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FORMANDENS FORORD

Rekordhøje CO2-besparelser og grønt
momentum trods krise

2020 har været et særligt år for mange virksomheder over hele verden, idet

udbredelsen af COVID-19 har skabt stor usikkerhed på det globale marked og

sat sit tydelige præg på manges hverdag. I årets løb tyder meget dog også på,

at den grønne omstilling heldigvis ikke har tabt momentum – tværtimod. For

ud af krisen er der spiret nye bæredygtige virksomheder og teknologier, som

allerede nu har vist stort potentiale.

I løbet af året bidrog Danmarks Grønne Investeringsfond til en rekordhøj

forventet CO2-ækvivalent-besparelse. Vi har medvirket til investeringer, der

bringer den akkumulerede årlige besparelse op på 1,38 mio. tons siden

fondens start i 2015. Det viser, at fondens finansieringer er gået til

virksomheder, der hver dag er med til at sætte et tydeligt grønt aftryk på

samfundet til gavn for vores klima og fremtidens grønne arbejdspladser.

2020 var også året, hvor Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr. blev en

realitet. Med 6 mia. kr. allokeret til Danmarks Grønne Investeringsfond kan vi

sætte gang i endnu flere grønne finansieringer og samtidig understøtte en

grøn genstart af hele Danmark. Det er allerede nu blevet til mange stærke

samarbejder. Nordic Harvest er i gang med at skabe en ’fødevarerevolution’

med sin vertikale farm i Taastrup, og nye solprojekter fra European Energy og

Better Energy skal bringe os nærmere ambitionen om 100 pct. vedvarende

energi. Det er projekter som disse, vi er stolte af at være med til at finansiere.

I Danmarks Grønne Investeringsfond påtager vi os den ekstra risiko, som ofte

er nødvendig for at realisere de grønne investeringsprojekter. Dermed sikrer

vi, at mange bæredygtige projekter bliver til virkelighed. Vi kan dog kun nå i

mål med den grønne omstilling, hvis vi arbejder sammen – virksomheder,

forskere, og finansieringspartnere på tværs. Samarbejder er afgørende for at

nå det ambitiøse, men også nødvendige, mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030.

Årets finansielle resultat udgør 26,5 mio. kr. – fondens bedste resultat til dato.

Det er bl.a. sammensætningen af vores portefølje, med en relativt høj andel af

vedvarende energi, der har medført, at den har været forholdsvis modstands-

dygtig over for COVID-19-situationen.

Med et styrket mandat via Danmarks Grønne Fremtidsfond ser vi frem til at

realisere endnu flere grønne projekter i 2021 og forsætte arbejdet med at gøre

grøn omstilling til god forretning.

I kan læse mere om årets resultat og de grønne effekter i årsrapporten her.

God læselyst!

Anders Eldrup, formand for Danmarks Grønne Investeringsfonds bestyrelse

Læs mere om formanden, Anders

Eldrup, og resten af bestyrelsen i

Danmarks Grønne

Investeringsfond i afsnittet

"Bestyrelse" længere fremme i

rapporten eller på gronfond.dk
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2020

Hovedtal

2020 2019 2018 2017

AKTIVITETAKTIVITET

Udbetalinger, lån, antal virksomheder/projekter 14 17 25 21

Udbetalinger, lån, mio. kr. 482,3 310,6 503,7 562,5

Forventede årlige besparelser af CO2e [mio. tons/år] 1,38 0,68 0,44 0,25

FINANSIELLE, mio. krFINANSIELLE, mio. kr..

RResulesulttatatopgøropgørelseelse

Resultat, udlån 58,5 45,6 30,2 12,3

Fundingindtægter og -omkostninger 0,1 0,0 -1,3 -1,2

Administrationsomkostninger -32,1 -23,4 -18,8 -15,4

Årets resultat 26,5 22,2 10,1 -4,3

BalancBalancee

Likvide beholdninger, netto 105,4 64,3 282,8 45,3

Udlån 1.649,4 1.377,0 1.111,6 663,3

Egenkapital 172,3 65,8 43,6 52,4

Bankgæld, lånefacilitet 56,0 45,1 - 200,4

Commercial Paper-udstedelse (CP-udstedelse) 1.516,0 1.323,1 1.353,4 451,3

Balancesum 1.789,2 1.467,9 1.416,3 712,2

Tilsagnsforpligtelse, ultimo 531,2 268,6 194,5 344,0
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LEDELSESBERETNING

Tilfredsstillende resultat og forventninger
om acceleration af væksten i 2021

ÅrÅret i hoet i hovvedtredtrækæk
Årets resultat udgør 26,5 mio. kr. – et tilfredsstillende resultat, når man tager

aktivitetsniveauet for året i betragtning. I alt finansierede vi 14 projekter i 2020

svarende til 482,3 mio. kr., hvilket var færre end i både 2019 og 2018, hvor hhv.

17 og 25 projekter blev realiseret.

Inden årets indgang havde vi en forventning om en væsentlig højere

udlånsaktivitet for 2020 – bl.a. pga. aftalen om Danmarks Grønne

Fremtidsfond på samlet 25 mia. kr., som Regeringen og Folketingets partier

gav tilsagn til i slutningen af 2019. Med Fremtidsfonden ville den næsten

udnyttede låneramme i Danmarks Grønne Investeringsfond blive udvidet med

6 mia. kr., og der var forventning om, at den ekstra tilførsel af kapital skulle

sætte acceleration under finansieringen af grønne, bæredygtige projekter i

2020, efter en midlertidig opbremsning.

Fremtidsfonden blev dog først realiseret i september måned, og det betød, at

Danmarks Grønne Investeringsfond i første halvår af 2020 kun kunne

medfinansiere projekter i begrænset omfang. En af forklaringerne på, hvordan

fonden har kunnet opnå det bedste finansielle resultat til dato, på trods af et

lavere aktivitetsniveau og et presset erhvervsliv grundet COVID-19, er

sammensætningen af porteføljen.

Det er i årets løb blevet tydeligt, at vi har en robust grøn portefølje af

virksomheder, hvoraf størstedelen har vist sig forholdsvis resistente over for

udfordringerne forbundet med COVID-19-situationen, og nogle har endda fået

medvind.

ÅrÅretets prs projektojekter og grer og grønne aftrønne aftrykyk
I 2020 var det hovedsageligt projekter inden for vedvarende energi (80 pct.),

som drev udlånene – og fondens øgede fokus på netop solenergi har resulteret

i en rekordhøj muliggjort CO2-besparelse. Besparelsen fra årets aktiviteter

lyder på 0,7 mio. tons og bringer dermed den samlede forventede besparelse

op på 1,38 mio. tons for den samlede udlånsportefølje. I omfang svarer det til

den årlige CO2-udledning fra omkring 77.000 danskere.

Dermed har årets 14 projekter ført til en fordobling af den forventede

muliggjorte besparelse, som fonden har opnået de første fem år. At vi har

kunnet opnå en lige så stor forventet besparelse på bare ét år som de første

fem år understreger vigtigheden af at vurdere potentielle projekter på

baggrund af kriterierne om ikke kun at være kommercielle, men

også samfunds- og miljømæssigt bæredygtige.
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FFororvventninger til 2021entninger til 2021
Med den udvidede låneramme i regi af Danmarks Grønne Fremtidsfond

forventes det, at 2021 vil gå med at accelerere væksten i udbetalinger efter en

midlertidig opbremsning i 2019 og i første halvår af 2020. Udmøntningen af

mandatet forventes at betyde, at udlånet i 2021 vil nå op imod 900 mio. kr. og

dermed blive det højeste i fondens levetid.

Dette vil ske inden for de fem investeringsområder, som er identificeret på

baggrund af en vurdering af deres reduktionspotentiale i CO2-

ækvivalenter (CO2e), de understøttende megatrends i markedet samt

muligheden for at bygge på og skabe danske styrkepositioner.

Eksempler på nyere trends i markedet, som det er vigtigt at holde øje med

udviklingen i, og som indeholder stort potentiale, er:

• Produktion af vedvarende energi til brug for udvikling af nye drivmidler –

eksempelvis hydrogen, de såkaldte "Power-to-X"-løsninger.

• CCU-teknologier, som tager CO2 ud af luften og bruger den som råstof i

nye produkter, eksempelvis i brændstof til fly eller som kemiske

byggeklodser til plastikindustrien. Gennem denne teknologi

bliver CO2 derved omdannet til et råstof frem for et affaldsprodukt, der blot

udledes i atmosfæren.

• Biologiske processer og biomimicry, dvs. kunsten at efterligne naturen.

Denne trend har vist sig at være en accelerator for produktion af mere

bæredygtige fødevarer, emballagetyper, tekstiler og byggematerialer – ofte

til en væsentlig lavere omkostning. På dette område er særligt vertical

farming ved at få fodfæste. Og cellulært kød – dvs. kød produceret uden

brug af levende dyr – er langsomt ved at blive godkendt til konsum rundt

om i verden.

