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omslagets illustrationer er fra følgende centre:

center for kosmologi
center for bæredygtig og grøn kemi

center for genotoksisk stress forskning
center for hjertearytmi
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�ÅRSRAPPORT FOR 2005

BeReTning FOR ÅReT 1. jAnuAR – 31. decemBeR 2005

Hoved- og nøgletal 2001-2005

2005 2004 2003 2002 2001

Bevillinger og uddelinger
Antal bevillinger v/ årets afslutning, centre og 
gæsteprofessorer 47 33 33 37 34
Årets uddelinger, mio.kr. 195 173 240 257 229

Afkast af fondens kapital 1)

Obligationer, mio.kr. 76,5 92,5 74,7 152,3 126,7
Aktier, mio.kr. 64,7 26,9 52,2 -128,2 -76,5
Samlet afkast, mio.kr. 141,2 119,4 126,9 24,1 50,2

Udvikling i fondens kapital
Kapital ultimo, mio.kr. 1.780 1.841 1.905 2.028 2.271

Finanslovsmidler 2)

Afkast af Finansieringsfond i Finans.Min. 40 - - - -
- heraf overført til efterfølgende år 36 - - - -
Indskud i Finansieringsfond i Finans.Min. 1.000 - - - -

Administrative omkostninger
Administrative omkostninger 8,7 8,7 7,9 8,6 8,9
Andel af uddelinger, % 4,5 5,0 3,3 3,3 3,9
Omkostn. pr. bevilling, mio. kr. 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3

1)  Tidsvægtede afkast og sammenligninger med såvel benchmark som 2003-lovgrundlagets forudsætninger findes side 18.
2)  På Finansloven for 2005 blev der indskudt 1 mia. kr. i en Finansieringsfond i Finansministeriet, hvis afkast på 40 mio. kr. (4%) 

ved årlige finanslove stilles til rådighed for Danmarks Grundforskningsfond til øgede uddelinger. For 2005 er indtægtsført 
4 mio. kr. svarende til de faktisk afholdte udgifter, medens 36 mio. kr. overføres til efterfølgende år.
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�ÅRSRAPPORT FOR 2005

Indledning

2005 har været et spændende år for Danmarks 
Grundforskningsfond. Trods uddeling af kun 
195 mio. kr. svarende til mindre end 2% af de sam-
lede offentlige forskningsinvesteringer i 2005 har 
fonden kunnet konstatere, at de centre, som fon-
den støtter, i allerhøjeste grad kan gøre sig inter-
nationalt gældende. Centrene offentliggør viden-
skabelige artikler i verdens førende tidsskrifter, og 
mange af centerlederne har i årets løb fået tildelt 
nationale og internationale priser. I den hjemlige 
populærvidenskabelige presseomtale indtager cen-
trene en central plads.
 Det er også glædeligt, at grundforskningens rolle 
i den almindelige forsknings- og samfundsudvikling 
konstant diskuteres. Grundforskning er en forud-
sætning for et samfunds sociale, kulturelle og øko-
nomiske vækstpotentiale. Grundforskning skaber 
ny og grænseoverskridende viden og erkendelse. 
Uden grundforskning af høj kvalitet vil et videns-
samfund ikke kunne udbygges, og anvendelsesori-
enteret forskning kun i begrænset omfang blive 
udført. Stærke grundforskningsmiljøer er af afgø-
rende betydning for at uddanne en ny generation af 
unge, som er i besiddelse af nødvendige kompeten-
cer til fremover at kunne styrke udviklingen på alle 
samfundsniveauer. Samfundets videre udvikling af 
sociale, kulturelle og økonomiske muligheder for-
udsætter en bred indsats over mange fagområder. 
I den politiske debat er det ofte den anvendelses-
orienterede forskning, der med sin meget kortere 
tidshorisont får den største fokus. I Danmark, som 
i flere andre lande, hæfter man sig også ved, at især 
den såkaldte “brugerdrevne innovation” har stor 
betydning for et samfunds umiddelbare velfærd og 
velstand. I dette perspektiv kan det politiske system 
have svært ved at forholde sig til, i hvilken udstræk-
ning et lille land har brug for grundforskning.
 Det er derfor vigtigt at slå fast, at Danmark 
ikke kan fortsætte som et attraktivt velfærdssam-
fund uden at have grundforskning af høj kvalitet 
og med stor bredde. Danmark kan imidlertid kun 
på udvalgte områder forvente at have frontforsk-
ning på allerhøjeste internationale niveau. Det er 

Grundforskningsfondens opgave at identificere 
og støtte sådanne miljøer. Erfaringerne fra de sid-
ste 15 år har vist, at Grundforskningsfonden selv i 
et lille land af Danmarks størrelse kan initiere og 
udvælge forskningsmiljøer, som i en international 
målestok har karakter af Centres of Excellence (se 
“Evaluation of the DNRF Centres of Excellence”, 
Juni 2003). Danmark er således i stand til gennem 
basisforskningen på universiteterne, specielt støt-
tet af Det Frie Forskningsråd at sikre kvaliteten 
i bredden af dansk forskning og gennem Grund-
forskningsfonden at styrke toplaget (eliten) inden 
for dansk grundforskning. Herved skulle Danmark 
være godt rustet til at deltage aktivt i den internati-
onale og specielt den europæiske forskningsudvik-
ling i de nærmeste år. Hvis den politiske vilje til at 
styrke dansk forskning – og hermed den samfunds-
økonomiske, sociale og kulturelle udvikling – gen-
nem øgede midler er til stede, råder man således 
allerede over de kvalitetssikrende organer.

Finanslovsaktiviteterne 2005

De afsluttende forhandlinger vedrørende Finans-
loven for 2005 resulterede i en aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om, at Danmarks 
Grundforskningsfond fra og med 2005 ville få 
mulighed for at øge sine årlige uddelinger med 
40 millioner kr., finansieret som et indskud i en Fi-
nansieringsfond i Finansministeriet på 1 mia. kr.
 En del af de første 40 mio. kr. blev umiddelbart 
disponeret til igangsættelse af 4 nye centre. Fon-
den havde netop i efteråret 2004 udvalgt 12 centre 
på grundlag af en international bedømmelse og 
kunne derfor hurtigt på det allerede eksisterende, 
kvalificerede ansøgningsmateriale træffe beslutning 
om at anvende en del af finanslovsmidlerne til et 
antal nye centre. Således kunne fonden i løbet af 
2005 igangsætte i alt 16 nye Centres of Excellence 
(se bevillingsoversigten side 11-16) – det største 
antal nye centre siden fondens første uddeling i 
1993.
 De resterende finanslovsmidler for 2005 blev 
besluttet anvendt til etablering af et nyt gæstefor-
skerprogram “Niels Bohr Visiting Professorship”. 
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Formålet er at fremme internationaliseringen af 
dansk grundforskning ved at tilføre ekspertise af 
høj videnskabelig kvalitet fra udlandet. På bag-
grund af 21 institutionsprioriterede ansøgninger 
udvalgtes 6 gæsteprofessorer, der alle er anerkendt 
som tilhørende sit fagområdes absolutte elite. De 
pågældende skal inden for en periode af mindst 
1 år og maksimalt 5 år tilbringe lange, sammen-
hængende perioder i danske universitetsmiljøer. 
Fonden imødekom med dette initiativ samtidigt en 
af de anbefalinger om at udvikle nye måder til at 
tiltrække udenlandske forskere til Danmark, som et 
internationalt panel i sommeren 2003 gav fonden. 
I oversigten side 11-16 ses de 6 gæsteprofessorer 
med angivelse af de danske værtsmiljøer, som gæs-
teprofessoren skal indgå i samspil med.
 Allerede på helt kort sigt har fonden således 
med de nye finanslovsmidler kunnet yde et cen-
tralt, ekstra bidrag til styrkelse og synliggørelse 
af dansk eliteforskning. Ved brugen af midlerne 
har Grundforskningsfonden ud over at søge at 
fremrykke de nye investeringer i forskningsmiljø-
erne også gjort dem langsigtede. De kontrakter, 
der blev indgået allerede i 2005, omfatter 5-årige 
forløb, idet det har været afgørende for fonden 
at sikre, at også finanslovsmidlerne anvendes til 
større, længerevarende satsninger, der udvælges 
i en samlet, reel konkurrence. Derfor inklude-
rer fondens kontrakter om finanslovsbaserede 
aktiviteter – med de fornødne forbehold – også 
nogle af de finanslovsmidler, som fonden først i 
de kommende år vil få bevillingsmæssig sikkerhed 
for.
 Tilskuddet på finansloven har således kunnet 
forøge fondens støtteniveau og udgør en vigtig 
saltvandsindsprøjtning for dansk grundforsk-
ning. Det er derfor også glædeligt, at tilskuddet 
til Grundforskningsfonden som led i aftalen om 
Finansloven for 2006 forhøjedes med yderligere 
25 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009. Dette 
er gjort muligt ved, at der indskydes yderligere 
625 mio. kr. i Finansieringsfonden i Finansmini-
steriet. Vigtigheden af en sådan årlig tilførsel på 
65 mio. kr. fremover til dansk grundforskning via 
finansloven kan ikke understreges nok, men der 

er tale om bevillinger, der ikke muliggør langtids-
planlægning på samme måde, som det er tilfældet 
for fondens egne midler.

