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Beretning 

Innovationsfondens investeringer skal sikre, at dansk viden og forskning bliver om-
sat til værdi for samfundet. Fonden investerer i konkrete projekter og talenter, der 
øger innovationskraften i Danmark og skaber konkrete resultater. I 2016 havde fon-
den et budget på godt 1,2 mia. kr.  
 
2016-budgettet er markant lavere end i 2015, hvor Innovationsfondens samlede 
budget var på knap 1,6 mia. kr. Det lavere budget har lagt pres på fondens investe-
ringer i forhold til interessen fra ansøgere. Inden for to af temaerne i Grand Soluti-
ons var succesraten nede på 6-7 procent. 
 
Regeringen har i 2016 styrket Innovationsfondens regionale tilstedeværelse. De før-
ste regionale medarbejdere er ansat, og en ny ordning med landdistriktsvækstpilo-
ter har fra andet halvår 2016 bidraget til at styrke Innovationsfondens virke i landdi-
strikterne.  Dette, sammen med de mere end 1500 ansøgninger små og mellem sto-
re virksomheder har indsendt til InnoBooster ordningen i 2016, viser at Innovations-
fonden er tæt på vækstlaget af mindre virksomheder og iværksættere i hele Dan-
mark. 
 
Alle fondens investeringstyper er i 2016 blevet udbygget og forenklet.  Samtidig har 
fonden i 2016 lanceret fem faglige investeringsstrategier, der forsøger at sætte en 
mere langsigtet retning på fondens investeringer. I første omgang har fokus været 
på IKT, sundhed, energi, miljø og turisme.  
 
Strategierne udgør sammen med de nationale prioriteringer og den aktuelle finans-
lov grundlaget for de opslag og investeringskriterier, som Innovationsfonden frem-
over vil anvende.  
 
Innovationsfonden har en vigtig opgave i at spotte trends og tendenser, som vil få 
stor betydning i fremtiden. Et af de nye investeringsområder i 2016 var kvantetek-
nologi, hvor den største investering (Qubiz-projektet) på kort tid har skabt tre nye 
danske start-ups og tiltrukket store internationale investeringer til Danmark.  Her-
udover har fonden sat fokus på de nye muligheder, som gennembrud inden for 
blandt andet Industri 4.0, skaber for Danmark.  
 
Fonden har i 2016 udarbejdet det første grundlag for den fremadrettede vurdering 
af de effekter (impact assessment), som fondens investeringer afstedkommer. Pub-
likationen som kan findes på fondens hjemmeside 
(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/publikation_innovationsfondens_ef
fektmaling.pdf).  
 

Lovgrundlag 

I henhold til lov om Danmarks Innovationsfond har fonden til formål at give tilskud 
til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af 
forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. 
Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og 
øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellem-
store virksomheder.  
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Innovationsfonden er etableret som et uafhængigt organ og fastlægger selv inve-
steringstyper og bevillingsprogrammer. Uddannelses- og forskningsministeren har 
tilsynspligten og har således ret til indsigt i fondens systemer, regnskaber og drift. 
 
Fonden er forpligtiget til at lave ansøgningsprocedurer som er enkle, fleksible og 
afstemt i forhold til investeringstypens kompleksitet og bevillingens størrelse. Des-
uden skal fonden etablere en fleksibel model for opfølgning og evaluering af pro-
jekter, der har fået en bevilling, for at sikre fremdrift i projekterne.  

Innovationsfondens mission, vision, målsætninger og værdier 

Mission: Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte idéer, viden 
og teknologi til værdi for Danmark. 

Vision: Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så idé-
er, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og 
innovative løsninger til gavn for samfundet. 

Målsætninger:  Vækst og beskæftigelse. 

Løsning af centrale samfundsudfordringer. 

Målsætningerne nås gennem: 

 Innovation og teknologiudvikling 
 Strategisk forskning 
 Samarbejde på tværs 
 Entreprenørskab  
 Excellent forskning 
 Et stærkt internationalt udsyn 

Værdier: Nysgerrig, modig, ansvarlig 

 
Årets økonomiske resultat almindelig drift 

Tabel 1: Årets økonomiske resultat 

2016 (DKK 1.000) 
Reservationsbevilling 
§ 19.71.02.  

