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Resumé   Risøs årsrapport 2006 er en opfølgning på planerne for Risøs virksomhed i 2006. Som led i resultat-
kontrakten med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling aflægges årlige rapporter om opfyldelsen af 
de fastlagte resultatkrav. Nærværende rapport indeholder data til brug for denne vurdering. Derudover gives et 
billede af Risøs økonomi og faglige aktiviteter, der relateres til Risøs mission, vision og strategi. Rapportering af 
årets resultater er baseret på det interne planlægnings- og opfølgningssystem, og rapporten er opbygget efter 
Økonomistyrelsens nye koncept for årsrapporter. På Risøs hjemmeside http://www.risoe.dk/ findes supplerende 
informationer om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed, grønt 
regnskab og information om patenter og licenser. 
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 Indledning 
 
Denne rapport udgør Risøs årsrapport for året 2006. 
Rapporten er et led i opfyldelsen af resultat-
kontrakten mellem ministeren for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling (herefter videnskabsministe-
ren) og Risø for perioden 2006-2009. Rapporten 
dækker således det første år i kontraktperioden. 
Rapportens målgruppe er Videnskabsministeriet, 
Rigsrevisionen og Finansministeriet. 
 
Nærværende årsrapports beretningen (kapitel 1) 
præsenterer Risøs mission, vision og hovedopgaver. 
Beretningen giver en generel vurdering af de over-
ordnede faglige resultater og årets finansielle resul-
tat. Beretningen redegør for væsentlige begivenhe-
der, der har haft indflydelse på årets faglige resulta-
ter og redegør for forventningerne til det kommende 
år. Endelig giver beretningen en oversigt over hvil-
ke hovedkonti årsrapporten dækker.  
 

Målrapporteringen (kapitel 2) redegør overordnet 
for Risøs faglige aktiviteter og ressource-
anvendelse. En detaljeret opfølgning på de bagved-
liggende, faglige milepæle findes på Risøs hjemme- 
side http://aaret2006.risoe.dk. Ved måling af de 
opnåede resultater benyttes en række indikatorer. 
Indikatorerne er inddelt i forhold til de tre interes-
sentgrupper for Risøs virksomhed: 1) forsknings- 
og uddannelsessystemet 2) erhvervslivet og 3) 
myndigheder/offentlighed. De bagvedliggende data 
for 2006 er samlet i interne databaser. 
 
Risøs regnskab for 2006 er fremlagt i kapitel 3, 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer. På 
Risøs hjemmeside http://www.risoe.dk/ er der sup-
plerende information om målopfyldelsen samt om 
Risøs organisation, personaleforhold, publikations-
virksomhed samt information om patenter og li-
censer. 
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1 Beretning 
 
1.1 Virksomheden 
Risø var i beretningsåret, 2006, en statslig forsk-
ningsinstitution under Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). 
Beretningsåret er det første år i resultatkontraktpe-
rioden 2006-2009, og det første år i implementerin-
gen af den nye ’Risøs strategi – Effekt i samfundet’.  
 
Mission 
Risø opbygger forskningsbaseret viden i internatio-
nal topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, 
at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling 
af et innovativt og bæredygtigt samfund. 
 
Vision 
Risø er et af Europas førende forskningsinscentre 
inden for energi og en markant aktør inden for 
sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med om-
verdenen skaber Risø banebrydende forskningsre-
sultater og medvirker aktivt til deres udnyttelse. 
 
Hovedopgaver 
Hovedformålsoversigten i Finansloven for 2006 
fastslår, at: 
”Det formelle grundlag for Forskningscenter Risøs 
virksomhed er L 326 5/5 2004 om sektorforsknings-
institutioner. 
 
Forskningscenter Risø opbygger forskningsbaseret 
viden i international topklasse og påtager sig et 
konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den 
fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt 
samfund. Det er Forskningscenter Risøs vision, at 
være et af Europas førende forskningscentre inden 
for energi og en markant aktør inden for sundheds-
relateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen 
skaber Forskningscenter Risø banebrydende forsk-
ningsresultater og medvirker til deres udnyttelse. 
 
Forskningscenter Risø vil arbejde problemdrevet 
for at sikre, at viden, som allerede findes hos vores 
interessenter, udnyttes i synergi med Forsknings-
center Risøs indsats. Derigennem kan Forsknings-
center Risøs indsats sætte sig spor i samfundet.” 
 
Videre anføres i Finansloven for 2006 at: 
”Risøs virksomhed omfatter: 
-  langsigtet forskning med international gennem-
slagskraft 
-  forskning og udvikling, der indgår i nationale og 
internationale programmer 
-  løsning - på kommercielle vilkår - af forsknings-, 
udviklings- og rådgivningsopgaver, der udnytter 
Risøs kompetencer 
-  udvikling og salg af intellektuelle rettigheder, der 
udspringer af Risøs forskning 
Endvidere rådgiver Risø myndigheder og internati-
onale organisationer i spørgsmål, der ligger inden 
for Risøs område, herunder også det nukleare om-
råde.” 

 
1.2 Årets faglige resultater 
Kontrakten med videnskabsministeren for perioden 
2006-2009 opstiller 10 resultatkrav eller målsæt-
ninger om effekt i det omgivende samfund for Ris-
øs forskning. De 10 resultatkrav fordeler sig på tre 
prioriterede indsatsområder som følger: 3 resultat-
krav er rettet mod udvikling af konkurrenceevne 
som højteknologisk samfund, 5 er rettet mod udvik-
ling af bæredygtig energi, og 2 er rettet mod udvik-
ling af sundhedsrelateret teknologi. For hvert af 
disse resultatkrav er der opstillet et antal milepæle 
for indsatsen i 2006. Tabel 1 viser en oversigt over 
ressourceforbrug og opfyldelsen af de milepæle, der 
var opstillet for beretningsåret for de tre prioriterede 
indsatsområder.  
 
De opfyldte milepæle er i vidt omfang nået gennem 
tværfaglige holdindsatser. For hver af de 10 priori-
terede indsatsområder er der nedsat en tværgående 
koordineringsgruppe, der har til opgave at koordi-
nere den samlede forskningsindsats og medvirke til 
at kvalificere grundlaget for prioritering af ressour-
ceallokering internt.  
 
