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1.

Påtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Innovationsfonden (CVR: 29035695) er
ansvarlig for (jf. bevillingsbrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).
Påtegning
Det tilkendegives hermed:
1) at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2) 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
3) at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten
Innovationsfondens bestyrelse:

Aarhus, den 28. marts 2022

Anders Eldrup
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Christian H. M. Ketels
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2.

Beretning
2.1

Præsentation af virksomheden

Innovationsfonden (IFD) har til formål at accelerere forskning og innovation til løsninger, der
styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed, samt løsninger til politisk
prioriterede samfundsudfordringer. Innovationsfonden investerer aktivt i idéer, viden og
teknologi samt katalyserer samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og
virksomheder med det sigte at skabe løsninger, værdi og arbejdspladser. Samtidig er den
overordnede vision for fonden at realisere potentialet i det samlede danske innovationssystem.
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, herunder små- og mellemstore 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 i overensstemmelse med de gældende rammer
for bevillingen og i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om
tilskudsadministration. Fonden udmøntede i 2021 sine investeringer igennem programmerne.
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 inden for den statslige forvaltning og er
reguleret af Lov om Danmarks Innovationsfond (revideret, behandlet og vedtaget ny version i
2021). Fondens bestyrelse 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 fondens sekretariat og faglige chefer, der træffer
endelige beslutninger inden for de enkelte programmer. Dette gælder dog ikke for Innomissions
og Grand Solutions, hvor bestyrelsen træffer de endelige afgørelser grundet investeringernes
størrelse. Bestyrelsen informeres løbende om afgørelser vedr. investeringer i de øvrige
programmer.
Bestyrelsen har nedsat to udvalg: Udvalget for Innovation og Udvalget for Strategisk Forskning.
Med reference til bestyrelsen skal de sikre, at bevillinger prioriteres og udmøntes efter
retningslinjer besluttet af bestyrelsen, og at eventuelt politisk prioriterede og tematisk
afgrænsede områder udmøntes i overensstemmelse med de politiske aftaler og efter
retningslinjer besluttet af bestyrelsen.
Fondens medarbejdere understøtter fondens aktiviteter, administrerer fondens investeringer og
opfølgning på projekter, gennemfører ansøgningsprocesser og bedømmelse af ansøgninger om
investeringer. Herunder sikrer medarbejderne ekstern og uvildig input til faglige vurderinger af
ansøgninger, ligesom de leverer forskningsfaglige vurderinger i forbindelse med andre
ministeriers udmøntning af tilskudsmidler. Bestyrelsen har endvidere nedsat fagudvalg til at bistå
sekretariatet med vurdering af ansøgninger om tilskud.
En række HR- og IT-opgaver løses i Uddannelses- og Forskningsministeriet inden for rammerne af
samarbejdsaftaler mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Innovationsfonden. Der er
etableret et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), Innovationsfonden
og Uddannelses- og Forskningsministeriet af både formel og mere uformel karakter, som sikrer
opfølgning på de konkrete samarbejdsaftaler og fælles løsning af udfordringer mv. Uddannelses-
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og Forskningsministeren fører tilsyn med fonden og har delegeret opgaven til Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen. Innovationsfonden er etableret uden for statsregnskabet og modtager tilskud
til hhv. investeringer og drift fra UFS.
Mission
Innovationsfonden investerer aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalyserer samarbejde og
partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder med det sigte at skabe værdi og
arbejdspladser.
Vision
Innovationsfonden vil realisere potentialet i det samlede danske innovationssystem.
Formål
Innovationsfonden accelererer forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske
samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed.
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
Et stærkt internationalt udsyn

2.2

Ledelsesberetning

I dette afsnit præsenteres de faglige og økonomiske resultater opnået i 2021.

2.2.1 Årets faglige resultater
Herunder følger et udsnit af begivenheder og faglige hovedresultater for 2021.
Strategiimplementering
Innovationsfondens strategi indeholder fire indsatsområder:
a. Fremme internationalisering – internationalt udsyn i tanke og ageren for at øge DK’s
gennemslagskraft
b. Udvikle talentbasen – alle talenter og idéer i spil for en styrket vidensbaseret innovation
c. Samle innovationssystemet – tillidsfulde samarbejder for et samlet innovationsøkosystem
d. Skabe en meningsfuld organisation – et stærkt og meningsfuldt fællesskab for effektivitet
og high-performance
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Fonden har i 2021 udviklet KPI’er for strategiens fire indsatsområder. Desuden er der fastlagt
baseline for alle KPI’er, jf. bilag 4.6, samt bestyrelsesgodkendte KPI mål for 2022.
I 2022 fortsætter arbejdet med Innovationsfondens KPI’er. Dels ved at KPI’er knyttet til strategien
genbesøges, dels ved at udvikle programspecifikke KPI’er. Udviklingen af programspecifikke KPI’er
kommer særligt til at kredse om at måle effekten af fondens investeringer.
Strategisk indsatsområde: Internationalisering
Innovationsfonden har i 2021 arbejdet med at udvikle en international strategi for fonden, som
bestyrelsen har vedtaget i januar 2022. Strategien er baseret på anbefalinger i evalueringen af
fonden samt dialog med forsknings- og innovationssystemet.
Den nye internationale strategi sætter klare ambitioner i forhold til at styrke internationalisering
på tværs af Innovationsfondens programmer, samt integrere en international tankegang i
organisationen. En mere transparent og koordineret prioritering af fondens internationale
engagement er kerneelementer i strategien sammen med øget samarbejde og koordination i
innovationssystemet om internationaliseringstilbud for virksomheder og forskningsinstitutioner.
Bestyrelsen har vedtaget en handleplan for implementeringen af strategien frem mod 2025. I
2022 påbegyndes implementeringen af de mange initiativer, herunder fx vedtagelse af nye
guidelines for internationale programmer, øget internationalisering af fondens nationale
programmer og indgåelse af konkrete samarbejder med relevante aktører i innovationssystemet.
Strategisk indsatsområde: Udvikle talentbasen
Innovationsfonden har i 2021 igangsat udarbejdelsen af en konkret handleplan med henblik på at
favne en større del af innovationspotentialet i Danmark. Indsatsen har særligt fokus på følgende
tre målgrupper:




Kvinder og diversitet
Regional innovationskraft og SMVer
Faglig innovationskraft, herunder tværfaglighed, og akademisk iværksætteri

Parallelt har fonden i løbet af 2021 igangsat en række konkrete aktiviteter, herunder et udsnit:


KPI baseline og targets for diversitet, samt udarbejdelse af en Gender Equality Plan
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Gennemført træning i ”unbiased decision making” for medarbejdere, ledelse og
bestyrelse
Redigering af retningslinjer for Innofounder og Innoexplorer med fokus på at sikre
diversitet og inklusion i sprogbrug, samt fokus på diversitet ved udpegning af medlemmer
til fondens udvalg
Udbygning af fondens Innowomen-initiativ, der øger synligheden af kvindelige
rollemodeller inden for forskning, innovation og iværksætteri.