Indtægter   1.246 
Udgifter   38.006 

Årets nettoudgifter (ekskl. bevilling)   36.760 

Bevilling (nettotal)   50.200 
Årets resultat   13.440 

Overført overskud fra tidligere år   -2.934 
 
2016 var Innovationsfondens første år, hvor fondens strategi og den nye organisati-
on var fuldt på plads. Imidlertid betød den politiske aftale ”Vækst og udvikling i hele 
Danmark”, offentliggjort i november 2015 og vedtaget i folketinget i februar 2016, 
at Innovationsfonden fik til opgave at etablere en fysisk tilstedeværelse i mindst to 
regioner i Danmark.  Ved aktstykke nr. 100 af den 19. maj 2016 fik fonden tilført 4 
mio. kr. i driftsmidler til denne opgave. Denne politiske aftale betød ydermere, at 
Fonden fik til opgave at etablere en landdistriktsvækstpilot ordning, for at stimulere 
innovation, vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Til etablering af denne ord-
ning fulgte 3 mio. kr. til bevillingsbudgettet samt en omprioritering af eksisterende 
midler på 7 mio. kr. således at ordningen for 2016 i alt havde en bevilling på 10 mio. 
kr. 
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Årets resultat for sekretariatet viser et mindre forbrug på ca. 13,4 mio. kr. Resulta-
tet skyldes, at der først er blevet ansat medarbejdere til den regionale udbygning 
mod årets udgang, samt at der gennem 2016 har været en del udskiftning i medar-
bejderstaben, hvor stillingerne typisk har været vakante i 2 - 3 måneder, før de er 
blevet genbesat. Endvidere har sekretariatet fået tilført 8,0 mio. kr. med henblik på 
konsolidering af fondens løbende flerårige administration. Fonden havde i 2015 et 
merforbrug på driften på knap 3 mio. kr. Dette merforbrug er nu indhentet via min-
dre forbruget i 2016. 
 

Årets faglige resultater 

Fonden har en aktiv portefølje af mere end 1850 projekter, hvoraf 487 er overtaget 
fra de tre tidligere fonde og godt 1400 projekter er startet op i fondens regi i perio-
den 2014 – 2016. Innovationsfonden følger aktivt sine investeringer for at sikre op-
timal fremdrift og udbytte til gavn for Danmark. Opfølgningen er tilpasset projek-
terne ud fra en række faktorer herunder bevillingens størrelse, projektets generelle 
risiko profil og projektets partnersammensætning. I løbet af 2016 blev opfølgnings-
konceptet færdigudviklet og den årlige gennemgang, ”Annual Investment Review” 
(AIR) rulles ud i porteføljen i 2017. AIR dækker over en gennemgang og vurdering af 
projektets status og forventelige udvikling, både ud fra et fagligt, herunder resul-
tatmæssigt, et økonomisk/budgetmæssigt, et tidsmæssigt og et administra-
tivt/organisatorisk synspunkt og vil i nogle tilfælde kræve en justering af projektets 
ambitionsniveau. 
 
I 2016 blev der i fonden behandlet over 2500 ansøgninger og foretaget over 700 nye 
investeringer indenfor fondens investeringstyper (se tabellerne 2) samt en række 
investeringer i internationale programmer.  
 
Tabel 2.1: 2016 oversigt over Innovationsfondens investeringer  
 Antal  

ansøgninger 
Antal  

bevillinger 
Tilsagn i kr.  

(i tusind kr.).  
Grand Solutions 489 59 776.316 
InnoBooster 1475 351 170.796 
Talent 821 230 181.550 
Internationale  296 78   170.811 

 
 

Tabel 2.2: Grand Solution opdelt på fagområde 
 Antal  

bevillinger 
Tilsagn i kr.  