Når vi sætter forventningerne til 2021 er det dog vigtigt at have in mente, at

usikkerheden stadig hersker på verdensmarkedet. Derfor er det fortsat uvist,

hvordan COVID-19-situationen vil udvikle sig og påvirke markedet og vores

aktiviteter.

Med den opbakning vi har set til det grønne i årets løb, forventer vi dog

alligevel, at det grønne momentum fortsætter ind i 2021, og at vi ved udgangen

af året kan levere et finansielt resultat og en CO2-besparelse på samme niveau

som 2020.

De fDe fem invem invesestteringsomreringsområderåder::

1. Energi og forsyning

2. Fødevarer og landbrug

3. Bygninger og infrastruktur

4. Materialer og ressourcer

5. Transport og mobilitet
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BAGGRUND

Om Danmarks Grønne Investeringsfond

Formålet med Danmarks Grønne Investeringsfond er at være med til at sikre

finansiering af projekter, der fremmer den grønne omstilling i det danske

samfund. Ifølge fondens politiske mandat skal disse projekter ligge inden for

vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.

Danmarks Grønne Investeringsfond er etableret som en del af aftalen “Et

grønnere Danmark” fra 2014 med en statsgaranteret låneramme på 2 mia. kr.,

som siden, med aftalen om ”Danmarks Grønne Fremtidsfond”, er udvidet til i

alt 8 mia. kr., til medfinansiering af projekter.

Med aftalen om ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” kan Danmarks Grønne

Investeringsfond nu indgå i et styrket samarbejde med Vækstfonden,

Danmarks Eksportkredit og Investeringsfonden for Udviklingslande for at sikre

en sammenbundet finansieringsrejse, som kan tage grønne projekter fra idé

til skalering, der kan skabe danske grønne arbejdspladser.

FFondens kondens kompetompetencencerer
Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån til projekter, som har en sund

økonomi, en dokumenterbar grøn effekt for samfundet, er skalerbare og

bidrager med et samfundsøkonomisk afkast. Lånet ydes til private

virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og

institutioner m.fl., hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og

kommunernes, og som har mulighed for at optage lån på det private marked.

På denne måde udgør Danmarks Grønne Investeringsfond en vigtig brik i at

bygge bro mellem traditionel realkredit- og bankfinansiering samt

egenkapital.

Da det er fondens opgave at sikre både kommerciel bæredygtighed og en

positiv grøn effekt, er teamet også sammensat derefter. Det betyder, at teamet

i Danmarks Grønne Investeringsfond både består af stærke kommercielle og

tekniske profiler. Diversiteten blandt medarbejdere er med til at skabe et

stærkt værditilbud i forhold til at kunne skræddersy finansieringsløsninger til

grønne projekter.

FFaktakta om Danmarka om Danmarks Grs Grønneønne
InvInvesestteringsferingsfondond

• Selvstændig statslig lånefond

forvaltet af Vækstfonden

• Etableret i 2015 som en del af

den politiske aftale "Et

grønnere Danmark" fra 2014

• Mandat: 8 mia. kr.; Lov om

Danmarks Grønne

Investeringsfond og Grøn

Politik for Danmarks Grønne

Fremtidsfond

• Tilbyder risikovillig kapital til

fremme af grøn og social

bæredygtig omstilling
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SAMFUNDSANSVAR

Vi fremmer bæredygtighed i danske
selskaber

Danmarks Grønne Investeringsfond er sat i verden for at fremme den grønne

omstilling af samfundet. Bidrag til miljø- og klimamæssig bæredygtighed er

således kernen i Danmarks Grønne Investeringsfonds forretning og et

ambitiøst bidrag til især CO2-reduktion i samfundet er drivende for fondens

forretninger. Vores ansvar for at understøtte en bæredygtig udvikling rækker

imidlertid bredere end den grønne omstilling, og vi forpligtiger os derfor

gennem vores finansieringer til at fremme alle aspekter af bæredygtighed,

hvilket indebærer hensyntagen til både mennesker, miljø og anti-korruption,

herunder skatteforhold og anti-hvidvask.

AnsAnsvvarlig virkarlig virksomhedsprsomhedsprakaksissis
Vores praksis for ansvarlig virksomhedsadfærd er baseret på FN’s

Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv , OECD’s Retningslinjer for

Multinationale Virksomheder samt ILO’s erklæringer om grundlæggende

principper for arbejdet. Danmarks Grønne Investeringsfond forvaltes af

Vækstfonden, og Danmarks Grønne Investeringsfonds rammer for ansvarlig

forretningspraksis hviler på Vækstfondens politik for samfundsansvar og

bæredygtighed, der løbende ajourføres på Vækstfondens hjemmeside.

Danmarks Grønne Investeringsfond vil i 2021 udarbejde et tillæg med

områder, hvor fonden stiller supplerende krav til klima- og miljømæssig

bæredygtighed hos de virksomheder, den finansierer. Læs mere om de særlige

krav til klima- og miljømæssig bæredygtighed på Danmarks Grønne

Investeringsfonds hjemmeside.

Et centralt princip i arbejdet med selskaberne er dels at sikre, at deres

løsninger er miljømæssigt bedre end alternative løsninger og dels at tilse, at

der skabes løbende miljømæssige og sociale forbedringer i tråd med de

nævnte retningslinjer. Dette sker konkret via ESG-screeninger af selskaberne,

aftalemæssige krav om etablering af en politik på området samt

gennemførelse af løbende forbedringer i selskabets værdikæde.

FFokus på endnu bedrokus på endnu bedre scre screening i 2021eening i 2021
Danmarks Grønne Investeringsfond har i 2020 haft fokus på yderligere

udvikling af screening af virksomheder i overensstemmelse med den fælles

Politik for finansiering / investering under Danmarks Grønne Fremtidsfond. Og

i 2021 vil fokus bl.a. være på at systematisere indsatsen ift. ESG-due diligence,

at styrke sparringen med kunderne ift. bæredygtig forretningsudvikling samt

at bidrage til at identificere innovative grønne løsninger og

forretningsmodeller målrettet såvel som klima-, miljø-, natur-, fødevare- og

vandmæssige forhold for at stimulere udviklingen af grønne danske

styrkepositioner.
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EFFEKT

Det grønne regnskab

Den grønne regnskabspraksis i 2020 følger regnskabspraksissen for

2019. Behovet for en accelereret grøn omstilling er blevet endnu tydeligere i

2020, og der er brug for nytænkning og øget grønt engagement i alle sektorer,

virksomheder og værdikæder. Diversitet, både ift. virksomheds-, sektor- og

teknologitype, samt grøn ny- og gentænkning, anser vi for afgørende for at

accelerere omstillingen, hvorfor vi siden 2018 har rapporteret på disse

parametre.

Bidrag til Parisaftalens temperaturmål opgøres som den opnåede CO2e-

besparelse ved løsningen relativt til eksisterende løsninger i sektoren. Siden

2019 har vi også rapporteret på virksomhedernes arbejde med FN’s

Verdensmål og de samfundsmæssige effekter målt som direkte

arbejdspladser og omsætning.

I det grønne regnskab er vores finansierede projekter sorteret efter

hovedområder for finansiering, nemlig vedvarende energi, energibesparelser

og ressourceeffektivitet.

Hovedområde Grøn ambition Eksempler på teknologityper

Vedvarende energi
(VE)

Erstatte fossile brændsler med rigelig
og billig vedvarende energi

Vedvarende energiproduktionsanlæg baseret på bl.a. vind-, sol og
geotermisk energi samt grøn gas (biogas)

Energibesparelser
(EB)

Reducere det samlede energiforbrug og
emissionen af særligt CO2e

Løsninger, der muliggør energibesparelser og energieffektivisering i
boliger, erhvervsbyggeri, offentligt bygger, infrastruktur og
transportsektoren.

Ressourceeffektivitet
(RE)

Reducere det samlede ressourceforbrug
og inspirere til at gentænke den
traditionelle værdikæde

Løsninger, der muliggør reduceret forbrug af vand, tekniske materialer og
biologiske materialer samt lagring og anvendelse af CO/CO2, også kaldet

Carbon Capture Storage (CCS).

ÅrÅretets grs grønne aktivitønne aktiviteteterer
I 2020 har fonden haft 14 projekter svarende til et udlån på 482 mio. kr. i alt.

Ud af disse 14 projekter er der under det nye mandat i regi af Danmarks

Grønne Fremtidsfond i alt fire projekter med en samlet udbetaling på 381 mio.

kr.

