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For William Demant Fonden blev 2021 endnu et år, 
der i stor udstrækning var præget af coronapande-
mien og dens påvirkning af hele samfundet. Dette 
gjaldt ikke mindst de kulturelle aktiviteter, hvoraf 
mange måtte udskydes for anden eller tredje gang 
eller aflyses helt, og de mange studieophold til des-
tinationer rundt omkring i verden, der på grund af 
ind- eller udrejserestriktioner også måtte udskydes 
eller aflyses igen. Og meget forskningsarbejde inden 
for audiologi og hørelse, som er Fondens fokusom-
råde, blev sat på hold i perioden.

Stort corona-initiativ
FN’s børnefond UNICEF var en af drivkræfterne 
bag den globale indsats for at sikre adgang til 
Covid-19-vacciner, diagnostik og behandlingsmulig- 
heder i lav- og mellemindkomstlande. I efteråret 
2021 donerede William Demant Fonden 3,5 mio. 
kroner til denne indsats, der gik under navnet ACT-A 
(Access to Covid-19 Tools Accelerator), og hvis  

formål det er at dæmme op for pandemien og med-
virke til at gøre en ende på den – til gavn for verdens-
samfundet. 

Håb forude
Meget tyder på, at pandemien endelig er aftagende.
De sidste coronarestriktioner er fjernet, hvilket 
betyder, at flere og flere studieophold nu planlægges 
og gennemføres, og at et stigende antal kulturelle 
aktiviteter nu kan afholdes som planlagt. En anden 
indikator for, at samfundet og dermed William  
Demant Fondens aktiviteter er ved at normalisere 
sig, er, at Fonden i 2021 modtog og behandlede 
3.150 ansøgninger imod 2.864 året før, selvom der 
stadig er et stykke vej op til rekordåret 2018, hvor 
Fonden registrerede i alt 4.655 ansøgninger.

    Lars Nørby Johansen
   Formand

Endnu et år i  
coronapandemiens 
tegn
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I 1904 grundlægges høreapparatvirksomheden Oticon af 
Hans Demant, som ønsker at hjælpe sin hørehæmmede 
hustru Camilla. Da Hans Demant dør i 1910, overtager  
sønnen William forretningen og viser sig hurtigt som en 
dygtig forretningsmand. 

Oticon importerer frem til 2. verdenskrig høreapparater og 
eksporterer nogle af dem videre til de øvrige skandinaviske 
lande, men da krigen rammer Danmark, beslutter William 
Demant sig for selv at producere høreapparater. I 1950 
åbner den første fabrik i Danmark, og året efter vedtager 
den danske regering som en af de første i verden, at alle 
hørehæmmede skal tilbydes høreapparater gennem den 
offentlige sygesikring. 

William Demant selv står i spidsen for Oticon helt frem til 
1968, men fra slutningen af 1950’erne overlader han mere 
og mere ansvar til selskabets øvrige ledelse, og Oticon  
omdannes til et aktieselskab. I 1957 overdrager William  
Demant samtlige aktier i Oticon til Oticon Fonden, som i 
dag hedder William Demant Fonden. 

Fondens formål 
William Demant Fondens primære formål er at sikre og 
udbygge Demant A/S. Dette gøres gennem det 100 %-ejede 
datterselskab, William Demant Invest A/S, som også er 

holdingselskab for William Demant Fondens øvrige  
erhvervsmæssige investeringer. For en nærmere 
gennemgang af de enkelte investeringer samt Fondens 
strategi for formueplacering henvises til årsrapporten  
for William Demant Invest. 

Derudover skal Fonden altid, direkte eller indirekte, kunne 
udøve væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er 
eller måtte blive knyttet til den for at bevare og forøge 
styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne 
bestemmelse betyder dog ikke, at Fonden eller en dertil 
knyttet virksomhed ikke kan erhverve større eller mindre 
andele af andre selskaber uden derved at opnå væsentlig 
indflydelse. 

Sidst men ikke mindst har Fonden til formål, direkte eller 
indirekte, at bevare aktiemajoriteten i Demant. Hvis Fonds-
bestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at give afkald 
på Fondens direkte eller indirekte aktiemajoritet på grund 
af det langsigtede hensyn til at bevare og udvikle Demant- 
koncernen som virksomhed i erhvervs- og forsknings- 
mæssig henseende, kan dette gøres fx i forbindelse med 
virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. 
Dog skal Fonden fortsat bevare en væsentlig indflydelse i 
Demant eller – i tilfælde af fusion eller aktieombytning  
– i det fortsættende selskab.

Om William  
Demant Fonden

Fonden yder af den  
årlige nettoindtægt 
støtte til:
• Projekter, der har til formål at helbrede eller  

afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf. 

• Fremme af erhvervsmæssige, kulturelle,  
videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige 
og kunstneriske formål og navnlig med sigte på 
at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. 

• Medarbejdere, ledelse og rådgivere for Fonden 
eller de virksomheder, der måtte være tilknyt-
tet Fonden, samt disses nærmeste familie.

William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
CVR-nr.: 11628141
Telefon: 3917 7100
www.williamdemantfonden.dk
fonden@williamdemant.dk

Regnskabsperiode
1. januar – 31. december 2021

Revision
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556
Weidekampsgade 6
2300 København S

Gruppestruktur
Uddelings-
aktiviteter

Vedvarende energi

Andre investeringer

William Demant Fonden

William Demant Invest
100 %

BORKUM RIFFGRUND

Strategiske langsigtede investeringer

19 %

33 %

55-60 % 52 % 89 %

28 % 20 % 15 %

10 % 42 %

Koncernstrukturen er illustreret i ovenstående og afspejler ejerandele pr. 21. marts 2022.

http://www.williamdemantfonden.dk
http://fonden@williamdemant.dk
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William Demant Fonden er moderfond for William  
Demant Fond-koncernen, og denne årsrapport  
omfatter alene moderfonden. Koncernregnskab for  
William Demant Fondens erhvervsdrivende aktiviteter 
er udarbejdet i det 100 % ejede datterselskab William 
Demant Invest A/S. 

Begge årsrapporter er tilgængelige på: 
www.williamdemantfonden.dk/about/the-foundati-
on-in-figures

William Demant Invests årsrapport er desuden  
tilgængelig på virksomhedens eget website:  
www.demantinvest.com/annual-reports/ 

William Demant Fondens resultat 
William Demant Fondens resultat udgjorde i 2021 DKK 
189,1 mio., hvilket primært består af renteindtægter fra 
William Demant Invest på DKK 70 mio. og gevinst ved 
salg af Demant-aktier for DKK 200 mio. fratrukket et  
negativt afkast på William Demant Fondens beholdning 
af Invisio-aktier for knap DKK 75 mio. samt administra-
tionsomkostninger på DKK 4,4 mio. Hertil kommer  
nettofinansielle poster på DKK -2,1 mio. 

Administrationsomkostninger udgjorde 3,5 % af de  
foretagne uddelinger, hvilket er 0,2 %-point lavere end 
i 2020 og kan henføres til et højere uddelingsniveau i 
2021. 

Resultatet er DKK 84,4 mio. lavere end sidste års resultat, 
hvilket kan tilskrives et negativt aktieafkast på Fondens 
Invisio-aktier. Primære aktiver består af ejerskabet  
i William Demant Invest samt udlån hertil. William  
Demant Fonden har i 2021 foretaget 1.627 uddelinger  
for et samlet beløb på DKK 124,1 mio., DKK 4,1 mio.  
er bortfaldet, og Fonden har i 2021 modtaget og  
behandlet 3.150 ansøgninger mod 2.864 i 2020. 