Øvrige aktiviteter i 2005

Foruden udvælgelsen af 16 centre har Danmarks 
Grundforskningsfond i 2005 besluttet at give yder-
ligere en 5-årig bevilling til 11 af de 12 centre, som 
har været støttet i en første femårsperiode begyn-
dende i 2001. Beslutningen blev truffet på baggrund 
af en kvalitetsvurdering med inddragelse af inter-
nationale bedømmere. Herudover befandt 4 centre 
fra 1997/98 sig i anden femårs bevillingsperiode, 
og endelig modtog et begrænset antal centre fra 
den første 10-års periode fortsat afsluttende støtte 
til indlejringsfasen. En oversigt over alle fondens 
igangværende centre fremgår af side 11-16. For alle 
centrene gælder det, at fondens bestyrelse sammen 
med administrationen har fortsat praksis med regel-
mæssigt at afholde opfølgningsmøder på centrene 
for løbende at sikre disses fremdrift.
 Fonden har i det forløbne år ved sin bestyrel-
sesformand og direktør været repræsenteret i Koor-
dinationsudvalget for Forskning, hvis opgave det er 
både nationalt og internationalt at koordinere ud-
nyttelsen af de ressourcer, som er til rådighed for 
dansk forskning.

Fondens investeringer i dansk grundforskning

Medens det som ovenfor nævnt har været muligt 
for fonden at intensivere og udbygge aktiviteterne 
i 2005 i kraft af beslutningen om at opbygge en fi-
nansieringsfond med årlige afkast på de tilhørende 
finanslove, er det vigtigt også at sætte fokus på fon-
dens dispositioner i et lidt længere perspektiv.
 Senest i folketingsåret 2007-08 skal lovgrundla-
get for Danmarks Grundforskningsfond planmæs-
sigt revideres. Regeringen tilkendegav til fondens 
store tilfredshed allerede i tiltrædelsesgrundlaget i 
begyndelsen af 2005, at fonden skulle fortsætte sit 
virke. Der er således fuld politisk opmærksomhed 
på, at fondens kapitalgrundlag vil være opbrugt 
med udgangen af 2013. Fondens hovedvirkemiddel 
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er 10-årige investeringer i Centres of Excellence, dvs. 
langsigtede satsninger, hvis planlægning forudsætter 
finansiel sikkerhed i en rimelig periode. Den ansøg-
ningsrunde, som fonden netop har haft ansøg-
ningsfrist for i februar 2006, vil omfatte centre, 
hvis første 5-års støtteperiode vil række fra begyn-
delsen af 2007 og helt ind i år 2012. Der kan såle-
des ikke allerede i dag stilles et 10-årigt perspektiv 
i sikker udsigt for disse nystartede grundforsk-
ningsaktiviteter.
 Som nævnt i indledningen har Danmark alle-
rede erfaring med, hvordan forskergrupper spredt 
i det danske forskningslandskab kan udvælges med 
henblik på at skabe grundforskningsmiljøer af 
højeste internationale kvalitet. Danmarks Grund-
forskningsfonds centre repræsenterer sådanne 
elitesatsninger. Fondens centre udvælges ikke på 
bekostning af anden god forskning, men repræsen-
terer en kvalitetsmæssig overbygning på den øvrige 
grundforskning. Alle fondens centre har internatio-

nal gennemslagskraft og må formodes at have en 
kvalitet, der gør forskermiljøerne til oplagte kan-
didater for støtte fra European Research Council 
(ERC), når dette nye initiativ bliver startet under 
det næste EU rammeprogram.
 Det er imidlertid tankevækkende, at det nu kan 
dokumenteres, at den meget sene lovrevision i 
2003 utilsigtet betød en midlertidig opbremsning 
i niveauet for støtte til dansk grundforskning. Ne-
denfor er vist Danmarks Grundforskningsfonds år-
lige uddelinger i perioden 1998-2013.
 Indtil lovændringen sommeren 2003 måtte fon-
den ikke træffe dispositioner, der rakte ud over 30. 
juni 2006, og der måtte indtil da heller ikke dispo-
neres mere end en vis del af kapitalen. I årene op 
til 2003 havde fonden derfor kun mulighed for at 
finansiere allerede igangsatte centeraktiviteter, me-
dens igangsættelse af nye, 5-årige aktiviteter reelt 
ikke gav mening. Umiddelbart efter lovændringen 
i 2003 annoncerede fonden en ny ansøgningsrunde 
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for hurtigst muligt at igangsætte nye centre, og 
bestyrelsen besluttede at fremrykke brugen af de 
midler, som først var tænkt bragt i spil fra midten 
af 2006.
 Siden lovrevisionen i 2003 har fondens hoved-
begrænsning været, at det nuværende kapitalgrund-
lag vil være opbrugt med udgangen af 2013. Der 
kan derfor heller ikke disponeres ud over 2013. 
Med denne tidshorisont frem til 2013 kan de kom-
mende års uddelinger fastlægges med ganske god 
præcision. Med en 5-årig støtteperiode vil fonden 
kun have mulighed for at gennemføre endnu en 
ansøgningsrunde for centre, der påbegyndes primo 
2009. Som det ses af figuren, vil der igen komme 
forholdsvis store udsving i uddelingerne i forhold 
til det fastsatte, gennemsnitlige uddelingsniveau på 
216 mio. kr. (2001-priser), og forklaringen er først og 
fremmest, at fondens dispositionsmuligheder har haft en 
for kort tidshorisont.
 På trods af at Grundforskningsfonden således 
har søgt at minimere udsvingene ved at fremrykke 
brugen af midler i årene op til 2006 – idet der ikke 
har været nogen forskningsmæssig begrundelse for 
en nedgang i udbetalinger – har det med de givne 
lovbegrænsninger ikke været muligt at undgå ud-
sving, der er uhensigtsmæssigt store.
 Hvis der tilsvarende ikke i tide åbnes for, at fon-
den kan disponere ud over 2013, vil det ikke være 
muligt at undgå et midlertidigt fald i støtteniveauet 
allerede om få år. Utilsigtede opbremsninger bør 
naturligvis undgås, idet opbremsninger har langt-
rækkende effekt.

Modeller for en kapitaltilførsel

Alternativ 1
Som nævnt skal der sikres et finansieringsgrund-
lag for fondens aktiviteter efter 2013, idet fon-
dens egenkapital i henhold til det gældende 
lovgrundlag planmæssigt må forventes at være 
opbrugt ved udgangen af 2013. Nedenfor vises, 
hvorledes et indskud på yderligere 1 mia. kr. i en 
Finansieringsfond i Finansministeriet (Alternativ 1) 
i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 kan sikre op-
retholdelse af det uddelingsniveau på 216 mio. kr. 

(2001-priser), som Grundforskningsfondens 
egenkapital hidtil har muliggjort. Ved et sådant 
indskud kan der årligt via finansloven tilføres 
Grundforskningsfonden et afkast af kapitalind-
skuddet på 4%. I eksemplet her, hvor det antages, 
at Finansieringsfonden får tilført 3 mia. kr., vil 
afkastet svare til 120 mio. kr. årligt. Fonden vil 
da frem til 2020 årligt, dels kunne uddele dette 
afkast på 120 mio. kr. af finanslovsmidlerne, dels 
som planlagt kunne uddele fondens resterende 
egenkapital og dertil hørende afkast. Da det år-
lige uddelingsniveau i modellen ligger fast, vil 
Grundforskningsfondens egenkapital i kraft af 
den årlige tilførsel af finanslovsmidler blive brugt 
op i et langsommere tempo, og fonden vil derfor 
med en sådan model kunne fortsætte sit virke i 
yderligere 6 år frem til begyndelsen af år 2020.

Alternativ 2
Såfremt man i stedet vælger en egentlig kapitaltil-
førsel direkte til Grundforskningsfonden (Alterna-
tiv 2) på 1 mia. kr. i hvert af årene 2007, 2008 og 
2009, vil midlerne indgå i Grundforskningsfondens 
formue på linie med den eksisterende kapital. Med 
det fastlagte, årlige uddelingsniveau vil fonden i 
så fald kunne fortsætte sit virke helt frem til 2032. 
Den væsentligt længere levetid sammenlignet med 
alternativ 1 skyldes naturligvis, at Grundforsk-
ningsfonden her også vil kunne uddele selve kapi-
taltilførslen på de 3 mia. kr. Alternativ 2 svarer til 
den måde, fonden i sin tid blev etableret på ved et 
egentligt kapitalindskud.
 Valget mellem alternativ 1 og 2 er imidlertid 
ikke kun et valg mellem forskellige finansierings-
modeller, men også et valg mellem forskellige 
måder at sikre langsigtede investeringer i dansk 
grundforskning.
 Alternativ 1 forudsætter, at man fra politisk hold 
hvert år i forbindelse med finanslovens vedtagelse 
må forholde sig til fondens midler. Grundforsk-
ningsfondens bestyrelse kan i denne situation na-
turligvis sikre kvalitetsniveauet af de løbende ud-
delinger, men kan ikke garantere det langsigtede 
uddelingsniveau, som er en forudsætning for stabi-
litet i større forskningssatsninger.
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FOndenS FORmueudViKLing Og diSPOSiTiOnSmuLigHedeR TiL SiKRing AF FORTSAT uddeLing AF 216 miO. KR. ÅRLigT  
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Med alternativ 2 overlades det i stedet til Grund-
forskningsfondens bestyrelse
• at sikre et tilstrækkeligt afkast af den investe-

rede kapital
• at sikre et stabilt, langsigtet uddelingsniveau 

og
• at sikre en kvalitetsbaseret udvælgelse af de 

områder af dansk grundforskning, der har 
størst potentiale.

