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Årsberetning for DANSK BIOTEK 2010-2011 
 
 

2010 blev et spændende år, 
hvor det på flere måder lyk-
kedes at skabe interesse for 
DANSK BIOTEKs mærkesager. 
En del større og mindre bio-
tekvirksomheder rejste kapital, 
men desværre knækkede kur-
ven over nyetablerede virk-
somheder. Vi måtte indse, at 
der for første gang i flere år var 

færre nye virksomheder, end der var virksomheder, 
som lukkede eller blev opkøbt.  

Ved årets start stod det klart, at de aktuelle finan-
sielle betingelser for biotekindustriens opstartvirk-
somheder har ført udviklingen i retning af virtuelle 
virksomheder, der er stramt styret, kun fokuserer 
på et eller to projekter, har relativt få medarbej-
dere og outsourcer nødvendige opgaver.  Vi må 
regne med, at ventureinvesteringerne fremover i 
stigende grad vil have form af en overgangs- eller 
mellemfinansiering i en periode, hvor den enkelte 
virksomhed forbereder sig på at levere projekter 
videre enten ved salg af enkeltprojekter eller af 
hele virksomheden.  

Virtuelle virksomheder har en større chance for at 
overleve, men selv i den situation er betingelserne 
stadig ikke optimale, bl.a. fordi det danske skatte-
system begrænser incitamentet til at starte nye 
virksomheder.  

I løbet af 2010 gjorde DANSK BIOTEK gentagne 
gange opmærksom på dette forhold, og vi 
fortsætter med at have fokus på denne vigtige 
problemstilling, fordi skatteforholdene i Danmark 
bl.a. betyder, at investorerne holder sig tilbage, at 
virksomhederne ikke kan opretholde nødvendig 
likviditet i startfasen, og at mange dygtige højtud-
dannede medarbejdere flygter til udlandet. 

I 2010 viste regeringen imidlertid en stigende for-
ståelse for iværksættervirksomhedernes situation. I 
starten af året skabte regeringen bedre adgang til 
risikovillig kapital ved at stille 500 millioner til 
rådighed for markedet.  Senere kom Finanslovens 

nye vækstpakke for små og mellemstore virksom-
heder, som bl.a.  lagde op til reformer vedrørende 
den investeringshæmmende iværksætterskat, og 
lige inden årets udgang faldt den store iværksæt-
terpakke på plads med pensionsselskaberne som 
væsentlige spillere.  I sidste omgang var fokus imid-
lertid ikke på Vækstfondens klassiske investeringer 
i videnvirksomheder som fx biotekvirksomheder, 
men i højere grad på ikke-højteknologiske mindre 
og mellemstore virksomheder.  

Biotekbranchen og dens problemer trak så mange 
overskrifter i medierne i 2010, at ingen længere bør 
være i tvivl om, at det er en branche, der har det 
svært, og som vi bør værne om, fordi den er uhyre 
vigtig for Danmark. De medicinske produkter fra fx 
danske biotek og farmavirksomheder udgør knap 
10% af den samlede eksport, og efterspørgslen af 
lægemidler er stigende i takt med, at vi bliver æl-
dre, et forhold der ikke vil ændre sig fremover. 
Danmark er tillige et af verdens førende lande, 
hvad angår industrielt brug af bioteknologi, på 
grund af Novozymes og Daniscos førerposition. 
Biotekbranchen er således en nødvendig og stærk, 
men også meget sårbar branche med et stort 
potentiale.  

Den danske biotekindustri konkurrerer med 
lande, der har indset, at branchen skal styrkes. Selv 
i USA hvor frie markedskræfter dominerer, indså 
man tidligt, at biotekbranchen er et område, hvor 
man ved en strategisk satsning vil få pengene 
mangefold igen. DANSK BIOTEKs mission er at 
skabe optimale betingelser for biotekindustrien i 
Danmark. Det indebærer bl.a. at sikre, at innovative 
virksomheder skal kunne starte op og overleve de 
første vanskelige år, og det indebærer, at det 
ganske høje danske kompetenceniveau bliver fors-
varet og udbygget til glæde for os alle både nu og i 
fremtiden! Vi føler, at der er en stigende lydhørhed 
i regeringen og blandt vores mange andre 
interessenter, og det glæder os når vi kan se 
resultater af vores indsats, små som store. Vi følger 
den lagte kurs i 2011 og ser frem til at se 
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forbedrede forhold for biotekbranchen i 2012, hvor 
DANSK BIOTEK også kan fejre sit 25 års jubilæum. 
Jeg vil hermed sige tak til vores mange medlem-
mer, herunder de mange, der valgte at melde sig 

ind i 2010, og til vores mange samarbejdspartnere 
for inspiration, initiativ og godt samarbejde i 2010. 
 