Strategisk indsatsområde: Samle innovationssystemet
Evalueringerne fra 2019 af dels fonden og dels innovationssystemet udlagde et behov for, at det
danske forsknings, innovations- og erhvervsfremmesystem blev mere koordineret og havde flere
fælles og mere langsigtede mål. Evalueringerne nævnte desuden, at Innovationsfonden - bl.a. på
grund af fondens placering i værdikæden - burde spille en større rolle i at forbinde systemerne og
sikre koordinerede indsatser omkring fælles mål.
På den baggrund besluttede bestyrelsen i 2020, at Innovationsfonden skulle have som vision at
bidrage til at realisere potentialet i det samlede danske innovationssystem. Fonden skal således
bidrage til et konkurrencedygtigt innovationsøkosystem gennem strategiske partnerskaber og
tillidsfulde samarbejder på tværs af offentlige og private fonde og aktører. Fonden forbinder
innovationssystemet, så innovative virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner og
iværksættere skaber størst mulig værdi for Danmark og får endnu mere succes – også uden for
Danmarks grænser.
Fonden har yderligere formuleret en række målsætninger inden for dette indsatsområde:





Investere i strategiske forsknings- og innovationsprojekter med langsigtet betydning for
Danmark
Facilitere kapacitetsopbygning af strategisk betydning for Danmark
Etablere partnerskaber og samarbejder med offentlige og private fonde og andre aktører,
der binder innovationsøkosystemet endnu bedre sammen
Bedre koordination og effekt i og med den nye erhvervsfremmestruktur

Status på arbejdet med disse målsætninger er ved udgangen af 2021 blandt andet følgende:







Der er etableret et nyt program for missionsdrevne grønne partnerskaber. Programmet
fokuserer bl.a. på at samle alle relevante private og offentlige partnere omkring en fælles
mission og et fælles ”roadmap” mod målet for missionen
Fonden har etableret Danish Innovation Sounding Board med 45+ medlemmer, der bredt
repræsenterer aktørerne i forsknings-, innovations- og erhvervsfremmesystemet.
Fonden har bidraget til en øget integration af innovationssystemet med
erhvervsfremmesystemet ved at oprette fælles funktioner i alle regionale erhvervshuse i
partnerskab med GTS institutterne
Etablering af nye roller som Relations Officers med fokus på universiteterne
Deltagelse i grønt finansieringsforum med både private og offentlige finansielle aktører
med henblik på at skabe yderligere finansiering til Danmarks grønne forsknings- og
innovationsmissioner
Udarbejdet ny strategi og proces for indgåelse af partnerskaber samt etableret internt
partnerskabsudvalg, der sikrer, at fonden indgår strategisk vigtige partnerskaber med
relevante aktører i økosystemet.
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Strategisk indsatsområde: Meningsfuld Organisation
Innovationsfondens årlige trivselsmålinger viser igen i 2021, at organisationen i meget høj grad er
drevet af institutionens formål og kerneopgaver. Dette hænger godt sammen med fondens
strategiske målsætning om at være en meningsfuld organisation og arbejdsplads, der rummer et
stærkt og meningsfuldt fællesskab, der leverer effektivitet og værdiskabelse.
Innovationsfonden ønsker at skabe rammerne omkring en organisation, der er dygtig til at
samarbejde (internt som eksternt), der har et internationalt udsyn og tankegang, og samtidig er
dygtig til at realisere det faglige og menneskelige potentiale. Dette kalder på en kulturændring,
som blev igangsat i 2020, og som er fortsat ufortrødent igennem hele 2021.
Fonden ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor formål, lederskab, tilhørsforhold og personlig
udvikling ligger i top for den enkelte, teamet og hele organisationen. For at kunne måle dette - og
den generelle trivsel, har fonden initieret to årlige målinger. Dels en trivselsmåling og dels en
lederevaluering. Begge målinger er baseret på fondens dyder.
På baggrund af målingerne har Fonden i 2021 bl.a. arbejdet med følgende initiativer – og skabt
følgende resultater til gavn for fonden som meningsfuld organisation:






Aktiviteter omkring fondens fem dyder i alle afdelinger løbende hen over hele året
Implementering af 1:1 koncept, hvor medarbejder og leder mødes regelmæssigt og
afstemmer forventninger, samt giver løbende feedback på både kvaliteten af de udførte
opgaver, samt måden opgaven er løst på
Revitalisering af fondens medarbejdersamtale system (PMU), inklusiv mål og
udviklingsplan for den enkelte, herunder udarbejdelse af funktionsbeskrivelser på
overordnet niveau for alle i fonden
En standardiseret, omfattende on-boarding proces for nye medarbejdere
Gennemførsel af regelmæssige fællesmøder Innoshare, hvor der informeres og deles
viden på tværs – og med såvel interne som eksterne indlæg.

Ny revideret lov for Innovationsfonden betød nye vurderingskriterier for alle programmer
Innovationsfondens lovgrundlag blev revideret i 2021 og trådte i kraft per 1. juli 2021. Revisionen
indebærer bl.a., at fonden i endnu højere grad skal understøtte løsninger på politisk prioriterede
samfundsudfordringer – herunder den grønne omstilling. På baggrund af dette har fondens
bestyrelse i 2021 vedtaget tre nye overordnede vurderingskriterier (tidligere fire
vurderingskriterier).
Innovationsfondens tre overordnede vurderingskriterier er således justeret til:




Idéens kvalitet
Impact
Kvalitet ved eksekvering

De overordnede vurderingskriterier indebærer, at Innovationsfonden fokuserer på at investere i
højkvalitetsprojekter og -idéer, som kan skabe samfundsmæssig og/eller økonomisk effekt. Disse
projekter skal have en klar plan for eksekvering og implementering, også efter bevillingsperioden.
Innovationsfondens overordnede vurderingskriterier gælder alle fondens programmer, således at
fondens formål, værdiskabelse og investeringsgrundlag er gennemsigtig for ansøgere og andre
interessenter.