Alternativ 2 vil tilgodese det politiske ønske om, 
at der stilles stabile midler til rådighed for dansk 
forskning i form af, at Grundforskningsfonden 
uddeler midlerne i takt med, at der i Danmark er 
forskningsgrupperinger på højt internationalt ni-
veau, som kan styrke landets internationale kon-
kurrenceevne.
 Der er i begge forslagene kun regnet med et 
uddelingsniveau svarende til 216 mio. kr. (2001-
prisniveau), men det kan anbefales, at dette niveau 
øges, idet evalueringer og ansøgningsrunder i de 
seneste år viser, at der ud fra en kvalitetsmæssig 
betragtning er et større potentiale i dansk forsk-
ning, end fonden kan imødekomme.

56226_aarsrapport 2005_r4.indd   10 11-05-2006   11:13:03



11ÅRSRAPPORT FOR 2005

Centre påbegyndt 1993/94

Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKc)
Placering: Centeret er overgået til en status som en erhvervsdrivende fond med lejet 

domicil i Farvergade 27 D, København
Centerleder: Direktør Niels Jørgen Cappelørn
Samlet bevilling: 89 mio. kr.

indlejring, center for epidemiologisk grundforskning (deSc)
Placering: Statens Serum Institut (Aarhus Universitet og Hovedstadens Sygehus fællesskab)
Samlet bevilling: 94 mio. kr. + 18 mio. kr. til Fødselskohorten

indlejring, center for Atomfysik (AcAP)
Placering: Aarhus Universitet
Samlet bevilling: 100 mio. kr.

center for Teoretisk datalogi (BRicS)
Placering: Aarhus Universitet og Aalborg Universitet
Centerleder: Professor Mogens Nielsen
Samlet bevilling: 144 mio. kr. (inkl. forskerskolebevilling på 95 mio. kr.)

indlejring, dansk Lithosfærecenter (dLc)
Placering: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Københavns 

Universitet
Samlet bevilling: 173 mio. kr.

center for Sanse-motorisk interaktion (Smi)
Placering: Aalborg Universitet
Centerleder: Professor Thomas Sinkjær
Samlet bevilling: 129 mio. kr. (inkl. forskerskolebevilling på 40 mio. kr.)

indlejring, center for Lydkommunikation (cSc)
Placering: Syddansk Universitet, Odense
Samlet bevilling: 48 mio. kr.

Centre påbegyndt 1997/98

danmarks grundforskningsfonds center for Fastfase Organisk Kombinatorisk Kemi (SPOcc)
Placering: Carlsberg Laboratorium
Centerleder: Professor Morten Meldal
Samlet bevilling: 40 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Katalyse
Placering: Aarhus Universitet
Centerleder: Professor Karl Anker Jørgensen
Samlet bevilling: 47 mio. kr.

dAnmARKS gRundFORSKningSFOndS BeViLLingeR  

– OPgjORT Ved ÅReTS AFSLuTning
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indlejring, danmarks grundforskningsfonds netværk for matematisk Fysik og Stokastik (maPhySto)
Placering: Aarhus Universitet, Syddansk Universitet Odense, Københavns Universitet og 

Aalborg Universitet
Samlet bevilling: 37 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for molekylær Plantefysiologi (Place)
Placering: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Centerleder: Professor Birger Lindberg Møller
Samlet bevilling: 90 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for eksperimentel Bioinformatik (ceBi)
Placering: Syddansk Universitet, Odense
Centerleder: Professor Matthias Mann
Samlet bevilling: 60 mio. kr.

Centre påbegyndt i 2001

danmarks grundforskningsfonds center for metal Strukturer i 4 dimensioner
Placering: Forskningscenter Risø
Centerleder: Seniorforsker Dorte Juul Jensen
Samlet bevilling: 37 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds nukleinsyre center (nAc)
Placering: Syddansk Universitet Odense
Centerleder: Professor Jesper Wengel
Samlet bevilling: 34 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Anvendt mikroøkonometri (cAm)
Placering: Københavns Universitet
Centerleder: Professor Martin Browning
Samlet bevilling: 27 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Biomembran Fysik (memPHYS)
Placering: Syddansk Universitet Odense
Centerleder: Professor Ole G. Mouritzen
Samlet bevilling: 35 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Kvanteoptik
Placering: Aarhus Universitet (og Københavns Universitet)
Centerleder: Professor Eugene S. Polzik
Samlet bevilling: 30 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Vand og Salt
Placering: Aarhus Universitet
Centerleder: Professor Søren Nielsen
Samlet bevilling: 33 mio. kr.
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danmarks grundforskningsfonds center for Kvanteprotein
Placering: Danmarks Tekniske Universitet
Centerleder: Professor Henrik Bohr
Samlet bevilling: 31 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Funktionelt integreret Hjernevidenskab (cFin)
Placering: Aarhus Universitet (og Aarhus Kommunehospital)
Centerleder: Professor Leif Østergaard/Professor Albert Gjedde
Samlet bevilling: 34 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds Wilhelm johannsen center for Funktionel genomforskning
Placering: Københavns Universitet
Centerleder: Professor Niels Tommerup
Samlet bevilling: 30 mio. kr.

Centre påbegyndt i 2002

danmarks grundforskningsfonds center for Studiet af Kulturarven fra middelalderens ritualer
Placering: Københavns Universitet
Centerleder: Lektor Nils Holger Petersen
Samlet bevilling: 17 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Sortehavsstudier
Placering: Aarhus Universitet
Centerleder: Lektor Pia Guldager Bilde
Samlet bevilling: 18 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Subjektivitetsforskning
Placering: Københavns Universitet
Centerleder: Forskningsprofessor Dan Zahavi
Samlet bevilling: 19 mio. kr.

Initiativer påbegyndt i 2003

danmarks grundforskningsfonds nationale Platform for infrastruktur til Systembiologi
Placering: Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet
Leder: Professor Søren Brunak
Samlet bevilling: 18 mio. kr.

Centre påbegyndt i 2005

danmarks grundforskningsfonds nordiske center for jordens udvikling (nordcee)
Placering: Syddansk Universitet (og Københavns Universitet)
Leder: Professor Don Canfield
Samlet bevilling: 39 mio. kr.
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danmarks grundforskningsfonds center for individuel nanopartikel Funktionalitet (cFin)
Placering: Danmarks Tekniske Universitet
Leder: Professor Ib Chorkendorff
Samlet bevilling: 36 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for inflammation og metabolisme
Placering: Rigshospitalet (og Københavns Universitet)
Leder: Professor Bente Klarlund Pedersen
Samlet bevilling: 25 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for genotoksisk Stress Forskning (genotoxic)
Placering: Kræftens Bekæmpelse
Leder: Seniorforsker Jiri Lukas
Samlet bevilling: 40 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Social evolution
Placering: Københavns Universitet (og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)
Leder: Professor Jacobus J. Boomsma
Samlet bevilling: 27 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for mRnP Biogenese og metabolisme
Placering: Aarhus Universitet (og Syddansk Universitet)
Leder: Lektor Torben Heick Jensen
Samlet bevilling: 34 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for uopløselige Proteinstrukturer (inSPin)
Placering: Aarhus Universitet (og Aalborg Universitet)
Leder: Professor Niels Chr. Nielsen
Samlet bevilling: 36 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (cOmi)
Placering: Aarhus Universitet
Leder: Professor Peter R. Ogilby
Samlet bevilling: 21 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Seje Væskers dynamik (glas og Tid)
Placering: Roskilde Universitetscenter
Leder: Professor Jeppe Dyre
Samlet bevilling: 35 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Kosmologi (dARK)
Placering: Københavns Universitet
Leder: Professor Jens Hjorth
Samlet bevilling: 40 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LAncHART)
Placering: Københavns Universitet
Leder: Professor Frans Gregersen
Samlet bevilling: 26 mio. kr.
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danmarks grundforskningsfonds center for Tekstilforskning (cTR)
Placering: Københavns Universitet
Leder: Ph.D. Marie-Louise Nosch
Samlet bevilling: 18 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for modeller af Liv
Placering: Københavns Universitet
Leder: Professor Kim Sneppen
Samlet bevilling: 20 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Hjertearytmi (dARc)
Placering: Københavns Universitet (og Rigshospitalet)
Leder: Professor Søren-Peter Olesen
Samlet bevilling: 25 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for Bæredygtig og grøn Kemi (cSg)
Placering: Danmarks Tekniske Universitet
Leder: Professor Claus Hviid Christensen
Samlet bevilling: 27 mio. kr.

danmarks grundforskningsfonds center for molecular movies
Placering: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og 

Forskningscenter Risø
Leder: Professor Martin Meedom Nielsen
Samlet bevilling: 28 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds gæsteprofessorer  
(Niels Bohr Visiting Professorships), påbegyndes i 2006

Professor david e. Arnot, university of edinburgh
Fagligt ansvarlig: Professor Thor Theander, Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, 

Københavns Universitet
Bevilling: Tilsagn 3 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Professor dale T. mortensen, northwestern university
Fagligt ansvarlig: Professor Svend Hylleberg, Institut for Økonomi,  

Aarhus Universitet
Bevilling: Tilsagn 2 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Professor nicolai Reshetikhin, university of california, Berkeley
Fagligt ansvarlig: Lektor Jørgen Ellegaard Andersen, Institut for Matematiske Fag,  

Aarhus Universitet
Bevilling: Tilsagn 4 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Professor christopher Frith, university college London
Fagligt ansvarlig: Lektor Andreas Roepstorff, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, 

Aarhus Universitet
Bevilling: Tilsagn 1 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.
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Professor catherine martin, john innes centre
Fagligt ansvarlig: Professor Birger Lindberg Møller, Institut for Plantebiologi,  

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Bevilling: Tilsagn 2 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

Professor Hassan Aref, Virginia Polytechnic institute & State university
Fagligt ansvarlig: Professor Tomas Bohr, Institut for Fysik,  

Danmarks Tekniske Universitet
Bevilling: Tilsagn 2 mio. kr., samlet bevilling under forhandling.

