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EKF er sat i verden for at fremme dansk eksport
og på den måde skabe værdi for Danmark. Når
vi skal vurdere, om vi kan deltage i finansieringen
af din forretning, er vi som statsejet virksomhed
forpligtet til at sørge for, at den er til gavn for
Danmark.
Vi kalder det dansk økonomisk interesse (DØI).
Hvor stor din DØI er, afhænger både af din
forretnings størrelse og dit behov hos EKF.
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Vi har forsøgt at gøre
DØI så nemt som
muligt for dig. Derfor
skelner vi mellem
forretninger under 25
mio. kr. og forretninger
over 25. mio. kr.
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Forretninger under 25 mio. kr.
Du skal blot udfylde en erklæring, hvis din forretning er mindre end 25 mio. kr.

Garanti

Kaution

Underskriv en erklæring på, at
der i den konkrete forretning
er mindst 20 procent af
kontraktbeløbets udstyr og/eller
ydelser, der er produceret af dig,
dit udenlandske datterselskab
og/eller af underleverandører i
Danmark.

Underskriv en erklæring på, at din
virksomheds eksportomsætning
udgør minimum 20 procent af
den samlede omsætning i seneste
årsregnskab.

Forretninger over 25 mio. kr.
Vi skal bruge nogle tal fra dig, hvis din forretning er over 25 mio. kr.

Kaution

Garanti

Underskriv en erklæring, og
indsend dokumentation for, at din
virksomheds eksportomsætning
udgør minimum 20 procent af
den samlede omsætning i seneste
årsregnskab.

Vi starter med at se på din
konkrete forretnings værdi for
Danmark. Er der ikke tilstrækkelig
DØI i din konkrete forretning, ser
vi på hele din virksomheds værdi
for Danmark. Det kan du læse
mere om på de følgende sider.
Du kan finde erklæringerne på EKF’s hjemmeside.

DANSK ØKONOMISK INTERESSE

5

Sådan opgør vi din
konkrete forretnings
værdi for Danmark

Når vi skal stille en garanti i forretninger over 25 mio. kr.,
starter vi med at se på den konkrete forretnings værdi for
Danmark.
Det foregår på følgende måde:
1: Du opgør din forretnings værdi for Danmark
For at vi kan vurdere din forretnings værdi for Danmark,
skal du levere ét samlet beløb, der angiver den danske
værdi af din forretning og eventuelle følgeforretninger. Du
kan se en liste over de ting, du kan regne med, under ”Det
har vi brug for fra dig” på side 9.

2: Vi finder frem til dit behov for EKF
Vi finder sammen frem til, hvor stor EKF’s deltagelse skal
være i din forretning. Det drejer sig om to beløb:
Kreditbeløbet: Det beløb, som du eller banken beder
EKF om at deltage i finansieringen af.
Dækningsprocenten (garantiprocenten): Den del af
kreditbeløbet, som EKF dækker.
Vores standard er 90 procent, hvis garantien dækker
din virksomhed, og 95 procent, hvis garantien
dækker banken. Vi bruger standarden i langt de
fleste forretninger, men der kan være afvigelser efter
vurdering af den konkrete forretning.
Tag fat i EKF, hvis du er i tvivl om reglerne eller dit finansieringsbehov.
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3: Vi opgør din danske økonomiske interesse
Med de oplysninger, vi har fået fra dig, kan vi udregne, om
der er tilstrækkelig DØI i din forretning. Det gør vi ved at
se på forholdet mellem din forretnings værdi for Danmark
og EKF’s deltagelse i finansieringen.
Din forretnings værdi for Danmark
x 100 = XX procent
Kreditbeløb hos EKF x Dækningsprocent

Med din forretnings DØI i procent kan du se, om den lever
op til vores krav.

EKF’s mindstekrav til DØI
Landeklasse 0:

20 %

Landeklasse 1:

20 %

Landeklasse 2:

20 %

Landeklasse 3:

20 %

Landeklasse 4:

20 %

Landeklasse 5:

20 %

Landeklasse 6:

30 %

Landeklasse 7:

30 %

Hvor stor din DØI skal være, afhænger af, hvilket land du
ønsker at eksportere til.
Du kan se landeklasser på EKF’s hjemmeside.

