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PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

1. Påtegning af det samlede regnskab
Årsrapporten omfatter de bevillinger, som Innovationsfonden (CVR: 29035695) er ansvarlig for.
Årsrapporten omfatter ligeledes de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i
forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.
Det tilkendegives hermed:
-

-

-

at årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 praksis, og
at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af
de midler og ved driften af den institution, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 21. marts 2018
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2. Beretning
2.1 Præsentation af virksomheden
Danmarks Innovationsfond har til formål at investere i projekter, der gennem forskning, nye teknologier og innovative løsninger skaber vækst og beskæftigelse til gavn for Danmark. Fonden skal særlig
understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen
i virksomheder.
Ifølge Lov om Danmarks Innovationsfond skal fonden investere i strategisk og udfordringsdrevet
forskning, udvikling af teknologi og innovation for derigennem at bidrage til, at andelen af innovative
virksomheder i Danmark stiger, at omfanget af private investeringer i forskning og udvikling øges og
at flere virksomheder rekrutterer højtuddannede medarbejdere.
Fonden fastlægger egne investeringsprogrammer og -typer i overensstemmelse med de gældende
rammer for bevillingen og i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om tilskudsadministration. Fonden har en generel forpligtelse til at sikre enkle og fleksible ansøgningsprocedurer og en forpligtelse til at følge projekters fremdrift og evaluere de resultater, som projekterne
skaber.
Innovationsfonden er etableret som et uafhængigt organ. Det er fondens bestyrelse, som træffer alle
beslutninger om fondens virke, herunder beslutning om fondens investeringer. Ansvaret for administrationen i fonden er uddelegeret til fondens direktør, ligesom bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetence til direktøren ved alle investeringer i InnoBooster‐programmet. Bestyrelsen informeres om afgørelser vedr. investeringer i programmet, og har i øvrigt fri adgang til alle ansøgninger,
beslutningsgrundlag og beslutninger.
Fondens medarbejdere understøtter fondens aktiviteter, administrerer fondens investeringer og
opfølgning på projekter, gennemfører ansøgningsprocesser og bedømmelse af ansøgninger om investeringer herunder sikrer ekstern og uvildig input til faglige vurderinger af ansøgninger, ligesom fondens medarbejdere leverer forskningsfaglige vurderinger i forbindelse med andre ministeriers udmøntning af tilskudsmidler.
En del af fondens administration af projekter og regnskabsopgave løses i dag i regi af Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU). Opgaven løses indenfor rammerne af en samarbejdsaftale
mellem SIU og Innovationsfonden. En række HR-opgaver, IT-opgaver og serviceopgaver løses i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor der ligeledes er indgået aftaler om opgaveløsningen. Der er
etableret et samarbejde mellem SIU og fonden og Uddannelses- og Forskningsministeriet og fonden
af både formel og mere uformel karakter, som sikrer opfølgning på de konkrete samarbejdsaftaler og
fælles løsning af udfordringer mv.
Det er uddannelses- og forskningsministeren, der fører tilsyn med fonden.
Mission og vision
Fondens første strategi blev offentliggjort i 2015 og fonden implementerer den sidste del af strategien i 2018. Strategien indeholder ligeledes fonden mission, vision og målsætninger, som er følgende:
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Mission
Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark.
Vision
Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes til levedygtige
virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet.
Målsætninger
Innovationsfondens investeringer bidrager til:

Vækst og beskæftigelse

Løsning af centrale samfundsudfordringer
Målsætningerne nås gennem innovation og teknologiudvikling, samarbejde på tværs, entreprenørskab i trivsel, fremragende forskning og et stærkt internationalt udsyn.