(i tusind kr.). 
Bioressourcer, fødevarer og livsstil 16 213.856 
Biotek, medico og sundhed 9 123.466 
Energi, klima og miljø 12 155.517 
Handel, service og samfund 8 48.935 
Infrastruktur, transport og byggeri 2 20.220 
Produktion, materialer, digitalisering og IKT 12 214.319 
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Tabel 2.3: InnoBooster opdelt på fagområde 
 Antal  

bevillinger 
Tilsagn i kr.  

(i tusind kr.). 
Bioressourcer, fødevarer og livsstil 21 14.635 
Biotek, medico og sundhed 56 40.469 
Energi, klima og miljø 46 19.939 
Handel, service og samfund 38 10.562 
Infrastruktur, transport og byggeri 26 12.837 
Produktion, materialer, digitalisering og IKT 144 66.447 
Andet 20 5.603 
 
Tabel 2.4: Talent opdelt på ordning 
 Antal  

bevillinger 
Tilsagn i kr.  

(i tusind kr.). 
Erhvervs-Ph.d 130 137.269 
Erhvervs-postdoc 26 26.184 
Iværksætterpilot 40 8.347 
Landdistriksvækstpilot  34 9.750 
 
Tabel 2.5: Internationale opdelt på program 
 Antal  

bevillinger 
Tilsagn i kr.  

(i tusind kr.). 
Bilaterale samarbejder 10 39.372 
Samfinansierede programmer (ERAnets, JPI’er, JTI’er) 27 49.692 
BONUS – Art. 185 6 12.020 
Eurostars - Art. 185 35 69.727 
EUREKA Netværk 2 15.753 
 
Alle beslutninger om investeringer i fondens Grand Solutions projekter træffes af 
bestyrelsen på baggrund af indstillinger fra fondens scientific officers, eksterne 
peer reviews og partshøringer. I 2016 traf Innovationsfondens bestyrelse således 
beslutning om at investere over 775 mio. kr. i 59 Grand Solutions projekter. Innova-
tionsfonden havde én ansøgningsrunde for Grand Solutions i 2016. 
 
I 2016 traf Innovationsfondens bestyrelse beslutning om at investere ca. 163 mio. kr. 
i 156 nye erhvervsforsker projekter efter indstilling fra erhvervsforskerpanelet. In-
novationsfonden havde to ansøgningsrunder til ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc-
ordningerne samt én ansøgningsrunde til den offentlig ErhvervsPhD ordning i 2016. 
 
InnoBooster ordningen som er målrettet iværksættere, forskere og mindre virk-
somheder fortsatte i 2016 efter mindre tilpasninger. Ordningen er designet så enkel 
og fleksibel som muligt for ansøgere, og der tilstræbes svar inden for en måned. 
Fonden modtog over 1400 ansøgninger i løbet af 2016 og succesraten for ansøgere 
lå nogenlunde stabilt således at ca. hver fjerde InnoBooster-ansøgning førte til en 
investering fra Innovationsfonden også i 2016. 
 
Innovationsfonden har i 2016 bevilliget 40 Iværksætterpiloter som er fondens ord-
ning til unge nyuddannede, som ønsker at starte egen virksomhed.   
 
I 2016 er der yderligere gennemført opslag og udmøntning for en række internatio-
nale samarbejder, herunder bilaterale samarbejder med Kina, Sydkorea, Brasilien og 
Indien, hvor det samlet set er blevet til 10 projekter i de fire lande, og en række op-
slag og bevillinger inden for tværnationale samarbejder i regi af Joint Programming 
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Initiatives (JPI), ERA-nets og artikel 185-programmer. For detaljer om de internatio-
nale se tabel 2.5. 
  
Innovationsfonden har siden starten i 2014 haft et stærkt ønske om at måle på ef-
fekten (eller impact’en) af investeringerne. Derfor har der siden 2014 været arbej-
det sammen med bl.a. OECD for at definere, hvordan sådanne målinger kunne fore-
tages. Dette arbejde resulterede i 2016 i en publikation om impactmålinger 
(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/publikation_innovationsfondens_ef
fektmaling.pdf) og senere på året i et udbud omkring impact assessment målinger 
og forskning omkring dette. 
 