En stor del af William Demant Fondens uddelinger  
går til støtte af udlandsophold for studerende. I 2021 
udgjorde antallet af disse næsten halvdelen af William 
Demant Fondens samlede uddelinger. Uddelingerne 
til studerende androg ca. DKK 8,9 mio. I 2021 blev der 
endvidere uddelt DKK 14,9 mio. til støtte af i alt 316 
større og mindre musikprojekter. 

Det er forventningen, at William Demant Fondens  
aktivitetsomfang og resultat i 2022, når der justeres for 
provenuet fra salget af Demant-aktier og aktieafkastet 
fra Invisio, vil være på samme niveau som i 2021. 

I 2022 forventer William Demant Fonden at foretage 
uddelinger på ca. DKK 120 mio. Den samlede udde-
lingsramme er angivet i balancen under egenkapital. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er efter bestyrelsens opfattelse ikke indtrådt  
forhold siden statusdagen, som vil kunne forrykke  
vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Regnskabsberetning
(DKK mio.) 2021 2020 2019 2018 2017

Resultatopgørelsen

Fondens porteføljeafkast 193,5 277,7 190,8 89,6 89,7

Administrationsomkostninger -4,4 -4,2 -4,6 -4,2 -4,1

Årets resultat 189,1 273,5 186,2 85,4 85,6

Balancen pr. 31. december

Aktiver i alt 6.872,0 6.803,6 6.633,7 6.559,5 6.559,9

Skyldige uddelinger 169,3 152,4 145,6 100,3 90,7

Egenkapital 6.702,4 6.633,3 6.470,3 6.436,5 6.461,5

Uddelingsaktiviteter

Årets uddelinger 124,1 111,9 153,2 111,5 96,9

Årets bortfaldne uddelinger -4,1 -1,4 -0,8 -1,1 -3,8

Årets uddelinger, netto 120,0 110,5 152,4 110,4 93,1

Omkostninger pr. uddelt krone 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04

Finansielle nøgletal

Soliditetsgrad 97,5 % 97,5 % 97,5 % 98,1 % 98,5 %

Administrationsomkostningers andel af 
årets resultat 2,3 % 1,5 % 2,5 % 4,9 % 4,8 %

Omkostning pr. uddelt krone er beregnet som: administrationsomkostninger/årets uddelinger, netto. 
Soliditetsgrad er beregnet som: egenkapital/aktiver i alt. 
Administrationsomkostningers andel af årets resultat er beregnet som: administrationsomkostninger/årets resultat.

Nøgletalsoversigt

http://www.williamdemantfonden.dk/about/the-foundation-in-figures
http://www.williamdemantfonden.dk/about/the-foundation-in-figures
http://www.demantinvest.com/annual-reports/
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En detaljeret gennemgang af Fondens stillingtagen til  
Anbefalingerne for god Fondsledelse efter følg eller  
forklar-princippet kan findes på 
www.williamdemantfonden.dk/about/corporate-gover-
nance

I henhold til Anbefalingernes punkt 2.5 Udpegningsperi-
ode anbefales det, at der for medlemmerne af bestyrelsen 
fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelses-
beretningen eller på fondens hjemmeside. William Demant 
Fonden har valgt at afvige fra denne anbefaling, da der 
løbende foregår en evaluering af bestyrelsens kompeten- 
cer for at sikre matchet mellem medlemmernes kvalifika-
tioner og den optimale bestyrelsessammensætning samt 
konsistens og indsigt. 

Bestyrelse og administration 
William Demant Fonden ledes af en bestyrelse på fire  
til seks medlemmer (pt. fem medlemmer) og afholder  
minimum tre årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsens  
medlemmer vælges for to år ad gangen på årsmødet.

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et 
fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager 
et grundhonorar på DKK 150.000 pr. år, næstformanden 
halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange 
grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i 
øvrigt gældende i William Demant Invest, hvor grundhono- 
raret dog udgør DKK 200.000. Fonden har ingen direktion, 
og administrationen varetages af William Demant Invest 
og Demant via en administrationsaftale på ”arms længde”- 
vilkår. Det samlede beløb betalt til William Demant Invest 
og Demant for denne administration beløb sig i 2021 til 
DKK 2,6 mio.

William Demant Fonden har delegeret sine erhvervsinve- 
steringer til William Demant Invest A/S. Fondsbestyrelsens 
medlemmer er som udgangspunkt ikke i besiddelse af 
insiderviden om de virksomheder, William Demant Invest 
A/S investerer i - hverken som medlemmer af Fondens 
bestyrelse eller som medlemmer af William Demant Invest 
A/S’ bestyrelse.

Uddelingspolitik 
Fonden har i de senere år doneret mere end DKK 100 
mio. om året fordelt på fundatsens tre hovedformål,  
og fordelingen i 2021 følger af nedenstående graf.  
Donationer disponeres af årets resultat med det fulde 
beløb i det år, de vedtages, uagtet at udbetalingen af 
donationen måtte strække sig over flere år. 

Audiologi og hørelse 
Donationer i denne kategori går typisk til forsknings-
projekter, der afhjælper tunghørhed i alle dele af  
verden, uddannelse af befolkningen med hensyn til 
høretab mv. samt andre formål, der måtte falde inden 
for denne kategori. I 2021 donerede William Demant 
Fonden samlet set DKK 124,1 mio. til projekter inden 
for områder som forskning, uddannelse, kultur og  
omsorg samt koncernens medarbejdere. I alt DKK 71,4 
mio. blev doneret til projekter til afhjælpning af høretab 
i hele verden og til uddannelse og forskningsprojekter 
inden for sundhedssektoren.

I 2021 finansierede Fonden 18 større forskningsprojek-
ter, herunder tre ph.d.-stipendier, inden for kerneom-
rådet audiologi og hørelse. De omtalte ph.d.-stipendier 
blev traditionen tro udvalgt blandt en række af ansøg-
ninger indsendt den 1. december 2020. Derudover  
bevilgede Fonden DKK 16,9 mio. til etablering af et nyt 

forskningscenter – Centre for Auditory Neuroscience  
– på DTU. At støtte institutioner og forskningsprojekter 
inden for det audiologiske område er en vigtig del af 
William Demant Fondens aktiviteter. I 2021 donerede 
William Demant Fonden DKK 24,8 mio. til audiologisk 
forskning hos førende universiteter i for eksempel USA, 
Canada, Australien, Storbritannien og Sverige. Herud- 
over blev DKK 34,5 mio. (inkl. de tre ph.d.-stipendier) 
bevilget til danske universiteter. 

Uddannelse og kultur 
Donationer i denne kategori går typisk til en bred vifte 
af kulturelle og uddannelsesmæssige formål, herunder 
især til støtte af udlandsophold for studerende, som 
androg DKK 8,9 mio. i 2021, samt større og mindre  
musikprojekter, der beløb sig til DKK 14,9 mio. i samme 
periode. Totalt set bevilgede Fonden DKK 47,6 mio. til 
projekter inden for fundatsens andet hovedformål.

Medarbejdere 
De primære donationer i denne kategori er William 
Demants Uddannelseslegat, hvor børn af nuværende 
ansatte i Demant-koncernens danske selskaber kan 
modtage støtte under deres videregående, kompe- 
tencegivende uddannelse. I 2021 bevilgede William  
Demant Fonden DKK 5,1 mio. til dette formål.