2.2 Ledelsesberetning
Fondens bevilling til investeringer i 2017 var ca. 1,2 mia. kr., hvilket svarer til fondens bevilling i 2016.
Af bevillingen var godt 500 mio. kr. afsat til strategisk og udfordringsdrevet forskning og godt 700
mio. kr. var afsat til teknologiudvikling og innovation.
Fonden videreførte knap 30 mio. kr. fra 2016 til udmøntning i 2017 og genudmeldte hovedparten af
de annullerede beløb fra projekter, som blev tilbageført til fonden i løbet af året. Alt i alt investerede
Innovationsfonden således 1,3 mia. kr. i knap 900 nye projekter i 2017.
Innovationsfonden har i løbet af 2017 udgivet tre nye investeringsstrategier: Bioressourcer, Industri
4.0 og Fremtidens Samfund. Investeringsstrategierne er både med til at sætte retning for fondens
investeringer og med til at samle nye trends og viden om fremtidens væsentligste forskningsområder
i konkrete investeringsretningslinjer. Sammen med de nationale prioriteringer, som gælder for fondens bevilling, som de fremgår af Aftale om fordeling af forskningsreserven og finansloven udgør
fondens investeringsstrategier grundlaget for investeringer på de pågældende områder og sætter en
langsigtet retning for fondens virke.
Innovationsfonden har ligeledes udgivet en international strategi, som beskriver rammerne for fondens internationale engagement. Som en udløber af strategiarbejdet på det internationale område
har fonden samtidig gennemført en 360 graders gennemgang af fondens administration af internationale projekter med henblik på at tilpasse administration til fondens øvrige programmer.
Fonden har ligeledes gennemført et IT-ibrugtagningsprojekt i samarbejde med SIU med henblik på at
introducere fuld IT-understøttelse af alle fondens programmer og de centrale sagsbehandlingsprocesser i ansøgnings- og bevillingsadministrationen.
Fonden arbejder løbende med tilpasning og effektivisering af administrative processer, herunder
stadig bedre ansøgningsbetingelser, enkel og gennemsigtig behandling af ansøgninger og en målrettet og resultatorienteret bevillingsadministration. I 2017 er sagsbehandlingstiden for ansøgninger i
Grand Solutions-programmet forkortet væsentligt og proceduren forenklet og moderniseret, ligesom
fondens opfølgning på resultater i igangværende projekter nu indeholder årlig porteføljegennemgang
og annual investment reviews med udvalgte projekter.
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Både fondens erhvervsforskerprogram, InnoBoosterprogrammet og InnoFounderprogrammerne er
ligeledes blevet opdateret i løbet af året. Evalueringen af InnoBoosterprogrammet fra 2017 viser stor
tilfredshed med programmet blandt virksomheder og iværksættere, og evalueringen konkluderer
bl.a., at programmet er let at sætte sig ind i, nemt at søge, ansøgninger behandles hurtigt, og fondens vejledning er anvendelig og tilgængelig.
Endelig har Innovationsfonden i 2017 fuldt ud implementeret fondens regionale tilstedeværelse og
investeret i en række landdistriktsvækstpiloter. Indsatsen følger af regeringens Vækst og udvikling i
hele Danmark fra 2015 og skal bidrage til at øget innovation og vækst i landdistrikterne.
Årets økonomiske resultat
De centrale nøgletal for driften af Innovationsfonden fremgår af tabel 1 nedenfor:
Tabel 1: Årets økonomiske resultat
2017
Indtægter

Fondens driftsbevilling (mio.
kr.)
1

Udgifter

39,8

Årets nettoudgifter (ekskl. bevilling)

38,7

Bevilling (nettotal)