8

De overordnede vurderingskriterier udspecificeres i de enkelte programmer afhængig af
programmernes specifikke formål, så hvert program lever op til sit formål og bidrager specifikt til
fondens samlede værdiskabelse (for eksempel øget iværksætteri, kommercialisering af forskning,
missionsdrevne partnerskaber mv.).
Fondens administrationsgrundlag og lovformelighed
For at sikre en solid faglig vurdering af de mange ansøgninger, som Innovationsfonden modtager
hvert år, inddrager fonden evaluatorer tilknyttet fondens paneler, udvalg mv. I forbindelse med
implementeringen af fondens strategi blev fondens governance og programmer gennemgået i
samarbejde med Kammeradvokaten. Her blev fonden opmærksom på, at der var et behov for at
revidere administrationsgrundlaget for flere af programmerne i relation til relevante lovområder i
fondens virkeområde.
Innovationsfonden har siden 2015 betragtet panelmedlemmer og andre evaluatorer som interne
rent forvaltningsmæssigt. Kammeradvokatens gennemgang viste dog, at disse juridisk set skulle
betragtes som eksterne. Dermed skulle vurderinger foretaget af disse evaluatorer og
panelmedlemer som udgangspunkt have været sendt til partshøring hos ansøger.
Innovationsfonden har nu givet ansøgere mulighed for at få indblik i, om de er påvirket af denne
sagsbehandlingsfejl, så de kan vurdere, om de ønsker at rejse krav om erstatning eller have sagen
genoptaget.
Innovationsfonden har efterfølgende igangsat et større genopretningsarbejde, hvor alle
administrative processer og historisk etablerede procedurer er blevet gennemgået i samarbejde
med Kammeradvokaten med henblik på at sikre en fremadrettet lovformelig administration.
Dette arbejde forventes afsluttet sommeren 2022.
Udvikling af program og proces samt udmøntning af missionsdrevne grønne partnerskaber
Innovationsfonden etablerede på baggrund af regeringens grønne forskningsstrategi og aftale om
forskningsreserven for 2021 et nyt program og en proces for udmøntning af missionsdrevne
forsknings- og innovationspartnerskaber.
Programmet skulle i 2021 for første gang udmønte midler til fire politisk prioriterede missioner
inden for en ramme af afsatte midler på 692,9 mio. kr.
De fire missioner er:





Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Målet med partnerskaberne er at bidrage til:
1. at nå målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030 og nettonulemissioner i 2050 og styrke miljø og natur.
2. øget konkurrenceevne for dansk erhvervsliv og industrien.
Processen omkring udmøntningen af midlerne til de grønne missionsdrevne partnerskaber har
haft to faser:
Fase 1: Udvikling og beslutning om missionsroadmaps
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Alle relevante aktører i det danske forsknings- og innovationssystem blev opfordret til at udvikle
roadmaps for hver af de fire missioner frem mod 2030 og 2050. Roadmaps skulle beskrive
udfordringer og mangler inden for missionen, danske styrkepositioner og potentiale, samt skitsere
nøgleaktiviteter og relevante workstream-temaer for fremtidige partnerskaber mhp at nå målet i
2030 og 2050. Bestyrelsen for Innovationsfonden besluttede, hvilke af de indkomne roadmaps
under hver mission, der skulle udgøre rygraden i aktiviteterne i fremtidige missionsdrevne
partnerskaber. Et internationalt ekspertpanel rådgav Innovationsfondens bestyrelse med
generelle spørgsmål relateret til arbejdet med missioner.
Fase 2: Beslutning om partnerskaber
Innovationsfondens indkaldte ansøgninger til partnerskaber inden for hver mission baseret på
klare roadmaps og mål. Udvælgelsen af partnerskaber var baseret på en grundig evaluerings- og
udvælgelsesproces, herunder internationale peer reviews. Tre af partnerskaberne fik et betinget
tilsagn i december 2021, mens et fjerde afventer endeligt betinget tilsagn.
Da Danmark er blandt frontløberne omkring den missionsdrevne tilgang til innovation, har der
været stort fokus på, hvordan Innovationsfonden greb opgaven an – bl.a. fra OECD og EU.
Fondens ledelse har i det opfang, det var muligt, stillet op til formidling af de løbende erfaringer.
Ligesom fonden i september i samarbejde med Dansk Design Center afholdt en konference om
den missionsdrevne tilgang med internationale talere.

2.2.2. Årets økonomiske resultater
I det følgende afsnit gennemgås resultat for drifts- og investeringsbudget i 2021.
Driftsbudget
De centrale nøgletal for driften af Innovationsfonden fremgår af tabel 1 nedenfor.
Tabel 1 Driftsresultat 2021 (mio. kr.)
Resultatopgørelse

2020

2021

2022 (Budget)*

Resultatopgørelse
Ordinære driftsomkostninger

56,1

50,4

56,9

Resultat af ordinær drift

56,1

50,4

56,9

Resultat før finansielle poster

0,9

-2,5

0,0

Årets resultat

0,9

-2,6

0,0

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

4,4

2,1

Egenkapital

1,8

4,3

95,8

118,0

Udnyttelsesgrad af lånerammen

-

-

Bevillingsandel

-

-

Udvalgte KPI'er

-

-

Antal årsværk

65,7

60,4

Årsværkspris

0,7

0,7

Balance

Kortfristet gæld
Finansielle nøgletal

Personaleoplysninger

* Driftsbudgettet for 2022 er ved offentliggørelsen af årsrapporten endnu ikke godkendt af UFS.

Innovationsfonden har anvendt 50,4 mio. kr. på driften i 2021 mod en samlet indtægt på 52,9
mio. kr. Der er derfor brugt 2,5 mio. kr. mindre end indtægten, og fondens egenkapital stiger
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dermed fra 1,8 til 4,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at der er brugt færre midler på
lønninger end forventet, mens det øvrige driftsforbrug fortsat har været lavt grundet de
omfattende COVID-19 restriktioner i 2021. Derudover er der større driftsudgifter, som mod
forventning er blevet udskudt til 2022.
Af fondens driftsbevilling i 2021 var der to beløb med øremærkede midler:




2,0 mio. kr. til udvikling og porteføljestyring af grønne forsknings- og
innovationspartnerskaber. Alle midlerne er anvendt i 2021. Størstedelen af midlerne er
anvendt til lønninger til udvikling og udmøntning af midlerne, mens en del af dem er brugt
på øvrige driftsudgifter.
0,8 mio. kr. til deltagelse i koordinationsforum for internationalt samarbejde om forskning
og innovation. Midlerne er forbrugt i 2021 til lønninger.