Uddelingsaktiviteter
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https://wdh01.azureedge.net/-/media/williamdemantfoundation/main/download-filer/anbefalinger-for-god-fondsledelse-2021.pdf?la=da-DK&rev=48AC&hash=BAB29D980B68EA38D929345E2986E944
https://wdh01.azureedge.net/-/media/williamdemantfoundation/main/download-filer/anbefalinger-for-god-fondsledelse-2021.pdf?la=da-DK&rev=48AC&hash=BAB29D980B68EA38D929345E2986E944
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Lars Nørby Johansen er uddannet cand. 
phil. og begyndte sin karriere som 
adjunkt, senere lektor i statskundskab 
ved Odense Universitet. Efter en kort 
periode som underdirektør i hhv.  
Assurandørsocietetet og Baltica blev 
han i 1998 administrerende direktør for 
Falcks Redningskorps og Falck Holding; 
fra 1995 som koncernchef, fra 2000 
som koncernchef for Group 4 Falck og 
fra 2004 for Group 4 Securicor (G4S). 
Lars Nørby Johansen har været medlem 
af Demant A/S’ bestyrelse 1998-2017, 
hvor han har fungeret som næstfor-
mand i perioden 2004-2007 og  
bestyrelsesformand i perioden  
2008-2017. 

• Medlem af bestyrelsen i perioden 
1999 til 2007 og igen fra 2017 

• Genvalgt i 2021, på valg i 2023 
• Særlige kompetencer inden for 

international virksomhedsledelse, 
herunder bestyrelseserfaring fra 

børsnoterede selskaber, samt dybt-
gående kendskab til udfordringerne 
som følge af globaliseringen og ikke 
mindst industripolitikken 

• Anses som uafhængigt bestyrelses- 
medlem 

• Aktionær i datterselskaber eller  
associerede selskaber: Ja* 

• Samlet honorar i William Demant 
Fonden og William Demant Invest i 
2021: DKK 1.200.000 

 
Øvrige ledelseshverv
Codan A/S og et datterselskab, formand
Dansk Vækstkapital Ι, formand
Københavns Lufthavne A/S, formand
Montana Møbler A/S, formand
Arp-Hansen Hotel Group A/S,  
næstformand
Oluf Høst Museet, formand
Kunstmuseet Trapholt, formand
Kadeau ApS, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, formand

Niels B. Christiansen er civilingeniør fra 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og 
har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han 
var ansat som administrerende direktør 
for Danfoss i perioden 2008-2017 og 
har siden 2017 været ansat som CEO  
og koncerndirektør for LEGO A/S. Niels 
B. Christiansen er desuden formand for 
bestyrelsen i Demant A/S, hvor han har 
siddet siden 2008. 

• Medlem af bestyrelsen fra 2019 
• Genvalgt i 2021, på valg i 2023
• Særlige kompetencer inden for 

international virksomhedsledelse, 
herunder bestyrelseserfaring fra 
børsnoterede selskaber, samt  
omfattende indsigt i industripolitik 

• Anses som uafhængigt bestyrelses- 
medlem 

• Aktionær i datterselskaber eller  
associerede selskaber: Ja* 

• Samlet honorar i William Demant 
Fonden og William Demant Invest i 
2021: DKK 475.000  

Øvrige ledelseshverv
Demant A/S, formand
William Demant Invest A/S,  
bestyrelsesmedlem 
Tetra Laval S.A., bestyrelsesmedlem

Jesper Brandgaard har en cand.merc. 
i økonomi og revision samt en MBA, 
begge fra CBS i København. Han har 
været ansat hos Novo Nordisk A/S i en 
årrække med ansvar for bl.a. strategi- 
udvikling og implementering, IT, jura og 
finans, og han har 17 års erfaring som 
CFO. Jesper Brandgaard har desuden 
været bestyrelsesformand for SimCorp 
A/S, der er den førende udbyder af  
softwareløsninger til den globale kapi-
talforvaltningsindustri, i 11 år. 

• Medlem af bestyrelsen fra 2019 
• Genvalgt i 2021, på valg i 2023
• Særlige kompetencer inden for 

ledelse af en multinational farma-

ceutisk koncern omfattende strategi- 
udvikling og implementering, IT, 
økonomistyring og finansiering 

• Anses som uafhængigt bestyrelses- 
medlem 

• Aktionær i datterselskaber eller  
associerede selskaber: Ja* 

• Samlet honorar i William Demant 
Fonden og William Demant Invest i 
2021: DKK 525.000 

Øvrige ledelseshverv
Leo Pharma A/S, formand 
Chr. Hansen Holding A/S, næstformand 
Vækst Partner Kapital, medlem af  
ekspertpanel 
William Demant Invest A/S, næstformand

Anna Cecilia Frellsen er uddannet fra 
CBS i København og har en MBA fra 
IESE i Barcelona fra 2002. Anna har en 
baggrund i medicinalindustrien, har 
arbejdet syv år som konsulent hos  
McKinsey & Company og siden som 
CEO for en startup under PeopleGroup. 
Siden 2013 har Anna været CEO for 
Maternity Foundation og ledet organi- 
sationens transition fra en mindre 
dansk NGO til en global spiller inden 
for mødre- og spædbørnssundhed. 
Herunder har hun drevet skaleringen af 
den digitale løsning, the Safe Delivery 
App, til undervisning af sundheds-
arbejdere i 40 lande i Afrika og Asien.  

• Medlem af bestyrelsen fra 2020 
• På valg i 2022 
• Særlige kompetencer inden for global 

sundhed, vækststrategi, digital sund-
hed og filantropi 

• Anses ikke som uafhængigt bestyrel- 
sesmedlem 

• Aktionær i datterselskaber eller  
associerede selskaber: Ja* 

• Samlet honorar i William Demant 
Fonden og William Demant Invest i 
2021: DKK 400.000 

Øvrige ledelseshverv
Center for Ledelse, bestyrelsesmedlem 
Ovacure, bestyrelsesmedlem 
William Demant Invest A/S, bestyrelses- 
medlem

Tine Roed er uddannet cand.jur. fra 
Københavns Universitet. Hun indledte 
sin karriere i Finanstilsynet efterfulgt 
af en årrække som kontorchef i Finans 
Danmark. I perioden 2007-2019 var Tine 
Roed medlem af direktionen i Dansk 
Industri med ansvar for alle branchefæl-
lesskaber, herunder DI Digital, ligesom 
hun havde ansvaret for DI’s politiske 
interessevaretagelse bl.a. i relation til 
sundhedsindustrien. Samtidig sad Tine 
Roed i Konkurrencerådet, Erhvervsfonds- 
udvalget, Fondsrådet og Skatterådet 
m.fl. Tine er i dag sagkyndigt medlem af 
Landsskatteretten og Sø- og Handelsret-
ten, seniorrådgiver på Center for Corpo-
rate Governance, CBS, samt vicedirektør 
i Bestyrelsesforeningen.

• Medlem af bestyrelsen fra 2021 
• På valg i 2022 
• Særlige kompetencer inden for regu- 

lering af virksomheder og fonde samt 
indsigt i politiske og sociale såvel som 

økonomiske forhold. Desuden stærke 
kompetencer og erfaring inden for 
strategisk ledelse og kommunikation 

• Anses som uafhængigt bestyrelses- 
medlem 

• Aktionær i datterselskaber eller asso-
cierede selskaber: Ja* 

• Samlet honorar i William Demant 
Fonden og William Demant Invest i 
2021: DKK 400.000 

Øvrige ledelseshverv
Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV, 
formand
Multimanager Invest, formand
Nykredit Alpha, formand
Investin, bestyrelsesmedlem
Nykredit Invest, Nykredit Almen Bolig 
samt Private Banking Elite,  
bestyrelsesmedlem
Nykredit Alpha SICAV-RAIF, 
bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S,  
bestyrelsesmedlem

Lars Nørby Johansen  
Formand
Født 1949

Niels B. Christiansen 
Næstformand

Født 1966

Jesper Brandgaard
Bestyrelsesmedlem  

Født 1963

Anna Cecilia Frellsen 
Bestyrelsesmedlem

Født 1973

Tine Roed
Bestyrelsesmedlem  

Født 1964

Bestyrelse

*Datterselskaber og associerede selskaber omfatter Demant A/S, Össur hf., Vitrolife AB, CellaVision AB, Jeudan A/S og Revenio Oyj.
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Coronavirus ødelægger millioner af børns liv
Coronaviruspandemien kender ingen grænser og påvirker 
børns liv i store dele af verden, hvor sundhedssystemer 
er spændt hårdt for, grænser er lukkede, og skoler og 
virksomheder er lukket ned. Millioner af børn får ikke de 
livsvigtige vacciner, der beskytter dem mod dødelige syg-
domme. En tredjedel af alle verdens børn har ikke adgang 
til fjernundervisning, mens deres skole er lukket ned, og 
antallet af livstruende underernærede børn forventes at 
stige med 6,7 millioner.