Søren Carlsen Formand for DANSK BIOTEK 

Fokus i 2010-2011:  
Likviditetsmangel i innovationsvirksomhederne 
 
Opstartsvirksomhederne har stigende problemer 
med likviditet. DANSK BIOTEK gjorde i 2010 i flere 
sammenhænge opmærksom på, at det danske 
skattesystem begrænser incitamentet til at starte 
innovative virksomheder. Der savnes stadig en 
fælles forståelse for, at nystartede virksomheder 
uden overskud bør have lempelige skatteregler. 
DANSK BIOTEK har stillet forslag om at man etab-
lerer en ordning med fremskudte fradrag for 
virksomheder uden overskud, som en måde at sikre 
øget likviditet på. I den sammenhæng peges på 
lande som England og Frankrig, der har etableret 
simple skattemæssige EU-sanktionerede virksom-
hedsordninger i form af sådanne fremskudte 
fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger. 
På den måde holder de liv i de innovative vækst-
virksomheder.  DANSK BIOTEK og Deloitte har 
samarbejdet om at kortlægge de ordninger, der 
findes i andre lande. 

I starten af 2011 begyndte nogle af partierne på 
Christiansborg så småt at forholde sig til problem-

stillingen vedrørende fremskudte fradrag, så 
DANSK BIOTEK ser frem til at også regeringen for-
holder sig aktivt til spørgsmålet.  

På personskatteområdet sker der stadig en for-
skelsbehandling af danske og udenlandske forske-
re. DANSK BIOTEK har i flere sammenhænge 
udtrykt stor bekymring på grund af det paradoksale 
forhold, at Danmark på den ene side gør meget ud 
af at tiltrække dygtige udenlandske forskere gen-
nem forskerskatteordningen, og på den anden side 
jager de mest kompetente danske forskere væk 
med verdens højeste personskatter. En dansk og en 
udenlandsk forsker som arbejder på samme projekt 
i Danmark beskattes fuldstændigt forskelligt – hvil-
ket ikke er bæredygtigt på sigt. DANSK BIOTEK 
betragter denne problemstilling med stor alvor og 
vil fortsat gøre en indsats for at skabe ændringer, 
som fx at få fjernet topskatten, så dygtige danske 
medarbejdere fastholdes i innovationsmiljøerne. 

 

Biotekbranchen i 2010 

Det samlede antal biotekvirksomheder faldt i 2010. 
13 virksomheder lukkede eller blev opkøbt, mens 
kun seks nye virksomheder blev etableret – et fald i 
forhold til 2009 og det laveste antal nyetablerede 
virksomheder siden 1998.  Det manglende incita-
ment til at etablere nye virksomheder tilskrives de 

store likviditetsproblemer i opstartsvirksomheder-
ne på grund af manglende interesse fra inve-
storernes side i 2010. Én grund til den manglende 
investeringslyst er iværksætterskatten, som stadig 
ikke er afskaffet, en anden grund er den manglende 
skattemæssige fleksibilitet i forhold til iværksæt-
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tervirksomhederne. En ordning med fremskudte 
fradrag ville med DANSK BIOTEKs øjne kunne 
ændre situationen for opstartsvirksomheder 
væsentligt.  

 
 
 

 

 

  

Kilde: DANSK BIOTEK 
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Ansatte i biotekvirksomheder 
 

De senest publicerede tal vedrørende antallet af 

ansatte i biotekvirksomheder er fra 2009. Som 

grafen viser, er antallet af ansatte i DANSK BIOTEKs 

medlemsvirksomheder faldet svagt i 2009 i forhold 

til 2008, mens faldet har været ca. 10 gange større i 

virksomheder, der ikke er medlemmer af DANSK 

BIOTEK 
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Omsætning i danske biotekvirksomheder 

Den samlede bruttoomsætning i de store bio-

tekvirksomheder var 109.321 milliarder kr. i 2010, 

en stigning på omkring 14 milliarder fra 2009. Net-

toomsætningen i danske biotekvirksomheder for 

2010 er endnu ikke tilgængelig, men 2009 var den 

ca. 59 milliarder kr., hvoraf DANSK BIOTEKS 

medlemmer tegnede sig for 51,612 milliarder. 