Uddybning af målopfyldelsen fremgår af kapitel 
2.2, og en detaljeret redegørelse findes på Risøs 
hjemmeside: http://aaret2006.risoe.dk
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Prioriterede 
temaer 

Omkostninger 
(Mio. kr.) 

Opfyldte 
milepæle 

Delvist  
opfyldte 
milepæle 

Ikke  
opfyldte 
milepæle 

     
Innovation 14,3 1 1 - 
Kompetenceudvikling og videndeling 46,2 2 - - 
Kundestyrede opgaver 33,5 - 1 - 
     
Vindenergi 113,3 1 1 - 
Bioenergi 10,0 0 1 1 
Brændselsceller og brint 80,8 1 1 - 
Energiteknologier på vej 61,8 1 1 1 
Samfund og systemer 58,1 2 1 - 
     
Nanobioteknologi og medikomaterialer 60,5 3 - - 
Diagnostik og behandling 50,4 2 1 - 
 
Hovedformål i alt 

 
529,0 

 
13 

 
8 

 
2 

 
   Tabel 1. Sammenstilling af økonomi og målopfyldelse. 
 
 
1.3 Årets økonomiske resultat 
 
Årets resultat blev et underskud på 5,5 mio. kr., 
hvilket er lidt mindre end det budgetterede under-
skud på 9,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at det bud-
getterede underskud blev godkendt på baggrund af 
et overført overskud primo 2006 på 13,5 mio. kr. 
Årets resultat medfører således, at Risø med udgan-
gen af 2006 har et overført overskud på 8,0 mio. kr. 
 
Forbedringen i resultatet kan primært henføres til 
lavere lønomkostninger end budgetteret, og det må 
konstateres, at det ikke har været muligt at ansætte 
nye medarbejdere som forudsat i budgettet. I for-
hold til budgettet er der tale om et fald i lønomkost-
ningerne på 14 mio. kr. 
 
Investeringsniveauet har været som forudsat i bud-
gettet, og Risø holder sig derfor indenfor låneram-
men. Afskrivningerne og øvrige omkostninger er 
begge lidt større end budgetteret. 
 
Indtægterne er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, 
herunder en stigning i de markedsstyrede aktiviteter 
på 7,4 mio. kr. mens indtægterne fra de programsty-
rede aktiviteter er faldet med 13,1 mio. kr. 
 
Pr. 1. januar 2006 overgik Risø til omkostningsba-
serede regnskabsprincipper og bevilling (derfor 
ingen sammenligning med 2005 i figur 1). 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Indtægter og omkostninger 
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Figur 2. Låneramme og SKB-gæld 
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Figur 3. Omkostningernes sammensætning 
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Figur 4. Egenkapitalens sammensætning 
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1.4 Forventninger til kommende år 
Med virkning fra 1. januar 2007 er Risø fusioneret 
med Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks 
Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser, Danmarks Rumcenter og Danmarks Trafik-
Forskning.  
 
Fusionen af disse seks institutioner udgør et nyt 
polyteknisk universitet, Danmarks Tekniske Uni-
versitet (DTU), hvis mission er at: Udvikle, udveks-
le og nyttiggøre forskningsbaseret teknologi, der 
gennem forskning, uddannelse, innovation og myn-
dighedsbetjening understøtter værdiskabelsen i 
dansk erhvervsliv og samfundet i bredere forstand 
med øget vægt på velfærd, sundhed og bæredygtig-
hed. Herigennem vil universitetet bidrage til Dan-
marks konkurrencekraft i en globaliseret verden. 
 
Risø indgår i fusionen som en ny form for national-
laboratorium. Det indebærer, at Risøs virksomhed 
fortsat vil være organiseret efter strategiske, natio-
nale mål, der har tydelig effekt i det omgivende 
samfund. Risø indgår i fusionen med en stor, tvær-
faglig, strategisk projektportefølje, som er aftalt i 
resultatkontrakten med videnskabsministeren for 
perioden 2006-2009. Risøs volumen dimensioneres 
således, at der opnås kritisk masse inden for pro-
jektporteføljen og international gennemslagskraft. 

Det er en forudsætning for at kunne imødekomme 
samfundets berettigede forventning om, at et natio-
nallaboratorium skal agere strategisk på store, tek-
nologiske udfordringer - til samfundets tarv. Di-
mensioneringen fremover er således ikke alene fast-
sat ud fra undervisningsbehovet.  
 
Der findes en væsentlig synergigevinst ved fusio-
nen i at udnytte Risøs uddannelsespotentiale fuldt 
ud gennem etablering af en internationalt orienteret 
graduate school. Det nye DTU vil kunne udvikle et 
bredt spektrum af bachelor-, master- og ph.d.-
uddannelser i dialog med studerende og aftagere 
med vægt på de elitære overbygningsuddannelser. 
Risø planlægger i medfør af kontrakten med VTU 
en 50 % øgning af sin uddannelsesindsats målt i 
årlige antal studerende frem til 2009. Uddannelser-
nes tætte tilknytning til forskningsprojekter, inno-
vationsprojekter og/eller opgaver for myndigheder 
kan blive en væsentlig konkurrencefordel i kampen 
om de studerende – om end denne uddannelsesform 
er mere ressourcekrævende end den mere traditio-
nelle undervisning. For at opnå en attraktiv profil 
inden for innovation og entrepreneurship vil det 
være nødvendigt at udbygge de samfundsfaglige 
kompetencer i det nye universitet. 
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2 Målrapportering 
 

Risøs Resultatkontrakt (2006-2009) opstiller mål 
inden for tre prioriterede indsatsområder: Konkur-
renceevne som højteknologisk samfund, Bæredyg-
tig energi og Sundhedsrelateret teknologi. Inden for 
hver af disse er der opstillet et antal resultatkrav 
eller målsætninger om effekt i det omgivende sam-
fund. Der er opstillet 3 resultatkrav for Risøs bidrag 
til udvikling af konkurrenceevne som højteknolo-
gisk samfund, 5 målsætninger for effekt af Risøs 
indsats i udviklingen af bæredygtig energi og 2 

målsætninger for effekt af Risøs rolle i udviklingen 
af sundhedsrelateret teknologi, jf. afsnit 2.1. 
 
Målrapporteringstabellerne (afsnit 2.1) afspejler 
status for de milepæle, der var opstillet for 2006 for 
hvert af de tre prioriterede indsatsområder. Tabel-
lerne angiver, hvor mange af de milepæle, der var 
opstillet for 2006, som er nået. I afsnit 2.2 følger 
uddybende analyse og vurdering af målopfyldelsen. 
 