DANSK ØKONOMISK INTERESSE
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Det har vi brug
for fra dig

For at vi kan opgøre den danske økonomiske interesse
i din forretning, skal du levere ét samlet beløb til EKF.
Beløbet angiver den danske værdi af den konkrete
forretning, du vil have dækket, og værdien af eventuelle
følgeforretninger.

Serviceydelser kan fx være vedligeholdelses- og reparationskontrakter (O&M). Servicekontrakten skal være etableret som direkte resultat af den forretning, EKF dækker.

Hvad kan du tælle med?

Følgekontrakter
Følgekontrakter er forretninger indgået af andre danske
virksomheder som direkte resultat af den forretning, EKF
dækker. Fx:

Forretningen
Danske produkter og serviceydelser: Værdien af udstyr og
serviceydelser produceret af din virksomhed i Danmark,
i danske datterselskaber og/eller hos underleverandører i
Danmark. Dækningsbidrag indgår i opgørelsen.

Servicekontrakter: Den danske andel af fremtidige serviceydelser indgået af andre virksomheder i forbindelse
med forretningen. Serviceydelser kan fx være vedligeholdelses- og reparationskontrakter (O&M).

Dækningsbidrag fra udlandet: Dækningsbidrag fra dine
udenlandske datterselskaber til din virksomhed i Danmark i forbindelse med forretningen.
Servicekontrakter: Den danske andel af fremtidige serviceydelser indgået af din virksomhed i forbindelse med
forretningen.

Danske produkter og serviceydelser: Værdien af udstyr og
serviceydelser produceret af andre danske virksomheder
i forbindelse med forretningen. Dækningsbidrag indgår i
opgørelsen.
Transportkontrakter: Transportkontrakter til et dansk
selskab i forbindelse med forretningen.
DANSK ØKONOMISK INTERESSE
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Konsulentydelser: Kontrakter til et dansk konsulentselskab i forbindelse med forretningen.
OBS: Der kan være tilfælde, hvor vi vil have brug for at få
uddybet og derfor beder om adgang til de tal, summen er
udgjort af.

Er der ikke tilstrækkelig DØI
i din forretning?
Hvis din forretnings DØI-procent ikke er tilstrækkelig, er
der stadig to muligheder.
Din forretning kan måske genforsikres via EKF. Det vil
gøre EKF’s risiko mindre og dermed øge din DØI-procent.
Kontakt EKF for at høre mere om genforsikringsmuligheden.
Vi har også mulighed for at se på den værdi, din virksomhed samlet set har for Danmark. Læs mere på side 12.
DANSK ØKONOMISK INTERESSE
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Sådan opgør vi din
virksomheds værdi
for Danmark

Hvad er en DØI-konto?
DØI-kontoen er ikke en konto, som du kender den fra
banken. Det er en opgørelse af den værdi, din virksomhed
samlet set skaber i Danmark hvert år. Med en DØI-konto
kan vi deltage i finansiering af forretninger svarende til
den værdi – selvom de konkrete forretninger ikke lever
op til EKF’s DØI-krav.

Personaleomkostninger omfatter følgende:
Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring.
Se den præcise definition i IAS 19, stk. 8. *

Vi opgør din virksomheds værdi for Danmark på baggrund af fem elementer, der alle har værdi for Danmark.

Kontoens fem elementer
EKF opgør din konto på baggrund af følgende fem
elementer fra dine regnskaber. For at gøre det så enkelt
som muligt lægger vi de fem elementer sammen uden
at vægte ét element over et andet. Summen af de fem
elementer udgør din DØI-konto.
1: Lønninger til ansatte i Danmark
Lønninger til ansatte i Danmark svarer til de personaleomkostninger, din virksomhed har til ansatte i Danmark.
12
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2: Indkøb hos underleverandører i Danmark
Indkøb, som din virksomhed og dens datterselskaber i
Danmark har foretaget af varer og tjenesteydelser fra
virksomheder med dansk CVR.
3: Udbytte overført til Danmark fra datterselskaber i
udlandet
Udbytte fra udenlandske datterselskaber omfatter summen af det overskud, dine udenlandske datterselskaber
har sendt til Danmark.
Du kan finde en præcis definition af udbytte i IFRS 9,
appendiks A.*

Sådan bruger vi kontoen
Du kan finde en præcis definition af datterselskaber i
IFRS 10, appendiks A.*

Når vi har udregnet din virksomheds værdi for Danmark
og oprettet en konto, er vi klar til at bruge den.