56226_aarsrapport 2005_r4.indd   16 11-05-2006   11:13:13



1�ÅRSRAPPORT FOR 2005

Indledning
I 2005 modtog Grundforsk-
ningsfonden som tidligere nævnt 
40 mio. kr. som finanslovsmidler, 
og allerede i 2005 blev de første 
4 mio. kr. heraf anvendt til udde-
ling til centre. Til afkastet på 
141 mio. kr. af fondens kapital 
kunne derfor lægges 4 mio. kr., som 
blev overført fra Ministeriet til fon-
den, således at de samlede indtægter 
udgjorde 145 mio. kr. Årets samlede 
uddelinger til nye og igangværende 
centre blev 195 mio. kr. og inklude-
rer de samme 4 mio. kr.
 Til denne forskel mellem ind-
tægter og uddelinger på 50 mio. kr. 
skal lægges 10 mio. kr. anvendt til 
administration og kapitalforvalt-
ning samt 1 mio. kr. i nedskrivning 
af kursværdi for aktier, tidligere 
erhvervet af fonden som betaling 
for retten til at udnytte et centers 
forskningsresultater. Fondens egen-
kapital blev derfor nedbragt med i 
alt 61 mio. kr. Fondens kapital ud-
gjorde ved udgangen af 2005 her-
efter 1.780 mio. kr., hvilket giver 
en fuldt ud tilfredsstillende sikker-
hedsmargin i forhold til de progno-
seforudsætninger, som fulgte med 
fondens seneste lovgrundlag fra 
sommeren 2003.

Uddelinger og omkostninger
Uddelingerne til fondens centre 
blev i 2005 som nævnt 195 mio. kr. 
mod oprindeligt skønnet 
215 mio. kr. Den helt væsentlige 
forklaring på dette mindreforbrug 
er, at mange af de 16 nyoprettede 
centre i 2005 budgetterede med en 
hurtigere igangsættelse af aktivite-
terne, end det efterfølgende viste 
sig muligt at praktisere.

 Omkostningerne til administra-
tion var ligesom i 2004 8,7 mio. kr. 
inkl. eksterne udgifter vedr. fon-
dens faglige aktiviteter. Omkost-
ningerne til kapitalforvaltning faldt 
ved sammenligning med 2004 fra 
1,7 til 0,9 mio. kr.

Indtægter
Afkastet på 141 mio. kr. af Dan-
marks Grundforskningsfonds ka-
pital kan opdeles i et aktieafkast på 
65 mio. kr. og et obligationsafkast 
på 76 mio. kr. Aktieafkastet blev 
30,0%, opgjort før valutaafdækning 
og 21,8% efter valutaafdækning. 
Obligationsafkastet blev 5,1%.
 Aktieafkastet på 65 mio. kr. 
udgjorde således tæt på halvde-
len af det samlede afkast, på trods 
af at aktieandelen i 2005 løbende 
udgjorde mindre end 1/5 af fon-
dens samlede formue. Aktieande-
len reduceres løbende med ½% 
hvert kvartal under henvisning til 
fondens begrænsede investerings-
horisont og efter en af bestyrelsen 
vedtaget, langsigtet plan. Samtidigt 
korrigeres porteføljens størrelse 
hvert kvartal for evt. kursgevinster 
eller -tab. Ved starten af 2005 blev 
aktieandelen således reduceret til 
18%, og når aktieandelen ved årets 
udgang midlertidigt var helt oppe 
på 18,3% og ikke de kalkulerede 
16%, skyldtes det alene 4. kvartals 
kursstigninger.
 Aktieafkastet på 30,0% lå 3,4% 
højere end det MSCI-benchmark 
(Morgan Stanley Capital Inter-
national) på 26,6%, som fonden på 
forhånd har valgt løbende at sam-
menligne sit aktieafkast med. Den 
ene af de 2 næsten lige store aktie-
porteføljer præsterede et merafkast 

på 7,2%, medens den anden, indek-
serede portefølje opnåede et min-
dreafkast på 0,7%. At sidstnævnte 
portefølje er indekseret betyder, at 
kapitalforvalterens ret til at afvige 
fra benchmark er indsnævret væ-
sentligt.
 Fondens samlede aktieafkast på 
65 mio. kr. dækker over et rent ak-
tieafkast på 87 mio. kr. og et valuta-
afdækningstab på 22 mio. kr. Begge 
aktieporteføljer har været underlagt 
afdækningsinstrukser for at mind-
ske aktiernes valutakursrisiko ved 
en systematisk afdækning af USD 
og JPY mod DDK. Det bemærkes i 
den forbindelse, at fonden ved den 
tilsvarende valutaafdækning i 2003 
og 2004 opnåede gevinster på hen-
holdsvis 17 mio. kr. og 16 mio. kr. 
Valutaafdækningen har ikke be-
tydning for sammenligningen med 
benchmark, idet benchmark korri-
geres tilsvarende.
 Obligationsafkastet på 5,1% 
dækker over et afkast på 5,2% for 
danske obligationer og 3,9% for 
den forholdsvis beskedne behold-
ning af eurokreditobligationer.
 De danske obligationers afkast 
på 5,2% skal sammenholdes med et 
benchmark på 5,7% for 2005 (Dan-
ske Banks benchmark for brutto-
beskattede investorer). Den 1. juli 
2005 ændrede fonden benchmark-
varighed fra 5 til 4 og reducerede 
dermed – under henvisning til den 
forkortede investeringshorisont 
– følsomheden over for renteæn-
dringer.
 Eurokreditobligationerne føl-
ger Lehman Brothers Euro Major 
Corporate Index og gav i 2005 et 
merafkast på 0,1% i forhold til dette 
benchmark på 3,8%. Absolut set har 

FORmue Og AFKAST

56226_aarsrapport 2005_r4.indd   17 11-05-2006   11:13:13



1� ÅRSRAPPORT FOR 2005

eurokreditobligationerne til gen-
gæld ikke kunnet give det merafkast 
i forhold til danske obligationer, 
som fonden fik i både 2003 og 2004. 
Eurokreditobligationerne er af fon-
den fastlagt til at skulle udgøre 5% 
af fondens samlede formue.
 Med udgangspunkt i de enkelte 

aktivklassers faktiske afkast og re-
levante benchmarkafkast vises ne-
denfor en oversigt over det samlede 
formueafkast. Det sammenvejede 
afkast for 2005 på 8,6% overstiger 
det sammenvejede benchmark på 
8,3%. Relevant er også sammen-
ligningen med det afkast for 2005 

på 5,0%, som 2003-lovgrundlaget 
har som forudsætning. Det opgøres 
som et 3% realafkast tillagt årets 
inflationsrate på 2,5% og fratrukket 
årets udgifter til administration og 
kapitalforvaltning på ca. 0,5%.
 Tabellens nederste del viser en 
benchmarksammenligning for de 

Afkast af kapitalen 2005 2004 2003 2002 2001

Obligationer, mio.kr. 76,5 92,5 74,7 152,3 126,7

Aktier, mio.kr. 64,7 26,9 52,2 -128,2 -76,5

Samlet afkast, mio.kr. 141,2 119,4 126,9 24,1 50,2

Faktisk tidsvægtet afkast % 1) 8,6 6,2 6,7 1,7 2,0

Benchmark % 8,3 7,9 7,3 2,5 2,3

Afkastforudsætn. jf. 2003-lovgrundlag % 2) 5,0 3,7 4,4 5,0 4,6

Faktisk tidsvægtet afkast
Akkumuleret. årligt gennemsnit % 3) 5,0 4,2 3,5 1,9 2,0

Benchmark,
Akkumuleret årligt gennemsnit % 5,6 5,0 4,0 2,4 2,3

Afkastforudsætn. jf. 2003-lovgrundlag, akku-
muleret årligt gennemsnit % 4) 4,5 4,4   4,7  4,8 4,6

1)  Det faktiske, tidsvægtede afkast af hele formuen er for et givet år et vejet gennemsnit af de enkelte porteføljers tidsvægtede af-
kast. Et tidsvægtet afkast opgøres som (((1 + (rperiode1)) × (1 + (rperiode2)) ×…..) - 1), hvor r angiver afkastet i procent.