Innovationsfonden gennemførte i 2016 et større projekt omkring Industri 4.0 i et 
pro bono samarbejde med BCG. Projektet kulminerede med en Innotalk i Industriens 
Hus og lancering af en rapport om emnet  
(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/bcg-winning-the-industry-40-race-
dec-2016.pdf). 
 

Forventninger til det kommende år 

Innovationsfonden har opdelt sin faglige verden i 6 branche/fagområder: 1. Biores-
sourcer, fødevarer og livsstil, 2. Biotek, medico og sundhed, 3. Energi klima og miljø, 
4. Handel, service og samfund, 5. Infrastruktur, transport og byggeri, 6. Produktion, 
materialer, digitalisering og IKT. 
 
For at hjælpe og guide ansøgere har fonden, i tæt samspil med interessenter, udgi-
vet en række investeringsstrategier for disse fagområder eller delelementer af dis-
se. I strategidokumenterne beskriver fonden potentialet i et givet fagområde i en 
dansk strategisk kontekst og anfører en række udviklingsmuligheder. Dokumenter-
ne undgår bevist at udpege vinder teknologier eller lignende. I 2017 vil Innovations-
fonden udgive investeringsstrategier indenfor Industri 4.0 og bioressourcer, land-
brug og fødevarer. Yderligere arbejdes der med en investeringsstrategi indenfor 
fagområdet handel, service og samfund.  
 
Innovationsfonden finder det utilfredsstillende, at Grand Solution projekter igang-
sættes 13 – 18 mdr. efter at finansloven er vedtaget, baseret på den proces som 
blev overtaget fra de tidligere fonde. Bestyrelsen besluttede derfor i efteråret 2016 
at igangsætte en sanering af ansøgnings og bedømmelsesprocessen. Dette arbejde 
har resulteret i en ændring af Grand Solutions processen fra en to-faset til en ét-
faset proces. Dette betyder dels, at der fra 2017 i Grand Solutions vil være to årlige 
opslag og dels, at ansøgere får endeligt svar på deres ansøgning allerede efter 100 
dage, og at de udvalgte projekter kan igangsættes allerede ca. 8 måneder efter fi-
nanslovens vedtagelse. 
 
Innovationsfondens øvrige investeringstyper, Erhvervsforsker, Landdistriktsvækstpi-
lot, Iværksætterpilot og InnoBooster fortsætter overordnet set uændret i 2017. Dog 
har fonden altid fokus på at minimere de administrative byrder, dels for ansøger 
dels internt i fonden. 
 
En aktiv opfølgning af projektporteføljen er baseret på en tæt dialog med projekt-
deltagerne og med en begrænset skriftlig rapporteringsbyrde. Innovationsfonden 
implementerer fra 2017 en ny proces, Annual Investment Review (AIR), som kernen i 
fondens opfølgning på større projekter. Selve opfølgningen er tilpasset det enkelte 
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projekt, hvor elementer som bevillingsstørrelse, projektets risikoprofil (f.eks. tek-
nisk risiko, konkurrencesituation etc.) og partnersammensætning er elementer der 
tages i betragtning, når fonden fordeler sine ressourcer. AIR rulles ud over porteføl-
jen fra 1. kvartal 2017. Meningen med opfølgningen er, at projekterne tilpasses 
budgetmæssigt til sin egen succes, nye opdagelser, ændringer i det omkring liggen-
de samfund etc. En række projekter vil således efter denne proces i 2017 opleve ju-
steringer af budgettet og i enkelte tilfælde vil bevillingen blive standset. Bestyrel-
sen deltager aktivt i processen og beslutninger om ændringer i projektet tages af 
bestyrelsen. 
 