William Demant Fonden støtter bl.a. sociale og humanitære 
projekter med fokus på børn og unges trivsel og har i 2021 
doneret støtte til UNICEF og deres mål om at stoppe coro-
naviruspandemien. Fonden bidrager dermed til, at UNICEF 
kan nå sit mål om at levere fire milliarder COVID-19 vacciner, 
988 millioner diagnostiske tests og støtte til behandlingen 
af 120 millioner tilfælde af coronavirus samt indkøb af  
personlige værnemidler til 2,7 millioner personer, der 
arbejder som sundhedsfagligt frontpersonale. 

”Når samfund bliver ustabile, og voksne bliver syge, går 
det hårdt ud over børn og deres udviklingsmuligheder, og 
deres behov bliver ikke mødt. Med vores donation ønsker 
vi at tage del i at hjælpe situationen for børn, familier og 
sundhedspersonale i sårbare samfund og gøre vores til at 
få verden på fode igen. Det vigtigste skridt på denne rejse 
er vacciner og en bæredygtig infrastruktur for sundheds-
væsenet, og vi støtter UNICEF for at kunne bidrage netop 
til dette,” siger Lars Nørby Johansen, formand for William 
Demant Fonden.

Finansieringsbehovet til ACT-A-programmet var 969 mil-
lioner dollars i 2021, hvoraf UNICEF stadig indsamler ca.  
en femtedel af beløbet, som endnu mangler.

”Vi er så taknemmelige for, at nye støtter melder sig i 
kampen mod COVID-19. Pandemien er fortsat en hidtil 
uset krise på et niveau uden sammenligning. Den sikreste 
vej ud af pandemien er at sikre, at ethvert land har lige 
adgang til midlerne til at kunne bekæmpe COVID-19, for- 
sinke spredningen - test, behandling, udstyr og selvfølgelig 
de livsreddende vacciner. Ingen er sikre, før alle er sikre,” 
siger Susanne Dahl, direktør for partnerskaber og  
programmer i UNICEF.

Støtte til  
UNICEF i kampen 
mod coronavirus 
Coronaviruspandemien har haft store konsekvenser på verdensplan og har i særdeles- 
hed ramt lavindkomstlandene hårdt. En donation på 3,5 millioner kroner fra William 
Demant Fonden til UNICEF og ACT-A-programmet hjælper til, at UNICEF kan komme 
tættere på sit mål. 

• Om ACT-A: ACT-A er en forkortelse for  
Access to COVID-19 Tools Accelerator 
og er et globalt samarbejde, der har til 
formål at øge en retfærdig adgang til  
COVID-19 test, behandlinger og vacciner. 

• Om COVAX: COVAX er en forkortelse for 
The COVID-19 Vaccines Global Access, 
som er et verdensomspændende initiativ, 
der skal sikre lige adgang for alle til CO-
VID-19-vacciner. UNICEF er en af de vigtig-
ste partnerorganisationer og er ansvarlige 
for indkøb og levering af vaccinerne til 
langt størstedelen af de lande, der er med 
i COVAX.  

Højdepunkter for 2021:
• COVAX-faciliteter sendte 941 millioner 

COVID-19-vaccinedoser til mere end  
140 lande i 2021. 

• Gennem ACT-A anskaffede UNICEF værne-
midler til 89 lande, som blev modtaget af 
53 lande i løbet af 2021.  

• UNICEF anskaffede mere end 500 special- 
frysere til 52 lande for at sikre opbevarin-
gen af COVID-19-vaccinerne, der kræver 
en konstant temperatur på -70 grader cel-
sius eller mindre under hele transporten. 

• Gennem UNICEF’s tekniske support har  
45 lande kunnet opskalere deres oxygen- 
behandlingssystemer for at hjælpe svært 
syge COVID-19-patienter.  

• UNICEF støttede 106 lav- og middelind-
komstlande i 2021 i at implementere 
ACT-A-relaterede lokalsamfundsindsatser, 
herunder aflivning af myter og øgning af 
vaccineforståelse. 

© UNICEF/Prasad Ngakhusi

© UNICEF/Dhakal

©UNICEF/Frank Dejongh
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I William Demant Fondens fundats kan man læse, at et af 
formålene er ”at afhjælpe tunghørhed”, hvilket har stærke 
tråde tilbage til etableringen af Demant i 1904, hvor Hans 
Demant ønskede at hjælpe sin hørehæmmede kone, 
Camilla. Siden 1904 har Demant således arbejdet for en 
verden, hvor høretab ikke er en begrænsning. 

Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus er et af de steder, der nyder 
godt af William Demant Fondens fokus på opgradering af 
lydudstyr. Kirken modtog i 2021 en bevilling fra fonden til 
at forbedre kirkens lydudstyr, der med mange år på bagen 
og et kirkerum med alt andet end nem akustik og efter-
klang havde brug for en opgradering: 

Bedre lyd til 
kirkegængere og 
mødedeltagere 
Centralt i William Demant Fondens indsatsområde ligger støtten til installation og 
udbygning af lydudstyr i kirker, foreninger, forsamlingshuse og lignende steder. God 
lyd er nemlig vigtig for at give gæster og deltagere den optimale oplevelse i rum med 
udfordrende akustik og tilgængelighed. 

”I et rum med lydanlæg med dårlig taleforståelse og mange 
akustiske udfordringer tror jeg faktisk, at vi alle har lært lidt 
om, hvordan det er at have nedsat hørelse. Frustration og 
irritation over ikke at kunne høre er tit kommet til udtryk, 
og forsøg på at kompensere ved at skrue op på lydstyrke af 
halvdårlig lyd giver nærmest sanseoverstimulans og koster 
overraskende meget energi. Det har skabt bevidsthed 
om, hvor vigtigt det er at have et behageligt lydbillede og 
en god taleforståelse,” fortæller Anne Mette Frey, der er 
menighedsrådsformand i kirken. 

Verdens mest tilgængelige hus 
Hos Handicaporganisationernes Hus i Taastrup har man 
ifølge administrationschef Jesper Kejlhof et ønske om at 
være ”verdens mest tilgængelige hus” – og for at være 
det, skal man følge med udviklingen. Og det har en større 
bevilling fra William Demant Fonden til udbygning af husets 
audiovisuelle IT-udstyr gjort muligt: 

”Vi ønsker at være showcase på tilgængelighed, og det 
gælder også på det audiologiske område. Men at kunne 
tilbyde de bedste og mest tilgængelige løsninger kræver 
store investeringer, så for os var det naturligt at spørge 
William Demant Fonden om et samarbejde, da de deler 
vores ambition om at udbrede viden på området,” fortæller 
Jesper Kejlhof og fortsætter: 

”Mange borgere med funktionsnedsættelse får en dårlig 
oplevelse til møder og konferencer, hvis der ikke er ordent- 
lig lyd eller mulighed for at se præsentationer på egen 
skærm. Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan 
leve et liv som alle andre, hvilket William Demant Fonden 
også bidrager til med denne bevilling.” 