I hele fondens levetid er der finansieret 68 projekter i alt med et samlet udlån

fra fonden på 1,97 mia. kr. Medregnes finansiering fra andre parter har

fondens udlån medvirket til at muliggøre investeringer i grøn omstilling for

knap 7,6 mia. kr. I enkelte projekter har medfinansiering fra andre parter

været mere end fem gange finansieringen fra Danmarks Grønne

Investeringsfond.
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Fordelingen af udbetalingsbeløb i 2020 inden for de tre hovedområder;

vedvarende energi, energibesparelser og ressourceeffektivitet, fremgår af

figuren herunder. Heraf ses det, at den overvejende del af udlånet i 2020 går til

projekter indenfor vedvarende energi. Fonden prioriterer fortsat vedvarende

energiproduktion, og flere af projekterne i 2020 skalerer for alvor produktionen

af grøn energi, der muliggør en lang række andre nye teknologier.

Fordeling af projekter på de tre hovedområder
Udregnet på baggrund af mio. kr. udbetalt i 2020

15 %

5 %

80 %

Energibesparelse
Ressourceeffektivitet
Vedvarende energi

Grøn omstilling lykkes ikke kun ved etablering af vedvarende energianlæg,

men kræver en kombination af både velkendte og innovative teknologier i

mange sektorer samtidig.

I 2020 har vi derfor bl.a. finansieret

• Vedvarende energiproduktion indenfor sol og vind

• Testudstyr for vindmøller

• Brintproduktion

• Nye fødevareproduktioner

• Intelligent styring af batterier

• Bæredygtig tekstilproduktion.

I figuren nedenfor ses den samlede portefølje i 2020 fordelt på

teknologiområde.
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Fordeling af projekter efter hoved- og teknologiområde
Udregnet på baggrund af antallet af udbetalinger i fondens levetid (68 stk.)

(EB) Transport (land)

EB (Transport (hav)

(EB) offentligt byggeri (skoler, inst. og off. byggeri)

(EB) Erhvervsbyggeri (kontor og industri)

(EB) Anden energibesparelse/optimering

(EB) Anlæg og infrastruktur

(RE) Vand og spildevand

(RE) Fødevarer

(RE) Byggematerialer

(RE) Biomasse

(RE) Andre tekniske materialer

(RE) Anden ressourceeffektivitet

(VE) Vind

(VE) Sol

(VE) Omgivelsesvarme- og kulde

(VE) Biogas

Accelereret grøn omstilling kræver både effektiviseringer og virksomheder,

der nytænker og gentænker den måde, hvorpå de designer, producerer,

sælger, anvender og genbruger produkter. Som det fremgår af figuren

herunder, har tilgangen af nye projekter i 2020 stort set svaret til den

fordeling, vi har set i de tidligere år af fondens levetid, hvilket anses for

tilfredsstillende.
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Effektiviseringer, herunder kendte grønne løsninger, udgør en væsentlig andel

med 54 pct. af projekterne, målt i antal. Nytænkende løsninger udgør 21 pct. af

fondens projekter. De resterende 25 pct. er løsninger, der kombinerer

nytænkning og effektivisering.
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Udbetalinger (68 stk.) fordelt på virksomhedens modenhed

19

21

14

3

8

3
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Under etablering Etableret Veletableret
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Grøn omstilling af det danske samfund kræver også en bred fordeling af

nystartede såvel som etablerede virksomheder.

Figuren viser, at vi har haft en bred tilgang af virksomheder fra forskellige dele

af livscyklussen. Kigger vi på alle projekterne i fondens levetid, er 32 pct. af

virksomhederne under etablering, dvs. i gang med at lancere nye grønne

produkter og/eller forretningsmodeller, ofte med en mindre tydelig afsætning.

43 pct. af virksomhederne kan karakteriseres som etablerede i markedet, bl.a.

med afprøvede produkter og en mere etableret ledelsesplatform, mens 25 pct.

er veletablerede virksomheder, bl.a. karakteriseret ved velafprøvede produkter

og robust ledelsesmæssig og finansiel platform.

FN´s VFN´s Vererdensmåldensmål
FN’s 17 Verdensmål er fortsat i fokus hos kunderne: Størstedelen af

virksomhederne arbejder med tre til fem af Verdensmålene, og enkelte har

fokus på endnu flere. Som tidligere har vi bedt virksomhederne om at

prioritere, hvilke fem mål de har særligt forretningsmæssigt fokus på.

Analysen baserer sig på indrapportering fra 96 pct. af vores

porteføljevirksomheder. Tallene viser, at kun otte pct. af virksomhederne ikke

arbejder aktivt med Verdensmålene.

Af de øvrige virksomheder fra porteføljen fordeler arbejdet med

Verdensmålene sig således:

• 87 pct. har forretningsmæssigt fokus på mål 13 (klimaindsats), imens

• 76 pct. har fokus på mål 7 (bæredygtig energi)

• 73 pct. har fokus på mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion)
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• 64 pct. har fokus på mål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund)

• 44 pct. har fokus på mål 9 (industriel innovation og infrastruktur).

Vi anser det overordnet set for tilfredsstillende, at så stor en andel af

porteføljevirksomhederne har taget FN’s Verdensmål til sig, og at de fleste

Verdensmål får forretningsmæssigt fokus.

CCOO22-bespar-besparelserelser
Som tidligere år har vi opgjort den forventede årlige besparelse af CO2e

opnået ved porteføljevirksomhedernes løsninger. Beregningen afspejler den

forventede årlige CO2e-besparelse under antagelse af fuld udrulning af

projektet, som Danmarks Grønne Investeringsfonds lånefinansiering er med til

at muliggøre. Besparelsen af CO2e sker primært som følge af, at fossile

brændsler fortrænges ved vedvarende energiproduktion, valg af grøn energi

og/eller øget energieffektivitet.

Ser man på den samlede portefølje af projekter finansieret i fondens levetid,

forventes det, at den har muliggjort en akkumuleret årlig besparelse af

CO2e på 1,38 mio. tons i 2020 sammenlignet med alternative teknologier.

Denne besparelse fordeler sig med en forventet årlig besparelse på CO2e 1,23

mio. tons fra virksomhedernes drift, indkøb af el, varme m.m. og produktion af

vedvarende energi samt forventet årlig CO2e besparelse på 151.697 tons fra

biogasanlæg som følge af mindsket gylleudspredning og metandannelse i

landbruget. Den forventede besparelse fra biogasanlæg er uændret fra sidste

års CO2-regnskab, da fonden ikke har finansieret nye biogasanlæg i 2020.

Resultatet anses for tilfredsstillende og afspejler, at der i 2020 er finansieret

omfattende vedvarende energianlæg med høj medfinansiering fra andre

finansieringspartnere.
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CCOO22e bespare besparelser i driftelser i driftsfsfasenasen 20202020 20192019 20182018 2017

Forventede årlige besparelser af CO2e i driftsfasen [tons/år] 1.233.331 525.157 363.308 178.143

Øvrige CØvrige COO22e bespare besparelser felser for biogasanlægor biogasanlæg 20202020 20192019 20182018 2017

Forventede årlige besparelser af CO2e fra mindsket gylleudspredning [tons/år] 151.697 151.697 79.363 71.537

Vi har opgjort de samfundsøkonomiske effekter af fondens finansiering målt

som ændringen i porteføljevirksomhedernes samlede antal

fuldtidsmedarbejdere og ændringen i porteføljevirksomhedernes samlede

årlig omsætning. Tallene omfatter 94 pct. af virksomhederne i porteføljen, og

opgørelsen viser, at der er skabt 852 direkte arbejdspladser, hvoraf 725 er i

Danmark, svarende til en stigning på mere end 14 pct. Tilsvarende har

porteføljevirksomhederne øget deres årlige omsætning med knap 40 pct.,

svarende til i alt 1,8 mia. kr., hvoraf 790 mio. kr. falder i Danmark.
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Sådan læses tSådan læses talallleneene

Den fDen fororvvententede årlige Cede årlige COO22ee-bespar-besparelse i driftelse i driftsfsfasen:asen:

• CO2e er den samlede mængde drivhusgasser (eller GHG, Green house

gasses) som f.eks. CO2, metan og lattergas.

• Tallene afspejler den muliggjorte CO2e-besparelse via finansieringen. Der

medtages forventede årlige CO2e-besparelser for alle engagementer inden

for vedvarende energi-produktionsanlæg (VE). For projekter inden for

energibesparelser (EB) og ressourceeffektivitet (RE) medtages den

forventede årlige CO2e-besparelse, hvis besparelsen i driftsfasen er

mindst 10.000 tons/år. Den forventede årlige CO2e-besparelse i driftsfasen

opgøres relativt til drivhusgasemissioner fra en alternativ teknologi og

under antagelse af fuld udrulning af projektets samlede investering, inkl.

energibesparelser, produktion og/eller køb af vedvarende energi. Alternativ

teknologi defineres som den teknologi (brændselstype,

produktionsteknologi m.v.), projektet forventes at fortrænge.

• Akkumulerede forventede årlige CO2e-besparelser i driftsfasen er

summen af de enkelte projekters besparelser opgjort i et givent

tidsinterval.