38,3

Årets resultat

-0,4

Overført overskud fra tidligere år

10,5

Som det fremgår af tabellen ovenfor, har Innovationsfonden anvendt 38,7 mio. kr. til drift af fonden i
2017, hvilket svarer til et forbrug af fondens opsparing på 0,4 mio. kr. Fonden havde budgetteret
med et forbrug i 2017 på 42,2 mio. kr. og årets resultat er således ca. 3,5 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til et mindreforbrug på ca. 8 pct.
Mindreforbruget skyldes først og fremmest vakancer i fonden og et mindre forbrug af eksterne konsulenter mv. i 2017 end forventet.
Årets faglige resultater
Som beskrevet ovenfor er Innovationsfondens bevilling omfattet af politiske aftaler og de rammer,
som er fastlagt for fondens grundbevilling. Det er via fondens programmer og internationale samarbejde, at fondens udmønter bevillingen indenfor de udstukne rammer.
Grundbevillingen til strategisk og udfordringsdrevet forskning på 356,9 mio. kr. i 2017 er fordelt på
en række investeringsområder, som fremgår af tabellen nedenfor. Dertil kommer fondens andel i
midlerne fra forskningsreserven svarende til 178,2 mio. kr. i 2017, som ligeledes er afsat til strategisk
og udfordringsdrevet forskning, herunder til forskning indenfor specifikke områder, hvor offentligtprivat samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning kan bidrage til at skabe flere forsknings-, udviklings- og innovative virksomheder samtidig med, at de virksomheder, der allerede forsker, udvikler og innoverer, øger egne investeringer. Midlerne fra forskningsreserven er ligeledes
afsat til særlige investeringsområder.
Innovationsfonden udmønter primært disse midler via programmerne Grand Solutions og internationalt samarbejde.
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Endelig omfatter Innovationsfondens bevilling 671,6 mio. kr. afsat til teknologiudvikling og innovation. Der knytter sig ikke de samme bindinger til udmøntning af denne del af bevillingen, som den øvrige bevilling, og rammerne for udmøntning er beskrevet i anmærkningerne til finansloven. Innovationsfonden udmønter disse midler gennem programmerne InnoBooster, InnoFounder, Erhvervsforskerprogrammerne, Landdistriktsvækstpilot og internationalt samarbejde.
Af tabel 2 nedenfor er de overordnede rammerne for fondens bevilling gengivet:
Tabel 2: Bevilling i 2017 fordelt på investeringsområder (mio. kr.)
Investeringsområder

Bevilling Ramme/aftalegrundlag
Aftale om fordeling af forskningsreserven og
129,7
grundbevilling
103,3 Grundbevilling

Strategiske vækstteknologier
Miljø og energi
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil

104,1

Grundbevilling

Klinisk forskning

64,1

Grundbevilling

Bioressourcer, fødevarer og miljøteknologi

69,9

Aftale om fordeling af forskningsreserven

Velfærd, sundhed og uddannelse

39,4

Aftale om fordeling af forskningsreserven

Rum- og droneteknologi

24,6

Aftale om fordeling af forskningsreserven

Teknologiudvikling og innovation

671,6

Grundbevilling

Af tabellen nedenfor fremgår fondens investeringer i 2017 fordelt på investeringsområderne og med
en angivelse af hvilke calls, investeringerne er givet indenfor.
Tabel 3: Investeringer fordelt på politisk bestemte områder (investeringsområder)
Investeringsområder
Strategiske vækstteknologier
(GB17+FR)

Bevilling
129,7

Miljø og energi (GB17)

103,3

Sammenhæng mellem fødevarer,
sundhed og livsstil (GB17)

104,1

Klinisk forskning (GB17)

64,1

Bioressourcer, fødevarer og miljøteknogoli (FR)

69,9

Velfærd, sundhed og uddannelse
(FR)
Rum- og droneteknologi (FR)

39,4

SUM

24,6
535,1

Forbrug
(mio.
kr.)* Ordninger og calls
128,9 Grand Solutions (strategiske vækstteknologier,
Innovation for vidensarbejde, energi og Open call)
og Internationale samarbejder (WaterWorks, ERANet Climate, ERANet Elictric Mobility, og BonusBlue Baltic)
102,3 Grand Solutions (Energi og Miljø)

Afvigelse
-0,8

-1,0

102,3 Grand Solutions (Bioressourcer og sammenhæng
mell. fødevarer, sunhed og livsstil og Open Call) og
Internationalt samarbejde (Bilateralt samarbejde
Brasilien, ERANet Gas, ERANet QuantERA og Core
Organic)
64,2 Grand Solutions (Sundhed og klinisk forskning og
Open call) og Internationalt samarbejde (JPI AMR)
Grand Solutions (Bioressourcer og sammenhæng
69,9 mell. fødevarer, sunhed og livsstil)