 
 
 
 

2.1   Opfyldelse af mål og resultatkrav 
 

Konkurrenceevne som højteknologisk samfund 
Prioriterede 

indsatsområder 
Resultatkrav Milepæle 

opstillet 
for 2006 
(antal) 

Milepæle 
nået i 
2006 

(antal) 

Bemærkninger 

Innovation Risø betragtes som en åben insti-
tution, og vi tiltrækker problemer 
fra omverdenen, matcher dem 
med forskningsbaserede kompe-
tencer og sikrer efterfølgende 
innovation. 

2 1 Den delvist nåede milepæl vedrø-
rer innovationspiloter, hvor målet 
var at ansætte 3-4 innovationspi-
loter og udbyde en uddannelse 
som innovationspilot. 4 piloter er 
ansat, men uddannelsen er ikke 
formelt udbudt, vi har dog taget 
ledelsesmæssigt ansvar for at im-
plementere uddannelsens indhold.

Kompetence-
udvikling og 
videndeling 

Kompetencer og teknologiplat-
forme benchmarker på internatio-
nalt niveau, og vi yder et væsent-
ligt bidrag til uddannelse. 

2 2   _ 

Kundestyrede 
opgaver 

Kunder kommer til Risø og får 
løst deres her-og-nu problemer. 

1 0 Milepælen for 2006 er delvist 
nået. Den omfattede en analyse af 
kundeporteføljen, opsætning af 
kriterier for kundestyrede opgaver 
og afholdelse af workshop. Kun 
afholdelse af workshop udestår. 

 
 
 
Bæredygtig energi 

Prioriterede 
temaer 

Effekt Milepæle 
opstillet 
for 2006 
(antal) 

Milepæle 
nået i 
2006 

(antal) 

Bemærkninger 

Vindenergi Danmark er et globalt vindkraft-
centrum. 

2 1 En milepæl vedrørende formule-
ring og test af modeller for skyg-
gevirkning i off-shore vindmølle-
parker er kun delvist nået efter-
som test endnu ikke er afsluttet. 

Bioenergi Bio-baserede brændstoffer ud-
nyttes i væsentlig større grad end 
i dag som erstatning for olieba-
serede produkter. 

2 0 En milepæl om rekruttering af 
forskere er kun delvist nået, fordi 
der mangler kvalificerede kandi-
dater til de annoncerede stillinger. 
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Den anden milepæl - om realise-
ring af VEnzin visionen i nyt EU-
projekt - er ikke nået, som opstil-
let, eftersom det ansøgte projekt 
ikke fik støtte fra EU. Området 
har i imidlertid opnået støtte fra 
Højteknologifonden. 

Brændselsceller 
og brint 

Industrielle partner(e) kommer-
cialiserer Risøs F&U inden for 
brændselsceller, og brintproduk-
tion/-lagring har vist sit potentia-
le til transport. 

2 1 En milepæl om evaluering af per-
spektiverne for forskellige ener-
gibærere er kun delvist nået, fordi 
resultaterne for de forskellige 
energibærere endnu er for frag-
menterede.  

Energiteknologier 
på vej 

Nye energiteknologier udvikles 
og produceres i Danmark og har 
reduceret miljøbelastning ved 
energiproduktion og –forbrug. 

3 1 En delvist nåede milepæl vedrører 
udarbejdelse af proof-of-concept 
for magnetisk køleopstilling, som 
først forventes færdig i 2007. 
En milepæl om at udarbejde en 
plan for produktion af polymer-
solceller sammen med en virk-
somhed og ansøgning om støtte 
fra Højteknologifonden måtte 
opgives pga. interessekonflikt. 
Målsætning er ændret til at bringe 
plastsolcellernes tekniske niveau 
op og udbygge patentporteføljen.  

Samfund og sy-
stemer 

Forbedret vurdering af energisy-
stemer og deres effekt på miljø-, 
klima- og økosystemer og på 
social udvikling har medført øget 
anvendelse af bæredygtig energi 
globalt. 

3 2 En milepæl om ny simulerings-
model for det europæiske el-
system er forsinket pga. forsinkel-
se i forhandling af den EU-
kontrakt, der støtter projektet. 

 
 
 
Sundhedsrelateret teknologi 

Prioriteret ind-
satsområde 

Effekt Milepæle 
opstillet 
for 2006 
(antal) 

Milepæle 
nået i 
2006 

(antal) 

Bemærkninger 

Nanobioteknologi 
og medikomate-
rialer 

Innovation og kommerciel vækst 
på det medikotekniske område. 

3 3   _ 

Diagnostik og 
behandling 

Der er ny og bedre forebyggelse, 
diagnostik og behandling på det 
medikotekniske område. 

3 2 Den delvist nåede milepæl vedrø-
rer udvikling af proton-dosimetri 
til kræftbehandling. Forholdene er 
mere komplekse end først antaget, 
men målet forfølges stadig. 

 
 
 

 

På Risøs hjemmeside: http://aaret2006.risoe.dk findes en detaljeret redegørelse for målopfyldelsen.  

8  Risø-R-1589(DA) 

http://aaret2006.risoe.dk/


 

2.2 Uddybende analyse og vurdering 
 
Risøs mission om ”at opbygge forskningsbaseret 
viden i international topklasse og påtage sig et kon-
kret ansvar for, at denne viden bidrager til den fort-
satte udvikling af et innovativt og bæredygtigt sam-
fund” søges imødekommet ved at rette forsknings-
indsatsen mod aftagergrupper i omverdenen. Ud-
viklingen i indsatsen rettet mod forskellige mål-
grupper fremgår af figurerne 5-8. 
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Figur 5. Forsknings- og uddannelsesverden. Antal 
publikationer opgjort på typer i perioden 2003-
2006. 
 