FN’s VFN’s Vererdensmål:densmål:

• Opgørelsen baserer sig på porteføljevirksomheders egne oplysninger, idet

de har prioriteret de fem Verdensmål, de særligt har forretningsmæssigt

fokus på.

Arbejdspladser og omsætning:Arbejdspladser og omsætning:

• Opgørelserne omfatter alle porteføljens virksomheder. Data er

indrapporteret fra virksomhederne og omfatter det samlede antal

fuldtidsmedarbejdere og den samlede årlige omsætning ved hhv. lånets

indgåelse og ved udgangen af rapporteringsåret.
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STATUS: DANMARKS GRØNNE FREMTIDSFOND

2020 i den grønne omstillings tegn

I september 2020 blev Danmarks Grønne Fremtidsfond en realitet. 25 mia. kr.

fordelt på fire statsejede fonde – heraf 6 mia. kr. til Danmarks Grønne

Investeringsfond – skal styrke grønne teknologier og virksomheder. De første

finansieringer er allerede foretaget, og efterspørgslen giver en tydelig

indikation af, at der er et stort behov for den grønne kapital.

Regeringen og Folketinget har sat et mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, da

klimaforandringer og ressourceknaphed er nogle af vor tids største

udfordringer. Skal vi lykkes med den grønne omstilling, er det afgørende med

nye teknologier og virksomheder, der understøtter netop denne målsætning.

Det skal Danmarks Grønne Fremtidsfond være med til at sætte skub i, bl.a. ved

at opbygge et stærkere og mere sammenhængende økosystem.

Under COVID-19-krisen er det generelle fokus på vigtigheden af at tænke

grønt kun blevet endnu større end for bare ét år siden. Og netop dette grønne

momentum udgør et stort potentiale for danske bæredygtige virksomheder, da

vi i Danmark – med vores erfaringer og ekspertise i bagagen – allerede er et

foregangsland inden for mange af de grønne discipliner.

NyNye landvindinger inden fe landvindinger inden for for fødeødevvararerer og vog vedvedvararende enerende energigi
I tæt samarbejde med Vækstfonden har Danmarks Grønne Investeringsfond

allerede foretaget en række vigtige finansieringer i grønne virksomheder – og

flere er i støbeskeen. Med udgangspunkt i etablerede og nye potentielle

danske styrkepositioner vil vi, i samarbejde med private investorer og

offentlige aktører, udvælge og udvikle fremtidens bæredygtige virksomheder,

som Danmark – og resten af verden – ikke må gå glip af.

De fem investeringsområder, vi har fokus på, er: 1. Energi og forsyning, 2.

Fødevarer og landbrug, 3. Materialer og ressourcer, 4. Byggeri og infrastruktur

samt 5. Transport og mobilitet. Områderne er identificerede på basis af en

vurdering af deres reduktionspotentiale i CO2e, de understøttende megatrends

i markedet og muligheden for at bygge på danske styrkepositioner.

Siden september 2020 er det blevet til en række lån og investeringer til

innovative grønne virksomheder, som netop opererer inden for disse vigtige

investeringsområder og bidrager positivt til klimaregnskabet og den grønne

omstilling. Blandt finansieringerne inden for energi- og forsynings-

området kan European Energy nævnes, som er en af Danmarks førende

udviklere inden for vedvarende energi, samt projektudviklings- og

energiselskabet med speciale i solcelleparker, Better Energy. Et af de andre

spændende områder, vi holder øje med, er fødevareteknologi. Her er et godt

eksempel på en bæredygtig finansiering fra 2020 Nordic Harvest, der vil bringe

et bæredygtigt fødevaresystem tæt på forbrugeren med sin vertikale farm i

Taastrup – den største i Norden. Læs mere om de fem investeringsområder i

rapporten her og om vores nyeste finansieringer på hjemmesiden.

KKorort om Danmarkt om Danmarks Grs Grønneønne
FFrremtidsfemtidsfondond

• Etableret i september 2020 på

baggrund af Finansloven 2020.

• Samlet kapitaltilsagn på 25

mia. kr. fordelt på fire fonde:

Danmarks Grønne

Investeringsfond (6 mia. kr.),

Vækstfonden (4 mia. kr.),

Danmarks Eksportkredit (14

mia. kr.) og

Investeringsfonden for

Udviklingslande (1 mia. kr.)

• Har som formål at bidrage til

en national og global grøn

omstilling, herunder udvikling

og udbredelse af teknologier,

omlægning af energisystemer

til vedvarende energi, lagring

og effektiv anvendelse af

energi mv. og fremme af

global eksport af grøn

teknologi, særligt inden for

vind.

Læs mere på Regeringens

hjemmeside
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Regnskabsberetning

ÅrÅret i hoet i hovvedpunktedpunkterer

• Årets finansielle resultat blev et overskud på 26,5 mio. kr.

• Der er genereret overskud i alle årets kvartaler.

• Den eksisterende låneportefølje har genereret nettoindtægter for 58,5 mio.

kr.

• Der er i løbet af året afgivet nettotilsagn for 744,9 mio. kr.

• Der er lavet 14 udbetalinger til projekter for i alt 482,3 mio. kr., og fondens

akkumulerede udbetalingsvolumen udgør den 31. december

2020 1.971,1 mio. kr.

• Ultimo året er der uudnyttede tilsagn for i alt 531,2 mio. kr.

• Egenkapitalen udgør med udgangen af 2020 172,3 mio. kr. mod 65,8 mio.

kr. ultimo 2019.

• Det akkumulerede resultat i fondens levetid udgør 31,1 mio. kr.

ÅrÅretets rs resulesulttatat

Årets resultat udgør 26,5 mio. kr. og er genereret af indtægter på udlån med

58,5 mio. kr., fundingindtægter- og omkostninger på netto 0,1 mio. kr. og

administrationsomkostninger på 32,1 mio. kr., som primært udgøres af

forvaltningshonorar til Vækstfonden på 31,3 mio. kr. samt bestyrelseshonorar

på 0,5 mio. kr.

Årets resultat er påvirket af effekter fra COVID-19-situationen i begrænset

omfang, da størstedelen (80 pct.) af fondens portefølje befinder sig indenfor

vedvarende energi, der ikke er påvirket væsentligt af situationen.

Der er selskaber i den øvrige del af porteføljen, der er påvirket, men det

vurderes, at kreditvurderingerne i de enkelte eksponeringer rummer effekten

af COVID-19, hvorfor der ikke er foretaget et særskilt ledelsesmæssigt skøn

herpå.

UdlånUdlån

Der er i løbet af 2020 lavet 14 udbetalinger til projekter for i alt 482,3 mio. kr.

Der er i året afgivet tilsagn for 783,7 mio. kr. til nye projekter, og der er

tilbageført for 38,8 mio. kr. uudnyttede tilsagn, hvilket resulterer i et

nettotilsagn på 744,9 mio. kr. Ved udgangen af året er der uudnyttede

lånefinansieringstilsagn for 531,2 mio. kr.

Finansielle indtægter udgør i alt 61,8 mio. kr. og består af renteindtægter,

reserveringspræmier, stiftelsesprovisioner, gebyrer og exitbonus/

indfrielsesrenter.

Pr. 1. januar 2018 blev der implementeret en ny nedskrivningsmodel for udlån,
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der tager udgangspunkt i regelsættet i den internationale regnskabsstandard

IFRS9 samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og

fondsmæglerselskaber m.fl.

Det empiriske grundlag for foruddiskontering af tab er blevet opdateret i 2020,

og det regnskabsmæssige skøn for nedskrivninger er justeret i

overensstemmelse hermed. Efter tabsdækninger er nettoeffekten +7,2 mio.

kr., som er driftsført i året.

Der er pr. 31. december 2020 hensat 55,2 mio. kr. til mulige fremtidige tab.

Samtidig er der indregnet tabsdækning fra den Europæiske Investeringsfond

(EIF-tabsdækning) for 16,8 mio. kr. Dermed udgør nedskrivningssaldoen efter

tabsdækning 38,4 mio. kr. svarende til 2,3 pct. af udlånssaldoen før

nedskrivninger. Der er ingen OIV-markerede lån og kun ét svagt markeret lån.

Der er afskrevet ét lån i løbet af 2020.

Driftseffekten i 2020 på af- og nedskrivninger er på 7,6 mio. kr. før

tabsdækning fra EIF og 2,7 mio. kr. fratrukket tabsdækning.

FFundingindtundingindtægtægter og -omker og -omkosostningertninger

Posten udgøres af renteomkostninger til kreditfaciliteter, renteswaps til

afdækning af fastrenteudlån, renteindtægter fra CP-

udstedelser samt provision for statsgaranti.