4: Investeringer i R&D i Danmark
Investeringer i R&D omfatter det beløb, din virksomhed
har brugt på forskning og udvikling i Danmark.

Her er et eksempel på, hvordan vi bruger kontoen:

Du kan finde præcise definitioner af forskning og udvikling i IAS 38, stk. 8.*
5: Betalt virksomhedsskat i Danmark
Her skal du medregne det beløb, din virksomhed har
betalt i skat i Danmark. Du finder beløbet i din pengestrømsopgørelse.

Hvis din virksomheds værdi for Danmark fx er 600 mio.
kr. på baggrund af de fem elementer, er din DØI-konto på
600 mio. kr.
Har du en forretning på 100 mio. kr., der ikke lever op til
EKF’s DØI-krav, kan vi bruge kontoen. Det beløb, vi trækker på kontoen, svarer til EKF’s risikobeløb i forretningen.
Det kan fx være 90 mio. kr. Så har du 510 mio. kr. tilbage
til resten af året til forretninger, som ikke lever op til
DØI-kravene.

* Vi følger definitionerne i internationale regnskabsstandarder.
Du kan finde den konsoliderede version pr. 1. januar 2018 på
Danske Revisorers hjemmeside, FSR.dk.
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Ny konto hvert år
Vi fornyer din konto hvert år. Den årlige DØI-konto træder i kraft fra begyndelsen af det første nye kvartal, efter
du har offentliggjort det reviderede årsregnskab. Offentliggør du fx dit årsregnskab den 17. februar, begynder din
nye DØI-konto den 1. april.
Det er ikke muligt at overføre ubrugt kapacitet fra et års
DØI-konto til næste års konto. Det er heller ikke muligt at
trække på næste års konto på forskud.
OBS: Landeklasse 6 og 7
Den høje risiko i landeklasse 6 og 7 gør, at vi har begrænsninger på forretninger i de to klasser. Vi trækker 1,2
gange din forretnings størrelse på din konto. Har du fx en
forretning på 100 mio. kr. i landeklasse 6 eller 7, bruger vi
120 mio. kr. af din DØI-konto.
Desuden kan du kun få dækket forretninger for op til 1
mia. kr. om året i landeklasse 7.

Hvem kan få en DØI-konto?
DØI-kontoen er for virksomheder, der har hovedsæde
i Danmark, forsknings- og udviklingsaktiviteter (R&D) i
Danmark eller eksportaktivitet ud af Danmark.
Der skal være direkte og materiel sammenhæng mellem
de aktiviteter, som din virksomhed udfører i Danmark, og
de forretninger, vi bruger DØI-kontoen til.
De forretninger, vi bruger DØI-kontoen til, skal med
andre ord kunne henføres til danskbaseret produktion,
produktudvikling, design, innovation, marketing,
eftersalgsservice eller lignende.
Har du fx en virksomhed, der udvikler, producerer og
servicerer elevatorer i Danmark, kan DØI-kontoen bruges
til elevatorforretninger. Omvendt vil DØI-kontoen ikke
kunne bruges til rulletrappeforretninger, hvis din
virksomhed ikke udfører rulletrappeaktiviteter i Danmark.
Tag fat i EKF, hvis du har spørgsmål til reglerne.
DANSK ØKONOMISK INTERESSE
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Frem i verden
EKF er Danmarks Eksportkredit. Vi er ejet af den
danske stat, men drives som en moderne finansiel virksomhed. Vi hjælper danske virksomheder
med at gøre det attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. Det gør vi ved at sikre dig mod
de økonomiske og politiske risici, der kan være
ved at handle med andre lande.
Når EKF tager risikoen, får danske virksomheder
og deres kunder langt bedre mulighed for at
få finansieret deres indbyrdes forretninger på
konkurrencedygtige vilkår. En garanti fra EKF kan
derfor være afgørende for, om danske virksomheder kan vinde eller fastholde en ordre.
Vi hjælper både store og små virksomheder frem
i verden. Måske kan vi også hjælpe dig.
Se mere på ekf.dk
EKF
Lautrupsgade 11
2100 København Ø
T 35 46 26 00
ekf@ekf.dk
www.ekf.dk