Den samlede publikationsvirksomhed afspejler en 
faldende tendens i perioden (Figur 5). Opgørelsen 
af internationale videnskabelige publikationer om-
fatter i 2006 konferencebidrag med peer review, 
hvilket er i overensstemmelse med de retningslini-
er, der er givet fra Rektorkollegiet. Denne opgørel-
sesmetode blev ikke anvendt i de foregående år, 
hvor peer review konferencebidrag var indeholdt i 
de publicerede konferencebidrag. I 2006 publicere-
de vi 73 konferencebidrag med peer review. Øvrige 
internationale publikationer var således 367 i 2006, 
hvilket er et fald i forhold til de foregående år og 
lavere end målsætningen for 2006, der var 400. 
Antallet af årsværk med forskningsforpligtelse 
(excl. ph.d.-studerende) lå i 2003-2004 på hhv. 293 
og 294 (se Bilag 1, note 1A). I 2005 faldt dette tal 
til 263 årsværk, hvorefter tallet steg lidt igen i 2006 
til 277 årsværk. Det vigende antal årsværk med 
forskningsforpligtelse kan medvirke til at forklare 
faldet i antallet af publikationer med peer review i 
forhold til niveauet i 2003-2004. Vi er opmærk-
somme på vigtigheden af at opretholde et højt ni-
veau for såvel kvantitet som kvalitet i  publicerin-
gen, og ledelsen vil holde fokus på disse parameter 
i de kommende år. 
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Figur 6. Forsknings- og uddannelsesverden. Antal 
ph.d.- og specialestuderende i perioden 2003-2006. 
 
Risø-forskere har i 2006 bidraget til universitetsud-
dannelse gennem vejledning af studerende, ved 
deltagelse i forskerskoler og ved afholdelse af kur-
ser og forelæsninger. Vi har valgt at anvende antal-
let af ph.d.- og specialestuderende som indikatorer 
for Risøs bidrag til uddannelse (Figur 6). Antallet af 
ph.d.-studerende, der har modtaget vejledning af 
Risø-forskere har stabiliseret sig på ca. 100 ph.d.-
studerende. Dette antal vurderes at kunne øges som 
funktion af Risøs overgang til at være en del af et 
universitet gennem fusionen med DTU. Fusionen 
indebærer, at studenterne kan indskrives direkte på 
Risø, og at forskere på Risø fremover kan være 
hovedvejledere for studerende. Disse forhold for-
ventes at medvirke til at stimulere antallet af stude-
rende, der modtager vejledning på Risø. Opgjort i 
årsværk har ph.d.-studerende ligget konstant om-
kring 60 i perioden 2003-2006. I 2006 havde vi 
således 61 ph.d.-årsværk. Antallet af specialestude-
rende er faldet fra 131 i 2005 til 110 i 2006. Vi sti-
ler efter at øge antallet af specialestuderende frem-
over, hvilket forventes at flyde naturligt som en 
funktion af fusionen med DTU.  
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Figur 7. Markedet/erhvervsliv. Markedsstyrede 
indtægter samt antal anmeldte opfindelser i perio-
den 2003-2006. 
 
Vi har valgt at bruge Risøs markedsstyrede indtæg-
ter og antallet af nyanmeldte opfindelser som indi-
katorer for Risøs samspil med erhvervslivet (Figur 
7). De markedsstyrede indtægter (ekskl. indtægter 
fra Dansk Dekommissionering) ligger i 2006 på 
101 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med 
målsætningen om at holde niveauet fra 2004, hvor 
indtægterne var 106 mio. kr. Målsætningen skal ses 
i lyset af et mål om i højere grad at opnå ekstern 
tilskud rettet mod langsigtet forskning. Antallet af 
nyanmeldte opfindelser er steget fra 22 i 2005 til 23 
i 2006. Vi vil ikke søge at øge antallet af anmeldte 
opfindelser, men derimod intensivere udnyttelsen af 
dem gennem en målrettet og systematiseret indsats 
for behovsdrevet innovation.  
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Figur 8. Myndigheder/ offentlighed. Myndigheds-
rådgivning mv. (m-mdr) samt antal medarbejder-
medlemskaber af forskningskomiteer, -udvalg, -råd 
mv. i perioden 2003-2006. 
 
Tidsforbruget til myndighedsrådgivning mv. ligger 
i 2006 på samme niveau som året før på ca. 40 m-
mdr. (Figur 8). Denne opgørelse omfatter alene 
rådgivning af danske myndigheder. Ved fusionen 
med DTU og de fem sektorforskningsinstitutioner 
er der etableret en slagkraftig organisation for myn-

dighedsbetjening i et bredere perspektiv. Vi forven-
ter, at Risøs internationale orientering i forhold til 
politiske beslutningstagere vil bidrag til at den sam-
lede myndighedsbetjeningen vil stige i den fusione-
rede organisation. Antallet af medarbejderes med-
lemskab af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. 
på knapt 400 vurderes at ligge på et passende ni-
veau med det aktuelle medarbejderantal. 
 
 
Resultatmålene analyseres og vurderes i det følgen-
de, hvor de er grupperet i de tre prioriterede sats-
ningsområder: Konkurrenceevne som højteknolo-
gisk samfund, Bæredygtig energi og Sundhedsrela-
teret teknologi. 
 
 
Konkurrenceevne som højteknologisk samfund 
5 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 3 nået og 
2 er delvist nået. 
 
Visionen inden for dette indsatsområde er, at inter-
nationale videnvirksomheder lægger deres F&U 
afdelinger i Danmark, at produkter hos danske 
SMV’er får et højere videnindhold, og at der ud-
dannes innovationskyndige forskere. Vi har arbej-
det hen mod visionen i 2006 ved at vi har: i) vide-
reudviklet og beskrevet processer for behovsdrevet 
innovation og afholdt 13 arrangementer for virk-
somheder og 4 arrangementer for virksomheds-
grupper om emnet, ii) ansat 4 innovationspiloter, 
iii) medvirket til at etablere et uddannelseskonsorti-
um i Århus i et samarbejde med Ingeniørhøjskolen 
og Aarhus Universitet og iv) kortlagt og analyseret 
porteføljen af kundestyrede opgaver og defineret 
kriterier for at tage sådanne opgaver.  
 
Den ene delvist nåede milepæl vedrører en analyse 
af kundeporteføljen, opsætning af kriterier for kun-
destyrede opgaver og afholdelse af workshop. Kun 
afholdelse af workshop udestår, og milepælen gen-
nemføres med forsinkelse. Den anden delvist nåede 
milepæl vedrører innovationspiloter, hvor målet var 
at ansætte 3-4 innovationspiloter og udbyde en ud-
dannelse som innovationspilot. Uddannelsen er ikke 
blevet udbudt, og dette mål forfølges ikke i nærme-
ste fremtid. 
 