AdminisAdministrtrationsomkationsomkosostningertninger

Administrationsomkostninger udgjorde 32,1 mio. kr. Dette udgøres af

forvaltningshonorar til Vækstfonden på 31,3 mio. kr. i henhold til

forvaltningsaftalen mellem Danmarks Grønne Investeringsfond og

Vækstfonden, honorar til bestyrelsen samt diverse omkostninger afholdt

direkte af fonden på i alt 0,8 mio. kr.

AktivAktiver og ker og kapitapitalal

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2020 172,3 mio. kr. mod 65,8 mio. kr. ved

udgangen af 2019. Grundkapitalen udgør 160,0 mio. kr., som kommer

fra indskud fra staten, mod 80 mio. kr. ved udgangen af 2019.

UdlånsporUdlånsporttefeføljens sammensætningøljens sammensætning

Nedenfor ses et overblik over fondens finansieringer, jf. Lov om Danmarks

Grønne Investeringsfond § 8, stk. 3 ("Fonden offentliggør årligt en status over

sine investeringer opdelt efter type").
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OvOverersigt osigt ovver finansieringer prer finansieringer pr. 31. dec. 31. december 2020, mio. krember 2020, mio. kr..

FinansieringerFinansieringer 2020 Akkumuleret

VVedvedvararende enerende energi:gi:

Biogas 0,0 503,0

Sol 373,4 987,6

Vind 11,2 76,0

EnerEnergibespargibesparelserelser::

Reduktion af energiforbrug i
produktionsvirksomheder

6,7 13,7

Reduktion af energiforbrug i transportsektoren 62,5 153,3

Reduktion af energiforbrug i bygninger 0,0 52,7

RResessoursourcceeffeeffektivitektivitet:et:

Cirkulær økonomi og symbioseprojekter 28,5 145,0

Vand 0,0 39,8

I alI altt 482,3482,3 1.971,11.971,1

ÅrÅretets pengess pengestrtrømme og kømme og kapitapitalberalberedskedskabab

De likvide beholdninger udgjorde ultimo 2020 105,4 mio. kr.

Der er negative pengestrømme fra drift og administration på 38,2 mio. kr. og

fra udlånsaktivitet på 204,5 mio. kr.

Der er positive pengestrømme fra finansieringsaktivitet på 283,8 mio. kr. i

form af udstedte commercial paper-beviser på 192,9 mio. kr. og udnyttelse af

lånefacilitet på 10,9 mio. kr. samt modtagelse af indskud fra staten på 80 mio.

kr.

Der er i alt modtaget egenkapitalindskud fra Erhvervsministeriet på 160,0 mio.

kr. i perioden 2014-2020.

Udlånsaktiviteter finansieres ved et statsgaranteret commercial paper-

program.

RisikRisikosostyringtyring

Risikotagning indgår som et væsentligt element i det at drive Danmarks

Grønne Investeringsfond, hvilket stiller krav til Danmarks Grønne

Investeringsfonds risikoorganisering og risikokultur.

Følgende risici anses som de væsentligste for Danmarks Grønne

Investeringsfond:

• Kreditrisiko

• Markedsrisiko
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• Likviditetsrisiko

• Operationel risiko

Formålet med risikostyringen i Danmarks Grønne Investeringsfond er ikke at

eliminere alle risici, men at forstå og håndtere disse risici rettidigt.

Dette arbejde sker i tæt samarbejde med Vækstfonden, der fungerer som

sekretariat for fonden.

RisikRisikooroorganisering:ganisering: Danmarks Grønne Investeringsfond har etableret en to-

strenget ledelsesstruktur bestående af bestyrelse og direktion.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Erhvervsministeriet for en 3-årig

periode. Vækstfonden er udpeget som sekretariat for Danmarks Grønne

Investeringsfond og forestår administrationen i henhold til den gældende

forvaltningsaftale. Sekretariatet er organiseret således, at der i videst muligt

omfang er etableret funktionsadskillelse mellem forretningsenheden, der

indgår i forretningstransaktioner med kunder eller i øvrigt påtager sig risiko

på fondens vegne og enheder, der har ansvar for risikostyring og compliance.

BesBestyrtyrelse:else: Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af

fonden med henblik på at drive en sund forretning, der sikrer grøn omstilling

og langsigtet værdi for samfundet. Bestyrelsen skal i sit arbejde tilsikre, at

fonden lever op til mandatet i Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond.

Bestyrelsen har fastsat nogle risikopolitikker, hvor den overordnede

håndtering og styring af risici er fastsat. Politikkerne gennemgås og

godkendes årligt. Politikkerne suppleres af instrukser på kreditområdet, der

specificerer direktionens beslutningsmandat. Bestyrelsen har nedsat et

bevillingsudvalg, som har til formål at bevilge engagementer, der overstiger

direktionens beslutningskompetence.

DirDirektionen:ektionen: Direktionen varetager den øverste daglige ledelse i

overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte risikopolitikker og

instrukser. Direktionen videredelegerer specifikke bemyndigelser til udvalgte

afdelinger med henblik på at sikre den operationelle efterlevelse af

politikkerne. Hertil kommer, at direktionen og Vækstfonden som sekretariat

har nedsat en række komitéer, som på specifikke områder bidrager til

Danmarks Grønne Investeringsfonds risikostyring, og som forbereder sager,

politikker og rapportering til behandling i direktion og bestyrelse.

FFørørsstte fe fororssvvararslinje:slinje: Forretningsenheden udgør første forsvarslinje imod

uhensigtsmæssige risici og uønskede tab. Det er forretningsenheden, der ejer

den iboende risiko i forretningen og har ansvaret for at følge gældende

politikker og arbejdsgange. For at understøtte forretningsenheden i forhold til

bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er der desuden etableret en

central AML-funktion i sekretariatet i Vækstfonden, der ligger i første

forsvarslinje.

Anden fAnden fororssvvararslinje:slinje: Den udgøres af risikostyringsfunktionen og

compliancefunktionen i sekretariatet i Vækstfonden. Funktionerne har centrale

opgaver med overvågning, kontrol og rapportering af fondens risici og

kontrolmiljø.
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RRapporapporttering:ering: For at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for direktion

og bestyrelse modtager ledelsen rapportering på de væsentligste

risikoområder. Den risikorapportering, som tilgår bestyrelsen, er specificeret i

den overordnede risikopolitik. Bestyrelsen kan til enhver tid udbede sig

uddybende rapportering.

FFororvventninger til det kentninger til det kommende årommende år

Det er forventningen, at den positive udvikling af fondens låneportefølje

fortsætter i 2021. Udmøntningen af mandatet for Danmarks Grønne

Fremtidsfond forventes at betyde, at udlånet i 2021 vil blive det højeste i

fondens levetid. Der forventes et udlån på over 900 mio. kr., hvilket vil bringe

den samlede udbetalingsvolumen op på godt 2,9 mia. kr. Denne aktivitet

forventes at skabe et resultat på niveau med 2020.

Det er forventningen, at effekterne af COVID-19-situationen – i lighed med

2020 – vil være begrænsede, da porteføljen fortsat har en stor andel af

vedvarende energi, som ikke er eller forventes at blive væsentlig påvirket af

COVID-19-situationen.

Forventningen er også, at udlånsaktiviteten vil muliggøre en årlig reduktion af

0,6 mio. tons CO2e., der vil skulle tillægges den nuværende årlige besparelse,

som udlånsporteføljen allerede muliggør. Der er således tale om et signifikant

bidrag til klimamålet. Størrelsen af besparelsen vil dog være meget afhængig

af fordelingen af aktiviteten på udlånet, da der er stor forskel på

besparelsespotentialet i de forskellige områder.

Hændelser eftHændelser efter rer regnskegnskabsårabsåretets afs afslutningslutning

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har

betydning for bedømmelsen af Danmarks Grønne Investeringsfonds finansielle

stilling pr. 31. december 2020.
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Bestyrelsen
I Danmarks Grønne Investeringsfond består bestyrelsen af en række fagfolk med
ekspertise fra finansverdenen og energibranchen.