2)  Primokapital forudsættes forrentet med et (real)afkast på 3% tillagt den årlige inflationsrate og fratrukket udgifter til admini-
stration og kapitalforvaltning.

3)  (((1 + (tidsvægtet afkastår1)) × (1 + (tidsvægtet afkastår2)) ×…..)(1/antal år) -1), hvor det tidsvægtede afkast er opgjort i procent.
4)  Opgjort efter samme metode som akkumuleret årligt gennemsnit for faktisk tidsvægtet afkast.
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seneste 5 år. Som det ses, er fon-
dens afkast for hele perioden fuldt 
tilfredsstillende, hvis der sammen-
lignes med 2003-lovgrundlagets 
prognose. Det akkumulerede afkast 
på 5,0% overstiger prognosens af-
kast på 4,5% på trods af, at de rela-
tivt dårlige år 2001 og 2002 hører 
til perioden. Tallene for lovgrund-
lagets prognosebestemte afkast i 
2001 og 2002 er kalkulerede og 
fremkommer ved at opgøre afkastet 
efter de først fra 2003 gældende 
principper.
 Derimod kan fonden ikke mat-
che kapitalmarkedernes generelle 
benchmark på 5,6% over 5-års 
perioden, selv om 2005 isoleret 
set har trukket i den rigtige ret-
ning. Hvis der imidlertid foretages 
en samlet opgørelse for alle årene 
1998-2005, hvor der er foretaget 
benchmarksammenligninger, har 
fonden leveret et afkast, der ligger 
fuldt ud på niveau med benchmark.

Formue
Fondens formue er i løbet af 2005 
blevet reduceret fra 1.841 mio. kr. 
til 1.780, svarende til det regn-

skabsmæssige underskud på 
61 mio. kr. Uddelingerne kan som 
tidligere omtalt ikke dækkes af det 
årlige afkast, og fondens formue 
forventes at være opbrugt med ud-
gangen af 2013.
 Med det i 2003 reviderede lov-
grundlag fik fonden mulighed for 
at uddele hele fondens kapital og 
indtægter. Der blev således givet 
mulighed for, at fonden frem til ud-
gangen af 2013 ud af egne midler 
kan opretholde et uddelingsniveau 
på gennemsnitligt 216 mio. kr. 
(2001-priser) pr. år.
 Afkastet har indtil videre, jf. 
ovenfor, været bedre end det prog-
nosegrundlag, som 2003-loven 
blev udarbejdet på, hvilket natur-
ligvis er glædeligt. Men selv et 
merafkast på 2,3%, 2,5% og 3,6% 
i henholdsvis 2003, 2004 og 2005 
kan ikke forlænge fondens ud-
delingsmuligheder længere end 
et antal måneder ind i 2014.

Finanslovsmidler
Som led i en aftale om finansloven 
for 2005 besluttede Regeringen 
og Dansk Folkeparti i 2004, som 

omtalt i indledningen, at indskyde 
1 mia. kr. i en Finansieringsfond. 
Det årlige afkast heraf stilles til 
rådighed for øgede uddelinger 
fra Grundforskningsfonden. For 
2005 har Danmarks Grundforsk-
ningsfond kunnet disponere over 
40 mio. kr., svarende til et afkast 
på 4%. Som ligeledes omtalt i ind-
ledningen er indskuddet i Finan-
sieringsfonden øget fra 1 mia. kr. 
til 1,625 mia. kr. på Finansloven 
for 2006 med en tilhørende for-
øgelse af afkastet fra 40 mio. kr. 
til 65 mio. kr. om året. Et beløb 
på 65 mio. kr. er årligt optaget 
i budgetoverslagsårene, og fon-
dens årlige støtteniveau må frem 
til 2009 forventes at være forøget 
til 216 mio. kr. (2001-priser) jf. 
 ovenfor + 65 mio. kr. (løbende 
 priser).
 Af de 40 mio. kr. på Finansloven 
for 2005 er som nævnt uddelt 
4 mio. kr., hvilket beløb ligele-
des er overført fra Ministeriet til 
fonden. De endnu ikke overførte 
finanslovsmidler på 36 mio. kr. er 
disponeret af fonden som tilsagn, 
jf. note 16b.
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BeSTYReLSen

Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 2005:

Klaus Bock (formand) 
Forskningsdirektør, Carlsberg A/S 
(Udpeget af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling) (01.01.04-31.12.09)

Torben M. Andersen (næstformand)
Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
(Indstillet af Rektorkollegiet) (04.12.03-30.11.07)

Else Marie Friis
Professor, sektionschef, Sektionen för Paleobotanik, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
(Indstillet af Forskningsforum) (01.11.01-31.10.05)

Birte Svensson
Professor, Biokemi og Ernæring, BioCentrum-DTU, Danmarks Tekniske Universitet
(Indstillet af Det Strategiske Forskningsråd) (01.11.05-31.10.09)

Gudmund Hernes
Direktør for International Institute of Educational Planning, UNESCO, Paris
(Udpeget af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling) (01.11.01-31.10.05)

Gunnar Öquist
Professor, Generalsekretær for Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm
(Udpeget af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling) (01.11.05-31.10.09)

Lauritz Holm-Nielsen
Rektor, Aarhus Universitet
(Indstillet af Det Frie Forskningsråd) (01.05.04-31.10.07)

Elsebeth Lynge
Professor i epidemiologi, Københavns Universitet
(Indstillet af Forskningsforum) (01.11.01-31.10.05)

Jens Rehfeld
Professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
(Indstillet af Det Frie Forskningsråd) (01.11.05-31.10.09)

Gretty Mirdal
Forskningsprofessor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
(Indstillet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab) (04.12.03-30.11.07)

Kell Mortensen
Forskningsprofessor, Afdelingen for Polymerer, Forskningscenter Risø
(Indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium) (04.12.03-30.11.07)
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Bodil Norrild
Docent, Inst. for Molekylær Patologi, Kbh.s Universitet (Adj. professor v/Aarh. Universitet)
(Indstillet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber) (01.11.01-31.10.05)

Henriette Giese
Professor ved Institut for Økologi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
(Indstillet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber) (01.11.05-31.10.09)

Bestyrelsen holdt i 2005 6 ordinære møder.
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ReViSiOn Og AdminiSTRATiOn

Rigsrevisionen er ifølge lov og fundats om Danmarks Grundforskningsfond fondens ene revisor. Fondens 
anden revisor vælges af bestyrelsen og godkendes af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Statsautoriseret revisor Poul Erik Olsen er med ministerens godkendelse valgt for en tre-årig periode fra 
den 1. november 2003. Perioden er forlænget med 6 måneder frem til 30. april 2007, således at perioden 
for den statsautoriserede revisor fremover kan begynde den 1. maj, svarende til tidspunktet lige efter års-
regnskabets godkendelse.

Fondens administration bestod pr. 31. december 2005 af følgende stab:

Ole Fejerskov 
Direktør, professor, dr. odont.

Mogens Klostergaard Jensen 
Vicedirektør, cand. mag, cand. scient. pol.

Eva Lessèl  
Juridisk konsulent, cand. jur.

Jessie Tvillinggaard 
Forskningskonsulent, cand. scient.

Laura Hammershøy 
Forskningskonsulent, cand. scient. soc.

Rasmus Borum Rydahl 
Forskningskonsulent, cand. scient. pol.

Metha Nielsen 
Økonomimedarbejder, civiløkonom

Connie Hansen  
Sekretær, korrespondent
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LedeLSenS RegnSKABSPÅTegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om Danmarks Grundforskningsfond samt bestem-
melserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Danmarks Grundforskningsfonds 
særlige karakter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et 
retvisende billede.

København, den 3. april 2006

Ole Fejerskov 
direktør

I bestyrelsen:

Klaus Bock Torben M. Andersen Henriette Giese
formand næstformand

Lauritz Holm-Nielsen Gretty Mirdal Kell Mortensen

Jens Rehfeld Birte Svensson Gunnar Öquist
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den STATSAuTORiSeRede ReViSORS PÅTegning

Til ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Grundforskningsfond for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af  
Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter.

Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en 
konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at 
vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af informa-
tion, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stil-
lingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, 
samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision 
giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Danmarks Grundforskningsfonds 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Danmarks Grundforsk-
ningsfonds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2005 i overensstemmelse med lov om 
Danmarks Grundforskningsfond samt bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en 
følge af Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter.

København, den 3. april 2006  
KPMG C. Jespersen  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Poul Erik Olsen
statsaut. revisor
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RigSReViSiOnenS PÅTegning

Til ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Grundforskningsfond for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af 
Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter.

Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en 
konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisions-
skik. Kravene heri er, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sik-
kerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis 
undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen 
omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, 
som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfat-
ter endvidere en vurdering af, hvorvidt der af Fonden er taget skyldige økonomiske hensyn ved de dispo-
sitioner, der er omfattet af årsrapporten, og om dispositionerne er i overensstemmelse med betingelserne 
for statens kapitalindskud i Lov om Danmarks Grundforskningsfond, andre anordninger og finanslovs-
bevilling 2005 samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at den udførte revision 
giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Danmarks Grundforskningsfonds 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Danmarks Grundforsk-
ningsfonds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2005 i overensstemmelse med lov om 
Danmarks Grundforskningsfond samt bestemmelserne i årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en 
følge af Danmarks Grundforskningsfonds særlige karakter.

København, den 3. april 2006  
Rigsrevisionen

Henrik Otbo    Henning Madsen
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Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i lov om Danmarks 
Grundforskningsfond samt fondens fundats. Den 
anvendte regnskabspraksis svarer til årsregnskabs-
lovens bestemmelser for store C-virksomheder 
med de tilpasninger, der følger af fondens særlige 
karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i for-
hold til sidste år.

I henhold til årsregnskabslovens regler 
for store C-virksomheder skal der udarbejdes 
en pengestrømsopgørelse. Fondens aktiviteter 
medfører blandt andet, at pengestrømme 
ikke på en meningsfuld måde kan opdeles på 
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. 
Pengestrømsopgørelse er derfor i henhold til 
årsregnskabslovens § 11, stk. 3 udeladt.

Resultatopgørelsen

Renteindtægter
Renteindtægter af obligationer og bankindeståen-
der er periodiseret, således at de vedrører regn-
skabsåret.

Udbytter
Modtagne udbytter af aktier indgår i resultatopgø-
relsen på udlodningstidspunktet. 

Realiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer samt 
kursreguleringer
Såvel realiserede kursgevinster og -tab som kurs-
reguleringer på værdipapirer (obligationer og 
aktier) indgår i resultatopgørelsen.

Andre indtægter
På Finansloven er indskudt midler i en Finansie-
ringsfond i Finansministeriet, hvis årlige afkast 
stilles til rådighed for fonden til øgede uddelin-
ger. Afkastet indtægtsføres i takt med, at midlerne 
overføres til fonden.

Uddelinger
Uddelinger udgiftsføres i det regnskabsår, hvori 
de udbetales. Udbetalinger finder sted i takt med 
forskningsplanernes gennemførelse, jf. note 16b.

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige 
aktiviteter
Omfatter omkostninger i forbindelse med fondens 
faglige aktiviteter, herunder omkostninger til be-
handling af ansøgninger samt evaluering af givne 
bevillinger.

Balancen

Anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler er optaget i balancen 
til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over 
den forventede brugstid, der er sat til 5 år.
Kontormateriel og inventar er optaget til anskaf-
felsespris med fradrag af akkumulerede afskrivnin-
ger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes 
forventede brugstid, som for edb-hard- og -soft-
ware udgør 3 år og for øvrigt kontormateriel og 
inventar 5 år.
Aktiver med en anskaffelsespris under 15.000 kr. 
pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer (obligationer og aktier) 
måles til kursværdien ultimo året.

Obligationer, der på regnskabstidspunktet er ud-
trukket, nedskrives til kurs pari.

Andre kapitalandele og værdipapirer måles til 
værdien på anskaffelsestidspunktet eller dagsværdi 
såfremt denne er lavere.

Uddelingsforpligtelser
Fonden foretager primært uddelinger i form af 
flerårige rammebevillinger, der udbetales over en 

AnVendT RegnSKABSPRAKSiS
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årrække i takt med forskningsprojekternes gen-
nemførelse, dog normalt ikke ud over 5 år.
Uddelingsforpligtelserne vil kunne rummes inden 
for kapitalen samt den budgetterede indtjening 
og hensættes ikke i balancen. I stedet oplyses ud-
delingsforpligtelsen med angivelse af den forven-
tede restudbetaling i note 16a og 16b.

Skat
Fonden er ikke skattepligtig.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til dan-
ske kroner efter transaktionsdagens kurs.
Realiserede og urealiserede gevinster og tab med-
tages i resultatopgørelsen under kapitalafkast.
Bankindeståender og værdipapirer i fremmed 
valuta omregnes til danske kroner efter balance-
dagens valutakurs. Realiserede og urealiserede 
valutakursavancer og -tab medtages i resultat-
opgørelsen under kapitalafkast.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter er instrumenter, 
hvis værdi påvirkes af ændringer i en specifik un-
derliggende variabel. Danmarks Grundforsknings-
fond benytter alene afledte finansielle instrumenter 
til afdækning af risiko på porteføljen for værdi-
papirer.
Afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring 
behandles på samme måde som de regnskabsposter, 
der sikres. Derved opnås symmetrisk resultatføring 
af gevinster og tab på henholdsvis det sikrede og 
sikringsinstrumentet.
Præmie modtaget eller afgivet samt terminstillæg 
og -fradrag indgår i resultatopgørelsen over instru-
mentets løbetid.
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ReSuLTATOPgøReLSe 1. jAnuAR – 31. decemBeR

Note 2005 2004

Kapitalafkast

Realiserede afkast, obligationer 71.941.557 71.758.118

Urealiserede afkast, obligationer 4.574.756 20.459.895

Realiserede afkast, aktier 10.461.453 24.640.355

Urealiserede afkast, aktier 53.785.920 2.173.684

Renter af bankindeståender 387.454 416.017

Kapitalafkast i alt 141.151.140 119.448.069

Andre indtægter, netto 1 3.283.824 0

Omkostninger

Uddelinger 16 -195.185.314 -173.489.277

Depot- og bankgebyrer m.v. 2 -907.241 -1.693.244

Lønninger m.v. 3 -5.031.863 -5.163.686

Kontorholdsomkostninger 4 -471.572 -363.601

Lokaleomkostninger 5 -725.780 -710.419

Revisor- og advokathonorar m.v. 6 -682.020 -846.069

Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter 7 -1.148.365 -608.135

Øvrige omkostninger 8 -478.719 -649.928

Omkostninger i alt -204.630.874 -183.524.359

Resultat før afskrivninger -60.195.910 -64.076.290

Afskrivninger 9 -153.463 -361.348

Årets resultat -60.349.373 -64.437.638
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Note 2005 2004

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 10

Indretning af lejede lokaler 123.447 0

Kontormateriel og inventar 202.841 173.681

326.288 173.861

Finansielle anlægsaktiver 11

Andre kapitalandele og værdipapirer 625.778 1.773.954

Deposita 171.699 167.396

797.477 1.941.350

Anlægsaktiver i alt 1.123.765 2.115.211

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Periodiserede renter 18.257.621 17.437.262

Andre tilgodehavender 272.932 484.572

Periodeafgrænsningsposter 95.186 108.894

18.625.739 18.030.728

Likvide beholdninger

Værdipapirer, obligationer 12 1.430.541.793 1.460.039.915

Værdipapirer, aktier 13 326.154.299 345.878.485

Bankindeståender 14 5.620.497 16.281.266

1.762.316.589 1.822.199.666

Omsætningsaktiver i alt 1.780.942.328 1.840.230.394

AKTIVER I ALT 1.782.066.093 1.842.345.605

BALAnce 31. decemBeR
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Note 2005 2004

PASSIVER

Egenkapital 15 1.780.459.948 1.840.809.321

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Kreditorer og skyldige omkostninger 1.606.145 1.536.284

Gældsforpligtelser i alt 1.606.145 1.536.284

PASSIVER I ALT 1.782.066.093 1.842.345.605

Uddelingsforpligtelser 16

Eventualforpligtelser 17

BALAnce 31. decemBeR
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2005 2004
1 Andre indtægter, netto 

Finanslovsmidler 2005 4.432.000 0
Nedskrivning af kursværdi, andre kapitalandele og værdipapirer, jf. note 11 -1.148.176 0

3.283.824 0

Finanslovsmidler 2005 omfatter 40 mio. kr. opført på Finansloven for 2005. Af disse er indtægtsført 
4.432.000 kr. svarende til det beløb, som Ministeriet har overført til fonden til dækning af udgifterne 
til de faktisk gennemførte aktiviteter vedr. bevilling nr. 65-68, note 16a. De resterende 35.568.000 kr. 
indtægtsføres i takt med, at midlerne overføres til fonden på tilsvarende måde.

2 Depot- og bankgebyrer m.v.
Obligationer 551.175 529.188
Aktier 337.990 1.140.815
Gebyrer vedr. kapitalafkast 889.165 1.670.003
Bank 11.177 16.204
Øvrige 6.899 7.037
Depot- og bankgebyrer i alt 907.241 1.693.244

3 Lønninger m.v.
Direktør og bestyrelse 1.703.190 1.626.248
Gager og lønninger, øvrige medarbejdere 2.593.911 2.724.074
Pensionsbidrag 686.885 669.476
Feriepenge 24.975 120.383
ATP-bidrag m.v. 22.902 22.365
Konsulenthonorar 0 1.140
Gager m.v. til fondens personale i alt 5.031.863 5.163.686
Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret 8 8

4 Kontorholdsomkostninger
Kontorartikler 51.586 38.575
Porto og fragt 71.419 86.360
Telefon og datakommunikation 122.795 114.182
Småanskaffelser 142.063 28.703
Tidsskrifter, bøger m.v. 31.901 37.696
Serviceabonnementer m.v. 51.808 58.085
Kontorholdsomkostninger i alt 471.572 363.601

5 Lokaleomkostninger
Husleje 508.197 495.288
El og varme 74.939 89.474
Rengøring 119.025 114.747
Øvrige lokaleomkostninger 23.619 10.910
Lokaleomkostninger i alt 725.780 710.419

nOTeR
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2005 2004
6 Revisor- og advokathonorar m.v.