-1,8

39,4 Grand Solutions(Forskning i velfærd og uddannelse
og Open call)
24,9 Grand Solutions (Rum og droner)

-

0,1
-

0,3

531,8

-3,3

Note: Grundbevilling (GR) og Forskningsreserven (FR)
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Som det fremgår af tabellen har fonden med meget små afvigelser investeret i overensstemmelse
med de politiske temaer defineret i henholdsvis Aftale om fordeling af forskningsreserven og i finansloven. Der videreføres 9,4 mio. kr. til anvendelse i 2018, hvoraf 6,1 mio. kr. hidrører annulleringer fra
projekter, som blev igangsat før fondens levetid. Midlerne udmøntes i overensstemmelse med oprindelige formål og under hensyntagen til rammerne for 2018 i øvrigt.
Tabel 4: Nøgletal for nye investeringer i 2017
Antal ansøgninger

Antal nye bevillinger

Investerede beløb
(mio. kr.)

Succesrater i pct.

297

50

17

643,0

1.873

532

28

284,5

Erhvervsforsker

364

149

41

156,1

InnoFounder

209

25

12

8,6

Landdistrikstvækstpilot

58

32

55

8,9

Iværksætter-test

50

5

10

0,4

-

92

-

214,5*

2.851

885

Grand Solutions
InnoBooster

Internationalt samarbejde
SUM

1.325,1

Der er i alt bevilliget 214,5 mio. kr. til det internationale samarbejde. Heraf udgør fondens finansiering 170,9 mio. kr.