Regnskabet uddybes under punkt 3.2 Resultatopgørelse.
Investeringsbudget
Innovationsfondens samlede bevilling på investeringsbudgettet var 1.880,4 mio. kr. i 2021, jf.
tabel 2. Fondens bevilling på finansloven og forskningsreserven er på samme niveau som i 2020.
Tabel 2 Investeringsbevilling 2021 (mio. kr.)
Investeringsområde
Strategisk og udfordringsdrevet forskning
Klinisk forskning (Bedre sundhed)
- heraf til stamcellecenter

Beløb
63,3

Grundbevilling

25,0

Grundbevilling

Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber

692,9

Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

465,6

Forskning, teknologiudvikling og innovation inden for
life science, sundhed og velfærdsteknologi
Teknologi og innovation, der kan fastholde
produktion og arbejdspladser i Danmark
Teknologiudvikling og innovation

337,5
188,6

Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021
Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021
Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021
Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021

132,5

”Proof of concept”-ordning

51,9

Iværksættertilskudsordning

78,9

ErhvervsPh.d.-ordning for virksomheder med
hjemsted på Grønland og Færørerne
Total

Finansieringskilde

1.747,9

1,7

Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021
Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021
Aftale om fordeling af forskningsreserven for
2021

1.880,4

I modsætning til tidligere år var langt størstedelen af fondens investeringsmidler tematiserede i
2021. I tidligere år har ikke-tematiserede midler ofte udgjort halvdelen af fondens
investeringsbudget. I praksis har dette betydet, at fonden i modsætning til tidligere ikke længere
har haft ”frie midler” til de forskningsbaserede partnerskaber, det SMV-rettede Innoboosterprogram og Erhvervsforsker-programmet.
Bevillingen til strategisk og udfordringsdrevet forskning på 1.747,9 mio. kr. udgøres af 63,3 mio.
kr. fra grundbevillingen og 1.684,6 mio. kr. fra forskningsreserven. Midlerne afsættes til strategisk
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og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede
forskningsområder og forskningsprogrammer. Midlerne udmøntes gennem Grand Solutions,
Innobooster, Erhvervsforsker og internationale samarbejder.
Bevillingen til teknologiudvikling og innovation på 132,5 mio. kr. er tildelt på forskningsreserven.
Midlerne skal bl.a. bruges til at understøtte videnoverførsel mellem forsknings/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiudvikling og fremme forsknings- og
innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Derudover skal de bidrage til at
øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i
forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med
et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. Midlerne udmøntes gennem Innoexplorer,
Innofounder og Erhvervsforsker.
Af tabel 3 fremgår fondens investeringer i 2021 fordelt på investeringsområder fra finansloven og
forskningsreserven. Der gøres opmærksom på, at der i tabel 3 alene indgår opgørelse ift. fondens
budget på bevillingslovene i 2021, og at der ikke indgår annulleringer og videreførte beløb for
tidligere år. Tabel 3 er dermed ikke det endelige regnskab. Det samlede regnskab findes i bilag
4.4.
Tabel 3 Forbrug af budget på bevillingslovene 2021 (mio. kr.)
Bevilling

Forbrug

Forskel

1.747,9
692,9
465,6
337,5

1.336,9
515,1
294,1
290,4

411,0
177,8
171,5
47,1

Klinisk forskning (Bedre sundhed)
Teknologi og innovation, der kan fastholde produktion og arbejdspladser
i Danmark

63,3
188,6

62,8
174,5

0,5
14,1

Teknologiudvikling og innovation (§19.44.01.20)

132,5

113,6

18,9

51,9
78,9
1,7

51,9
61,7
0,0

0,0
17,2
1,7

1.880,4

1.450,5

429,9

Strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10)
Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber
Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
Forskning, teknologiudvikling og innovation inden for life science,
sundhed og velfærdsteknologi

”Proof of concept”-ordning
Iværksættertilskudsordning
ErhvervsPh.d.-ordning for virksomheder med hjemsted på Grønland
og Færørerne
Total

Afvigelsesforklaringer findes under tabel 6 i afsnit om videreførelser til 2021.
Annulleringer
Der er registreret annulleringer for 133,3 mio. kr. i 2021, hvilket er højere end i 2020, hvor der var
annulleringer for 87,2 mio. kr.
En af årsagerne til stigningen er, at fonden har modtaget 16,8 mio. kr. annulleringer vedr.
aktstykke 126 og 182 (COVID-19 tiltag i 2020). Disse midler skal tilbagebetales til statskassen, og
det er derfor kun 116,5 mio. kr., der kan genudmøntes. Midlerne genudmøntes efter det formål,
de oprindeligt er givet til, jf. afsnit om dispositioner over givne bevillinger i budgetvejledningen
2021. I tabel 4 nedenfor findes en opgørelse over annulleringer fordelt på temaer.
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Tabel 4 Annulleringer i 2021 (mio. kr.)
Tema

Beløb

Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

33,4

Forskning, teknologiudvikling og innovation inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi

-

5,6
0,1

Heraf annulleringer vedr. aktstykke 126*

Teknologi og innovation, der kan fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark

8,2

Klinisk forskning (Bedre sundhed)

0,0

”Proof of concept”-ordning

3,2

Iværksættertilskudsordning

5,9

-

Heraf annulleringer vedr. aktstykke 182*

0,1

Teknologiudvikling og Innovation (tidligere år)

76,9

-

Heraf annulleringer vedr. aktstykke 182*

16,5

-

Heraf annulleringer vedr. aktstykke 126*

0,1

Total

133,3

* Annulleringer vedr. aktstykke 126 og 182 tilbageføres til statskassen, og kan derfor ikke genudmøntes.

Faglige følgeudgifter
Der er anvendt 24,7 mio. kr. på faglige følgeudgifter i 2021, jf. tabel 5, hvilket er mindre end i
2020, hvor der blev anvendt 31,2 mio. kr.
Tabel 5 Forbrug af faglige følgeudgifter 2021 (mio. kr.
Udgiftspost

Beløb

Honorar

6,7

Videns- og formidlingsaktiviteter

6,4

Opkvalificeringsaktiviteter

5,4

Internationalt samarbejde

2,5

E-grant

3,6

Total

24,7

Honorar
Posten omhandler honorar til eksterne bedømmere samt fondens bestyrelse. Der er anvendt 6,7
mio. kr., hvilket er væsentligt lavere end i 2020, hvor udgifterne også var ekstraordinært høje ift.
tidligere år grundet de særlige COVID-19 tiltag. Udgifterne er dermed tilbage på niveauet fra
2019.
Videns- og formidlingsaktiviteter
Posten omhandler vidensopbygning og formidling – herunder formidling og dokumentation af den
forskning og innovation, fonden investerer i. Desuden dækker vidensopbygning i projekter og
formidling over:




Assistance til udarbejdelse og implementering af fondens strategi
Partnerskaber
Impact-målinger af fondens programmer

Opkvalificeringsaktiviteter
Posten omhandler uddannelses- og vidensopbyggende forløb for udvalgte ledere af de projekter,
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fonden investerer i, udsendelse af iværksættere på uddannelsesforløb i Danmark og udlandet. Der
er anvendt 5,4 mio. kr., hvilket er på niveau med udgifterne i 2020. Udgifterne i 2021 er primært
anvendt på operatøren på Innofounder.
Internationalt samarbejde
Midlerne anvendes til internationale samarbejder og deltagelse i internationale calls. Der er
anvendt 2,5 mio. kr. i 2021.
E-grant
Udgifterne omhandler udgifter til bevillingsadministrationssystemet e-grant. Der er anvendt 3,6
mio. kr. i 2021, hvilket er en lille stigning ift. 2020.
Videreførelser til 2022
Der videreføres i alt 528,3 mio. kr. jf. tabel 6. I tabellen fremgår prioriteringen af midlerne i 2022.
Prioriteringerne følger budgetvejledningen, da midlerne udmøntes med det samme tema i 2022,
som de var bevilget til i 2021.
Tabel 6 Videreførelser til 2022 (mio. kr.)
Tema

