og Garantier 78 64

Indskud fra staten 2.048 2.056

Hensatte forpligtelser i alt 2.126 2.120

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 9.515 9.597

Gæld til pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital 648 772

Forudbetalte tabsdækninger fra staten 790 789

Anden gæld og periodeafgrænsingsposter 334 290

Gældsforpligtelser i alt 11.287 11.449

Passiver i alt 29.737 30.684

7 Ikke-balanceførte poster

Eventualforpligtelser 661 685

Andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 5.068 4.933

Ikke-balanceførte poster i alt 5.729 5.618
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Egenkapitalopgørelse
Egenkapitalopgørelse, mio. kr.

Grundkapital
Foreslået
udbytte*

Overført
resultat I alt

Pr. 1. januar 2022 9.909 150 7.056 17.115

Indskud fra staten - - - -

Periodens resultat - - -641 -641

Udbytte udloddet i perioden - -150 - -150

Pr. 30. juni 2022 9.909 0 6.415 16.324

*Beløbet, der er godkendt på virksomhedsmøde i april 2022, vedrører udbytte til staten for regnskabsåret 2021.
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Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelse, mio. kr

1. halvår 2022 1. halvår 2021

Drifts-, kautions- og udlånsaktivitet

Pengestrømme fra drift, administration, renteindbetalinger og lign. -149 -79

Udbetaling af udlån -890 -1.649

Tabsdækning fra Erhvervsministeriet og Den Europæiske Investeringsfond 26 29

Afdrag fra udlån 889 326

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet -125 -1.373

Investeringsaktivitet

Investeringer i kapitalandele i fonde -560 -303

Tilbageløb fra kapitalandele i fonde 478 250

Pengestrømme fra kapitalandele i fonde, ekskl. Dansk Vækstkapital -81 -53

Betalinger til Dansk Vækstkapital -75 -471

Tilbageløb fra Dansk Vækstkapital 802 583

Pengestrømme fra Dansk Vækstkapital 727 112

Egenkapitalinvesteringer -295 -345

Tilbageløb fra egenkapitalinvesteringer 201 0

Pengestrømme fra egenkapitalinvesteringer -93 -345

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 552 -286

Finansieringsaktivitet

Udlånsaktivitet, genudlån Nationalbanken og lånefacilitet -160 672

Indskud fra staten, egenkapital - 1.700

Indskud fra staten, tabsdækninger - 79

Udbytte til Erhvervsministeriet vedr. Nordsø-aftalen -150 -

Låneoptagelse fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital 81 147

Afdrag på lån fra pensionskasser vedr. Dansk Vækstkapital -206 -298

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -435 2.300

Ændring i likvider -8 641

Likvider og obligationsbeholdning, primo 6.243 5.800

Likvider og obligationsbeholdning, ultimo 6.235 6.441



16

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

1. halvår 2022* 1. halvår 2021

Værdireguleringer inkl. carry m.v. -192 1.629

I alt -192 1.629

* I beløbet indgår værdireguleringer på børsnoterede virksomheder med -617 mio. kr.

Note 2. Resultat af egenkapitalinvesteringer, mio. kr.

1. halvår 2022 1. halvår 2021

Værdireguleringer

Unoterede virksomheder 167 223

Noterede virksomheder -355 21

Carry (incitamentsordning) -15 -13

I alt -203 231
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Note 3. Resultat af udlån, mio. kr

1. halvår 2022 1. halvår 2021

Lån

Renteindtægter 261 254

Provisioner og øvrige gebyrer 21 7

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner 47 -237

Effekt ved ny ordning for håndtering af COVID-19-produkter -64 188

Effekt ved ny ordning for håndtering af COVID-19-produkter vedr. 2020 - 302

I alt, lån 266 514

Konvertible lån

Renteindtægter 5 5

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -20 -6

I alt, konvertible lån -14 -1

Kautioner

Præmier og hensættelser til fremtidige udstedelser 13 16

Nedskrivninger og realiseret tab/gevinst - -2

I alt, Kautioner 13 14

Garantier

Præmier 5 4

Nedskrivninger, realiseret tab/gevinst og tabsrefusioner -13 7

I alt, Garantier -8 11

I alt 257 539

Note 4. Kapitalandele i fonde, mio. kr

30.06.2022 31.12.2021

Primo 9.903 6.935

Tilgang, netto -645 -520

Periodens værdireguleringer, netto -192 3.488

I alt 9.067 9.903

Værdiindeks (bogført værdi + tilbageløb/anskaffelsessum) 1,60 1,65
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Note 5. Egenkapitalinvesteringer, mio. kr

Unoterede Noterede 30.06.2022 31.12.2021

Primo 2.197 891 3.088 1.838

Tilgang, netto 79 14 93 1.049

Periodens værdireguleringer, netto 167 -355 -188 201

I alt 2.443 550 2.993 3.088

Note 6. Udlån, mio. kr

30.06.2022 31.12.2021

Lån

Lån før nedskrivninger 8.777 8.771

Nedskrivninger -3.531 -3.546

I alt, lån 5.246 5.225

Konvertible lån

Konvertible lån før nedskrivninger 373 286

Nedskrivninger -79 -64

I alt, konvertible lån 294 222

I alt 5.540 5.447

Lån fordelt på branche

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 10 pct. 11 pct.

Industri og råstofudvinding 14 pct. 15 pct.

Energiforsyning 4 pct. 5 pct.

Bygge og anlæg 1 pct. 1 pct.

Handel 12 pct. 11 pct.

Transport, hoteller og restauranter 2 pct. 2 pct.

Information og kommunikation 26 pct. 25 pct.

Finansiering og forsikring 9 pct. 9 pct.

Fast ejendom 2 pct. 2 pct.

Øvrige erhverv* 19 pct. 19 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

30.06.2022 31.12.2021

Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser, Garantier 495 478

Kautionsforpligtelser, efter hensættelse til tab 60 91

Øvrige eventualforpligtelser 106 115

I alt, eventualforpligtelser 661 685

Andre forpligtende aftaler

Tilsagnsforpligtelser, kapitale i fonde 4.507 4.333

- heraf Dansk Vækstkapital samt Dansk Landbrugskapital 1.799 1.961

Tilsagnsforpligtelser, egenkapitalinvesteringer 179 210

Tilsagnsforpligtelser, udlån 383 390

I alt, andre forpligtende aftaler, tilsagnsforpligtelser 5.068 4.933

I alt 5.729 5.618

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 2022.

Note 9. Regnskabspraksis samt væsentligste regnskabsmæssige skøn og

vurderinger

De anvendte indregnings- og målingskriterier er uændrede i forhold til årsrapporten for 2021.

Halvårsrapporten er ikke revideret.
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