En kolossal forbedring 
I Katolsk Vor Frue Kirke oplever de allerede store forbed-
ringer og glæde ved kirkens nye lydanlæg, der blev instal- 
leret i slutningen af 2021: 

”Det nye lydanlæg var allerede fra starten en kolossal 
forbedring i forhold til taleforståelse og et overordnet rart 
lydbillede i kirken. Det er en fornøjelse, at man kan høre 
og forstå, hvad der bliver sagt til gudstjenesterne, uden 
at skulle anstrenge sig enormt for at følge med. For ældre 
fungerer teleslyngeanlægget perfekt, og kobling til stream-
ing bringer også glæde til ældre og syge, der ikke nemt kan 
komme til kirken,” fortæller Anne Mette Frey.  

I et rum med lydanlæg  
med dårlig taleforståelse  
og mange akustiske  
udfordringer tror jeg  
faktisk, at vi alle har lært 
lidt om, hvordan det er at 
have nedsat hørelse.  

            Anne Mette Frey,  
menighedsrådsformand 
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Danmark er i blandt verdens førende lande indenfor 
anvendt høreteknologi og på Danmarks Tekniske Univer-
sitet (DTU) har man i mange år genereret viden omkring 
hørelse og høresundhed. Med 17 millioner kroner over 
fem år fra William Demant Fonden opretter universitetet 
nu et nyt Center for Auditiv Neurovidenskab og stiller 
skarpt på hørelsens fundamentale neuro-biologi.  

Med hjernen i fokus   
Arbejdet på det nye center er opdelt i to hovedafdelinger: 
kognitiv neurovidenskab og -teknologi og diagnostisk 
billeddannelse.  

Førstnævnte afdeling skal fokusere på sammenhængen 
imellem hørelse og forskellige kognitive egenskaber. Tidli- 
gere har neuro-teknologiske studier påvist, at det er muligt 
at styre et høreapparat via opmærksomhed. På den måde 
kan et høreapparat på baggrund af akustiske input og  
hjerneaktivitet styre og forstærke lyd, alt efter hvor brugeres 
fokus er, eksempelvis ved at registrere hvor øjnene kigger 
hen. En anden nærtforestående udfordring er bedre at 
forstå, hvordan hjernen hjælper, når vi forsøger at afkode 
lyde i komplekse og støjfyldte lydmiljøer.  

Centrets andet afdeling vil fremme diagnostisk billed- 
dannelse (imaging). Formålet er at få mere viden om 
det indre øre og det auditive system med henblik på at 
udvikle nye værktøjer til billeddannelse. Sidstnævnte kan 
være afgørende for at forstå sammenhængen imellem 
aldersrelateret høretab og degenerative hjernesygdomme, 
som demens, og i sidste ende fremme sund aldring. DTU 
etablerer desuden et nyt Imaging Center, der kan have stor 
betydning for adgang til udstyr og mulighed for at udforske 
nye metoder i forbindelse med høreforskning.   

Strategisk forankring  
Center for Auditiv Neurovidenskab skal være en del af 
instituttet Health Tech, der allerede rummer sektionen 
Hearing Systems inklusive centrene CAHR og CHeSS, som 
William Demant Fonden også støtter.  

Leder for Hearing Systems, Torsten Dau, har været tilknyttet 
høreforskningen på DTU i 18 år og er en af initiativtagerne 
bag det nye center. Han fortæller, at der som led i etable- 
ringen bliver oprettet to strategiske stillinger, der aktivt 
skal være mere til at drive og forankre forskningsarbejdet: 

”Det har helt særlig betydning, at William Demant Fonden 
støtter centerets etablering og forskning over de næste 
fem år, da det har givet anledning til, at DTU har nikket 
ja til efterfølgende at overtage finansieringen af de to 
primære forskningsstillinger og dermed videreføre center-
et. Selvsagt kan og vil der blive brug for flere finansielle 
indsprøjtninger fra fonde, men at DTU foretager en sådan 
investering, er ikke kun sjældent, men betyder direkte, at 
arbejdet med sikkerhed kan fortsætte og udvikles.”     

Torsten Dau er medansvarlig for rekruttering af de to 
nøglestillinger og skal samtidig, med afsæt i sine egne  
ekspertiseområder, bidrage til den konkrete forskning  
på det nye center.  

Bidrag til en stærk position  
I Danmark, og i København i særdeleshed, er der en stærk 
tradition for akustik og høreteknologi, der blandt andet 
har grobund i et vigtigt samarbejde på tværs af industri, 
akademia og kliniske partnere. I følge Torsten Dau, er det 
netop disse partnerskaber, der er med til at positionere 
Danmark internationalt: 

”I Danmark har vi allerede et stærkt værditilbud, og med 
det nye center, der strækker sig udover den klassiske 
høreteknologi, bliver vores appel kun bredere og kan lokke 
nye talenter, danske som internationale, til. Vi forsøger 
også altid at skabe forbindelser imellem de unge talenter 
og spændende, inspirerende forskere i industrien, hvilket 
yderligere styrker symbiosen på tværs af segmenterne og 
samarbejdet med globale partnere,” forklarer Torsten Dau.   

William Demant Fonden støtter Danmarks Tekniske Universitet med  
17 millioner kroner til etablering af et nyt forskningscenter. Med fokus på 
sammenhængen imellem hørelse og hjernen skal centeret løse komplekse 
udfordringer indenfor høresundheden og bidrage til at sikre Danmarks 
førende position indenfor høreteknologi.    

Fremfor alt høresundhed 
William Demant Fonden har siden 2000 støttet DTU med 
mere end 200 millioner kroner. Etableringen af Center for 
Auditiv Neurovidenskab skal styrke Danmarks førerpo-
sition indenfor høreteknologi og ultimativt yde et solidt 
bidrag til den globale høresundhed. Ifølge William Demant 
Fondens formand, Lars Nørby Johansen, er sådanne  
projekter afgørende for, at Fonden kan opfylde sit virke: 

”Vi er sat i verden for at give tilbage til samfundet, 
herunder særligt ved at bidrage til forskning og innovation 
der fremmer høresundheden. I Danmark sidder vi på en 
internationalt anerkendt og eftertragtet ekspertise inden-
for hørelse – på tværs af industri, akademia og kliniske 
partnere – og den banebrydende forskning, der kommer 
ud af universiteterne, spiller en helt central rolle heri. Jeg er 
meget glad for, at vi kan give den finansielle indsprøjtning, 
der er nødvendig for at det nye Center for Auditiv Neuro- 
videnskab kan opstå, og herigennem være med til bedre at 
sikre Danmarks ledende position indenfor høresundhed.”  

Nyt forskningscenter 
skal forbedre  
høresundheden 

Vi er sat i verden for at give  
tilbage til samfundet, herunder 
særligt ved at bidrage til  
forskning og innovation, der 
fremmer høresundheden. 

            Lars Nørby Johansen,  
formand for William Demant Fonden

https://publications.demant.com/demant/williamdemantfonden/annualreport/2020/william-demant-fonden-aarsrapport-2020/?page=18
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Spørger man Fonden for Entreprenørskab, skal entre-
prenørskab og innovation være for alle, men særligt for 
børn og unge. Derfor arbejder Fonden med at sikre en-
treprenørskab i undervisning på alle niveauer i Danmark. 
Som en del af dette arbejde afvikles en online Danish 
Entrepreneurship Festival, der klæder børn og unge på til 
entreprenant ideudvikling og innovation.  