Afsat revisionshonorar til KPMG 147.500 150.000
Rigsrevisionen 108.000 110.000
Honorar vedrørende diverse rådgivning 56.500 76.250
Advokathonorar 50.625 23.047
Bogføring og regnskabsmæssig assistance 101.232 189.599
Andre rådgiverhonorarer 218.163 297.173
Revisor- og advokathonorar m.v. i alt 682.020 846.069

7 Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter
Omkostninger til referee-bedømmelse 698.793 361.349
Fremstilling af publikationer 83.031 35.363
Faglig præsentation, møder m.v. 199.485 44.595
Kontingent European Science Foundation 167.056 166.828
Eksterne omkostninger vedrørende fondens faglige aktiviteter i alt 1.148.365 608.135

8 Øvrige omkostninger
Rejse- og opholdsomkostninger 313.013 452.295
Annoncer 36.256 5.556
Repræsentation og gaver 7.276 7.816
Kurser 23.302 101.640
Forsikringer 49.131 47.724
Omkostninger vedrørende personale og bestyrelse 49.741 34.897
Øvrige omkostninger i alt 478.719 649.928

9 Afskrivninger
Indretning af lejede lokaler, jf. note 10 30.862 235.475
Kontormateriel og inventar, jf. note 10
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver

123.101
-500

125.873
0

Afskrivninger i alt 153.463 361.348

10 Materielle anlægsaktiver
Indretning af  
lejede lokaler

Kontormateriel 
og inventar

 
I alt

Anskaffelsessum 1. januar 2005 1.177.374 1.262.260 2.439.634
Tilgang 154.309 152.081 306.390
Afgang 0 -368.413 -368.413
Anskaffelsessum 31. december 2005 1.331.683 1.045.928 2.377.611
Afskrivninger 1. januar 2005 -1.177.374 -1.088.399 -2.265.773
Årets afskrivninger -30.862 -123.101 -153.963
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang 0 368.413 368.413
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2005 -1.208.236 -843.087 -2.051.323
Bogført værdi, ultimo 123.447 202.841 326.288

nOTeR
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11 Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Andre kapi-
talandele og 
værdipapirer I alt

Anskaffelsessum 1. januar 2005 167.396 1.773.954 1.941.350
Tilgang 4.303 0 4.303
Afgang 0 0 0
Anskaffelsessum 31. december 2005 171.699 1.773.954 1.945.653
Afskrivninger 1. januar 2005 0 0 0
Årets nedskrivninger 0 -1.148.176 -1.148.176
Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang 0 0 0
Akkumulerede afskrivninger 31. december 2005 0 -1.148.176 -1148.176
Bogført værdi, ultimo 171.699 625.778 797.477

Andre kapitalandele og værdipapirer omfatter 0,027 % af aktiekapitalen i et børsnoteret forsknings- og 
udviklingsselskab, tidligere modtaget som vederlag for immaterielle rettigheder. Kapitalandelen er værdi-
ansat til børsværdien pr. 31. december 2005.

12 Værdipapirer, obligationer

Typer af obligationer
Statsobligationer, fast forrentede 263.725.602 404.006.662
Realkreditobligationer 1.072.968.226 961.099.606
Euro Investment Grade Kreditobligationer 93.847.965 94.933.647

1.430.541.793 1.460.039.915

Løbetider på obligationer
Restløbetid < 1 år 325.567.277 73.563.652
Restløbetid ≥ 1 år og < 5 år 81.905.730 406.413.534
Restløbetid ≥ 5 år og < 10 år 345.059.608 149.443.960
Restløbetid ≥ 10 år 584.161.213 735.685.122
Euro Investment Grade Kreditobligationer 93.847.965 94.933.647

1.430.541.793 1.460.039.915

Euro Investment Grade Kreditobligationer:
Korrigeret varighed 31. december 2005: 4,74 (31. december 2004: 4,33).
Gennemsnitlig rating 31. december 2005 A3/Baa1 (31. december 2004: Baa1).
(Moodys Investors Service’ Long-Term Credit Rating).

nOTeR

56226_aarsrapport 2005_r4.indd   34 11-05-2006   11:13:15



��ÅRSRAPPORT FOR 2005

2005 2004
13 Værdipapirer, aktier

Aktiebeholdningens sammensætning på valutaer
Danske Invest Verdensindeks 151.490.536 165.115.700
SEB institutional Nordamerika 85.226.146 102.664.724
SEB institutional Japan 25.739.005 17.185.773
SEB institutional Alpha 10.149.000 0
EUR 24.069.505 15.803.707
CHF 10.132.361 4.630.178
GBP 8.640.364 10.831.197
DKK 6.453.850 5.609.961
SEK 3.310.910 4.853.943
NOK 1.904.337 0
USD 0 7.402.193
JPY 0 489.015
PLN 0 680.110
Valutaterminer JPY -567.459 654.393
Valutaterminer USD -394.256 9.957.591

326.154.299 345.878.485

14 Likvide beholdninger
Kassebeholdning 2.380 4.188
Løbende bankkonti 690.029 316.898
Porteføljekonti 4.928.088 15.960.180
Likvide beholdninger i alt 5.620.497 16.281.266

15 Egenkapital
Egenkapital 1. januar 1.840.809.321 1.905.246.959
Årets resultat -60.349.373 -64.437.638
Egenkapital 31. december i alt 1.780.459.948 1.840.809.321
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16a Uddelingsforpligtelser
Foretagne uddelinger i 2005 samt totale bevillinger

Bevil-
lings-
nr. tkr. 

Ordinær 
uddeling 
periode 1

Ordinær 
uddeling 
periode 2

Indlejring/
udstræk-

ning
Bevillinger 

i alt
Udbetalt i 

år 2005

Forventet 
rest-

udbetaling

Centre påbegyndt 1993/94
 1. Søren Kierkegaard Forskningscenteret 27.739 55.404 6.250 89.393 2.500 1.250
 2. Center for Epidemiologisk Grund-

forskning 41.932 42.302 10.198 94.432 3.177 3.599
 3. Center for Arbejdsmarkeds- og Sociale 

Analyser 25.127 0 1.293 26.420 0 0
 4. Teoretisk Astrofysik Center 47.340 37.961 2.085 87.386 621 0
 5. Center for Atomfysik 53.999 42.888 3.011 99.898 1.032 0
 6. Center for Materialefysik på Atomart 

Niveau 39.595 48.335 1.809 89.739 198 0
 7. Center for Teoretisk Datalogi 32.608 15.925 0 48.533 0 0
 8. Internationalt Center for Numerisk 

Hydrodynamik 43.950 0 4.586 48.536 0 0
 9. Dansk Center for Telemåling 50.742 0 0 50.742 0 0
10. Dansk Lithosfærecenter 71.874 77.853 23.771 173.498 5.812 6.589
11. Center for Eksperimentel Parasitologi 48.013 40.487 12.739 101.239 5.613 20
12. Center for Biologisk Sekvensanalyse 25.271 35.000 0 60.271 0 0
13. Center for Biomolekylær Genkendelse 35.080 0 0 35.080 0 0
14. Center for Muskelforskning 72.326 83.397 1.680 157.403 555 0
15. Center for Sanse-Motorisk Interaktion 25.000 42.958 21.470 89.428 8.270 2.982
16. Center for Lydkommunikation 22.713 23.520 1.655 47.888 781 0
17. Center for Krystallografiske Under-

søgelser 25.451 29.062 1.447 55.960 0 0
18. Center for Enzymforskning 22.472 0 809 23.281 0 0
19. Center for Genregulation og Plasti-

citet 37.571 0 2.442 40.013 0 0
20. Center for Semiotisk Forskning 12.741 0 5.000 17.741 0 0
21. Poliscenteret 7.991 10.078 962 19.031 -132 326
22. Nationalmuseets Marinarkæologiske 

Forskningscenter 40.364 50.047 0 90.411 0 0
23. Center for Forskning i Økonomisk 

Politik 17.921 14.654 5.158 37.733 2.829 0

Transport 827.820 649.871 106.365 1.584.056 31.256 14.766
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Bevil-
lings- 
nr. tkr. 