Beløb

Prioritering i 2022

Strategisk og udfordringsdrevet forskning

459,7

Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber

177,8

Innomissions

Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

206,4

Grand Solutions (grønt call), Innobooster,
international programmer og Innomissions
Grand Solutions (life science call),
Innobooster
Grand Solutions (teknologi call), Innobooster

Forskning, teknologiudvikling og innovation inden for life
science, sundhed og velfærdsteknologi
Teknologi og innovation, der kan fastholde produktion og
arbejdspladser i Danmark
Klinisk forskning (Bedre sundhed)

52,7

Teknologiudvikling og Innovation

68,6

22,3
0,5

Grand Solutions (Klinisk forskning call)

”Proof of concept”-ordning

0,2

Innoexplorer

Iværksættertilskudsordning

23,0

Innofounder

ErhvervsPh.d.-ordning for virksomheder med hjemsted på
Grønland og Færøerne
Teknologiudvikling og innovation*
Total

2,2

Erhvervsforsker

43,3
528,3

*Prioritering af midlerne i 2022 afventer bestyrelsens beslutning ved offentliggørelse af årsrapport.

Af de 528,3 mio. kr. er 358,5 mio. kr. tekniske videreførelser på områder, hvor fonden har
modtaget ansøgninger i 2021 men først når at give bevillingen i 2022. Dette gælder følgende:
-

-

206 mio. kr. på Innomissions, som ikke er udmøntet, da beslutning om udmøntning af
missionen inden for klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion blev udskudt
til 2022. Missionen udmøntes ved bestyrelsesmøde i slutningen af januar 2022.
100 mio. kr. på Innobooster. Da der er løbende ansøgningsfrist på Innobooster, og
deadline for ansøgninger i 2021 var lige op til jul, er der en del ansøgninger fra 2021, som
først behandles i 2022. Dette er normal procedure, som forekommer hvert år.
Bevillingerne på disse ansøgninger vil være udmøntet inden udgangen af 1. kvartal 2022.
52,5 mio. kr. på internationale programmer, hvor ansøgningerne er modtaget i 2021,
men bevillingerne først tildeledes i 2022.

Derudover er der 169,8 mio. kr., som ikke forbruges på ansøgninger fra 2021, og dermed er reelt
mindreforbrug. Dette har fælgende forklaringer:
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-

-

-

Niveauet for annullerede beløb i 2021 er ekstraordinært højt. I 2021 er der annulleringer
for i omegnen 116,5 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end de tidligere år, hvor
niveauet har været mellem 60-80 mio. kr. Stigningen i annulleringer kommer som en
naturlig følge af stigningen i fondens investeringsbudget fra 2020 og frem.
Der er væsentlige uforbrugte midler på Innobooster, Erhvervsforsker og Innofounder.
Dette skyldes, at der har været en nedgang i antal ansøgninger. Samtidig har der ikke
været et tilstrækkeligt match mellem kvalificerede ansøgninger og tematiseringen af
Innobooster og Erhvervsforsker, der blev introduceret i 2021. Nedgangen i antallet kan
skyldes, at der i efteråret har været flere tilbud om blød finansiering fra andre aktører.
Der er brugt færre midler på faglige følgeudgifter end forventet.

Forbrug på programmer
I 2021 modtog fonden 2.798 ansøgninger, hvilket er mindre end i 2020, hvilket bl.a. skyldes at
niveauet var ekstraordinært højt i 2020 grundet de ekstraordinære COVID-19 tiltag. Fonden har
givet 812 bevillinger i 2021. I tabel 7 er antallet af ansøgninger, bevillingers succesrate og
investeret beløb for de enkelte programmer vist. Under tabellen er de enkelte programmer
beskrevet.
Tabel 7 Bevillingsstatisktik 2021
Program
Erhvervsforsker
Grand Solutions

Ansøgninger

Bevillinger

273

144

Succesrate
(%)
53

Investeret beløb
(mio. kr.)
151,4

268

24

9

426,2

Innobooster

1.535

440

29

252,0

Innoexplorer

107

37

35

54,3

Innofounder

432

105

24

60,9

Innomissions

3

3

100

506,0

180

59

33

135,7*

2.798

812

Internationale projekter
Total

* Heraf er modregnet indtægter ifm. internationale projekter på 30,9 mio. kr.

Grand Solutions
Grand Solutions programmet investerer i ambitiøse, tværgående forsknings- og
innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige politisk prioriterede
samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark.
Der er bevilget 426,2 mio. kr. på Grand Solutions calls i 2021, hvilket er væsentligt mindre end i
2020. Succesraten er ligeledes faldet fra 14 pct. til 9 pct. Størstedelen af midlerne er udmøntet
inden for life science. I bilag 4.5 findes en opdeling af forbruget på politisk tema.
Innobooster
Fonden investerer i vidensbaserede udviklingsprojekter i små og mellemstore danske
virksomheder (SMV’er) og iværksættervirksomheder, som kan være med til at løse
samfundsrelaterede udfordringer.
Der er udmøntet 252 mio. kr. i 2021, hvilket er en lille stigning ift. 2020. Succesraten er 29 pct. og
på samme niveau som i 2020. 2021 markerer det første år, hvor der udmøntes tematiserede
midler på Innobooster. Af de tematiserede midler er 38 pct. bevilget til life science, 32 pct. til
teknologi og 31pct. til grønne projekter.
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Erhvervsforsker
Erhvervsforsker investerer i Erhvervs-ph.d- og Erhvervspostdoc-projekter. I begge forløb ansættes
kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller arbejder sammen med, en offentlig
forskningsinstitution.
Der er udmøntet 151,4 mio. kr. i 2021, hvilket er et lille fald ift. 2020. Succesraten er 53 pct.,
hvilket er højere end i 2020. 2021 var også første år med tematiserede midler på Erhvervsforsker.
Af de tematiserede midler er 41 pct. bevilget til grønne projekter, 40 pct. bevilget til life science
og 17 pct. til teknologi.
Innofounder
Innovationsfonden investerer i, at lovende ideer omsættes til nye løsninger, der har potentiale til
at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af
samfundets udfordringer. Formålet med programmet er at accelerere udviklingen af innovative
iværksætterideer fra de tidlige faser til et stadie, hvor virksomheden bliver økonomisk bæredygtig
– enten ved salg eller ved at hente yderligere offentlige eller private investeringer.
Der er samlet set udmøntet 60,9 mio. kr. på Innofounder i 2021, hvilket er mindre end i 2020.
Succesraten i 2021 er 24 pct., hvilket er væsentligt højere end i 2020.
Innoexplorer
Innoexplorer er fondens program, der har til formål at modne iværksætteri baseret på videns- og
forskningsresultater fra de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler. Der skal
være opnået forskningsresultater med et kommercielt potentiale, og målet skal være at etablere
en virksomhed baseret på resultaterne.
Der er udmøntet 54,3 mio. kr. på Innoexplorer i 2021, hvilket er tilsvarende 2020. Succesraten er
steget fra 33 pct. til 35 pct.
Internationalt samarbejde
Fonden har finansieret projekter i 15 calls i 2021 inden for primært grøn omstilling og sundhed.
Innovationsfonden har således været aktiv i et stort antal partnerskaber under EUrammeprogrammerne Horizon 2020 og Horizon Europe, EUREKA og NORDFORSK. I regi af fondens
bilaterale samarbejder er der gennemført et call med Kina, og der er forberedt et call med Indien,
som er lanceret i februar 2022. Endelig har Innovationsfonden fået en vigtig rolle i en ny
samarbejdsaftale på forsknings- og innovationsområdet mellem Danmark og USA, som skal
bidrage til udvikling af konkrete dansk-amerikanske forsknings- og demonstrationsprojekter.
Der er samlet set investeret 135,7 mio. kr. på internationale projekter i 2021. Dette er mindre end
i 2020, men det skyldes, at flere projekter inden for det grønne område er udsat til 2022 (se
forklaringer vedr. videreførelser.
Innomissions
Fonden investerer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal
bidrage markant til den grønne omstilling af samfundet og udviklingen af bæredygtige
klimateknologier til gavn for Danmark og resten af verden.
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Den danske regering har udpeget fire specifikke grønne forsknings- og innovationsmissioner, der
skal bidrage til den grønne omstilling:
a.
b.
c.
d.

Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Der blev i 2021 givet investering til tre af partnerskaberne (a, b og d), mens partnerskabet om
klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion først bliver udmøntet i 2022.
Fondens samlede investeringsportefølje
Innovationsfonden har 2.212 aktive bevillinger ved udgangen af 2021 for 6,8 mia. kr. jf. tabel 8 .
Til sammenligning havde fonden ved udgangen af 2020 2.465 aktive bevillinger til en samlet sum
af 6,1 mia. kr.
Tabel 8 Aktiv portefølje
Program

Mio. kr.

Aktive projekter

Grand Solutions

4.162

268

Internationale projekter

668

260

Innobooster

603

866

Innomission

503

3

Erhvervsforsker

643

594

Innoexplorer

102

71

Innofounder

93

150

Total

6.774

2.212

Grand Solutions tegner sig for langt størstedelen af det aktive investeringsbeløb med 61 pct. Den
største andel af antal aktive investeringer er Innobooster, som står for 39 pct.

2.3

Kerneopgaver og ressourcer

Kerneopgaver
Innovationsfonden kerneopgave, som beskrevet på finansloven, er at give tilskud til udvikling af
viden og teknologi.
Tabel 9 Innovationsfondens kerneopgave (mio. kr.)
Opgave
Tilskud til forskning, videnbaseret innovation
og iværksætterie.udvikling af viden og
teknologi

Bevilling
52,9

Øvrige
indtægter
0,0

Omkostninge
r
50,4

Andel af årets
overskud
2,5

Ressourcer
Der henvises til bilag 4.3 for opgørelse af antal årsværk.
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2.4

Målrapportering

Innovationsfonden havde 20 konkrete mål i 2021, som er vist i tabel 10. De konkrete mål fremgår
af bilag 4.7. Målene er inden for: Investeringer, organisation og kultur, strategiimplementering,
stakeholder management samt økonomi.

Tabel 10 Målrapportering
Antal mål

Gennemført

Investeringer

4

3

Delvist
gennemført
1

Ikke
gennemført
0

Organisation og kultur

7

7

0

0

Strategiimplementering

7

5

2

0

Stakeholder management

1

0

1

0

Økonomi

1

1

0

0

20

16

4

0

Total

Af de 20 mål i tabel 10 er 16 gennemført, 4 er delvist gennemført, og ingen er ikke gennemført.
Der arbejdes videre med de mål, som ikke blev gennemført i 2021.

2.5

Forventninger til det kommende år

Innovationsfonden står ved indgangen til 2022 over for udskiftning af bestyrelsesformand samt
udpegning af nyt bestyrelsesmedlem og en forventelig genbeskikning af et eksisterende medlem.
I forbindelse med et formandsskifte vil det være et naturligt skridt for bestyrelsen at genbesøge
strategien fra 2020 for at se, om der er behov for eventuelle justeringer.
Fonden kommer desuden til at have fokus på den endelige søsætning af de grønne partnerskaber
samt sikker drift af fondens programmer. Herunder forventer fonden også, at processen for den
endelige genopretning af programmernes tidligere brug af eksterne evaluatorer bliver
tilendebragt i første halvdel af 2022. Tilhørende genopretning er også igangværende etablering af
en ny compliance-enhed, der kan fremtidssikre fondens juridiske og administrative strukturer for
at undgå fremtidige sagsbehandlingsfejl.
I nedenstående tabel fremgår resultat for fondens sekretariatsbudget i 2021 samt forventninger
til 2022. I forhold til bevillingsregnskabet forventer fonden at bruge hele bevillingen for 2022, inkl.
videreførelserne fra 2021.
Tabel 11 Forventninger til det kommende år (mio. kr.)
2021

2022

Bevilling og øvrige indtægter

52,9

56,9

Udgifter

50,4

56,9

Resultat

2,5

0,0
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2.6

Bevillingsregnskab

Fonden har ikke egne bevillinger på finansloven men modtager tilskud fra Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen. Tabellen nedenfor viser regnskabet for henholdsvis drifts- og
investeringsbudgettet.
Tabel 12 Bevillingsregnskab (mio. kr.)
Hovedkonto

Navn

Bevillingstype

Bevilling

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse
Ultimo

19.44.01

Danmarks
Innovationsfonds
uddelinger

Reservationsb
evilling

2.159,6

1.631,3

528,3

528,3

19.44.02

Danmarks
Innovationsfonds
sekretariat

Reservationsb
evilling

52,9

50,4

2,5

2,5

2.7

Afstemning af tilgodehavende med UFS

Jf. tabel 13 har fonden et tilgodehavende på 2.039.124.566 kr. hos UFS på §19.44.01 Danmarks
Innovationsfonds uddelinger. Afstemningen er opgjort på baggrund af registreringer fra UFS.
Tabel 133 Afstemning af tilgodehavende fra UFS (kr.)
Danmarks innovationsfonds uddelinger

Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Bevilling

12.365.708.642,00

602.500.000,00

Overført likviditet

10.326.584.076,23

602.500.000,00

2.039.124.566,00

0,00

Tilgodehavende

3.