Med en bevilling på 600.000 kroner indgik William Demant 
Fonden og Fonden for Entreprenørskab i 2021 et toårigt 
partnerskab. Støtten er øremærket Danish Entrepreneur-
ship Festival, der afvikles årligt over en uge, hvor elever 
og studerende fra hele landet kan være med. Festivalen 
fungerer som uddannelsernes entreprenørskabsuge; den 
byder på workshops og opfinderkonkurrencer og bygger 
bro imellem spændende iværksættere, erhvervsfolk og 
spirende iværksættere. Målet er at give tusindvis af elever 
og studerende erfaring med og lyst til iværksætteri. Med 
partnerskabet med William Demant Fonden får Fonden for 
Entreprenørskab over to år støtte til at afvikle Festivalen 
samt til at videreudvikle undervisningsmateriale.  

Et vigtigt partnerskab   
I Fonden for Entreprenørskab er adm. direktør Christian 
Vintergaard meget glad for det nye samarbejde, der gør  
en markant forskel for Fondens arbejde: 

”Vi arbejder for, at entreprenørskab bliver en naturlig del 
af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark, 
for på den måde at sikre, at alle børn og unge får evner til 
at skabe, forandre og gøre en forskel i verden. Vi er stolte 
og taknemmelige over, at William Demant Fonden har valgt 
at støtte Danish Entrepreneurship Festival, for det gør, at 
endnu flere børn og unge få mulighed for at prøve kræfter 
med innovation og entreprenørskab i praksis,” siger han. 

En del af William Demant Fondens formål er at støtte 
uddannelse, særligt iblandt unge, og ifølge formand, Lars 
Nørby Johansen, er Fonden meget glad for at kunne hjælpe 
til med at fremme uddannelsesmæssige formål, iværksæt-
teri og STEM*-kompetencer: 

”Med Danish Entrepreneurship Festival udbreder Fonden 
for Entreprenørskab kompetencer inden for entreprenør- 
skab og STEM-kompetencer*, og det er vigtigt for vores 
fond. Vi er derfor meget glade for konkret at kunne yde 
støtte til Festivalens entreprenante uddannelsesforløb 
rettet mod både undervisere og de studerende.” 

Entreprenørskab  
er for alle 
En årlig virtuel festival samler flere tusinde unge på tværs af landet og giver dem 
mulighed for at prøve kræfter med iværksætteri og udvikle innovative løsninger på  
nogle af vor tids største udfordringer. Bag initiativet står Fonden for Entreprenørskab, 
der med støtte fra William Demant Fonden som noget nyt i år tilbød et undervisnings- 
spor sideløbende med selve Festivalen.  

En bedre verden for alle 
I uge 47 i november løb Danish Entrepreneurship Festi-
val 2021 af stablen, og omdrejningspunktet var klima og 
bæredygtighed. Tusindvis af unge iværksætterspirer fra 
6. klasse og op til universitetsniveau dystede om at over-
bevise knivskarpe dommere fra erhvervslivet om, at netop 
deres ideer var de bedste. Som noget nyt var der tilbud om 
et undervisningsspor, der kunne køres sideløbende med 
workshops og konkurrencer.  

I løbet af Festivalen opfandt de unge deltagere innova-
tive løsninger på nogle af de største udfordringer, vi står 
overfor i dag. Nogle af festivalens deltagere kom blandt 
andet på en metode til at bruge overskudshalm til at lave 
brandsikker isolering i huse, som sikrer større klimaven-
lighed ved nybyggeri, imens andre udviklede en ide til at 
omdanne den energi, der skabes i et træningscenter, til 
elektricitet eller varme. I alt udvikledes mange originale og 
kreative ideer, herunder æstetiske og vedligeholdelsesfrie 
bikuber, et bade-ur til at begrænse varmtvandsforbrug og 
et helt nyt alternativ til tofu og kød.   

*Science, technology, engineering and mathematics.

Fotograf: Natasha Melin

Om Fonden for  
Entreprenørskab  
Fonden for Entreprenørskab, der blev stiftet 
i 2010, fungerer som centralt videnscenter 
og samlingspunkt for udvikling af entre-
prenørskab i Danmark. Fonden bidrager til 
den nationale innovationsagenda og -stra-
tegi ved at sikre iværksætteri og innovation 
på alle uddannelsesniveauer i Danmark.  
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Udstillingen ’Efter Stilheden. Kunstens kvinder tager ordet’ 
belyste med afsæt i 1970’ernes kvindefrigørelse, hvordan 
i alt 17 kvindelige kunstnere de seneste 100 år har brugt 
kunsten som kampmiddel til at skabe forandring i verden. 
William Demant Fonden støttede opsætningen med  
2 millioner kroner. 

Om udstillingen siger direktør på SMK, Mikkel Bogh: 

 ”Omdrejningspunktet var en gruppe af kvindelige kunst-
nere, som omkring 1970 begyndte at præge kunstscenen 
med en samfundsengageret kunst, der så på verden fra 
et andet synspunkt end det, man hidtil havde kendt fra de 
mandlige kunstnere. Udstillingen fremhævede såvel vigtige 
forløbere for denne bevægelse som flere af de senere 
bevægelser, der hermed blev sat i gang. Den viste, hvordan 
kvinder gennem 100 år har brugt deres kunst og kreative 
kræfter til at skabe markante stemmer og billeder i kampen 
for fred, lighed og retfærdighed.”  

 

Stor succes 
Opsætningen kunne opleves på SMK fra d. 28. august til 
21. november 2021, og den rummede et særligt udvalg 
af 17 centrale kunstnere med i alt 130 værker. SMK råder 
over landets største kunstsamling, der omfavner århund- 
reder af historie, og en af museets største ambitioner er, 
at dets kunst og kunstneriske refleksioner skal ud til endnu 
flere mennesker. I perioden, hvor udstillingen havde åben, 
havde museet mere end 100.000 besøgende, hvilket over- 
stiger forventningerne. 

I følge Mikkel Bogh gjorde William Demant Fondens mil-
lionstøtte det blandt andet muligt at formidle udstillingens 
ideer, som nåede meget bredt ud og vakte stor interesse 
hos både børn og ældre besøgende. Desuden ville rea- 
liseringen af projektet ikke være mulig uden økonomiske 
håndsrækninger fra eksterne aktører, herunder William 
Demant Fonden. Med sin støtte er Fonden med til at  
videregive kunst og kunstnernes erfaringer til så bredt 
et publikum som muligt.  

I 2021 satte en hovedudstilling på Statens Museum for Kunst fokus på  
kvinders kunstneriske reaktioner på modgang igennem tiden. Millionstøtte 
fra William Demant Fonden muliggjorde udstillingen af 17 kunstnere med i 
alt 130 værker.  

Kunstens kvinder  
tager ordet 
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Bornholms Musikfestival er grundlagt i 1969 og danner 
rammen om en unik lydoplevelse til glæde for øens 40.000 
indbyggere samt for de ca. 600.000 danske og udenlandske 
turister, der hvert år besøger Bornholm. Fra den 21. juli 
til den 22. august 2022 afvikles 10 koncerter, og program-
met byder på genkendelige perler såvel som ny musik, der 
udfordrer øregangen. Koncerterne er lokalt arrangeret 
og finder sted rundt omkring i de historiske kirker, der for 
mange er kendetegnende for øen. Selve festivalen afvikles i 
tæt samarbejde med øens øvrige musikarrangører.  

William Demant Fonden støtter kunst og kultur, hovedsage-
ligt inden for musik. Det er vigtigt at bevare lokalt forankret 
kultur- og musikfællesskaber, og Bornholms Musikfestival 
er et godt eksempel på, at mindre bevillinger kan række 
rigtig langt. I 2021 modtog Bornholms Musikfestival 25.000 
kroner fra William Demant Fonden til afvikling af Festivalen i 
sommeren 2022.  