 

 

 

 

 

Bruttoomsætning i de største danske biotekselskaber i millioner kr. i 2007-2010

51.612 mio. 
kroner

7.246 mio. kroner

Nettoomsætning i biotekselskaber i 
Danmark i 2009

Medlemmer af DANSK BIOTEK Ikke medlemmer
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Lægemiddeleksport 

Den danske lægemiddeleksport steg ifølge 
Danmarks Statistik voldsomt i 2010 med 10 
milliarder i forhold til tidligere år og udgjorde 
derved mere end 52 milliarder.  

I forhold til den øvrige danske eksport steg 
lægemiddeleksporten mærkbart i 2010 og tegner 
sig for den største stigning.  

Dette bekræfter kun vigtigheden af at sikre, at 
biotekbranchen har optimale betingelser, så den 
kan levere både nye virksomheder og nye 
produkter til behandling af fremtidige patienter 
både her og i udlandet.  

 

Enzymeksporten steg også med omkring 5 
milliarder kr., og stigningen lå dermed over 
stigningen i den totale eksport. Totalt steg 
lægemiddel- og enzymeksporten således med 15 
milliarder kr. i 2010. 
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Danmark stadig i front med forskning og innovation 

Danmark skal i henhold til Barcelonamålsætningen 
investere mindst 3 % af bruttonationalproduktet i 
forskning og udvikling inden 2012. Allerede i 2010 
nåede Danmark dette mål og investerer nu som 
både Sverige og Finland mindst 3% i forskning.  

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de faktiske 
investeringer i forskning og udvikling er steget 
signifikant både i den private og i den offentlige 
sektor trods den økonomiske krise.  

I 2009 investerede Danmark 3,09 af brutto-
nationalproduktet i både privat og offentlig 
forskning og udvikling. Det var mere end i 2008, 
hvor Danmark investerede 2,80 %.   

Andelen af innovative virksomheder er desuden 
steget for første gang siden 2004 og hele 44 % af 
det totale antal virksomheder kunne betegnes som 
innovative i perioden 2007-2009. I den foregående 
periode kunne 41 % af virksomhederne betegnes 
som innovative. 

Tallene bekræfter tendensen i EU-Kommissionens 
årlige European Innovation Scoreboard 2010, hvor 
Danmark ligger som nummer to efter Sverige og før 
Tyskland og Finland og dermed tilhører gruppen af 
førende innovative nationer i Europa. Dette er en 
markant fremgang i forhold til 2009, hvor Danmark 
indtog en 5. plads. 
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Succeshistorier i 2010 - 2011 
 
Trods likviditetsproblemer i de nystartede virksom-
heder og manglende investeringslyst med lukninger 
til følge tegnede der sig et mere positivt billede 
blandt de mere etablerede selskaber i 2010. Nogle 
rejste penge på Børsen, andre fik ny kapital på 
anden vis eller indgik partnerskaber. Som det 
fremgår af tabellen hentede den danske biotek-
industri fra 2004 – 2010 næsten 12 milliarder kr. på 
Børsen, hvor det blev til i alt 1,523 milliarder kr. i 

2010. Nogle af de mindre virksomheder i DANSK 
BIOTEKS medlemsskare som fx Orphazyme ApS, 
Biogasol og Epitherapeutics rejste også kapital i 
2010. Dertil kommer Symphogens kapitalrejsning 
på 750 mio. kr. hos private investorer i starten af 
2011.   

Se yderligere information på www.danskbiotek.dk 
under medlemsnyt.  

 

 

 

  

http://www.danskbiotek.dk/
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Biotekvirksomheder i nye samarbejder 

Flere biotekvirksomheder, store som små, 
etablerede eller udvidede samarbejdsaftaler i 2010. 
ALK Abello indgik en licensaftale med Torii Pharma-
ceutical, Epitherapeutics indgik nye samarbejds-
aftaler med henholdsvis Nuevolution og Abbott. 
Affitech indgik samarbejde med NauchTechStroy 
Plus, og Evolva indgik samarbejde med Internatio-
nal Flavors & Fragrances Inc. og udvidede sit samar-

bejde med Abunda.  NsGene og Biogen Idec 
udvidede deres samarbejde, ProtAffin indgik aftale 
om produktion med CMC Biologics. Og Zealand 
Pharma udvidede sit samarbejde med Sanofi-
Aventis. Endelig udvidede Santaris Pharma i starten 
af 2011 en eksisterende aftale med Pfizer.  