AnderAnders Els Eldrup,drup,
besbestyrtyrelsesfelsesformandormand

• Bestyrelsesformand for

pensionskassen P+

• Bestyrelsesformand for LORC

• Bestyrelsesformand for Grøn

Energi

• Næstformand for Concito

• Bestyrelsesmedlem i Norlys

• 2001-2012: Adm. direktør i DONG

Energy

• 1991-2001: Departementschef i

Finansministeriet

• Udpeget som formand for

bestyrelsen for perioden 5. februar

2020 - 5. februar 2023

MerMeretete Lundbe Lundbyye Møle Mølllerer,,
næsnæstftformandormand

• Venture Partner og General

Counsel hos Sunstone Life Science

Ventures

• Bestyrelsesformand for Bullitt

Film ApS

• Bestyrelsesmedlem hos Greenland

Holding A/S, Hotel Pro Forma og

Warehouse9

• 2004-2007: Head of Legal

Department, Vækstfonden

• 1995-2004: Advokat, Gorrissen

Federspiel

• Bestyrelsesmedlem hos Curo

Capital Fondsmæglerselskab A/S

• Udpeget til bestyrelsen for

perioden 8. februar 2018 - 1. maj

2021

LarLars Therkils Therkildsen,dsen,
besbestyrtyrelsesmedlelsesmedlemem

• Adm. direktør for HOFOR

• Bestyrelsesformand for DANVA

• Bestyrelsesformand for Lindø Port

of Odense A/S

• Bestyrelsesformand for Blue Idea

ApS

• Næstformand for Dansk

Fjernvarme og KLAR Forsyning

• 2006-2008: Økonomidirektør,

Naviair

• Udpeget til bestyrelsen for

perioden 8. februar 2018 - 1. maj

2021
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Påtegninger
Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2020 for Danmarks Grønne Investeringsfond.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. Lov

om Danmarks Grønne Investeringsfond. God regnskabsskik er fortolket som

gældende indregnings- og målingskriterier i årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem) med de tilpasninger, der er en

følge af Danmarks Grønne Investeringsfonds særlige karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af

Danmarks Grønne Investeringsfonds aktiver og passiver, finansielle stilling pr.

31. december 2020 samt af resultatet af Danmarks Grønne Investeringsfonds

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Hellerup, 29. april 2021

Anders Eldrup, formand

Merete Lundbye Møller, næstformand

Lars Therkildsen
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De uafhængige revisorers revisionspåtegning

Til erhvervsministeren

RReevisionspåtvisionspåtegning på åregning på årsrsregnskegnskabetabet

KKonklusiononklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Grønne Investeringsfond for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse

med god regnskabsskik, jf. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. God

regnskabsskik er fortolket som gældende indregnings- og målingskriterier i

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem) med de

tilpasninger, der en følge af Danmarks Grønne Investeringsfonds særlige

karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af

Danmarks Grønne Investeringsfonds aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2020 samt af resultatet af Danmarks Grønne Investeringsfonds

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. Lov om Danmarks

Grønne Investeringsfond, og fondens fortolkning af gældende indregnings- og

målingskriterier i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C

(mellem) med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grønne

Investeringsfonds særlige karakter.

Grundlag fGrundlag for kor konklusiononklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder

om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt

standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af

bestemmelserne i Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond, og fondens

fortolkning af gældende indregnings- og målingskriterier i

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem) med de

tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grønne Investeringsfonds særlige

karakter. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af

årsregnskabet".

Rigsrevisor er uafhængig af Danmarks Grønne Investeringsfond i

overensstemmelse med rigsrevisorloven § 1, stk. 6, og den godkendte revisor

er uafhængig af Danmarks Grønne Investeringsfond i overensstemmelse med

internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vi har begge opfyldt vores øvrige

etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og

egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansLedelsens ansvvar far for åror årsrsregnskegnskabetabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et
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retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. Lov om

Danmarks Grønne Investeringsfond, og fondens fortolkning af gældende

indregnings- og målingskriterier i årsregnskabslovens bestemmelser for

regnskabsklasse C (mellem) med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks

Grønne Investeringsfonds særlige karakter. Ledelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere

Danmarks Grønne Investeringsfonds evne til at fortsætte driften, at oplyse om

forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,

medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Danmarks Grønne

Investeringsfond, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end

at gøre dette.

RReevisorvisors anss ansvvar far for ror reevisionen af årvisionen af årsrsregnskegnskabetabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,

og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er

et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der

udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig

revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer

og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation

forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af

intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at

kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af Danmarks Grønne Investeringsfonds interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen,

er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede

oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag
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af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på

grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet

med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

Danmarks Grønne Investeringsfonds evne til at fortsætte driften. Hvis vi

konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Danmarks

Grønne Investeringsfond ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af

årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet

afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og

den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige

observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi

identificerer under revisionen.

UdtUdtalalelse om lelse om ledelsesberedelsesberetningenetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi

udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er

væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved

revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder

krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen

er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i

overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UdtUdtalalelse om juridiskelse om juridisk-kritisk r-kritisk reevision og fvision og fororvvalaltningsrtningsreevisionvision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved

forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af

årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer

og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at

gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner
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i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-

kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte

emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante

bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og

sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af

sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner

understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og

driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til

væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, 29. april 2021

DelDeloittoitte Ste Statatsautsautoriseroriseretet

RReevisionsparvisionspartnertnerselskselskabab

CVR-nr. 33 96 35 56

Kasper Bruhn Udam statsautoriseret

revisor, MNE-nr. 29421

Jakob Lindberg statsautoriseret

revisor, MNE-nr. 40824

RigsrRigsreevisionenvisionen

CVR-nr. 77 80 61 13

Lone Lærke Strøm, rigsrevisor

Marie Katrine Bisgaard Lindeløv,

kontorchef
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Resultatopgørelse
Mio. kr.

NotNotee 2020 20192019

3 Resultat, udlån 58,5 45,6

4 Fundingindtægter og -omkostninger 0,1 0,0

RResulesulttat, finansielat, finansiellle pose postter i aler i altt 58,658,6 45,645,6

5 Bestyrelseshonorar -0,5 -0,4

Forvaltningshonorar -31,3 -22,6

6, 7 Øvrige administrationsomkostninger -0,3 -0,4

AdminisAdministrtrationsomkationsomkosostningertninger -32,1-32,1 -23,4-23,4

ÅrÅretets rs resulesulttatat 26,526,5 22,222,2

Resultatdisponering, overført til overført resultat 26,5 22,2
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Balance
Pr. 31. december 2020, mio. kr.

NotNotee 2020 20192019

AKTIVERAKTIVER

AnlægsaktivAnlægsaktiverer

FinansielFinansiellle anlægsaktive anlægsaktiverer

8 Udlån til amortiseret kostpris 1.213,0 1.076,6

9 Udlån til dagsværdi 436,4 300,4

FinansielFinansiellle anlægsaktive anlægsaktiver i aler i altt 1.649,41.649,4 1.377,01.377,0

AnlægsaktivAnlægsaktiver i aler i altt 1.649,41.649,4 1.377,01.377,0

OmsætningsaktivOmsætningsaktiverer

Tilgodehavende renter 16,1 13,4

10 Andre tilgodehavender 18,3 13,1

11 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,1

OmsætningsaktivOmsætningsaktiver i aler i altt 34,434,4 26,626,6

12 Likvide beholLikvide beholdningerdninger 105,4105,4 64,364,3

AKTIVER I ALAKTIVER I ALTT 1.789,21.789,2 1.467,91.467,9

PPASASSIVERSIVER

EgenkEgenkapitapitalal

Grundkapital 160,0 80,0

Overført resultat 12,3 -14,2

EgenkEgenkapitapital i alal i altt 172,3172,3 65,865,8

GælGældsfdsforpligtorpligtelserelser

12 Bankgæld, lånefacilitet 56,0 45,1

CP-udstedelser 1.516,0 1.323,1

Modtagne forudbetalinger 7,7 5,5

13 Anden gæld 37,2 28,4

GælGældsfdsforpligtorpligtelser i alelser i altt 1.616,91.616,9 1.402,11.402,1

PPASASSIVER I ALSIVER I ALTT 1.789,21.789,2 1.467,91.467,9

Øvrige notØvrige noterer

14 Tilsagnsforpligtelser, udlån

15 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

16 Nærtstående parter

17 Samlet gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
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Egenkapitalopgørelse
Mio. kr.

GrundkGrundkapitapitalal OvOvererfførørt rt resulesulttatat I alI altt

PrPr. 1. januar 2020. 1. januar 2020 80,080,0 -14,2-14,2 65,865,8

Indskud fra staten 80,0 0,0 80,0

Overført resultat 0,0 26,5 26,5

PrPr. 31. dec. 31. december 2020ember 2020 160,0160,0 12,312,3 172,3172,3
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Pengestrømsopgørelse
1. januar - 31. december 2020, mio. kr.

2020 20192019

DriftDrifts- og udlånsaktivits- og udlånsaktivitetet

Pengestrømme fra drift og administration -38,2 -27,3

Renter og stiftelsesprovisioner, lån 60,7 52,4

Fundingindtægter og -omkostninger 0,1 0,0

Udbetaling af lån -482,3 -310,6

Afdrag og indfrielser af lån 217,0 52,2

PPengesengestrtrømme frømme fra drifta drifts- og udlånsaktivits- og udlånsaktivitetet -242,7-242,7 -233,3-233,3

FinansieringsaktivitFinansieringsaktivitetet

Udnyttelse/Afdrag af lånefacilitet til låneudstedelse 10,9 45,1

CP-udstedelser 192,9 -30,3

Indskud fra staten 80,0 0,0

PPengesengestrtrømme frømme fra finansieringsaktivita finansieringsaktivitetet 283,8283,8 14,814,8

Ændring i likviderÆndring i likvider 41,141,1 -218,5-218,5

Likvider, primo 64,3 282,8

LikviderLikvider, ul, ultimotimo 105,4105,4 64,364,3
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Noter
Note 1. Anvendt regnskabspraksis

RRegnskegnskabsgrundlagabsgrundlag

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. God

regnskabsskik er fortolket som gældende indregnings- og målingskriterier i årsregnskabslovens bestemmelser for

regnskabsklasse C (mellem) med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grønne Investeringsfonds særlige karakter,

herunder:

• Årsregnskabslovens skemakrav følges ikke for alle regnskabsposter, da fondens aktivitet afspejles mere retvisende ved

anden benævnelse af regnskabsposterne.