Fonden har modtaget knap 2.900 ansøgninger i løbet af 2017, som har resulteret i knap 900 nye investeringer.
Grand Solutions
Ca. halvdelen af fondens samlede bevilling udmøntes via Grand Solutions-programmet. Af den samlede bevilling i Grand Solutions-programmet udmøntes ca. 71 pct. via faglige calls og de resterende
29 pct. via Open call, som delvist finansieres af midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning og
delvist af midler afsat til teknologiudvikling og innovation. Fonden modtog 297 ansøgninger i 2017 og
investerede i 50 nye projekter. Succesraten i programmet var således 17 pct.
Grand Solutions-programmet investerer i større partnerskaber mellem universiteter og den private/offentlige sektor. Programmet har et bredt fokus, der dækker forskningsbaseret innovation inden
for en lang række områder. Ud over de udfordringsdrevne projekter, investeres der i Grand Solutions
også i "opportunity-driven" forskning og innovation inden for nye områder som f.eks. kvanteteknologi. Budgettet for Grand Solutions varierer hvert år, men har i de sidste to år været omkring 600 mio.
kr. Fonden investerer typisk 5-30 mio. kr. pr. projekt, selvom mange investeringer er betydelig større.
Grand Solutions-investeringer løber typisk over 3-5 år og forventes at opnå resultater inden for en
tidsperiode på 2-10 år efter afslutning.
InnoBooster
I 2017 er der investeret ca. 285 mio. kr. i nye InnoBooster-projekter. Fonden har modtaget knap
1.900 ansøgninger mod ca. 1.500 ansøgninger i 2016, hvilket dels understreger programmets popularitet blandt start-ups og SMVer, og dels kan ses som et resultat af fondens regionale medarbejderes
indsats samt mere aktivt opsøgende arbejde blandt acceleratorer og inkubatorer.
Fonden investerede i 532 projekter i 2017 og succesraten i programmet var således 28 pct. Området
Produktion, Materialer, Digitalisering og IKT står stærkest med 38 pct. af ansøgningerne og ca. 41 pct.
af investeringerne (nominelt, antal bevillinger ikke beløb). Det er dog værd at bemærke, at InnoBooster tiltrækker ansøgninger fra alle fondens fagområder, og at der er stor interesse for både store og
små InnoBooster-projekter.
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Andelen af start-ups der søger og får InnoBooster er fortsat stor og ca. 44 pct. af ansøgere er startsups, og fonden har følgelig øget indsatsen målrettet mere etablerede SMV’er.
Erhvervsforsker
Fonden har samlet bevilliget 156 mio. kr. til nye erhvervs-ph.d. og post.doc-projekter i 2017. Fonden
modtog 364 ansøgninger og bevilligede støtte til 149 projekter. Det giver en samlet succesrate på 41
pct., hvilket er omkring 10 procentpoint lavere end tidligere år.
Ordningen er særligt populær hos en række af de store forskningsorienterede virksomheder samt i
udviklingsorienterede SMVer. Det typiske erhvervsforskerprojekt ligger fagligt indenfor det tekniske
område (ca. 50 pct.), herefter sundhedsområdet (ca. 20 pct.), mens omkring 20 pct. ligger indenfor
humaniora og samfundsvidenskab. I 2017 gennemførte fonden opslag for offentlige erhvervsph.d. og
opslag medfinansieret af RealDania indenfor Smart Cities.
Der er i 2017 ikke udmøntet midler afsat til ErhvervsPhD-ordningen målrettet virksomheder i Grønland og på Færøerne, idet der ikke er indkommet et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgninger.
InnoFounder
I 2017 modtog fonden 209 ansøgninger under InnoFounder-programmet og investerede i 25 projekter, hvilket giver en succesrate på 12 pct. Ansøgere fordeler sig med hovedparten i Region Hovedstaden, en del i Region Midtjylland, færre i Region Syddanmark og Region Nordjylland og ingen i Region
Sjælland. Blandt ansøgerne er universiteterne de mest aktive, og tegner sig således for 67 pct. af
ansøgningerne.
Helt overordnet fordeler ansøgningerne sig på applikation af nye teknologiområder, bæredygtige
løsninger af samfundsproblemer og forretningsmodeller baseret på digitalisering.
En stor del af InnoFounder-projekterne fortsætter virksomhedsdrift efter forløbet, og der er allerede
en række virksomheder, som er i betydelig vækst.
Landdistriktsvækstpilot
Fonden modtog 58 ansøgninger og investerede 8,9 mio. kr. i 32 landdistriktsvækstpiloter i 2017ordningen. Det gav en succesrate på 55 pct. i programmet.
De nuværende landdistriktsvækstpiloter er etableret over hele landet med fokus på projekter indenfor produktion, materialer, digitalisering og IKT samt handel, service og samfund.
Iværksætter-test
Fonden gennemførte for første gang et call efter iværksættere mv., som ønskede at teste deres produkter under Roskilde Festivallen. Fonden modtog 50 ansøgninger og tildelte 0,4 mio. kr. til fem testprojekter. Initiativet satte bl.a. spot på vigtigheden af test af ideer og nye løsninger og gav samtidig
input til fondens fortsatte iværksætter-indsats.
Internationalt samarbejde
Fonden investerede i 92 nye internationale projekter i 2017 svarende til en samlet investering på
214,5 mio. kr. Heraf udgør den danske andel 171 mio. kr. De 92 projekter er fordelt på 12 forskellige
programmer og i projekterne samarbejdes der mellem lidt over 440 parter fra 29 lande, heraf kommer de godt 130 partnere fra Danmark. Det samlede projektbudget for de 92 projekter er for alle
deltagere på lidt over 1 mia. kr.
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Af diagrammet nedenfor fremgår de lande, som Danmark fortrinsvist indgår samarbejde med.
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I forhold til danske deltagere i internationale projekter udgør temaet grøn vækst 53 pct. af alle fondens investeringer i internationale projekter. Sundhed udgør 23 pct., og nye teknologier udgør 24
pct.
Fondens portefølje 2017
Fonden havde ved udgangen af 2017 godt 1.800 aktive projekter fordel med ca. 50 pct. InnoBoosterprojekter, ca. 26 pct. erhvervsforsker-projekter og ca. 15 pct. internationale projekter og ca. 7 pct.
Grand Solutions-projekter, som dog de program, der tegner sig for den største andel af fondens investeringer svarende til 40 pct.
Tabel 5: Nøgletal for Innovationsfondens portefølje 2017 (mio. kr.)
Programmer
Grand Solutions