Regnskab
3.1

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse nr. 116 af 19.
februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. og Finansministeriets Økonomiske Administrative
Vejledning, herefter samlet benævnt statens regnskabsregler.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra følgende:
I årsrapportens sammenligningstal er der sket reklassifikation af igangværende arbejder, der er
reklassificeret til anden kortfristet gæl, og der er sket reklassifikation af anden kortfristet gæld til
andre likvider. Reklassifikationen påvirker resultatopgørelsen med 0 kr., balancesummen med
23,742 mio. kr. og egenkapitalen med 0 kr.
Generelt om indregning og måling (værdiansættelse)
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprincip.
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Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, de forbruges.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde henholdsvis fragå Innovationsfonden, og aktivets henholdsvis forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Ved indregning og
måling er der taget hensyn til forudsigelige tab og risici, der er fremkommet, inden årsrapporten
er aflagt, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Skattemæssige forhold
Innovationsfonden er ikke skattepligtig.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Innovationsfonden er omfattet af Lov om Danmarks Innovationsfond og modtager som følge
heraf tilskud fra staten via de årlige bevillingslove. De statslige tilskud udbetales i tolvdelsrater
hver måned og indtægtsføres ved modtagelsen.
Omkostninger
På omkostningssiden er de omkostninger, der er medgået til årets løbende aktiviteter, medtaget.
Omkostningerne i Innovationsfondens regnskab er opdelt på henholdsvis forbrugsomkostninger,
personaleomkostninger, andre driftsomkostninger, finansielle omkostninger og ekstraordinære
omkostninger.
Balancen
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender omfatter deposita og andre tilgodehavender. Tilgodehavender indregnes, når
varen eller ydelsen er leveret og værdiansættes til kostpris.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes på udbetalingstidspunktet svarende til
den del af udgiftsposten, som skal periodeafgrænses og værdiansættes til den andel af kostprisen,
som er forudbetalt.
Andre likvider
Andre likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti. Indregningen af likvide
beholdninger foretages på modtagelsestidspunktet og værdiansættes til pålydende værdi.
Egenkapital
Egenkapitalen udgør beholdningen af videreført resultat fra tidligere år.
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gældsforpligtelser, der vedrører leverandører af varer og tjenesteydelser, indregnes når varen
eller ydelsen er modtaget, og Innovationsfonden er forpligtet til at indfri forpligtelsen.
Gældsforpligtelserne værdiansættes til kostpris.
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Anden kortfristet gæld
Anden kortfristet gæld er andre gældsforpligtelser, der ikke er gæld til leverandører af varer og
tjenesteydelser, og som forfalder til betaling inden for et år. Anden kortfristet gæld indregnes, når
Innovationsfonden er forpligtet til at indfri forpligtelsen og indregnes til kostpris.
Skyldige feriepenge
Skyldige feriepenge omfatter den del af feriepengeforpligtelsen, der er optjent, men endnu ikke
indbetalt til Feriekonto for så vidt angår timelønnede samt den del, der er optjent, men endnu
ikke afholdt for så vidt angår månedslønnede med ret til løn under ferie. Opgørelsen er baseret på
Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

3.2

Resultatopgørelse

Der er anvendt 50,4 mio. kr. på drift af fonden i 2021 mod en bevilling på 52,9 mio. kr. Der er
dermed anvendt 2,5 mio. kr. mindre end bevillingen. I tabel 14 fremgår resultatopgørelsen for
fondens sekretariatsbudget.
Tabel 144 Resultatopgørelse (1.000 kr.)
Resultatopgørelse

Regnskab 2020

Regnskab 2021

2.307

2.048

2.307

2.048

41.338

36.945

468

0

Budget 2022
(ikke-revideret)

Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt

2.400

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension

6.332

5.747

-807

-2.514

47.330

40.178

42.000

Internt køb af varer og tjenesteydelser

1.996

1.773

3.000

Andre ordinære driftsomkostninger

4.521

6.401*

9.500

Ordinære driftsomkostninger i alt

56.125

50.400

56.900

Resultat af ordinær drift

56.124

50.400

56.900

-55.209

52.971

-56.900

Lønrefusion
Personale omkostninger i alt

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

2

0

917

-2.571

1

106

917

-2.465

0

Finansielle poster
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

0
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Ekstraordinære poster
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

0

2

917

-2.463

0

* Heraf er modregnet 25.377,83 kr., som er en refusion fra EU.

Resultatdisponering
Årets resultat disponeres til overført overskud, jf. tabel 15.
Tabel 155 Resultatdisponering (mio. kr.)

Disponeret til bortfald
Disponeret til udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud

3.3.

2,5

Balancen

I tabel 16 fremgår balancen for fondens sekretariatsbudget.
Tabel 166 Balancen (1.000 kr.)
Aktiver

2020

2021

4.360

2.077

0
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Andre likvider

94.697

120.577

Likvide beholdninger i alt

94.697

120.577

Omsætningsaktiver i alt

99.057

122.693

Aktiver i alt

99.057

122.693

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

Passiver (1.000 kr.)
Egenkapital
Overført overskud

1.834

4.297

Egenkapital i alt

1.834

4.297

Hensatte forpligtelser

1.431

429

1.886

1.071

87.794

115.195

6.112

1.701

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

95.792

117.967

Gældsforpligtelser i alt

97.223

117.967

Passiver i alt

99.057

122.693

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af vare og tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld
Skyldige feriepenge
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3.3

Egenkapitalforklaring

I tabel 17 fremgår en egenkapitalforklaring for fondens sekretariatsbudget.
Tabel 177 Egenkapitalforklaring (mio. kr.)
Egenkapital primo

2020

2021

Overført overskud primo

2,8

1,8

Overført fra årets resultat

-0,9

2,5

Egenkapital ultimo

1,8

4,3

Egenkapital jf. balancen

1,8

4,3

3.4

Likviditet og låneramme

Innovationsfonden har hverken låneramme eller anlægsaktiver i 2021.

3.5

Opfølgning på lønsumsloft

Innovationsfonden har intet lønsumsloft, da Innovationsfonden ikke har en driftsbevilling på
finansloven men modtager tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
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Bilag
Bilag 4.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen
Ekstraordinære poster (Resultatopgørelsen)
Den ekstraordinære post omhandler betaling til lønmodtagernes feriemidler.

Hensatte forpligtelser (Balancen)
Hvis virksomheden har hensatte forpligtelser, skal de specificeres i en note til balancen. De
hensatte forpligtelser på 429 t.kr. omhandler indskud til lejemål samt åremålshensættelse.

Bilag 4.2 IT-omkostninger
Innovationsfonden har anvendt 6,2 mio. kr. på IT-omkostninger i 2021.
Omkostningstype

Beløb

Interne personaleomkostninger til it ((it-drift/-vedligehold/-udvikling)

1,3

Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT

4,7

IT-systemdrift

-

IT-vedligehold

-

IT-udviklingsomkostninger

-

Udgifter til IT-varer til forbrug

0,1

Total

6,2

Udgifter til systemdrift, vedligehold og vedligehold er inkluderet i interne statslige indkøb, da
udgifterne betales til statslige institutioner, herunder Statens-IT og Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen.