• Årsregnskabslovens grundlæggende bruttoprincip er ikke anvendt, da det er vurderet mest retvisende for fondens

regnskab at præsentere resultatet af forretningsområder. Dette kommer til udtryk i især driftsposterne, hvor indtægter og

omkostninger præsenteres sammen.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2019.

Ændring i rÆndring i regnskegnskabsmæsabsmæssige sksige skønøn

Danmarks Grønne Investeringsfond har i regnskabet for 2020 opdateret det regnskabsmæssige skøn over nedskrivninger på

udlån og valgt at indregne effekten i årets resultat. Da der er tale om et regnskabsmæssigt skøn og ikke en praksisændring, er

beløbet udgiftsført i resultatopgørelsen. Effekten af ændringen medfører, at fondens nedskrivninger reduceres med 9,0 mio. kr.,

hvilket påvirker resultatet på fondens udlån med +7,2 mio. efter tabsdækninger.

Der er opdateret skøn over den forventede sandsynlighed for tab på 12 måneder og livstid (PD12mdr og PDLevetid).

Opdateringen er sket på baggrund af statistiske analyser, som har påvist en lavere sandsynlighed for tab indenfor 12 måneder

og større sandsynlighed for tab over lånenes levetid.

GenerGenerelelt om indrt om indregning og målingegning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Danmarks Grønne

Investeringsfond, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå Danmarks Grønne

Investeringsfond, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for

hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der

fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle

aktiver og forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets

indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Grundet afrunding kan der forekomme mindre forskelle på sammentællinger i noterne.
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OmrOmregning af fregning af fremmed vemmed valutalutaa

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til

balancedagens valutakurs.

RResulesulttatatopgøropgørelseelse

FFundingindtundingindtægtægter og -omker og -omkosostningertninger

Posten omfatter renter og øvrige finansielle indtægter og omkostninger relateret til fondens kreditfaciliteter, herunder

garantiprovision til staten. Der er foretaget periodisering af renteudgifterne.

RResulesulttat, udlånat, udlån

Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen og omfatter såvel forfaldne som periodiserede renter frem til balancedagen.

Stiftelsesprovisioner periodiseres ud over lånets løbetid.

Der indregnes reserveringspræmier, der kan henføres til regnskabsåret.

Værdireguleringer vedrørende udlån til dagsværdi og afledte finansielle instrumenter indregnes i denne post.

Nedskrivning af værdien af de enkelte lån til imødegåelse af tab sker efter en ny nedskrivningsmodel, der blev implementeret i

2018. Se uddybende omtale under afsnittet "Udlån til amortiseret kostpris" og "Udlån til dagsværdi". Eventuelle tabsrefusioner

fra Den Europæiske Investeringsfond (EIF) opgøres særskilt og modregnes i hhv. nedskrivninger og realiserede tab. Som omtalt

i ”Anvendt regnskabspraksis, Ændring i regnskabspraksis” er der i 2020 foretaget et opdateret regnskabsmæssigt skøn over

nedskrivninger til forventet tab vedrørende udlån.

FFororvvalaltningshonortningshonorarar

Forvaltningshonorar omfatter honorar til Vækstfonden for arbejdet som sekretariat for Danmarks Grønne Investeringsfond.

Øvrige adminisØvrige administrtrationsomkationsomkosostningertninger

Posten udgøres af omkostninger, der er afholdt i året i forbindelse med administrationen af fonden, og som ikke er dækket af

forvaltningsaftalen med Vækstfonden, herunder omkostninger til bestyrelsesansvarsforsikring, gebyrer, revision og

ekstraordinære konsulent- og markedsføringsomkostninger.

SkSkatat

Fonden er friholdt for skattepligt i henhold til selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 1.

BalancBalancee

Udlån til amorUdlån til amortisertiseret ket kosostpristpris

Udlån til amortiseret kostpris indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af konstaterede tab og nedskrivninger til

imødegåelse af tab. Der nedskrives ligeledes på uigenkaldelige kredittilsagn.

Principper for nedskrivninger bygger på årsregnskabslovens bestemmelser og med inspiration i reglerne fra IFRS 9.

Nedskrivningsmodellen er baseret på forventede tab (”expected loss”-model) og indebærer, at et finansielt aktiv nedskrives på

Danmarks Grønne Investeringsfond / 35



tidspunktet for første indregning (stadie 1). Sker der efterfølgende en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet

for første indregning, nedskrives aktivet yderligere (stadie 2). Konstateres aktivet værdiforringet, baseres nedskrivningen på en

øget tabssandsynlighed (stadie 3).

Indplaceringen i de forskellige stadier har betydning for den anvendte beregningsmetode og fastsættes bl.a. ud fra ændringen i

sandsynlighed for misligholdelse (PD) over aktivets forventede restløbetid.

De forventede fremtidige tab (ECL) beregnes på baggrund af:

• Sandsynligheden for misligholdelse (PD)

• Eksponeringen på default-tidspunktet (EAD)

• Tabet på default-tidspunktet (LGD)

Formlen for nedskrivningerne er: PD*LGD*EAD.

Ovenstående parametre er baseret på Danmarks Grønne Investeringsfonds (og Vækstfondens) erfaringer med bl.a. tabshistorik.

Kriterier og beregningsmetode for de tre stadier er:

• Ved første indregning indplaceres aktivet i stadie 1, hvor der nedskrives et sandsynlighedsvægtet tab, der forventes inden for

de næste 12 måneder (PD12mdr.*LGD*EAD).

• Ved en væsentlig ændring i kreditrisiko overgår aktivet til stadie 2, hvor der nedskrives med et sandsynlighedsvægtet tab i

restløbetiden (PDLevetid*LGD*EAD). En væsentlig ændring i kreditrisiko er en stigning i 12-måneders PD på 5 procentpoint,

såfremt det udløser mindst to ryk i ratingklasser eller overforfald på mere end 30 dage.

• Stadie 3-eksponeringer tager udgangspunkt i individuelle ekspertvurderinger foretaget af sekretariatets kreditfunktion.

Vurderingerne er baseret på kundens evne og vilje til at overholde sine betalingsforpligtelser, evt. restancer og/eller

ændringer i de initiale forudsætninger for kundeforholdet eller et overforfald mere end 90 dage. Aktiver i stadie 3 nedskrives

med det forventede tab i restløbetiden (PDLevetid*LGD*EAD).

Danmarks Grønne Investeringsfond har indgået aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) om delvis tabsdækning af

særligt risikofyldte udlån. For nedskrivninger på disse udlån indregnes et tilgodehavende svarende til nedskrivningen, indtil

lånet eventuelt afskrives, og tabsdækningen kaldes hos EIF.

Udlån til dagsUdlån til dagsvværærdidi

Udlån til dagsværdi omfatter udlån med fast rente, som er effektivt sikret med afledte finansielle instrumenter. Dagsværdien

opgøres til nominel værdi med fradrag af konstaterede tab og nedskrivninger til imødegåelse af tab efter samme

principper som beskrevet under "Udlån til amortiseret kostpris" samt værdiregulering af det tilknyttede afledte instrument, som

afspejler værdien af det aktuelle renteniveau i forhold til udlånets rente.

AflAfledtedte finansiele finansiellle inse instrumenttrumenter og rer og regnskegnskabsmæsabsmæssig sikringsig sikring

Afledte finansielle instrumenter indregnes og måles til dagsværdi. Positive markedsværdier indregnes under ”Andre

tilgodehavender”. Negative markedsværdier indregnes under ”Anden gæld”. Kursregulering af afledte finansielle instrumenter,

som er indgået med henblik på at afdække renterisikoen på fastforrentede udlån, medfører umiddelbart asymmetri i

regnskabet, idet fastforrentede udlån måles til amortiseret kostpris. Asymmetrien elimineres ved anvendelse af reglerne om

regnskabsmæssig sikring fra årsregnskabsloven § 37a.

TilTilgodehavgodehavende rende rententerer

Tilgodehavende renter indregnet under aktiver omfatter tilskrevne renter, der tilskrives i efterfølgende

regnskabsår. Tilgodehavende renter måles til amortiseret kostpris.
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AndrAndre tile tilgodehavgodehavenderender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af

forventede tab.