En voksende følelse af fællesskab 
Ifølge formand for Bornholms Musikfestival, Steffen Hyldig, 
har det uvurderlig betydning for Bornholms Musikfestival 
– og for kulturlivet i det hele taget – at fonde som William 

Demant Fonden støtter kulturlivet. Steffen Hyldig fortæller: 

”Da Bornholms Musikfestival afholdt sin første sæson for 53 
år siden, kunne koncerterne give et mindre overskud. Den 
lille støtte, der blev givet fra kommunal side, kunne lægges 
til side til fremtidssikring og udvikling af festivalen. Men 
tiderne skifter. Selv om koncerterne i Bornholms Musikfes-
tival dengang havde samme høje niveau som i dag, og selv 
om arbejdet med at arrangere festivalen fortsat bygger på 
ulønnet, frivilligt arbejde, er behovet for økonomisk støtte 
vokset ubønhørligt.” 

Støtten betyder, at Bornholms Musikfestival fortsat kan 
tilbyde koncerter af høj kvalitet:  

”Vi tror på, at kvaliteten i vore koncerter har betydning for 
vort publikum. Vi tror på, at vores bevidste kombination af 
klassisk og helt nykomponeret musik er med til at udvikle 
tanker og åbenhed hos tilhøreren. Og vi tror på, at den in-
ternationalt sammensatte musikerskare, der spiller for både 
bornholmere og et internationalt publikum, kan være med 
til at udvikle en fællesskabsfølelse på tværs af grænser. I al 
beskedenhed, naturligvis,” uddyber Steffen Hyldig. 

53 somre med 
klassisk musik på 
Bornholm 
På Bornholm findes en af Danmarks ældste og mest traditionsrige, frivillige 
festivaler med klassisk musik. I hele 53 somre har Bornholms Musikfestival 
arrangeret koncerter på øen til stor glæde for lokale såvel som turister, og i 
2022 gentages succesen med støtte fra William Demant Fonden. 
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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for 
William Demant  Fonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med års- 
regnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af Fondens aktiver, passiver og finan- 
sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet  
af Fondens aktiviteter og pengestrømme for regn- 
skabsåret 1. januar - 31. december 2021. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse 
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Ledelsespåtegning

Smørum, den 4. april 2022

Bestyrelsen:

 

                    Lars Nørby Johansen (formand)                                       Niels B. Christiansen (næstformand)

                                Jesper Brandgaard                                                                   Anna Cecilia Frellsen 
                         

                                                                                        Tine Roed      

Regnskab
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Til bestyrelsen i William Demant Fonden

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for William Demant Fonden
for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det 
er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31.12.2021 samt af resultatet af Fondens aktiviteter og  
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021  
i  overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med  
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions- 
påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Fonden i overens-
stemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere Fondens evne til at fortsætte driften, at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 
relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere Fonden, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at 
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-
tion kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 
på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse  
med internationale standarder om revision og de yder- 
ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl- 
information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshand- 
linger som reaktion på disse risici samt opnår revisions-
bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag 
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsent-
lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be- 
svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke for  
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
Fondens interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er  
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs- 
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 
har udarbejdet, er rimelige.

 

Den uafhængige revisors  
revisionspåtegning

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om  
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af  
det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om Fondens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores  
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at Fonden ikke længere kan fortsætte 
driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der 
gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsi- 
stent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revi-
sionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses- 
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 4. april 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

 
 Anders Vad Dons                           Kristoffer Sune Hemmingsen
 Statsautoriseret revisor                       Statsautoriseret revisor
 MNE nr. 25299                       MNE nr. 33384
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Årsregnskabet for William Demant Fonden er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel- 
ser for regnskabsklasse C (mellemstore virksomheder).

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år. Fonden har valgt at fravige regnskabsskemaerne
i årsregnskabsloven, i det omfang dette vurderes at give et
mere retvisende billede af Fondens aktiviteter.

William Demant Fonden aflægger ikke koncernregnskab i
henhold til årsregnskabslovens § 111, stk. 3.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tid- 
ligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde Fonden, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt.

Forpligtelser – fx vedtagne uddelinger – indregnes i balan-
cen, når Fonden som følge af tidligere begivenheder har  
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,  
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fonden, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til  
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet 
for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og 
måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der frem- 
kommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller 
afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens valutakurs. Tilgodehav-
ender, gældsforpligtigelser og andre monetære poster i 
fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens valutakurs.

Resultatopgørelsen
Indtægter og omkostninger
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger
til Fondens administration, herunder kontorholdsomkost-
ninger, it-udgifter, småanskaffelser, honorarer mv. 
Administrationsomkostninger indregnes i den periode, 
som de vedrører.

Skat
Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af ud-
skudt skat.

Henholdsvis aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende
aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt
aconto-skat.

Da Fondens skattepligtige indtægter løbende modregnes i
årets uddelinger og hensættelser til fremtidige uddelinger,
indregnes der ikke aktuel eller udskudt skat i årsrapporten.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelses- 
prisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en indivi-
duel vurdering af aktivernes forventede brugstider, som 
udgør 3-5 år. Afskrivning af software under udvikling
igangsættes, når aktivet er færdigudviklet.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen.

Aktier i tilknyttede virksomheder
Aktier i Demant A/S og William Demant Invest A/S måles til
kostpris.

I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra dattervirksom-
heder, når aktionærernes ret til at modtage udbytte er
godkendt, med fradrag af eventuelle nedskrivninger af
kapitalandelene.

Tilgodehavender hos William Demant Invest
Tilgodehavender hos William Demant Invest består af
renteindtægter på det konvertible lån samt ikkeudbetalt
udbytte.

Øvrige aktier
Børsnoterede aktier indregnes til dagsværdi (børskurs) på
statusdagen.

Vedtagne uddelinger
Uddelinger betragtes som egenkapitalbevægelser og
indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt,
hvor uddelingen er godkendt af bestyrelsen og meddelt
modtageren. Vedtagne men ikke udbetalte uddelinger
indregnes som henholdsvis langfristede og kortfristede
gældsforpligtelser.

Kapital til rådighed (uddelingsrammen)
I overensstemmelse med Lov om erhvervsdrivende fonde
er der etableret en hensættelse til uddelinger, benævnt
mulig uddelingsramme, som muliggør, at bestyrelsen kan

Anvendt regnskabspraksis
vedtage og udbetale uddelinger i løbet af regnskabsåret.
Bestyrelsen er ikke forpligtet til at anvende hensættelsen,
men denne nedskrives løbende med vedtagne uddelinger.
Hvert år på Fondens årsmøde evaluerer bestyrelsen
hensættelsens størrelse.

Skyldige uddelinger
Skyldige uddelinger er beløb, som bestyrelsen har bevilget,
og som modtageren senest på balancedagen har fået med-
delelse om, og hvortil der ikke er knyttet særlige betingelser, 
der skal være opfyldt, inden udbetaling kan finde sted.
Skyldige uddelinger, der forventes udbetalt inden for et år,
er i balancen anført som kortfristede gældsforpligtelser,
mens skyldige uddelinger, der forventes udbetalt efter et
år, er anført som langfristede gældsforpligtelser i balancen.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedr. drift, 
investeringer og finansiering samt likviderne ved årets 
begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres
efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultat 
reguleret for ikkekontante driftsposter og ændring i drifts-
kapital.