Innovationsfonden vil fra 2017 prioritere engagementer i internationale program-
mer skarpere i dialog med interessenter. Dette betyder at fonden primært vil enga-
gere sig i internationale aktiviteter, som matcher fondens strategi. Det vil blive en 
mere fokuseret satsning på programmer, der vurderes at kunne give de bedste mu-
ligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og eksportmuligheder for 
danske virksomheder. De programmer, der vurderes at have begrænset eller ingen 
effekt, vil blive afviklet over tid. 
 
Innovationsfonden forventer i 2017 at modtage et antal tilbud på vores udbud på 
impact assessment. Efter vurdering af de indkomne tilbud vil bestyrelsen træffe be-
slutning om valg af tilbudsgiver, hvorefter projektet igangsættes. Projektet vil inde-
holde en betydelig forskningsindsats fokuseret på udvikling af metoder til måling af 
langsigtet impact. Metoderne vil i projektet blive anvendt til at måle på afsluttede 
projekter og sikre en løbende rapportering af fondens resultater. For at sikre en un-
biased rapportering er det af overordentlig stor vigtighed, at disse målinger foreta-
ges uafhængigt af fonden og der er fra starten er opstillet en governance som sikrer 
dette.  
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Målrapportering  

Målrapportering: Oversigt over årets resultatopfyldelse 

Innovationsfondens mål for 2016 er listet i tabel 4. Fonden havde i 2016 en meget 
høj grad af målopfyldelse, som reflekterede, at fondens strategi nu er implemente-
ret og operationaliseret. 
 
Tabel 4: Årets faglige resultater 

Måleområde Målsætninger Gennemført 
Delvist 

gennemført 
Ikke gen-
nemført 

  Antal Antal Antal Antal 

Programmer 14 12 2 

Organisation og kultur 8 8 0 

Analyse og IT  6 4 2 0 

Drifts- og bevillingsbudget 1 1 0 

I alt 29 25  0 
 

Innovationsfonden overgik fra 2015 til en veldefineret målstyringsmodel som fra 
2016 har været fuldt implementeret. Målstyring er en hjælp i hverdagen for medar-
bejdere og ledelse i fonden, idet det gør den daglige prioritering af tid lettere. Imid-
lertid må målstyring ikke være så stram at målene styrer fonden, men skal kunne 
tilpasses såfremt behovene ændres. Denne tilpasning sker i en løbende, tæt dialog 
ledelse og medarbejdere imellem og er en integreret del af fondens medarbejder 
samtale og udviklingskoncept. 
 
Der var for 2016 opstillet i alt 29 mål grupperet i de fire kategorier vist i tabel 4. 
 
For investeringstyperne var der opstillet i alt 14 mål. Disse var primært fokuseret på 
optimering af administrative rutiner og tilpasning til fondens strategi – alle disse 
blev opfyldt i 2016, undtagen for de internationale programmer hvor to mål har 
måttet udskydes til 2017 grundet ressourcemangel. 
 
For området organisation og kultur var der for 2016 opstillet 8 mål, der alle var rela-
teret til fondens strategi og det kulturskifte som dette medførte. I den forbindelse 
har det været nødvendigt også at tilpasse visse HR systemer og rutiner. Alle mål i 
denne kategori blev opfyldt i 2016. 
 
Indenfor kategorien analyse og IT var der opstillet 6 mål relateret dels til færdigud-
vikling af fondens evalueringsramme og dels til udvikling af IT-systemet.  
 
Arbejdet omkring fondens evalueringsramme blev afsluttet i foråret 2016 og resul-
terede dels i tidligere omtalte publikation  
(http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/publikation_innovationsfondens_ef
fektmaling.pdf) og i fondens udbud omkring impact assessment som blev offentlig-
gjort i november. Målene for dette område er således opfyldt.  
 
Omkring IT-systemet blev en del af de opstillede mål opfyldt, men grundet ressour-
ceknaphed lykkedes det ikke at få afsluttet og implementeret de sidste planlagte 
funktionaliteter i 2016. 
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Omkring budgetstyring var der opstillet ét mål relateret til en bedre opfølgning på 
både drifts-og bevillingsbudgettet. Dette blev udviklet og fuldt implementeret i 
2016, således at fonden nu løbende kan styre begge budgetter tættere og løbende 
rapportere til bestyrelsen. 
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Regnskab 

Innovationsfondens regnskabspraksis følger statens regnskabsregler. Da Innovati-
onsfondens bevilling er udgiftsbaseret, omfattes fonden ikke af de omkostningsba-
serede regnskabsregler. Således aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede prin-
cipper. 
 