PPeriodeaferiodeafgrgrænsningsposænsningspostterer

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne forudbetalinger, der primært vedrører indbetalte

provisioner og præmier dækkende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholLikvide beholdningerdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Tilskud frTilskud fra sa sttatatenen

Tilskud fra staten til understøttelse af Danmarks Grønne Investeringsfonds udlånsaktiviteter indregnes under grundkapital i

egenkapitalen i det år, hvor tilskuddet modtages.

CP-udsCP-udsttedelseedelse

Låneoptagelse ved udstedelse af pengemarkedsbeviser indregnes ved låneoptagelsen til udstedelseskursen. Der afholdes

ikke transaktionsomkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. Løbetiden er typisk 3 eller 6 måneder, hvorefter beviserne

indfries til indfrielseskurs 100. Forskellen mellem udstedelseskurs og indfrielseskurs periodiseres over løbetiden.

TilsagnsfTilsagnsforpligtorpligtelserelser

Tilsagnsforpligtelser optages uden for balancen under "Øvrige noter".

PPengesengestrtrømsopgørømsopgørelseelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på drifts- og udlånsaktivitet, årets forskydning i likvider samt

virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

PPengesengestrtrømme frømme fra drifta drifts- og udlånsaktivits- og udlånsaktivitetet

Pengestrømme fra årets aktivitet omfatter udbetalinger vedrørende drift og administration, herunder også pengestrømme fra

investeringer i immaterielle og materielle driftsrelaterede anlægsaktiver.

Pengestrømme i forbindelse med udstedelse af lån omfatter udbetaling af tiltrådte låneaftaler og indbetalinger af ydelser på

denne udlånsaktivitet.

PPengesengestrtrømme frømme fra finansieringsaktivita finansieringsaktivitetet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter indbetalinger fra staten i form af indskud.

Kortfristede lån forventes optaget ved CP-udstedelser i relation til finansiering af udlånsaktiviteten. Der afregnes

garantipræmie på 0,15 pct. til staten for denne ordning.
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Note 2. Ledelsens væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet er der anvendt regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Disse foretages af

Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske

erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske.

De områder, som indebærer en høj grad af kompleksitet, eller hvor skøn og vurderinger er væsentlige, er følgende:

• Lån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages, og

dermed med den nedskrivning, som er foretaget.

• Negativ udvikling inden for brancher, hvor Danmarks Grønne Investeringsfond har betydelige eksponeringer.

• Stigende renter vil udgøre en usikkerhed ved måling af værdien af eksponeringer med svag bonitet.

• Nedskrivninger på lån, der er foretaget i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og er baseret på en række

forudsætninger. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være

væsentlig. Sandsynligheden for "default" anvendes til at opgøre nedskrivningen på den udækkede del af eksponeringen.

Ledelsens fastsættelse af default-sandsynligheden er baseret på erfaringer med tabshistorik m.v. og forbundet med

et væsentligt skøn.

• Der er usikkerhed ved værdiansættelse af diverse pant/sikkerheder i forbindelse med udlånsforretningen, som er forbundet

med et væsentligt skøn.

• Der er usikkerhed ved fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder

og forventede dividendeudbetalinger fra konkursboer.

Note 3. Resultat, udlån

2020 2019

Renteindtægter 60,6 51,2

Stiftelsesprovisioner og andre gebyrer 1,1 1,6

Exitbonus, indfrielsesrenter 0,1 0,8

Provision EIF -0,6 -0,5

Nedskrivninger -6,5 -12,1

Realiserede tab -1,1 0,0

Tabsrefusion EIF 4,9 4,6

Dagsværdireguleringer, udlån 9,2 16,7

Markedsværdireguleringer, finansielle instrumenter -9,2 -16,7

I alI altt 58,558,5 45,645,6

Note 4. Fundingindtægter og -omkostninger

2020 2019

Renteindtægter, CP-program 6,9 7,0

Renteomkostninger, bank -0,4 -0,4

Renteomkostninger, renteswaps -3,9 -4,6

Provision, statsgaranti -2,5 -2,0

I alI altt 0,10,1 0,00,0
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Note 5. Bestyrelseshonorar

2020 2019

Bestyrelseshonorar -0,5 -0,4

Der er ikke ansat personale i fonden. Der udbetales således kun
bestyrelseshonorar. Det samlede honorar til bestyrelsen har udgjort 472 t.kr. i 2020
(2019: 440 t.kr.). Bestyrelsen udgøres af 6 medlemmer.

Note 6. Øvrige administrationsomkostninger

2020 2019

Konsulenter 0,0 0,0

Forsikring -0,1 -0,1

Gebyrer -0,1 -0,1

Revision -0,1 -0,2

I alI altt -0,3-0,3 -0,4-0,4

Note 7. Revisionshonorarer

2020 2019

Deloitte

Lovpligtig revision -0,1 -0,2

Andre erklæringsopgaver 0,0 0,0

I alI alt, Delt, Deloittoittee -0,1-0,1 -0,2-0,2

Rigsrevisionen

Lovpligtig revision 0,0 0,0

I alI alt, Rigsrt, Rigsreevisionenvisionen 0,00,0 0,00,0

I alI altt -0,1-0,1 -0,2-0,2
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Note 8. Udlån til amortiseret kostpris

2020 2019

Udlån før nedskrivninger 1.263,6 1.121,4

Nedskrivninger -50,6 -44,8

I alI altt 1.213,01.213,0 1.076,61.076,6

Note 9. Udlån til dagsværdi

2020 2019

Udlån før nedskrivninger 407,9 280,3

Nedskrivninger -4,6 -3,8

Dagsværdiregulering 33,1 23,9

I alI altt 436,4436,4 300,4300,4

Note 10. Andre tilgodehavender

2020 2019

Tilgodehavende CP-renter 0,8 1,1

Tilgodehavende tabsrefusion EIF 16,8 12,0

Øvrige tilgodehavender 0,1 0,0

Tilgodehavende vedr. fast rente lån og tilhørende markedsværdiregulering 0,6 0,0

I alI altt 18,318,3 13,113,1

Note 11. Periodeafgrænsningsposter

2020 2019

Periodeafgrænsningspost vedr. bestyrelsesforsikring 0,0 0,1

I alI altt 0,00,0 0,10,1

Note 12. Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld

2020 2019

Likvide beholdninger 105,4 64,3

Bankgæld, kortfristet bankgæld -56,0 -45,1

I alI altt 49,449,4 19,219,2
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Note 13. Anden gæld

2020 2019

Skyldige omkostninger 3,5 3,5

Skyldig tinglysningsafgift 0,0 1,0

Markedsværdi, finansielle instrumenter 33,7 23,9

I alI altt 37,237,2 28,428,4

Note 14. Tilsagnsforpligtelser, udlån

2020 2019

Uudnyttede tilsagn, primo 268,6 194,5

Årets tilsagn, netto 744,9 384,7

Årets udbetalinger -482,3 -310,6

UudnyttUudnyttede tilsagn, ulede tilsagn, ultimotimo 531,2531,2 268,6268,6

Note 15. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Fonden administreres i henhold til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond af Vækstfonden. Administrationsaftalen løber til fondens
likvidation, hvor fonden vil skulle afregne 12 måneders forvaltningshonorar. Herudover ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.

Note 16. Nærtstående parter

NærNærttssttående parående partterer

Den danske stat betragtes som nærtstående part med bestemmende indflydelse, idet erhvervsministeren iht. Lov om Danmarks Grønne
Investeringsfond fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed samt udpeger bestyrelsen.

Andre nærtstående parter omfatter bestyrelse samt disse personers nære familiemedlemmer.

Endelig omfatter Danmarks Grønne Investeringsfonds nærtstående parter Vækstfonden, samt de fonde og selskaber hvori Vækstfonden i kraft
af ejerandele har bestemmende eller betydelig indflydelse.

TTrransaktioner med næransaktioner med nærttssttående parående partterer

Danmarks Grønne Investeringsfond har til og med 2020 modtaget 160,0 mio. kr. i indskud fra staten. Der henvises til Egenkapitalopgørelsen
for en nærmere specifikation.

Danmarks Grønne Investeringsfond administreres af Vækstfonden i henhold til en forvaltningsaftale, hvor Vækstfonden fungerer som
sekretariat. Danmarks Grønne Investeringsfond har betalt et forvaltningshonorar på 31,3 mio. kr. i 2020 (2019: 22,6 mio. kr.).

Transaktioner med andre nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Note 17. Samlet gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

Danmarks Grønne Investeringsfond har indgået renteswap-aftaler, der har løbetider på op til 20 år. Markedsværdien af disse er afhængig af
renteniveauet på et eventuelt indfrielsestidspunkt. Såfremt renteswaps beholdes til udløb, vil markedsværdien være 0. Derudover findes
ingen gældsposter, der forfalder til betaling mere end 5 år efter 31. december 2020.
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