 
Bæredygtig energi 
12 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 5 nået, 5 
er delvist nået og 2 er ikke nået. 
 
Visionen er at skabe nye muligheder for fremtidens 
energisystemer i tæt dialog med erhvervslivet, det 
politiske system og forskningsverdenen. I 2006 har 
vi nået mål, der bringer visionen nærmere gennem 
følgende markante resultater: i) Det store EU-IP 
projekt Up-Wind, som omfatter 40 europæiske part-
nere, og som koordineres af Risø, er kommet godt 
fra start, ii) Det Egyptiske vindatlas er færdigt og 
afleveret, iii) Vi har etableret SYS-lab, der lægger 
rammen for tværfagligt samarbejde om modeller for 
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energiintegration og energisystemer, iv) Risø-
forskere var blandt vinderne af ELFORSK prisen 
for arbejdet med energibesparende diodelys, v) 
Risø-Topsøe Fuel Cell samarbejdet fortsættes i en 
ny samarbejdskontrakt frem til 2011 med 15Mkr/år 
i perioden 2006-2008, og vi) Risø indgår sammen 
med DONG Energy m.fl. i den bioethanol-platform, 
som Højteknologifonden har valgt at støtte.  
 
De 5 milepæle, der er delvist nået, vedrører model-
ler for skyggevirkning i off-shore vindmølleparker, 
evaluering af perspektiver for forskellige energibæ-
rere, udvikling af ny simuleringsmodel for det eu-
ropæiske el-system, udarbejdelse af proof-of-
concept for magnetisk køleopstilling samt rekrutte-
ring til bioenergiområdet. Den manglende målop-
fyldelse af de fire førstnævnte kan tilskrives forsk-
ningens karakter, og alle opfyldes med forsinkelse. 
Den manglende rekruttering til bioenergi søges 
imødegået gennem mere målrettet headhunting til 
området.  
 
Den ene af de 2 milepæle, der ikke er nået, vedrører 
realisering af VEnzin visionen gennem støtte fra 
EU, som ikke blev opnået, men elementer af visio-
nen søges gennemført i en bioethanol-platform, der 
støttes af Højteknologifonden. Den anden milepæl, 
der ikke er nået, vedrører plastsolceller, hvor vi har 
valgt at ændre målsætningen fra at være produkti-
onsrettet til at være rettet mod teknisk forbedring og 
udbygning af patentporteføljen.  
 
 
Sundhedsrelateret teknologi 
6 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 5 nået og 
1 er delvist nået. 
 
Visionen er at skabe innovation på det medikotek-
niske område og at udvikle nye metoder, der baner 
vejen for ny og bedre forebyggelse, diagnostik og 
behandling. I 2006 er visionen kommet nærmere 
gennem følgende markante resultater: i) Der er 
etableret samarbejde med danske SMV’er om opti-
mering af polymer-tyndfilms nano- og mikrostruk-
tur til kontrolleret frigivelse af biologisk aktivt stof, 
ii) Vi har etableret og bemandet et fuldt funktions-
dygtigt cellelaboratorium, og iii) Hevesy Laborato-
riet har startet rutineleverance til hospitaler i Dan-
mark og Norge af FDG, der pt. betragtes som ar-
bejdshesten inden for PET-skanning til kræftdiag-
nose. 
 

Den delvist nåede milepæl vedrører udvikling af 
proton-dosimetri til samtidig måling af strålingsdo-
sis og energioverførsel i forbindelse med kræftbe-
handling. De indledende resultater viser, at forhol-
dene er mere komplekse end først antaget. Målet 
forfølges stadig, og forskningen har givet anledning 
til flere videnskabelige artikler. 
 
 
 
Ledelsens samlede vurdering 
Risø har i 2006 opnået en høj grad af målopfyldelse 
på de faglige milepæle. Den manglende målopfyl-
delse kan i det væsentligste henføres til forsknin-
gens natur og forhold uden for Risø. 
 
Beretningsåret har været præget af, at vi har med-
virket til at bane vejen for en fusion af Risø med 
Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødeva-
reforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dan-
marks Rumcenter og Danmarks TrafikForskning. 
Fusionen. Fusionen, der er effektueret pr. 1. januar 
2007 realiserer et nyt polyteknisk universitet.  
 
Det økonomiske resultat i 2006 er stadig præget af 
den forholdsvis store reduktion i Risøs aktivitetsni-
veau, som blev gennemført i 2004 og 2005, og den i 
budgettet for 2006 forudsatte aktivitetsstigning er 
ikke slået igennem. 
 
Specielt må det konstateres, at den forudsatte stig-
ning i bemandingen ikke har været mulig at gen-
nemføre, og således er lønudgifterne væsentlig 
mindre end budgetteret. Øvrige driftsomkostninger 
er stort set som forventet. 
 
Nettoresultatet udviser et tilfredsstillende resultat, 
nemlig et underskud på 5,5 mio. kr., på baggrund af 
et noget mindre aktivitetsniveau end planlagt. Re-
sultatet er 3,6 mio. kr. bedre end budgetteret, og det 
overførte overskud ultimo 2006 er på 8,0 mio. kr. 
 
 
2.3 Overført overskud. 
 
Det overførte overskud er planlagt anvendt på en 
stigning i uddannelsesaktiviteterne – primært vedr. 
ph.d.-studerende og post.doc’s. 
 
Endvidere udvides aktiviteterne vedr. brændselscel-
ler og brint i betydeligt omfang. 
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3. Regnskab 
 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten er fremlagt på baggrund af Folketingets Finansudvalgs tiltrådte Akt.163 af 24. juni 2004 samt Fi-
nansministerens retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger, herunder vejledning om udar-
bejdelse af årsrapporter af 29.januar 2007. 
 
Risø har aktiveret og straksafskrevet de enkelte aktiver kategoriseret som ”Administrativt IT-udstyr” (anskaffel-
sesværdi < kr. 50.000,-). I henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger kan disse aktiver ”bunkes” og sal-
doafskrives. 
 
IT-udstyr med en anskaffelsesværdi på eller over kr. 50.000,- afskrives over 4 år. I henhold til Økonomistyrel-
sens procesvejledninger skal disse aktiver afskrives over 3 år. 
 
Særlige installationer er udskilt med 20% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 10 år), almindeli-
ge installationer med 10% (afskrives over 20 år), mens bygninger udgør 70% af den offentlige ejendomsvurde-
ring (afskrives over 50 år). 
 