Se yderligere information på www.danskbiotek.dk 
under medlemsnyt.  

 

DANSK BIOTEKS aktiviteter i 2010-2011 

2010 og starten af 2011 var præget af mange 
udadrettede aktiviteter.  

DANSK BIOTEK sendte i maj 2010 et høringssvar 
til Økonomi og Erhvervsministeriet vedrørende 
Vækstfonden og rettede i oktober henvendelse til 
Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen 
vedrørende rammebetingelserne for innovations- 
og iværksættermiljøerne. Anledningen her var, at 
Udvalget for Risikovillig Kapital i juni 2010 udgav sin 
rapport, som i DANSK BIOTEKS øjne gav regeringen 
et godt grundlag for nye udspil på kapitalsiden. 
 
DANSK BIOTEK blev omtalt flere gange i 
dagspressen 2010-11: 
Dagspressen skrev mange artikler om biotekbran-
chen i 2010-11. Nogle omhandlede DANSK BIOTEKS 
medlemsvirksomheder, mens andre var direkte 
relateret til DANSK BIOTEKS aktiviteter. Følgende 
artikler refererede direkte til DANSK BIOTEK i 2010-
11: 
23. august 2010 havde Søren Carlsen et indlæg i 
Berlingske Business med overskriften: Holdningen 
til dansk forskning er perspektivløs og uengageret. 

20. januar 2011 udsendte DANSK BIOTEK og DVCA 
en fælles pressemeddelelse med overskriften: 
Redningsplan for Medicon Valley. 
4. februar 2011 havde Søren Carlsen et indlæg med 
overskriften: Husk biotek i ny vækstpakke. 
18. marts 2011 bragte Ingeniøren et interview med 
Søren Carlsen med overskriften: Biotekbranchen vil 
fortsat være barsk 
1. april 2011 bragte Børsen et interview med Søren 
Carlsen med overskriften: Nødråb fra dansk biotek. 
12. april 2011 omtalte Berlingske Tidende konkur-
rencen Unge Forskere og herunder Pernille Neve 
Petersen, der bl.a. fik DANSK BIOTEKS biotekpris på 
2500 kroner. 
15. april 2011 omtalte Dagbladet Roskilde konkur-
rencen Unge Forskere og herunder Pernille Neve 
Petersen, der bl.a. fik DANSK BIOTEKS biotekpris på 
2500 kroner. 
16. april 2011 omtalte Budstikken Esbjerg kon-
kurrencen Unge forskere og herunder Ebru Yilmaz, 
der fik DANSK BIOTEKS Natur og Teknikpris på 
2.500 kroner til klassen.  

 

  

http://www.danskbiotek.dk/
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Klinisk forskning i Danmark – DANSK BIOTEKs samarbejde 

med Lægemiddelindustriforeningen 

LIF og DANSK BIOTEK offentliggjorde i 2010 rap-
porten fra 2009 vedrørende klinisk forskning i Dan-
mark baseret på en spørgeskemaundersøgelse til 
organisationernes medlemmer. Det fremgår af rap-
porten, at antallet af kliniske forsøg herhjemme 
faldt med 12 pct. fra 2008-2009. 2008 rapporten 
viste, at fase 1- og 2-forsøg blev flyttet til udlandet, 
mens 2009 rapporten viste, at også fase 3 forsøg 

bliver afviklet uden for Danmarks grænser. Det er 
en uheldig tendens, for med tiden kan flytningen af 
de kliniske forsøg betyde, at Danmark mister 
terræn som førende inden for udvikling af 
lægemidler. De to foreninger fortsætter samarbej-
det om at forbedre forholdene for klinisk forskning 
i Danmark og udarbejde årlige opgørelser over 
aktiviteten på området. 

 

Copenhagen Spin-outs 

Region Hovedstaden har sammen med LIF og 
DANSK BIOTEK analyseret forholdene vedrørende 
kommercialisering af forskningsprojekter i regio-
nens forskningsinstitutioner. Resultatet af analy-
sen, der blev udarbejdet af Irisgruppen og 
offentliggjort på DANSK BIOTEKS årsmøde i 2009, 
var, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med 
Martin Bonde som medlem. Formålet med 
arbejdsgruppen var at øge antallet af virksom-
heder, der udspringer fra Universitet, DTU og 
Region Hovedstadens hospitalsvæsen. Arbejds-
gruppens arbejde har foreløbig resulteret i, at 
DANSK BIOTEK sammen med Symbion, Scion-DTU, 