Antal projekter
121

Bevillinger
1.705,2

InnoBooster

641

411,7

InnoFounder (IVP)

42

16,4

LDVP

58

16,8

Erhvervsforsker

477

466,5

Internationale

280

434,3

Andre (ældre projekter)

191

1.979,2

1.810

5.030,2

SUM

I 2017 har fonden opgraderet porteføljestyringen generelt og særligt for Grad Solutions-projekterne
indført Annual Investment Review (AIR), hvor udvalgte projekter evalueres. Fonden gennemførte 31
reviews i 2017.
2.3 Målrapportering
Innovationsfondens mål for 2017 er listet i tabel 6 nedenfor. Fonden realiserede samtlige opstillede
mål i 2017.
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Tabel 6: Årets resultatopfyldelse
Antal mål

Gennemført

Delvist gennemført

Ikke gennemført

Administrative

4

4

-

Strategiske

2

2

-

-

Programrettede

5

5

-

-

Mål

Innovationsfonden introducerede målstyringsmodellen i 2016. Modellen fungerer som en fælles
ramme for medarbejdere og ledelse i den løbende prioritering af ressourcer og fokusområder. Årets
mål kan grupperes i tre overordnede områder: Administrative mål, strategiske mål og programrettede mål.
Innovationsfonden har i 2017 haft fokus på generel optimering af administrative processer, herunder
særligt på det internationale område, i forbindelse med IT-ibrugtagningsprojektet og i forbindelse
med udvikling af ny kontoplan og budgetopfølgning i fonden. Således er fondens målsætninger på
det administrative område indfriet.
Fonden har udrullet en ny international strategi med fokus på de centrale indsatser i det internationale samarbejde. Der anvendes ikke færre midler til det internationale samarbejde end i 2016, men
indsatsen er fokuseret, og fonden forventer således at forbedre resultater af investeringerne fremadrettet. Fonden har endvidere arbejdet målrettet på formidling af fondens investeringer, programmer
og resultater mv. Således er de strategiske målsætninger for 2017 indfriet.
Som tidligere nævnt er Grand Solution, InnoBooster og Erhvervsforskerprogrammerne alle blevet
fornyet i 2017, så der bl.a. er kortere tid fra ansøgning til svar i Grand Solutions-programmet, InnoBooster-programmet er enkelt og gennemsigtigt og Erhvervsforskerprogrammet er blevet lettere
at ansøge. Således er programrettede mål for 2017 indfriet.
2.4 Forventninger til det kommende år
Innovationsfondens bestyrelse har i januar 2018 besluttet at følge regeringens plan om at flytte fondens hovedkontor til Aarhus.
Beslutningen betyder, at fonden skal udarbejde og implementere en flytteplan i 2018 og 2019. Det er
i den sammenhæng væsentligt for fonden at sikre, at flytningen af fondens hovedkvarter ikke har en
negativ indvirkning på fondens drift i relation til ansøgere og bevillingsmodtagere (sagsbehandlingstid, serviceniveau mv.). Fonden forventer at påbegynde implementering af udflytningsplanen i Q2
2018.
Der er ikke udarbejdet beregninger af flytningens indvirkning på fondens driftsbudget i 2018 og 2019,
ligesom der ikke er udarbejdet et driftsbudget for fonden efter flytningen er fuldt ud implementeret.
Flytning af fondens hovedkontor har indflydelse på de målsætninger, som er opstillet for fonden i
2018, hvor fonden vil have et stærkt fokus på fastholdelse af medarbejdere, konsolidering af fondens
organisation og administrative processer og understøttelse af ansøgnings- og bevillingsopgaver.
Således har fonden opstillet mål for at fastholde procestider i fondens programmer og fortsætte digitaliseringen af programmerne. Fonden har ligeledes opstillet mål for en styrket kommunikation om
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fondens aktiviteter og resultater, herunder fondens regionale indsats og resultaterne af investeringerne i strategisk forskning. Kommunikationsindsatsen bliver understøttet af fondens nye website,
som implementeres i løbet af 2018 med en ny digital identitet med fokus på fondens brugere og interessenter.
Fonden fastholder sit fokus på at måle effekterne af de investeringer, som fonden foretager, og der
er opstillet mål om målinger af såvel Grand Solutions-programmet som InnoBooster-programmet.
I 2018 sætter fonden fokus på cyber security og gender diversity gennem to samarbejdsprojekter,
hvor resultaterne af projekterne vil blive offentliggjort og debatteret under fondens InnoTalks i foråret og efteråret.
Fonden udvikler og implementerer Senior mobility-programmet i 2018, som er den sidste del af fondens talentstrategi, ligesom fonden udarbejder sin nye iværksætterstrategi i løbet af året.
Endelig skal fonden evalueres i løbet af 2018. Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
som forestår evalueringen.