I tabellerne nedenfor er der indsat de endelige regnskabstal for 2016. Indtægter er 
angivet med minus. 
 
Fondens resultatopgørelse for 2016 viser et overskud på over 13 mio. kr. Dette er 
drevet af en ekstraordinær, flerårig bevilling på 8 mio. kr., som skal fordeles over 
2017 og 2018 og som kommer i stedet for driftstilskuddet fra forskningsreserven. 
Yderligere, skyldes det at medarbejdere til den regionale indsats først blev ansat 
ultimo 2016 samt en del opsigelser året igennem, som bevirkede et slip på 2-3 mdr. 
før en ny ansættelse fandt sted. Så reelt er der i 2016 et driftsoverskud på ca. 5,4 
mio. kr., som gør det muligt at afregne underskuddet fra 2015 samt opjustere fon-
dens aktivitets niveau i 2017. 
 
Tabel 5: Resultatopgørelse – Innovationsfonden (§19.71.02.) 
Note 

 
Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Budget 

2017 
   (DKK1.000) (DKK 1.000) (DKK1.000) 

 Ordinære driftsindtægter      
1 Tilskud til egen drift (tilskudsdækkede aktivi-

teter) -1.821 -992 0 

 Ordinære driftsindtægter i alt -1.821 -992 0 

         
 Ordinære driftsomkostninger       
 Forbrugsomkostninger:       
 Husleje 2.134 2.170 2.650 
 Forbrugsomkostninger i alt 2.134 2.170 2.650 
 Personaleomkostninger:       
 Lønninger 27.468 25.029 32.755 
 Pension 3.958 3.839   
 Lønrefusion -569 -236   
 Andre personaleomkostninger 463 1.122   
2# Personaleomkostninger i alt 31.321 29.753 32.755 
3 Andre ordinære driftsomkostninger 8.839 5.968 6.795 
 Ordinære driftsomkostninger i alt 42.294 37.891 42.200 

         
 Resultat af ordinær drift 40.473 36.899 42.200 

         
 Andre driftsposter       
4+5 Andre driftsindtægter (interne statslige over-

førsler til drift) -37.540 -50.220 -42.200 

 Andre driftsomkostninger 0 0 0  
 Resultat før finansielle poster 2.933 -13.321 0  
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 Finansielle poster       
 Finansielle indtægter 0 0 0  
6 Finansielle omkostninger 23 15 0  

 Resultat før ekstraordinære poster 2.956 -13.306  
      
 Ekstraordinære poster    
 Ekstraordinære indtægter 0 -234  
 Ekstraordinære omkostninger 0 100  
 Årets resultat 2.956 -13.440 0  
 
Note: Forklaring af overførsel af tal fra forbrugsrapport til resultatopgørelse, jf. vejledning: 

1. Indtægter fra engagement i EU-aktiviteter, disse indtægter samkøres ikke med fondens driftsbudget, men anvendes 
til betaling af konsulenter som varetager administrative opgaver i disse EU-aktiviteter 

2. Personaleomkostninger i alt består af "18 - lønninger" og "44 – Fratrædelses ordninger" 
# = se bilag 1 for personale oversigt 

3. Andre ordinære driftsomkostninger består af "22 - Andre ordinære driftsomkostninger" fratrukket finanskonto 
229100 vedr. momsreguleringer og afrundinger mv. i alt 749 kr. 