COBIS, SeedCapital, NovoSeeds, CAT og Læge-
middelindustriforeningen i marts 2011 indsendte 
en ansøgning til Vækstforum og EU’s strukturmidler 
om en bevilling på 57 millioner kr. til projektet 
’Copenhagen Spin-outs’, der er et samarbejde 
mellem uddannelsesinstitutionerne og relevante 
aktører inden for kommercialisering. Helt konkret 
sigter projektet mod at kunne levere 10 levedygtige 
biotek start-up virksomheder til Hovedstadsregio-
nen hvert år fra 2013. Bevillingen skal løbe indtil 
udgangen af 2014. Parterne afventer svar på ansøg-
ningen til projektet, som hvis pengene bevilges, 
formentlig kan starte inden udgangen af 2011. 

  

 

Asiatisk samarbejde 
 
Antallet af børsnoteringer stiger i Kina og antallet af 
højtuddannede forskere ligeså, og Kina kommer til 
at spille en stor rolle i fremtiden, både finansielt og 
forsknings og udviklingsmæssigt. DANSK BIOTEK 
indgik i 2010 en toårig samarbejdsaftale med den 

kinesiske biotekorganisation Shanghai Biophar-
maceutics Industry Association (SBIA). DANSK 
BIOTEK ønsker at være på forkant med denne 
udvikling og aftalen skal fremme samarbejdet 
mellem de to organisationers medlemmer.  
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Biotekpriser til Unge Forskere, 2011 
 

 

DANSK BIOTEK var for første gang sponsor ved 

Unge Forsker konkurrencen, arrangeret af Dansk 

Naturvidenskabsformidling, og delte to biotekpriser 

ud på hver 2.500 kr. Én til et Natur og Teknik 

projekt og én til et Ung Forsker og Opfinder 

projekt.  

Ebru Yilmaz (th) fra 6. C på Ådalskolen i Esbjerg fik 

DANSK BIOTEKS Natur og Teknikpris for sit projekt 

vedrørende bakterier.  

DANSK BIOTEKS pris til en Ung Forsker og Opfinder 

gik til Pernille Neve Petersen (tv) fra Roskilde 

Tekniske Gymnasium, som demonstrerede, at de 

30 tons brune bananer, som hvert år kasseres som 

uspiselige katalyserer nogle enzymer, som kan 

bruges i bekæmpelse af mikroorganismer. 

 
 
 

Nyhedsbreve 
 
DANSK BIOTEK udsendte et nytårsbrev og fire nyhedsbreve i 2010/2011 

 

Website 
 
DANSK BIOTEKS website blev opgraderet i 2010 og 
medlemsnyheder, generel information om bran-

chen samt relevante rapporter bliver løbende 
publiceret.  

 

 

Biotekmagasinet  
 
DANSK BIOTEK støttede to numre af Magasinet for 
Dansk Biotek i 2010, som udkom dels som trykt og 
dels som webmedie. Det ene, som udkom i juni 
2010 fokuserede på industriel biotek og det andet, 
som udkom i oktober fokuserede på leverandører 
til biotekindustrien. DANSK BIOTEK har i 2011 fort-

sat samarbejdet med Scanpublisher som medie-
partner på Magasinet Dansk Biotek.  

Nr. 1 2011 udkom i marts 2011, bl.a. med fokus 
på skatteforhold for biotekvirksomhederne med 
indlæg af skatteministeren. Der vil blive udgivet fire 
numre i 2011. 
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Fem konferencer i 2010-2011 

 Maj 2010: DANSK BIOTEK afholdt årsmøde 
Lundbeckfondens auditorium på Køben-
havns Universitet, BRIC med titlen ”Biotek-
nologi er vigtig for os alle - nu og i 
fremtiden” 

 September 2010: DANSK BIOTEK inviterede 
til seminar hos Høiberg A/S med titlen 
"Creating value using IP" 

 November 2010: DANSK BIOTEK afholdt 
seminar hos Novozymes med titlen ”Dansk 
biotek i en globaliseret verden” 

 Marts 2011: DANSK BIOTEK inviterede til 
konference hos Deloitte med titlen 
”Økonomiske rammevilkår for den danske 
biotekbranche” 

 Maj 2011: DANSK BIOTEKS årsmøde hos 
Novo A/S med titlen ”Synergi mellem den 
private biotekindustri og offentlig forsk-
ning”. 

