
Uddybning omkring de økonomiske kriterier for Innobooster  

 

Virksomhed skal udover at opfylde de generelle krav til at være en SMV-virksomhed jvf. EU-kriterierne 

defineret i retningslinjerne, kunne opfylde mindst ét af nedenstående to økonomiske kriterier: 

 Have opnået et dokumenteret indskud af ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 

DKK inden for de seneste 3 år. 

 Have opnået en dokumenteret bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK i senest offentliggjorte 

årsregnskab. 

 

Det er centralt for Innovationsfonden med reglerne om de økonomiske krav at signalere, at der skal være et 

minimum af aktivitet i virksomheden på ansøgningstidspunktet, for derved at kunne demonstrerer, at 

andre interessenter ser virksomheden og dets forretningsmodel som interessant, og at virksomheden er i 

drift. Kan kravet om bruttofortjeneste eller ekstern kapital ikke opfyldes, kan Innovationsfonden henvise til 

Innofounder-ordningen til de helt tidligere start-ups, hvor basis for selve virksomheden skal udvikles, mens 

vi i Innoboosterprogrammet ønsker, at de indledende overvejelser, feasibility studier, 

markedsundersøgelser m.v. er gjort inden en konkret udviklingsprojekt gennemføres. 

  

Her uddybes reglerne for kravet om ekstern risikovillig kapital på mindst 100.000 kr.: 

 Kravet skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet, dvs. man skal have opnået indskuddet 

inden ansøgningen til Innobooster indsendes.  

 Indskuddet skal være opnået inden for tre år i forhold til ansøgningsdatoen for indsendelse af 

ansøgning til Innobooster. Hvis der er tale om en kapitalforhøjelse i virksomheden er det den 

dato der fremgår af CVR der tæller. Hvis der er tale om en form for tilskud er det den dato 

tilskuddet er blevet bevilliget der tæller (Fx dato for bevillingsbrev).  

 Indskuddet skal være indbetalt af en anden juridisk enhed. Det kan fx være fra ejer (som 
privatpersoner eller via et selskab), Business Angels, familierelationer, fonde, eller tilsvarende 
investorer.  

 Indskuddet skal være på mindst 100.000 DKK samlet, dvs. man må gerne samle forskellige typer 
af indskud, hvis de alle opfylder kravene. 

 En låneaftale mellem selskabet og founder personligt eller et holdingselskab ejet af founder 
uden tilbagebetalingsplan, og/eller hvor det fremgår, at founder træder tilbage for andre 
kreditorer, vil kunne accepteres som risikovillig kapital. 

 Man skal kunne dokumentere indskuddet (fx med kontoudtog). Dokumentationen skal ikke 
medsendes ansøgningen, men kunne fremvises og indgår som grundlag for den 
revisorerklæring, der skal afleveres senest ved afslutningen af Innobooster-projektet. Tvivl om, 
hvilken dokumentation der kan accepteres, kan derfor med fordel aftales med virksomhedens 
revisor.  

 Kapital, der IKKE tæller med i vores definition af risikovillig kapital 
o Goodwill, værdi af IP, in kind-timer brugt af founder eller andre former for ikke-

monetære indskud, der bogføres som en værdi i virksomheden, kan ikke betragtes som 
indskud af ekstern risikovillig kapital. Omsætning fra salg af produkter eller services kan 
heller ikke medgå, men kan indgå i beregning af bruttofortjeneste.  



o Lån fra banker, lånekapitalformidlende institutioner eller lån fra ejere, hvor der er krav 

om forrang samt aftalt og igangsat forretning/tilbagebetaling tæller ikke som indskud 

af ekstern, risikovillig kapital. 

o Indskud og lån, hvor der er modydelsesklausuler knyttet til – f.x. ejerskab af IP eller 

tilbagemelding via afdrag og forrentning, kan IKKE medregnes som grundlag for de DKK 

100.000. Dette omfatter ikke klausuler, hvor investor ud over indskuddet bidrager 

aktivt i virksomheden fx ved at deltage i bestyrelse m.v. 

 Tilskud fra offentlige eller private programmer tæller kun, hvis der er tale om et tilskud der er 

indbetalt til virksomheden. Dvs. forløb hvor man får rådgivningstimer eller deltager i events, 

som efterfølgende omregnes til en værdi kan ikke betegnes som indskud. Hvis forløbet dækker 

en andel af ens omkostninger til en rådgiver, fx ved at man betaler en faktura og efterfølgende 

får udbetalt en andel af fakturaens beløb (kaldes ofte voucher-ordninger), kan det beløb man 

får udbetalt indgå. Beløbet kan også indgå, hvis en fond udbetaler et tilskud benyttet til intern 

finansiering af timer i virksomheden, som er brugt på f.x. et udviklingsprojekt.  

 Investering fra Innovationsfonden tæller, uanset hvilket program der er tale om. For 

Innoexplorers vedkommende betyder det, at en virksomhed der etableres på grundlag af et 

projekt opfylder kravet, selvom tilskuddet formelt er givet til den forskningsinstitution, hvor 

stifterne var ansat under projektet.  

 

Her uddybes reglerne for kravet om bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK i senest offentliggjorte 

årsregnskab: 

 Bruttofortjeneste opgøres efter principperne fastlagt i årsregnskabsloven §32. 

 Det er vigtigt at bemærke, at det skal fremgå af seneste offentliggjorte regnskab.  For 

virksomhedskonstruktioner, hvor årsregnskaber skal offentliggøres, betyder det, at regnskabet 

skal være tilgængeligt på cvr.dk. For selskabskonstruktioner, hvor offentliggørelse ikke er 

krævet, skal regnskabet være færdigrevideret og underskrevet af ledelsen for selskabet.  

 Innobooster kan ikke acceptere tal for bruttofortjeneste opgjort efter (u-/reviderede) 

delregnskaber eller f.x. baseret på realiserede tal i indeværende år, eller budgettal for forventet 

bruttofortjeneste. 

 

Innobooster kan IKKE give bevilling til virksomheder, der: 

 er under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning. 

 er ejet med mere end 50% af stat, regioner eller kommuner. 

 modtager driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen. 
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