Det har ingen reel betydning for hverken driftsresultatet eller balancen  
 
 
3.2 Kommentarer til regnskabet 
 
Resultatopgørelsen. Det økonomiske resultat i 2006 er stadig præget af den forholdsvis store reduktion i Risøs 
aktivitetsniveau, som der blev gennemført i 2004 og 2005. Den i budgettet for 2006 forudsatte aktivitetsstigning 
er ikke slået igennem, og specielt har det ikke været muligt at ansætte nye medarbejdere som forudsat i budget-
tet. I forhold til budgettet er der tale om et fald i lønomkostningerne på 18,8 mio. kr. 
 
Årets driftsresultat blev derfor et underskud på 5,5 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. bedre end det budgetterede 
underskud på 9,1 mio. kr.  Indtægterne er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, herunder en stigning i de mar-
kedsstyrede aktiviteter på 7,4 mio. kr. mens indtægterne fra de programstyrede aktiviteter er faldet med 13,1 
mio. kr. Afskrivningerne og øvrige omkostninger er begge lidt større end budgetteret. 
 
Investeringsniveauet er som forventet på 25 mio. kr. hvilket dog er et fald i forhold til 2005 på godt 10 mio. kr.. 
Driftsudgifterne er stort set på niveau med 2005, mens driftsindtægterne er steget med ca. 10 mio. kr. Specielt 
indtægterne fra EU udviser en kraftig stigning  i forhold til 2005, og udgør nu 41,0 mio. kr. i 2006. 
 
Balancen. De materielle anlægsaktiver udviser et fald i forhold til 2005 på 16 mio. kr., da afskrivningerne ligger 
væsentlig over investeringsniveauet. 
 
Egenkapitalen reduceres med årets resultat, og er ultimo året 34,5 mio. kr., herunder udgør det samlede overførte 
overskud 8,0 mio. kr. og statsforskrivningen 26,5 mio. kr. 
 
De samlede aktiver udgør ved årets afslutning 612,6 mio. kr. hvilket er godt 20 mio. kr. over niveauet i 2005 
(korrigeret for igangværende arbejder for fremmed regning, som i 2005 rapporten var medtaget som nettotal un-
der anden kortfristet gæld). 
 
Pengestrømsanalysen viser en svag stigning i Risøs likvide beholdning i forhold til 2005, nemlig fra 30,6 mio. 
kr. til 33,5 mio. kr.. I henhold til statens regler, modsvares udsving i de materielle anlægsaktiver i den langfriste-
de gæld, og har således ingen likviditetsvirkning. 
Likviditeten påvirkes således udelukkende ved ændringer i driftsaktiviteterne. 
 
De markedsstyrede aktiviteter har været svagt faldende igennem de seneste år, men genererer et nogenlunde 
konstant bidrag (efter fuld omkostningsfordeling) til de bevillingsstyrede aktiviteter på mere end 20 mio. kr. om 
året. Således er bidraget i 2006 på 23,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 21%. 
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3.3 Resultatopgørelsen 
 
 

Tabel 2. Resultatopgørelse (mio. kr.)      
     R-2005 (1) R-2006 B-2007   

Note Ordinære driftsindtægter       
   Indtægtsført bevilling       
    Bevilling   247,8 247,0   
    Reserveret af indeværende års bevillinger       
    Anvendt af tidligere års bevillinger       
   Salg af vare- og tjenesteydelser 110,9 106,8 108,0   
   Tilskud til egen drift 147,9 165,7 182,0   
   Øvrige driftsindtægter       
  Ordinære driftsindtægter i alt 258,8 520,3 537,0   
  Ordinære driftsomkostninger       
   Ændring i lagre 2,2 2,3 2,3   
   Forbrugsomkostninger       
    Husleje 1,3 2,2 2,4   
    Andre  116,9 123,6 123,3   
   Forbrugsomkostninger i alt 120,4 128,1 128,0   
1  Personaleomkostninger       
    Lønninger 260,0 262,7 268,0   
    Pension 36,8 36,1 38,0   
    Lønrefusion -6,7 -4,4 -5,0   
    Andre  8,5 7,1 8,0   
   Personaleomkostninger i alt 298,6 301,5 309,0   
   Andre ordinære driftsomkostninger 41,3 41,2 42,0   
   Af- og nedskrivninger 40,2 42,0 44,0   
  Ordinære driftsomkostninger i alt 500,5 512,8 523,0   
  Resultat af ordinær drift   7,5 14,0   
  Andre driftsposter       
   Andre driftsindtægter 5,9 2,1 3,0   
   Andre driftsudgifter 2,5 1,3 2,0   
  Resultat før finansielle poster   8,3 15,0   
  Finansielle poster       
   Finansielle indtægter 1,8 1,1 1,0   
   Finansielle udgifter 13,5 14,7 16,0   
  Resultat før ekstraordinære poster   -5,3 0,0   

2  Ekstraordinære poster       
   Ekstraordinære indtægter 1,7     
   Ekstraordinære udgifter 0,9 0,2    
  Årets resultat   -5,5 0,0   
          

NB! (1) Resultatopgørelsen er i 2005 omregnet til omkostningsbaserede principper. Da Risø i 2005    
   fik bevilling efter udgiftsbaserede principper, er hverken bevilling eller resultat medtaget.   
                

 
Driftsregnskabet dækker Finanslovens hovedkonti §19.51.01. 
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3.4 Balancen 
 
 

Note AKTIVER (mio. kr.) R-2005 R-2006 
    
 ANLÆGSAKTIVER   
 Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 
 Materielle anlægsaktiver   
 Grunde, arealer og bygninger 343,5 327,2 
 Infrastruktur 0,0 0,0 
 Produktionsanlæg og maskiner 51,0 49,9 
 Transportmateriel 1,8 3,2 
 Inventar og IT udstyr 5,7 4,8 
 Igangv. arbejder for egen regning 0,0 0,9 

3 Materielle anlægsaktiver i alt 402,0 386,0 
 Finansielle anlægsaktiver i alt 26,5 26,5 
 Anlægsaktiver i alt 428,5 412,5 
 OMSÆTNINGSAKTIVER   
 Varebeholdninger 1,3 1,3 
 Tilgodehavender 131,6 165,3 
 Værdipapirer m.v. i alt 0,0 0,0 
 Likvide beholdninger i alt 30,6 33,5 
 Omsætningsaktiver i alt 163,5 200,1 
 Aktiver i alt 592,0 612,6 
        

Note PASSIVER (mio. kr.)     
    

