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COVID-19
Garantiordning for COVID-19 ramte
virksomheder
De mange foranstaltninger, der lige nu tages –
både i Danmark og internationalt – for at begrænse spredningen af COVID-19, har store økonomiske
konsekvenser for mange danske virksomheder.
Den omfattende nedlukning i Danmark og landene
omkring os betyder således stort fald i omsætningen for mange virksomheder, og i de hårdest
ramte brancher vil omsætningen i den kommende
tid helt udeblive.
For at afbøde de økonomiske konsekvenser er der
fra politisk side taget en række initiativer med henblik på at hjælpe de danske virksomheder igennem
den nuværende situation. Et af disse initiativer er
en såkaldt garantiordning, hvor staten kautionerer
for virksomhedernes lån til pengeinstitutter og

andre kreditinstitutter, f.eks. leasingselskaber, for
derved at lette virksomhedernes adgang til likviditet.
To ordninger for lån med statsgaranti
Der er ved to aktstykker tiltrådt af Folketingets
finansudvalg den 17. marts 2020 givet hjemmel til
to forskellige garantiordninger - en ordning målrettet større virksomheder og en ordning målrettet
de små- og mellemstore virksomheder, de såkaldte
SMV’er.
Garantiordningerne indebærer, at der kan stilles
kaution for virksomhedernes lån optaget hos et
pengeinstitut eller andet finansieringsinstitut, f.eks.
et leasingselskab, til dækning af tabt omsætning
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som følge af spredningen af COVID-19. Ordningerne
skal administreres af den statslige investeringsfond, Vækstfonden. Det vil således være Vækstfonden, der modtager ansøgninger, træffer afgørelse
om og udsteder kautionerne.
Der er allerede nu åbnet op for ordningen målrettet
de større virksomheder, mens ordningen for SMV’er
indebærer statsstøtte og derfor afventer godkendelse af EU-Kommissionen.
Virksomheder omfattet af ordningen
Garantiordningen for SMV’er omfatter virksomheder, der har under 250 ansatte og enten en omsætning, der ikke overstiger 372 mio. kr., eller en
balancesum, der ikke overstiger 320 mio. kr.
Garantiordningen for større virksomheder omfatter virksomheder, der ikke er omfattet af ordningen for SMV’er, det vil sige virksomheder med
250 ansatte eller flere eller med en omsætning og
balancesum, som overstiger tærsklerne for SMV’er.
Begge garantiordninger gælder for virksomheder,
der som følge af spredningen af COVID-19 har lidt
eller forventer at lide et omsætningstab på mindst
30% sammenholdt med den tilsvarende periode i
2019.
Adgang til kaution for større virksomheders lån
Allerede nu er der åbnet op for, at Vækstfonden
kan stille kaution over for virksomhedernes pengeinstitut eller andet finansieringsinstitut under
garantiordningen målrettet de større virksomheder.
Kaution fra Vækstfonden forudsætter, at den
låntagende virksomhed i øvrigt er kreditværdig.
Virksomhedens kreditværdighed vurderes af det
kreditgivende penge- eller finansieringsinstitut.
Det er også det kreditgivende institut, der skal anmelde lånet til Vækstfonden for at opnå kautionen.
De enkelte virksomheder kan ikke selv direkte
ansøge Vækstfonden om kaution. Ansøgning om
kaution kan ske nu og frem til 15. oktober 2020.
Kautionens omfang
Vækstfonden kan under ordningen kautionere for
lån og driftskreditter, der er beregnet på grundlag
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af realiseret eller forventet omsætningstab i en
periode på minimum 14 dage og maksimalt på
grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i perioden fra 1. marts 2020 til
30. september 2020. Kautionerne vil dække 70% af
det kreditgivende instituts tab. Det er en forudsætning for kautionen, at virksomheden ikke anvender det pågældende lån til at afdrage anden gæld
til det pågældende institut.
Samme virksomhed kan få kaution flere gange,
men Vækstfonden kan ikke kautionere for lån til
dækning af omsætningstab, som vedrører hele
eller dele af den samme periode mere end én gang.
Løbetiden på kautionerne er op til 7 år, dog således at de i hele løbetiden nedskrives lineært én
gang årligt. Hvis det realiserede omsætningstab er
mindre end det forventede omsætningstab, som
kautionen er givet på baggrund af, nedskrives kautionen med 70% af det forventede, men ikke-realiserede omsætningstab.
Der blev i første omgang fastsat en samlet ramme
for kautionerne under garantiordningen målrettet
større virksomheder på 2 mia. kr., og afsat 60 mio.
kr. til dækning af tab på kautioner udstedt under
denne garantiordning. Der foreligger lige nu et
forslag om at udvide garantirammen til 25 mia. kr.
og om at afsætte i alt 690 mio. kr. til tab.
Stiftelses- og garantiprovision
Kautionerne til større virksomheder ydes på markedsvilkår, og virksomheder, der benytter garantiordningen, skal derfor betale en provision for
kautionen svarende til markedspris. Provisionen
består dels af en stiftelsesprovision, dels af
en individuel garantiprovision.
Stiftelsesprovisionen udgør 0,25% af garantibeløbet og er en engangsprovision, der betales ved
kautionens udstedelse.
Garantiprovisionen er en årlig provision, der udgøres af en af Vækstfonden fastsat procentsats af
garantibeløbet. Denne sats fastsættes på markedsvilkår på baggrund den aktuelle kreditvurdering
af den låntagende virksomhed og afhænger desuden af, om der er stillet anden sikkerhed for det
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lån, der kautioneres for. Satsen kan genforhandles
årligt på baggrund af virksomhedens kreditværdighed.
Kaution for SMV’ers lån
I modsætning til garantiordningen for større virksomheder er garantiordningen for SMV’er endnu
ikke på plads. Detaljerne er derfor endnu ikke
kendte.
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tutter i den nuværende situation ikke længere vil
yde kredit til.
Som ved garantiordningen for større virksomheder forventes kautionerne under garantiordningen
for SMV’er at dække 70% af det långivende instituts
tab på lån, som er ydet til dækning af omsætningstab som følge af spredning af COVID-19.

Der er dog blevet bevilget en samlet ramme for
kautioner under garantiordningen for SMV’er på
3,36 mia. kr. og afsat lidt over 1 mia. kr. til dækning
af tab på kautioner udstedt under denne garantiordning. Der foreligger lige nu et forslag om at
udvide rammen til 17,5 mia. kr. og om at afsætte
i alt ca. 4,4 mia. kr. til tab.

Også under garantiordningen for SMV’er skal den
låntagende virksomhed betale en provision for garantien, men der er ikke krav om, at denne fastsættes på markedsvilkår. Dermed indeholder garantiordningen et element af statsstøtte og skal derfor
godkendes af EU-Kommissionen. Det forventes dog,
at dette vil ske inden for få dage, og at der herefter
hurtigt vil blive åbnet op for SMV’ernes adgang til
kaution under denne garantiordning.

Der er således tale om en mere omfattende garantiordning med forventet højere tab, hvilket afspejler, at der under denne garantiordning vil blive
kautioneret for lån og driftskreditter, hvor der
typisk er begrænset sikkerhed, og til virksomheder,
som pengeinstitutter og andre finansieringsinsti-

Hos Andersen Partners følger vi løbende udviklingen og de nye tiltag, som skal hjælpe virksomhederne igennem den aktuelle situation, og vi står
klar til at rådgive om jeres muligheder.
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