4. 2016 Interne statslige overførsler til drift består af (beløb i 1.000 kr.) 
Nettoudgiftsbevilling på FL16 kr. 34.000 
TB16 - regionale kontorer (Aftale om vækst og udvikling i hele danmark) kr. 4.000 
TB16 - Overført vedrørende administration af forskningsinitiativer fra forskningsreserven kr. 4.200 
Bevilling til løbende flerårig administration af forskningsreservens initiativer kr. 8.000 
Andre driftsindtægter består endvidere af øvrige indtægter kr. 20 (midler fra kompetancefonden) 

5. I 2017 indeholder indtægterne ud over modtagelse af bevilling også et forventet forbrug af opsparing på 4,0 mio. kr. 
6. Finansielle omkostninger består af "26 - Finansielle omkostninger" plus finanskonto 229100 vedr. momsreguleringer 

og afrundinger mv. i alt 749 kr. 

 

 
Balancen nedenfor viser aktiver og passiver pr. 31. december i finansåret. 
 
Tabel 6: Balance – Innovationsfonden (§19.71.02.) 
N
o
t
e Aktiver (DKK 1.000) 

 
 
 

2015 2016   

N
o
t
e Passiver (DKK 1.000) 

 
 
 

2015 2016 

  
Immaterielle anlægsakti-
ver 

   
-      Egenkapital  

 
  

  Materielle anlægsaktiver 

   
-    1 Overført overskud 

  
 -2.934 

  
10.507  

  Finansielle anlægsaktiver 

   
-      Egenkapital i alt 

  
-2.934  

  
10.507  

Anlægsaktiver i alt 

   
-      Hensatte forpligtelser 

  
1.558  

  
1.892  

  Omsætningsaktiver 
 

    Langfristet gæld 
 

- 
  

-  

  Tilgodehavender 
 

4.383 
  

3.293      
Kortfristede gældspo-
ster 

 

  

  
Periodeafgrænsningspo-
ster 

 
508 

  
431      

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 

  
530  

  
511  

  Omsætningsaktiver i alt 
 

4.890 
  

3.724      Anden kortfristet gæld 
  

416  
  

543  

  Likvide beholdninger 

 

      Skyldige feriepenge 
  

3.790  
  

3.817  

  Finansieringskonto 

 
 

- 
  

-      

Igangværende arbejder 
for fremmed regning, 
forpligtelser 

  
719  

  
-  

  Andre likvider 
 

1.391 
  

13.828      
Periodeafgrænsningspo-
ster, forpligtelser 

  
2.201  

  
282  
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Likvide beholdninger i 
alt 

 
1.391 

  
13.828      Kortfristet gæld i alt 

  
7.657  

  
5.153  

Omsætningsaktiver i alt 
 

6.281 
  

17.552    Gæld i alt 
  

7.657  
  

5.153  

  Aktiver i alt 
 

6.281 
  

17.552      Passiver i alt 
  

6.281  
  

17.552  

Note: 

1. Overført overskud består af et overført underskud fra 2015 på 2.955.914 kr. samt et overskud for året 2014 på 22.386 kr. 

og årets overskud på 13.440.000kr.  

 
Tabel 7 nedenfor viser bevillingsregnskabet for Danmarks Innovationsfonds udde-
linger til Strategisk og udfordringsdrevet forskning og Teknologiudvikling og inno-
vation.. 
 
Tabel 7: Danmarks Innovationsfonds uddelinger (§ 19.71.01.) 
Bevillingsregn-
skab (DKK 1.000) 

Budget Bevilling 
Annulle-

ring 
Udgift 

Ind-
tægt  

Total 
Videre-

føres 
Strategisk og ud-
fordringsdrevet 

673.716 883.969 -28.835 3.961 -6.549  852.546 -178.830 

Teknologiudvikling 
og Innovation 

720.239 609.655 -72.702 20.489 -45.454  511.988 208.251 

Danmarks Innova-
tionsfonds udde-
linger i alt 

1.393.955 1.493.624 -101.537 24.450 -52.003  1.364.534 29.421 

 
Bevillingsbudgettet for 2016 er vist i tabel 7. Budgettet består dels af en finanslovs-
bevilling til Strategisk og udfordringsdrevet forskning på 674 mio. kr. og af en fi-
nanslovsbevilling til Teknologiudvikling og innovation på 720 mio. kr. I bevillings-
budgettet for 2016 indgår, at Fonden i 2015 ikke fik udmøntet 184,3 mio. kr. Disse 
er udmøntet i 2016 sammen med bevillingerne for 2016. 
 