4 Egenkapital i alt 39,9 34,4 
    

5 Hensatte forpligtelser i alt 6,0 8,3 
    
 Langfristede gældsposter   
 FF 6 Bygge- og IT-kredit 0,0 0,0 
 FF4 Langfristet gæld 382,2 367,2 
 Anden langfristet gæld 19,8 20,0 
 Langfristede gæld i alt 402,0 387,2 
    
 Kortfristede gældsposter   
 Leverandører af varer og tj.ydelser 31,0 43,7 
 Anden kortfristet gæld 69,4 94,0 
 Skyldige feriepenge 43,7 44,2 
 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,8 
 Kortfristede gæld i alt 144,1 182,7 

 Gæld i alt 546,1 569,9 
 Passiver i alt 592,0 612,6 
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3.5 Egenkapitalforklaring 
 
Tabel 4. Egenkapitalforklaring (mio. kr.) 
  
Startkapital primo 26,5 
+Ændring i startkapital 0,0 
Startkapital ultimo 26,5 
  
Overført overskud primo 13,5 
+Primoregulering 0,0 
+Mellemregning med statsinstitutioner 0,0 
+Regulering af overført overskud 0,0 
+Overført fra årets resultat -5,5 
-Bortfald af årets resultat 0,0 
Overført overskud ultimo 8,0 
  
Egenkapital ultimo 2006 34,5 

 

 
 
 
3.6 Bevillingsregnskab 
 
Tabel 5. Bevillingsregnskab (mio. kr.) (§ 19.51.01) 
Beløb i mio. kr. 
løbende priser (ekskl. moms) 

2005 
Regnskab 

2006 
Budget 

2006 
Regnskab 

2006 
Difference 

2007 
Budget 

Nettoudgiftsbevilling 226,3 247,8 247,8 0,0 247,0 

Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter 269,4 281,5 275,8 -5,7 294,0 

Udgifter 482,9 529,3 529,1 0,2 541,0 
Årets resultat 12,8 0,0 -5,5 -5,5 0,0 

 
 
 

Tabel 6. Bevillingsafregning (mio. kr.) 2006 

Bevilling (B+TB) 247,8 
Regnskab 253,3 
Årets resultat -5,5 
Akkumuleret overskud ultimo 2005 13,5 
Korrektion til akkumuleret overskud - 

Akkumuleret overskud ultimo 2006 8,0 

Risø-R-1589(DA)  15 



 

3.7 Pengestrømsanalyse 
 

   Tabel 7. Pengestrømsanalyse (mio. kr.) Delsum 2006 
       
  Årets resultat    -5,5 
+ + Udgiftsførelse af af- og nedskrivninger   42,0 
+ + Udgiftsførelse af hensatte forpligtelser   2,3 
+/- + Tbf. af gevinst eller tab ved afh. af anlæg   0,0 
  Ændring af driftskapital:     
+/- Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger -77,4   
+/- Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser 82,3   
  Ændring af driftskapital i alt:   4,9 
  Pengestrømme fra driftsaktivitet   43,7
      
+/- Køb og salg af anlægsaktiver   -26,0 
+/- Køb og salg af værdipapirer   0,0 
+/- Betalt vedr. ekstraordinære poster   0,0 
  Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -26,0
      
- Afdrag på langfristet gæld     
+/- Forøgelse af Langfr. Gæld og Bygge- og IT-kredit   -15,0 
+/- Forøgelse i prioritetsgæld   0,0 
+/- Forøgelse i anden langfr. gæld   0,2 
  Tildeling af primolikviditet i alt     
  Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   -14,8 
       
  Årets pengestrøm   2,9 
       
  Årets pengestrøm fordelt på:     
+/- Ændring i uforrentet konto (FF5) 0,0   
+/- Ændring i finansieringskonto (FF7) 4,1   
+/- Ændring i andre likvider -1,2   
  Ændring i likvider i alt   2,9 
  Likvide beholdninger 01-01-2006   30,6 
  Likvide beholdninger 31-12-2006   33,5
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Bilag 1. Noter 
 

Note 1. Personaleregnskab 
 
Note 1A. Årsværk 2003-2007 

      
 2003 2004 2005 2006 2007 

  Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budget 
Forskningsafdelinger:      
Chefer  7  7  7  8  8 
Program- og opgaveledere  31  31  26  25  25 
Forskningsprofessorer  6  8  6  5  7 
Forskningsspecialister  13  12  14  13  15 
Seniorforskere / -rådgivere  124  134  132  129  133 
Forskere  57  67  40  48  53 
Projektforskere / Post docs  62  42  45  57  63 
Ph.d.-studerende  61  63  60  61  69 
T-A Akademikere  47  47  41  38  38 
T-A øvrige personale  170  173  141  130  119 
Total forskningsafdelinger  578  583  512  513  530 
Infrastruktur:           
Chefer  5  5  5  5  5 
Program- og opgaveledere  12  11  8  8  8 
T-A Akademikere  29  32  31  30  30 
T-A øvrige personale  100  99  89  86  86 
Elever, lærlinge, midl. ansatte etc.  19  22  17  11  11 
Total infrastruktur  165  170  148  140  140 
      
TOTAL RISØ  743  753  660  653  670 

 
 
Note 1B. Personaleomsætning 2002-2006     
Til- og afgang af personale (antal personer)     
  2002 2003 2004 2005 2006 
Tilgang           
Personale (eksl. ph.d.-studerende og 
post docs) 

                
57  

                
63  

                
52  

                
25  

                
67  

Ph.d.-studerende og post docs 
                
51  

                
43  

                
38  

                
22  

                
38  

Afgang           
Personale (eksl. ph.d.-studerende og 
post docs) 

                
57  

                
59  

                
72  

              
116  

                
53  

Ph.d.-studerende og post docs 
                
37  

                
42  

                
34  

                
34  

                
20  

 
 
Note 2. Ekstraordinære poster (1.000 kr.). 

    
Erstatning vedr. tabt arbejdsevne 166,0 
Diverse mindre erstatninger 55,0 
Ekstraordinære udgifter i alt 221,0 
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Note 3A. Materielle anlægsaktiver (Mio. kr.) 
       