3. Regnskab
3.1 Anvendt regnskabspraksis
Innovationsfondens regnskabspraksis følger de regnskabsregler og – principper, som fremgår af statens regnskabsbekendtgørelse og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Fondens
regnskabspraksis er baseret på udgiftsprincipper, idet fondes bevillinger er reservationsbevillinger.
Innovationsfondens regnskabspraksis er yderligere beskrevet i fondens regnskabsinstruks.
3.2 Resultatopgørelse mv.
Fonden budgetterede i 2017 med et samlet forbrug på 42,2 mio. kr. Resultatopgørelsen viser, at fonden har anvendt 38,7 mio. kr. i 2017 svarende til ca. 92 pct. af budgettet. Følgende forhold har særlig
indflydelse på årsresultatet:




Fondens lønudgifter har været lavere i 2017 end forventet. Således er der anvendt 1,7 mio. kr.
mindre end budgetteret svarende til et mindreforbrug på 5,2 pct. af budgettet. Mindreforbruget
skyldes vakancer i fonden.
Fonden har anvendt færre midler på udgifter til eksterne konsulenter mv. samt til øvrige indkøb
af varer end budgetteret. På de to poster er der tilsammen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Fonden har ligeledes anvendt færre midler på rejser og repræsentation end budgetteret.
Endelig er der foretaget hensættelser til udbetaling af merarbejde, feriepengegodtgørelse, fratrædelsesforpligtelse samt til reetablering af fondens lejemål svarende til 1,1 mio. kr.

Årsresultatet betyder, at fonden alene anvendte ca. 0,4 mio. kr. af fondens opsparing mod budgetteret ca. 4,0 mio. kr.
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Tabel 7: Resultatopgørelse (mio. kr.)
Note

Resultatopgørelse

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Budget
2018

Ordinære driftsindtægter
Tilskud til egen drift (tilskudsdækkede aktiviteter)

-1,0

-0,9

-0,5

Ordinære driftsindtægter i alt

-1,0

-0,9

-0,5

Husleje

2,2

2,2

2,7

Forbrugsomkostninger i alt

2,2

2,2

2,7

25,0

27,1

34,5

3,8

4,2

-0,2

-0,3

1,1

0,1

29,8

31,1

34,5

Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger:

Personaleomkostninger:
1

Lønninger
Pension
Lønrefusion
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Internt køb af vare og tjenesteydelser

2,0

3,3

Andre ordinære driftsomkostninger

6,0

4,4

4,9

Ordinære driftsomkostninger i alt

37,9

39,7

45,4

Resultat af ordinær drift

36,9

38,9

44,9

-50,2

-38,3

-44,9

-

-

-13,3

0,5

-

-

0,0

0,1

-13,3

0,6

-0,2

-0,2

0,1

0,0

-13,4

0,4

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter *
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

-

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

-

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

-

Note 1: Oversigt over fondens årsværk fremgår af bilag til årsrapporten
3.3 Balancen
Balancen viser en oversigt over aktiver og passiver pr. 31. december 2017. I forlængelse af åreresultatet ovenfor er fondens egenkapital nedjusteret med 0,4 mio. kr.
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Tabel 8: Balancen
Note

Aktiver (mio. kr.)