Ordinær 
uddeling 
periode 1

Ordinær 
uddeling 
periode 2

Indlejring/
udstræk-

ning
Bevillinger 

i alt
Udbetalt i 

år 2005

Forventet 
rest-

udbetaling

Transport 827.820 649.871 106.365 1.584.056 31.256 14.766

Andre aktiviteter
24. Center for Registerforskning 11.573 15.000 0 26.573 2.536 0
25. Filial i Århus af Danmarks Statistik 7.090 3.122 0 10.212 0 0
26. Forskningsmaskinen i Danmarks 

Statistik 1.357 0 0 1.357 0 0
27. ERAS (Dansk Data Arkiv) 6.401 0 0 6.401 0 0
28. Forskerskole Århus 74.913 0 20.162 95.075 7.352 4.500
29. Forskerskole Aalborg 39.572 0 0 39.572 0 0
30. Fødselskohorten 17.990 0 0 17.990 0 0

Centre påbegyndt 1997/98
31. Center for Fast Fase Organisk 

Kombinatorisk Kemi 20.527 19.468 0 39.995 3.779 6.488
32. Center for Katalyse 24.986 22.500 0 47.486 5.330 4.416
33. Center for Plante-Mikrobe Symbioser 22.799 0 1.320 24.119 0 0
34. Demografisk Forskningscenter 34.987 0 0 34.987 0 0
35. Center for Jordens Klima og 

Biokemiske Kredsløb 49.718 0 9.696 59.414 3.075 0
36. Netværk for Matematisk Fysik og 

Stokastik 23.519 6.937 6.243 36.699 3.283 2.716
37. Center for Molekylær Plantefysiologi 40.000 50.000 0 90.000 9.677 21.119
38. Center for Eksperimentel Bio-

informatik 34.602 25.138 10.536 70.276 8.414 12.572
39. Center for Menneske-Maskine Inter-

aktion 25.027 0 0 25.027 0 0

Centre påbegyndt 2001
40. Center for Metal Strukturer  

i 4 Dimensioner 36.572 0 0 36.572 8.720 4.586
41. Nukleinsyrecenteret 34.307 0 0 34.307 7.583 2.684
42. Center for Anvendt Mikroøkonometri 27.032 0 0 27.032 6.457 5.255
43. Center for Biomembran Fysik 35.137 0 0 35.137 7.029 3.470
44. Center for Kvanteoptik 29.800 0 0 29.800 5.859 3.073

Transport 1.425.729 792.036 154.322 2.372.087 110.350 85.645
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Bevil-
lings- 
nr. tkr. 

Ordinær 
uddeling 
periode 1

Ordinær 
uddeling 
periode 2

Indlejring/
udstræk-

ning
Bevillinger 

i alt
Udbetalt i 

år 2005

Forventet 
rest-

udbetaling

Transport 1.425.729 792.036 154.322 2.372.087 110.350 85.645
45. Center for Vand og Salt 32.508 0 0 32.508 4.851 377
46. Center for Kvanteprotein 30.544 0 0 30.544 4.578 1.851
47. Center for Funktionelt Integreret 

Hjernevidenskab 33.765 0 0 33.765 8.116 3.027
48. Center for Funktionel 

Genomforskning 30.226 0 0 30.226 6.887 3.119

Centre påbegyndt 2002
49. Center for Studiet af Kulturarven fra 

Middelalder 16.589 0 0 16.589 3.520 4.520
50. Center for Sortehavsstudier 18.453 0 0 18.453 4.561 4.006
51. Center for Subjektivitetsforskning 19.149 0 0 19.149 3.667 4.974

Initiativer påbegyndt 2003
52. Nationale Platform for Infrastruktur 

til Systembiologi 18.000 0 0 18.000 4.612 5.587

Centre påbegyndt 2005
53. Nordisk Center for Jordens Udvikling 39.336 0 0 39.336 834 38.502
54. Center for Individuel Nanopartikel 

Funktionalitet 36.000 0 0 36.000 8.528 27.472
55. Center for Inflammation og Meta-

bolisme 25.000 0 0 25.000 2.800 22.200
56. Center for Genotoksisk Stress 

Forskning 39.533 0 0 39.533 6.110 33.423
57. Center for Social Evolution 27.000 0 0 27.000 4.440 22.560
58. Center for mRNP Biogenese og 

Metabolisme 34.080 0 0 34.080 2.520 31.560
59. Center for Uopløselige Protein-

strukturer 36.000 0 0 36.000 3.808 32.192
60. Center for Oxygenmikroskopi og 

Billeddannelse 20.634 0 0 20.634 2.459 18.175
61. Center for Seje Væskers Dynamik 35.000 0 0 35.000 1.483 33.517

1.917.546 792.036 154.322 2.863.904 184.124 372.707
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Bevil-
lings- 
nr. tkr.

Ordinær 
uddeling 
periode 1

Ordinær 
uddeling 
periode 2

Indlejring/
udstræk-

ning
Bevillinger 

i alt
Udbetalt i 

år 2005

Forventet 
rest-

udbetaling

Transport 1.917.546 792.036 154.322 2.863.904 184.124 372.707
62. Center for Kosmologi 40.000 0 0 40.000 2.533 37.467
63. Center for Sociolingvistiske Sprog-

forandringsstudier 26.173 0 0 26.173 2.759 23.414
64. Center for Tekstilforskning 18.000 0 0 18.000 1.337 16.663
65. Center for Modeller af liv 20.000 0 0 20.000 548 19.452
66. Center for Hjertearytmi 25.000 0 0 25.000 1.000 24.000
67. Center for Bæredygtig og Grøn Kemi 26.748 0 0 26.748 1.875 24.873
68. Center for Molecular Movies 28.354 0 0 28.354 1.009 27.345

Gæsteprofessorer, påbegyndes 2006
69. David Arnot, Kbh. Universitet 3.500 0 0 3.500 0 3.500
70. Dale T. Mortensen, Aarhus Univ. 1.500 0 0 1.500 0 1.500
71. Nikolai Reshetikhin, Aarhus Univ. 4.000 0 0 4.000 0 4.000
72. Chris Frith, Aarhus Univ. 700 0 0 700 0 700
73. Cathie Martin, Vet.&Landbohøjskole 2.000 0 0 2.000 0 2.000
74. Hassan Aref, D. Tekniske Universitet 2.000 0 0 2.000 0 2.000

2.115.521 792.036 154.322 3.061.879 195.185 559.621

Antal bevillinger i hoved- og nøgletal omfatter de “Centres of Excellence” og gæsteprofessorer, der er anført side 11-16.

I opstillingen er uddelingerne opdelt i første periode, evt. anden periode og evt. indlejrings-/udstrækningsperiode.

For bevillingerne
nr. 1-64   er der til udbetalingen knyttet et kontraktligt forbehold om, at fonden forudsættes at opnå det fornødne økonomiske 

afkast.
nr. 65-68  er der knyttet et forbehold om, at udbetalingerne forudsætter vedtagelse af finanslove med de tilhørende, nødvendige 

midler. Der er ud af 2005-finanslovsmidlerne på 40 mio. kr. givet tilsagn om 26,3 mio. kr.
nr. 69-74  vil de tilsagn, der indtil nu er givet på baggrund af Finansloven for 2005, blive udbygget til kontrakter om i alt 

op til 90 mio. kr. med forbehold for vedtagelse af finanslove med de tilhørende, nødvendige midler. Der er ud af 
2005-finanslovsmidlerne på 40 mio. kr. givet tilsagn om 13,7 mio. kr.
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16b Uddelingsforpligtelser 

Uddelingerne er/forventes udbetalt i følgende år:

tkr. Udbetalt
Forventet udbetaling  

til ovennævnte aktiviteter Total

1993 19.133

1994 141.708

1995 154.509

1996 176.194

1997 200.876

1998 247.751

1999 243.346

2000 224.484

2001 228.789

2002 256.878

2003 239.916

2004 173.489

2005 195.185

2006 201.336

2007 131.568

2008 102.763

2009 87.763

2010 36.191

2.502.258 559.621 3.061.879

Uddelingerne er grupperet på de år, hvor disse forventes udbetalt. Der kan ske ændringer i forhold til de forudsatte 
udbetalingstidspunkter, ligesom der kan ske ændringer i størrelsen af de anførte uddelinger.

Udbetalingerne foretages på grundlag af budgetter fra de enkelte bevillingsmodtagere. Som følge heraf kan der i de 
efterfølgende år blive foretaget reguleringer af de udbetalte beløb i forbindelse med modtagerens løbende budget-
revision og regnskabsaflæggelse over for Danmarks Grundforskningsfond.
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16c Uddelingsforpligtelser 

Ud over de afgivne tilsagn frem til 2011 vil fonden i foråret 2006 give tilsagn om en 2. bevillingsperiode til nogle 
af de centre, der påbegyndtes i 2001/2002. På basis af en i 2006 gennemført 5. ansøgningsrunde vil fonden uddele 
midler til nye centre med centerstart primo 2007, og en 6. ansøgningsrunde vil blive gennemført i 2008 med hen-
blik på centerstart primo 2009. Herudover annonceres i 2006 et nyt professorprogram. De samlede udbetalinger 
forventes de kommende år at ville udgøre følgende, når der medregnes de dispositioner, der træffes på baggrund 
af forventede, årlige finanslovsmidler på 65 mio. kr.

I alt mio. kr.

2006 235
2007 265
2008 295
2009 360
2010 380
2011 340
2012 295
2013 280

17 Eventualforpligtelser
Fondens lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst til fraflytning 1. juni 2007. Forpligtelsen udgør 
734.593 kr.

Fonden har indgået valutaterminskontrakter om køb og salg af følgende:

2005
Køb Salg

USD 0 23.000.000
JPY 0 717.000.000

2004
Køb Salg

USD 0 28.100.000
JPY 0 493.000.000

Markedsværdien af valutaterminskontrakterne pr. 31. december er opført i note 13.
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