Pengestrømme vedr. investeringsaktiviteter omfatter
betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, 
aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, 
forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle  
anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter 
ændringer i størrelse eller sammensætning af virksom-
hedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet 
hermed, herunder uddelingsaktiviteten samt optagelse af 
lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Resultatopgørelse
(DKK mio.) Note 2021 2020

Afkast på ejendomme -0,4 -0,4 

Afkast på aktier -74,8 4,0 

Forrentning af udlån til William Demant Invest A/S 70,2 71,3 

Udbytte fra aktier 0,6 0,0 

Udbytte fra William Demant Invest A/S 0,0 202,8 

Gevinst ved salg af aktier i Demant A/S 200,0 0,0 

Finansielle poster, netto -2,1 0,0 

Porteføljeafkast i alt 193,5 277,7 

Administrationsomkostninger 1 -4,4 -4,2 

Fondens resultat 2 189,1 273,5 

Balance
Aktiver  (DKK mio.) Note 2021 2020

Grunde og bygninger 2,8 2,8

Kunst 1,5 1,5

Materielle anlægsaktiver 4,3 4,3

Aktier i Demant A/S 3 3,0 3,3

Aktier i William Demant Invest A/S 3 4.533,9 4.533,9

Konvertibelt udlån til William Demant Invest A/S 4 0,0 2.000,0

Øvrige aktier 5 309,3 46,2

Andre udlån 0,1 0,0

Finansielle anlægsaktiver 4.846,3 6.583,4

Anlægsaktiver i alt 4.850,6 6.587,7

Konvertibelt udlån til tilknyttede virksomheder 4 2.000,0 0,0

Tilgodehavende hos William Demant Invest A/S 17,5 215,9

Andre tilgodehavender 0,2 0,0

Tilgodehavender 2.017,7 215,9

Likvide beholdninger 3,7 0,0

Omsætningsaktiver i alt 2.021,4 215,9

Aktiver i alt 6.872,0 6.803,6
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Balance
Passiver  (DKK mio.) Note 2021 2020

Grundkapital 1,0 1,0

Kapital, bunden 334,5 315,6

Kapital til sikring af strategiske formål 5.860,0 5.860,0

Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 506,9 456,7

Egenkapital 6.702,4 6.633,3

Skyldige uddelinger 92,2 75,4

Langfristede forpligtelser 6 92,2 75,4

Rentebærende gæld 0,0 17,3

Skyldige uddelinger 77,1 77,0

Anden gæld 0,3 0,6

Kortfristede forpligtelser 77,4 94,9

Forpligtelser i alt 169,6 170,3

Passiver i alt 6.872,0 6.803,6

Udskudt skat 7

Transaktioner med nærtstående parter 8

Egenkapitalopgørelse
(DKK mio.) 2021 2020

Grundkapital 31.12. 1,0 1,0

Kapital bunden 1.1. 315,6 288,2

Årets disponering 18,9 27,4

Kapital, bunden 31.12. 334,5 315,6

Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål 01.01. 5.860,0 5.860,0

Overført til Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 0,0 0,0

Årets disponering 0,0 0,0

Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål 31.12. 5.860,0 5.860,0

Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 01.01. 456,7 321,1

Overført fra Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål 0,0 0,0

Årets uddelinger -124,1 -111,9

Bortfaldne uddelinger 4,1 1,4

Årets disponering til kapital til rådighed 170,2 246,1

Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 31.12. 506,9 456,7

Egenkapital 31.12. 6.702,4 6.633,3
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Pengestrømsopgørelse Noter til årsrapport

Note 2 - Resultatdisponering

(DKK mio.) 2021 2020

Disponeret således:

Overført til Kapital, bunden, jf. Fundatsens §10, 1 18,9 27,4 

Årets disponering til kapital til rådighed (uddelingsrammen) 170,2 246,1 

Disponeret i alt 189,1 273,5 

Note 1 - Administrationsomkostninger

(DKK mio.) 2021 2020

Vederlag til bestyrelsen 1,2 1,2

Administrationsvederlag til William Demant Invest A/S og Demant A/S 2,6 2,1

Andre omkostninger 0,6 0,9

Administrationsomkostninger 4,4 4,2

Bestyrelsen har modtaget vederlag på DKK 3,2 millioner i 2021 fra andre koncernselskaber.
William Demant Fonden har ingen ansatte i regnskabsåret. 

(DKK mio.) 2021 2020

Årets resultat 189,1 273,5

Reguleringer:

Urealiseret kursregulering, aktier 74,8 -4,0

Afskrivninger på anlægsaktiver 0,0 0,1

Finansielle poster, ej kontantbevægelse -0,2 -204,1

Modtaget udbytte 198,6 80,2

Ændring i andre udlån -0,3 0,1

Ændring i anden gæld -0,3 0,3

Pengestrømme fra driftsaktivitet 461,7 146,1

Køb af aktier -337,6 -42,2

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -337,6 -42,2

Årets uddelinger -124,1 -111,9

Ændring i skyldige uddelinger 21,0 8,2

Ændring i rentebærende gæld -17,3 -0,2

Pengestrømme fra finansierings- og uddelingsaktivitet -120,4 -103,9

Årets pengestrømme 3,7 0,0

Likvider 1. januar 0,0 0,0

Likvider 31. december 3,7 0,0
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Note 4 - Konvertible udlån

(DKK mio.) 2021 2020

Kostpris 01.01. 2.000,0 2.000,0

Låneafvikling 0,0 0,0

Låneudstedelse 0,0 0,0

Kostpris 31.12. 2.000,0 2.000,0

Forfalden indenfor 1 år 2.000,0 0,0

Forfalden indenfor 1-5 år 0,0 2.000,0

I alt 2.000,0 2.000,0

Lånet på DKK 2.000 mio. til William Demant Invest A/S ydes som et stående lån og forrentes med 3,5 %.

Note 3 - Kapitalinteresser

Aktier i Demant A/S

Antal aktier
Kostpris Børsværdi

Kurs Værdi Kurs Værdi

Beholdning pr. 01.01. 5.834.990 0,57 3,3 240,6 1.403,9

Bevægelser i perioden -607.239 0,57 -0,3 94,5 347,9

Beholdning pr. 31.12. 5.227.751 0,57 3,0 335,1 1.751,8

Fondens andel af aktiekapitalen i Demant A/S pr. 31.12.2021 2.2 %

Aktier i William Demant Invest A/S

(DKK mio.) 2021 2020

Kostpris 01.01. 4.533,9 4.533,9

Kapitalforhøjelse 0,0 0,0

Kostpris 31.12. 4.533,9 4.533,9

Ejerandel 100 % 100 %

Information om kapitalinteresser

Selskabsnavn Ejerandel Resultat 
(DKK mio.)

Egenkapital 
(DKK mio.)

Demant A/S, Egedal 2 % 2.015 4.706

William Demant Invest A/S, Egedal 100 % 2.276 11.648

Komplet oversigt over kapitalinteresser fremgår af sektion 11 i årsrapporten for William Demant Invest A/S.

Note 5 - Øvrige aktier 2021 2020

(DKK mio.)

Regnskabsmæssig værdi 01.01. 46,2 0,0

Tilgang i året 352,6 42,2

Afgang i året -14,7 0,0

Realiserede kursreguleringer -1,7 0,0

Urealiserede kursreguleringer -73,1 4,0

Regnskabsmæssig værdi 31.12. 309,3 46,2

Note 6 - Langfristede gældsforpligtigelser

Af de langfristede gældsforpligelser på DKK 92,2 mio. forfalder DKK 0,0 mio. efter 5 år.

Note 7 - Udskudt skat

Skatteværdien af ikkeindregnet udskudt skatteaktiv udgør DKK 12,6 mio. (udskudt skattepassiv DKK 22,6 mio. i 2020). 
Den udskudte skat vedrører primært fremførbart kildeartsbegrænset tab på aktier samt hensættelser til fremtidige 
uddelinger til almenvelgørende formål.

Note 8 - Transaktioner med nærtstående parter

I løbet af 2021 har William Demant Fonden solgt aktier i Demant A/S for DKK 120,6 mio. til William Demant Invest A/S 
(DKK 0,0 i 2020). Ydermere har William Demant Fonden i 2021 solgt aktier i Invisio AB for DKK 12,9 mio. til William De-
mant Invest A/S (DKK 0,0 mio. i 2020). Alle transaktioner er foretaget på markedsvilkår.
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