2016

2017

Immaterielle anlægsaktiver

-

-

Materielle anlægsaktiver

-

-

Finansielle anlægsaktiver

-

Anlægsaktiver i alt

-

Note

Passiver (mio. kr.)

2016

2017

Overført overskud

10,5

10,1

-

Egenkapital i alt

10,5

10,1

-

Hensatte forpligtelser

1,9

1,8

-

-

0,5

1,4

Anden kortfristet gæld

0,5

0,9

Skyldige feriepenge
Igangværende arbejder for
fremmed regning, forpligtelser
Periodeafgrænsningsposter,
forpligtelser

3,8

4,0

-

1,8

0,3

-

Egenkapital
1

Omsætningsaktiver

Langfristet gæld

Tilgodehavender

3,3

3,5

Periodeafgrænsningsposter

0,4

0,5

Omsætningsaktiver i alt

3,7

4,0

Likvide beholdninger
Finansieringskonto

Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og
tjenesteydelser

-

-

Andre likvider

13,8

15,8

Likvide beholdninger i alt

13,8

15,8

Kortfristet gæld i alt

5,2

8,0

Omsætningsaktiver i alt

17,6

19,9

Gæld i alt

5,2

8,0

Aktiver i alt

17,6

19,9

Passiver i alt

17,6

19,9

Note 1: Overført overskud består af et akkumuleret overført overskud fra 2016 på 10,5 mio. kr. og
årets underskud på 0,4 mio. kr.
3.4 Bevillingsregnskab
Fonden investerede i alt 1,3 mia. kr. i nye projekter i 2017. Udover årets bevilling på 1,2 mia. kr. videreførte fonde 29,4 mio. kr. fra 2016 til udmøntning i 2017 og modtog annulleringer svarende til 77,0
mio. kr., hvoraf knap 70 mio. kr. blev genudmøntet i løbet af året. Følgelig viderefører fonden 10,9
mio. kr. til udmøntning i 2018.
Tabel 9: Investeringsregnskab 2017
Bevilling

Mio. kr.

Budget 2017

Forbrug

Resultat

Strategisk og udfordringsdrevet
forskning
Teknologiudvikling og innovation

535,0

540,6

525,6

9,4

712,7*

712,8

711,2

1,5

SUM

1.247,7

1.253,4

1.236,4

10,9

Videreførelse
ultimo 2017

10,9

*inkl. videreført beløb fra 2016 svarende til 29,4 mio. kr.
Følgende forhold er værd at bemærke:


Fonden har i tilfredsstillende omfang udmøntet i overensstemmelse med de politiske bindinger,
som gælder for fondens midler. Den eneste undtagelse fra dette er midler afsat til ErhvervsPhDordningen målrettet virksomheder i Grønland og på Færøerne, hvortil der ikke er indkommet et
tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgninger.
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Der er udstedt tilsagn om bevilling i InnoBooster svarende til 284,5 mio. kr. i 2017, hvilket er væsentligt højere end forventet i forbindelse med prognose II. Merforbruget følger af bestyrelsens
beslutning om opjusteringen af forbruget i InnoBooster i tilfældet af budgetoverskud.
Endelig kan det oplyses, at fondens konteringspraksis er fulgt, og forbruget er korrekt regnskabsført i relation til fondens bevillinger på finansloven.
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Bilag
Oversigt over personalestatus 2017
Personalestatus

2015

2016

2017

Antal årsværk

46

46

47

Tilgang af medarbejdere

20

20

13

Afgang af medarbejdere

21

20

13

Afdelinger

Årsværk inkl. studentermedhjælpere

Årsværk ekskl. studentermedhjælpere

Direktion

4,0

4,0

Økonomi og Administration

8,2

7,8

Kommunikation

4,0

4,0

Grand Solutions

16,4

16,0

InnoBooster, Talent og jura

10,1

8,9

Regionale medarbejdere

4,0

4,0

SUM

47

45
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