Fonden har i dialog med tilsynsmyndigheden i 2016 ændret regnskabsprincip om-
kring de internationale programmer. Tidligere hensattes midler i det år hvor man 
tilkendegav sin interesse i et fremtidigt program. Eftersom det kunne tage op til 3 år 
fra interessetilkendegivelse til udmøntning, har fonden fra 2016 overført alle tidli-
gere hensatte midler til andre investeringstyper og fremover konteres de internati-
onale programmer således det år, hvor midlerne udmøntes. Grundet denne ændring 
af regnskabsprincipperne har der således i 2016 været uddelt ca. 100 mio. kr. mere 
end det bevillingsbudget, der er tildelt via finansloven af 2016. 
 
En betydelig del af beløbene på de to hovedkonti er politisk øremærket og fonden 
har i 2016 anvendt alle øremærkede beløb til deres afsatte formål. Tabel 7 afspejler 
imidlertid ikke dette forhold, hvilket skyldes forkert konteringsmodel i regnskabssy-
stemet GetOrganized i efteråret 2016 således at korrekt kontering af nye projekter 
ikke kunne udføres.  
 
Fondens opsøgende indsats i 2016 i forhold til potentielle ansøgere, har endvidere 
bevirket at fonden modtog tilstrækkelig med kvalificerede ansøgere indenfor defi-
nerede øremærkede budgetter, hvorved hele budgettet kunne anvendes. Dette i 
modsætning til 2015 hvor fonden oplevede at der ikke var tilstrækkeligt mange kva-
lificerede ansøgere. 
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Af det samlede bevillingsbudget på fra 2016 på 1.394 mio. kr. samt ca. 100 mio. kr. 
overført fra hensatte forpligtigelser til internationale samarbejder overføres der 
29,4 mio.kr. til bevillingsbudget 2017. 
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Påtegning af det samlede regnskab  

Årsrapporten omfatter de bevillinger, som Innovationsfonden, cvr.nr. 29 03 56 95, er 
ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisi-
onen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016. 
Det tilkendegives hermed, at årsrapporten er rigtig. Det vil sige, at årsrapporten ik-
ke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstil-
lingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, at de dispositioner, 
som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæs-
sig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af års-
rapporten.  
 
Innovationsfondens bestyrelse: 
 
 
København, den 15 marts 2017 
    
 
 
Jens Maaløe 

Bestyrelsesformand 

 

 

------------------------------ 

Flemming Besenbacher 

Næstformand 

 

 

------------------------------ 

Anja Boisen 

Næstformand 

 

 

------------------------------ 

 

Peter Kurtzhals 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

------------------------------ 

Claus Jensen 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

------------------------------ 

 

 

Anne Skriver 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

------------------------------ 

 

Claus Hviid Christensen 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

------------------------------ 

 

Direktion 

Peter Høngaard Andersen 

Direktør 

 

 

------------------------------ 

 

 

 

Tore Duvold 

Vicedirektør 

 

 

------------------------------ 
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Bilag til regnskabet 

Note til resultatopgørelsen 
 
Note 1#: Personalestatus inkl. studenter 

  2014 
2015 

R-året 
2016 

R-året 

Antal årsværk 49 46 46 

Tilgang af medarbejdere 4 20 20 

Afgang af medarbejdere 10 21 20 
 

 

Kontor 
Aktuelt forbrug 
(årsværk) 

Antal inkl.  
Studenter 

Antal ekskl. 
Studenter 

Direktion 2,9 3,0 3,0 
Økonomi og Administration 6,8 8,0 6,0 
Kommunikation 3,4 5,0 4,0 
Grand Solutions 14,4 16,0 15,0 

Talent, Jura og Innobooster 12,1 14,0 11,0 

I alt 39,7 46,0 39,0 

 

 
 

 