Bilag 4.3 Årsværk
Antal årsværk i Innovationsfonden fra 2019-2021
2019

2020

2021

Antal årsværk
Tilgang af medarbejdere

68
44

66
23

60
31

Afgang af medarbejdere

34

33
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Antal årsværk i Innovationsfonden i 2021 fordelt på afdelinger
Afdeling

Årsværk inkl.
studerende
15,2

Årsværk ekskl.
studerende
12,5

Innobooster Plus (Innobooster og Erhvervsforsker)

12,8

12,8

Innopartners (Innomissions og Grand Solutions)

18,6

18,6

Administrative Services

Bilag

Innostartup (Innofounder og Innoexplorer)

5,4

5,4

Kommunikation

2,5

2,5

Ledelse

5,9

5,9

60,4

57,7

I alt

Bilag

Bilag 4.4 Regnskab investeringsbudget
Samlet
bevilling
1.828,4

Investeret

47,2

Videreførelse
fra 2020
33,3

Samlet
forbrug
1.368,7

Videreførelse

1.345,7

Faglige
følgeudgifter*
23,0

692,9

0,0

0,0

692,9

506,0

9,1

515,1

177,8

Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

465,6

33,4

33,3

532,3

319,8

6,1

325,9

206,4

Forskning, teknologiudvikling og innovation inden
for life science, sundhed og velfærdsteknologi
Teknologi og innovation, der kan fastholde
produktion og arbejdspladser i Danmark
Klinisk forskning (Bedre sundhed)

337,5

5,6

0,0

343,1

285,9

4,4

290,4

52,7

188,6

8,2

0,0

196,8

172,1

2,5

174,5

22,3

63,3

0,0

0,0

63,3

61,9

0,8

62,8

0,5

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

0,0

132,5

69,4

129,4

331,3

260,9

1,7

262,7

68,6

”Proof of concept”-ordning

51,9

3,2

0,0

55,1

54,3

0,7

55,0

0,2

Iværksættertilskudsordning

78,9

5,8

0,0

84,7

60,7

1,0

61,8

23,0

1,7

0,0

0,5

2,2

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

60,3

128,9

189,2

145,9

0,0

145,9

43,3

1.880,4

116,5

162,7

2.159,6

1.606,6

24,7

1.631,3

528,3

§ 19.44.01.10 Strategisk og udfordringsdrevet
forskning
Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber

-

Heraf center for stamcelleforskning

§19.44.01.20 Teknologiudvikling og innovation

ErhvervsPh.d.-ordning for virksomheder med
hjemsted på Grønland og Færøerne
Teknologiudvikling og innovation
Total

Finanslovsbev
illing
1.747,9

Annulleringer

* De faglige følgeudgifter er fordelt på temaer ved en fordelingsnøgle, hvor størrelsen på bevillingen på et tema definerer andelen af faglige følgeudgifter.

459,7
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Bilag 4.5 Investeringer i Grand Solutions 2021
Tema

Beløb

Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation

109,4

Forskning, teknologiudvikling og innovation inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi

128,4

Klinisk forskning (Bedre sundhed)

61,9

Teknologi og innovation, der kan fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark

85,8

Calls fra 2020

40,6

Total

426,2

Bilag 4.6 Innovationsfondens KPI’er
Strategi 2025 KPI’er samt baseline og target:








Create a meaningful organization
o KPI: Employee satisfaction and sense of meaningfulness for efficiency and high
performance
 Baseline: MQ-score = 3,8 – from internal well-being survey
 Target: MQ-score = 3,9 – from internal well-being survey
Promote Internationalization
o KPI: Commitment of exchanging knowledge through international collaborations
 Baseline: 27% of GS projects with at least one non-Danish partner
 Target: 35 % of GS projects with at least one non-Danish partner
o KPI: Quality of international collaboration
 Baseline: In progress
 Target: In progress
Assemble the innovation system
o KPI: Number of formalized cooperation agreements, joint calls and partnerships
with stakeholders
 Baseline: Current number of collaborations = 23
 Target: Number of collaborations = 23
o KPI: Central stakeholders perceive Innovation Fund Denmark as a central
assembling actor in the innovation ecosystem
 Baseline: 93 % of participants in Innovation Effort agree that IFD is an
attractive partner and a key player in the innovative ecosystem.
 Target: > 90 % of participants in Innovation Effort agree that IFD is an
attractive partner and a key player in the innovative ecosystem.
Develop the talent base
o KPI: Underrepresented segments with innovation potential
 Baseline: Not more than one percentage points difference in share of
applicants and grant holders (comparisons are made on gender,
geography and area of expertise)
 Target: No statistically significant difference in share of applicants and
grant holders (comparisons are made on gender, geography and area of
expertise)
o KPI: Entrepenural success
 Baseline: Survival rate at year three = 89 %
 Target: Survival rate at year three between 80-90%
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Bilag 4.7 Innovationsfondens mål 2021
Investments:





Investment budget well managed and done according to processes and political priorities
New updated programs introduced for Innobooster, Innofounder and Innoexplorer with
good stakeholder buy in/understanding
Process established for Innomissions with strong buy-in and implemented
4 missions/multiple partnerships identified and invested according to plan

Organisation and culture:




Energized organization measured as satisfaction
o Identify areas of focus based on the employee survey in 2021 in order to improve
employer satisfaction
o Develop role descriptions for all employees to ensure high satisfaction
Administrative processes optimized
o New processes are developed and implemented
o New governance models for IFDs programs (Innobooster, Innofounder
Innoexplorer) are developed and implemented
o New governance model for Grand Solutions has been approved by BoD and
organization prepare for implementation in January 2022
o New governance models according to law and rules for IFD reflects on the
following criteria: 1) Transparency and integrity, 2) Availability and fast responses
and 3) Scalability within budget limitations
o Ensure that the Boards and the organizations understanding of the revised
decision is aligned

Strategy implementation







Finance

KPIs in place
o KPIs signed of by board
o KPIs shared with Uddannelses- og Forskningsministeriet
o Strategy implementation – KPI’s are tracked and show progress as agreed
Glue in system
o Assemble stakeholders with regular meetings with Danish Innovation Sounding
Board
o Maintain trusting relationships and ensure transparent collaboration with key
stakehlders in achieving credibility in the role of assemble the innovation system
International – task force for international strategy has clear outcome and
recommendation on international dimensions in programs, international partnerships,
increased communication in English etc.
Talent development – the leadership team performs organizational review focusing on
people, talent management, identification of critical roles and culture
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Finance in order and budget is in balance

Stakeholder management


Communication and external relations – proactive communication strategy highlighting
new strategiec direction for IFD and stakeholder analysis performed