 

 

DANSK BIOTEKS bestyrelse 
 
Efter valg på generalforsamlingen den 11. maj 2011 
er bestyrelsen for DANSK BIOTEK som følger: 
 
Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S 
(formand) 
Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S (genvalg 
for en periode af 2 år) 
Peter Nordkild, CEO Nordkild Life Science 
Consulting (genvalg for en periode af 2 år) 
Peter Wulff, CEO, Sentinext A/S (valgt for en perio-
de af 2 år) 

Søren Møller, Senior Manager, (valgt for en 
periode af 2 år) 
Alejandra Mørk, CEO, KLIFO A/S nyt medlem af 
bestyrelsen (valgt for en periode af 1 år) 
Rasmus von Gottberg, VP, Biobusiness Develop-
ment & Acquisition Novozymes A/S (associeret til 
bestyrelsen) 
Christian Scheuer, President & CEO LEO Pharma 

Inc., Canada er udtrådt af bestyrelsen. 

 

 
Op mod 90 medlemmer i DANSK BIOTEK 
 
DANSK BIOTEK fik 16 nye medlemmer i 2010-2011 
og har nu 88 medlemmer, 65 biotekvirksomheder 
og 23 associerede medlemmer.  

De 88 medlemmer repræsenterer medicinsk- og 
industriel biotek, investeringsfonde, moderselska-

ber til biotekvirksomheder og service providers, 
som yder et væsentligt bidrag til biotekindustrien i 
form af rådgivning eller produkter. 
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Kontingent for 2011 er uændret i forhold til 2010: 
 

 Medlemmer med mere end 1.000 ansatte: 30.000 kr. 
• Medlemmer med mere end 200 ansatte:  20.000 kr. 
• Medlemmer med mellem 10 og 199 ansatte:  10.000 kr. 
• Medlemmer med mindre end 10 ansatte:    4.000 kr. 
• Associerede medlemmer uanset størrelse:  10.000 kr.0. 
000 kr. 

 

Medlemsliste  

 
Nye medlemmer af DANSK BIOTEK er markeret med turkis. 
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Regnskab 2010 

 

 

 

 
 

Regnskab 2010

Indtægter (kr.) Regnskab 2010

Medlemskontingent 811.000 860.587

6 store medlemmer - 6 x 30.000 kr. 180.000 180.000

3 middelstore medlemmer - 3 x 20.000 kr. 40.000 60.000

31 medium medlemmer -31 x 10.000 kr. 310.000 310.000

23 små virksomheder - 23 x 4.000 kr. 80.000 91.500

19 ass. Medlemmer - 19 x 10.000 kr. 180.000 185.000

Gebyr for deltagelse i arrangementer 20.000 29.500

Renter 1.000 4.587

Indtægter i alt 811.000 860.587

Udgifter (kr.)

Personaleomkostninger 475.000 519.268

Løn + administration 475.000 519.268

Andre eksterne omkostninger 336.000 391.892

Omkostninger, hjemmeside 40.000 33.072

Kontingent Europa Bio 45.000 43.003

Kontorinventar/It-udstyr 13.000 11.397

Adresseservice Symbion 15.000 14.625

Kontorhold (telefon, bredbånd, porto m.v.) 10.000 8.442

Ekstern kommunikation 125.000 144.875

Revision og regnskabsmæssig assistance 12.000 12.500

Rejseomkostninger 15.000 12.906

Medlemsaktiviteter + repræsentation 61.000 111.050

Diverse 0 112

Udgifter i alt 811.000 911.160

Årets resultat 0 -50.664

Kapitalkonto 31. december 2010 225.457

Budget 2010
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 Fortsat fokus på, at investering i  
 

 

DANSK BIOTEK vil også i 2011 fokusere på risikovillig kapital som en vej til at sikre innovation og 
vækst for den danske biotekindustri. Vi vil vedblivende søge dialog med politikerne for at fremme 
industriens rammebetingelser bl.a. via forslag om forbedringer på skatteområdet og fortsat være 

med til at sætte bioteknologiske problemstillinger på dagsorden. 
 

DANSK BIOTEK vil bryde den nedadgående kurve over nyetablerede virksomheder, Der skal 
yderligere støtte til vækst og innovationsmiljøerne, og der skal øget politisk fokus på og forståelse 

af de danske skatteforholds negative betydning for innovation og etablering af 
iværksættervirksomheder. 

 
Alt sammen for at vi ikke taber højde i den globale konkurrence på viden og innovation. 
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