  

G
runde, arealer og 

bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsanlæ
g og

m
askiner 

 

Transportm
ateriel 

Inventar og          
IT-udstyr 

   

I alt 

Kostpris 31-12-2005 375,8   159,2 10,2  91,2 636,3 
Primokorrektioner             
Tilgang     16,6 2,1  6,4 25,1 
Afgang     (3,5)   (5,5) (9,0) 
Kostpris 31-12-2006 375,8   172,3 12,3  92,1 652,4 
Akkumulerede afskrivninger (48,6)   (122,3) (9,1) (87,3) (267,4) 
Akkumulerede nedskrivninger             
Akkumulerede af- og nedskrivninger (48,6)   (122,3) (9,1) (87,3) (267,4) 
              
Regnskabsmæssig værdi 31-12-2006 327,2   49,9 3,2  4,7 385,1 
Årets afskrivninger (16,3)   (17,5) (0,8) (7,4) (42,0) 
Årets nedskrivninger             
Årets af- og nedskrivninger (16,3)   (17,5) (0,8) (7,4) (42,0) 
              
Afskrivningsperiode (år) 0-50 - 7 5-8 3-5   
       
 Bygninger og grunde (1.000 kr.)       

 
 Vejnavn  Bemærk.  Risø ID   Ejd. ID   Postdistrikt   Ejden-

doms-
vurdering  

 Risø Huse 50      255-37269  4000 Roskilde  22.000 
 Fiskervejen 991 E     Veddelev  265-23517  4000 Roskilde  0 
 Frederiksborgvej 355      Dyskærgård  265-26133  4000 Roskilde  3.650 
 Frederiksborgvej 399     *1   Risø  265-26141  4000 Roskilde  333.000 
 Frederiksborgvej 386+388   *2   Svaleholm    4000 Roskilde   
       
 Tørveskæret 1      Sparkær  763-40690  8800 Viborg  2.300 
 Tørveskæret 13      Sparkær  763-42324  8801 Viborg  4.600 

  *3   Høvsøre      
       
 Total offentlig ejendomsvurdering for Forskningscenter Risø         365.550 

       
 *1) Ejendomme som skal dekommissioneres (Dansk Dekommissionering) er ikke medtaget i regnskabet  32.589 
 *2) Ikke muligt at finde særskilt ejendomsværdi, indgår i ejd. 265-26141.     
 *3) Endnu ikke ejendomsvurderet. Ibrugtaget pr. 01-01-2004. Indgår til kostprisen:   33.221 
       
 Total ejendomsværdi for Forskningscenter Risø           366.182 
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Note 3B. gangværende arbejder for egen regning (mio. kr.) 
Primo 01-01-2006 0,0 
Tilgang 0,9 
Nedskrivninger 0,0 
Overført til materielle anlægsaktiver 0,0 
Kostpris pr. 31-12-2006 0,9 

  
 
 
Note 4. Hensatte forpligtelser 31-12-2006 (mio. kr.) 
  
    
Hensatte forpligtelser 8,3 
Anvendt i tidligere år 0,0 
Hensatte forpligtelser i alt 8,3 
   
Hensatte forpligtelser vedrører forpligtelser til   
- hensættelse vedr. overførsel af aktiviteter til KVL. 1,0 
'- hensættelse til EuroAtom 0,5 
'- hensættelse til renovering af losseplads 1,5 
''- hensættelse til overførsel af patenter til DTU 2,0 
- hensættelse til udflytning i f.m. dekommissionering 3,3 
Total 8,3 
   
Forpligtelserne forventes afviklet som følger:  
Inden for 1 år 8,3 
Udover 1 år 0,0 
I alt 8,3 
   
  
 
 
 
Bilag 2. Markedsstyrede aktiviteter 
 

    Direkte Direkte Indirekte Udgifter   
Mio. kr. Indtægter Løn udgifter udgifter  i alt Resultat 
         
Markedsstyrede aktiviteter 2006      108,9         28,0         28,1         29,5         85,6         23,3  

Markedsstyrede aktiviteter 2005      116,8         32,6         29,4         34,3         96,3         20,5  

Markedsstyrede aktiviteter 2004      118,2         33,4         26,8         35,1         95,3         22,9  
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Bilag 3. Nøgletal. 
 

Nøgletal Beregning   Tal   Resultat 
            
1. Akkumuleret overført Overført overskud  8,0  
overskud og startkapital Startkapital  26,5  

0,30

        
Overført overskud * 100  800,0   2. Akkumuleret udsvingsandel 
Bruttoudgiftsbevilling  529,3  

1,51

        
Træk på låneramme * 100  387,2   3. Udnyttelsesgrad af låneramme 

Lånerammen  474,1  
0,82

        
Årets resultat * 100  -545,7   4. Overskudsgrad 
Ord. driftsindt. i alt  520,3  

-1,05

        
Indtægtsført bevilling * 100  24.780,0   5. Bevillingsandel 

Ord. driftsindt. i alt  520,3  
47,63

        
Ekstraordinære udgifter * 100  22,1   6. Ekstraordinære poster 

Udgifter i alt  529,0  
0,04

        
Tab på debitorer * 100  132,4   7. Tab på debitorer 

Tilgodehavender  165,2  
0,80

        
(Renter + afskrivninger) * 100  5.666,8   8. Kapitalandel 

Ord. driftsindt. i alt  520,3  
10,89

        
9. Nedskrivningsratio Ikke relevant      
        

Af- og nedskrivninger * 100  4.195,4  10. Afskrivningsrate 
Kostpris  652,4  

6,43

        
Tilgang  2.510,0   11. Opretholdelsesgrad 

Årets afskrivninger  42,0  
59,83

        
Personaleudgifter i alt  301.545,5   12. Årsværkspris 

Årsværk  653,0  
461,78

        
Egenkapital i alt * 100  3.446,5   13. Soliditetsgrad 

Passiver i alt  612,6  
5,63

        
14. Reservationsflow Ikke relevant      
        
15. Akkumuleret reservationsandel Ikke relevant      
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www.risoe.dk 

Risøs forskning skal være med til at løse 
konkrete problemer. 
 
Vi sætter mål for forskningen gennem løbende 
dialog med erhvervsliv, det politiske system og 
forskere. 
 
Effekten af vores forskning er bæredygtig energi- 
forsyning og ny teknologi til sundhedssektoren. 




