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Fonden
i en corona-tid
Aflyste og udskudte projekter
Allerede i foråret, i pandemiens tidlige fase,
satte coronavirus sine første spæde spor i
William Demant Fondens aktivitetsniveau.
Fonden modtog færre ansøgninger til kulturelle
og sociale projekter, og mange af de arrangementer, man havde bevilget penge til, blev enten
aflyst eller udsat.
Det blev i Fonden besluttet at fastholde bevillinger til udskudte projekter, og at bevillinger til
aflyste projekter skulle tilbagebetales - evt. med
fradrag af allerede afholdte udgifter.
Mange studerende oplevede, at deres studieophold i udlandet blev annulleret eller udskudt,
tilmed flere gange, og her valgte Fonden samme
tilgang som til de kulturelle og sociale projekter.
Man annoncerede denne praksis på hjemmesiden og sendte i samme forbindelse et brev til
alle studielegatmodtagere med en anmodning
om at kontakte Fonden, såfremt deres studieophold var blevet påvirket af Covid-19.

Særlige corona-initiativer
I en tid, hvor samfundet lukkede ned, og et
stort antal arrangementer blev aflyst, opstod
til gengæld nye, virtuelle og digitale måder at
afvikle arrangementer på, og Fonden valgte
at støtte en del af disse, eksempelvis ”Coronamonologerne” på Østerbro Teater, der blev
opført live og siden udgivet i bogform, og ”Opera
til kaffen” – et corona-initiativ, der skulle bringe
musikoplevelser til ældrecentre i Aalborg og
omegn, gennemført af Aalborg Operafestival.
Ud over de projekter, som Fonden sædvanligvis
yder støtte til, besluttede man at støtte flere
ansøgere og projekter, der var blevet ramt
økonomisk pga. pandemien.
2020 blev således et år med store afvigelser i
forhold til William Demant Fondens sædvanlige
praksis, hvor man kun modtog og behandlede
2.864 ansøgninger mod 4.345 året før. Fonden
modtog dog rekordmange henvendelser og
forespørgsler vedrørende pandemiens effekt
på de projekter, man havde bevilget penge til,
og disse henvendelser forventes først at aftage
langt ind i 2021.
		
Lars Nørby Johansen
			Formand
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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 tilknyttet Fonden, samt disses nærmeste familie.

Om William
Demant Fonden
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.

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.

Oticon importerer frem til 2. verdenskrig høreapparater og
eksporter 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.

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.

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.

Sidst men ikke mindst har Fonden til formål, direkte eller
indirekte, at bevare aktiemajoriteten i Demant. Hvis Fondsbestyrelsen 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 Demantkoncernen som virksomhed i erhvervs- og forskningsmæssig 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.

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
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Gruppestruktur
Uddelingsaktiviteter

William Demant Fonden
100%

William Demant Invest
Strategiske langsigtede investeringer

Vedvarende energi
Borkum Riffgrund 1

52 %

55-60 %

42 %

27 %

19 %

89 %

20 %

Andre
investeringer

11 %

Koncernstrukturen er illustreret i ovenstående og afspejler ejerandele pr. 22. marts 2021.

William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
CVR-nr.: 11628141
Telefon: 3917 7100

www.williamdemantfonden.dk
fonden@williamdemant.dk

Regnskabsperiode
1. januar – 31. december 2020

Revision
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556
Weidekampsgade 6
2300 København S
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Regnskabsberetning
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.com
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 2020 DKK
273,5 mio., hvilket består af renteindtægter og udbytte
fra William Demant Invest på DKK 274,1 mio. fratrukket
administrationsomkostninger på DKK 4,2 mio. Sidstnævnte udgjorde 4,0 % af de foretagne uddelinger,
hvilket er marginalt højere end i 2019 og kan henføres til
det faktum, at niveauet for uddelinger lå højere i 2019.
Resultatet er DKK 87,3 mio. over sidste års resultat,
hvilket kan tilskrives et højere udbytte fra William
Demant Invest. Primære aktiver består af ejerskabet i William Demant Invest samt udlån hertil.
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William Demant Fonden har i 2020 foretaget 1.542
uddelinger for et samlet beløb på DKK 111,9 mio., DKK
1,4 mio. er bortfaldet, og Fonden har i 2020 modtaget
og behandlet 2.864 ansøgninger mod 4.345 i 2019.
En stor del af William Demant Fondens uddelinger går
til støtte af udlandsophold for studerende. I 2020
udgjorde antallet af disse næsten halvdelen af William
Demant Fondens samlede uddelinger. Uddelingerne
til studerende androg ca. DKK 8,6 mio. I 2020 blev der
endvidere uddelt DKK 19,1 mio. til støtte af i alt 293
større og mindre musikprojekter.
Det er forventningen, at William Demant Fondens
aktivitetsomfang og resultat i 2021, når der justeres for
udbytte fra William Demant Invest, vil være på samme
niveau som i 2020.
I 2021 forventer William Demant Fonden at foretage
uddelinger på ca. DKK 120 mio. Den samlede uddelingsramme 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.

Nøgletalsoversigt
(DKK mio.)

2020

2019

2018

2017

2016

277,7

190,8

89,6

89,7

69,7

-4,2

-4,6

-4,2

-4,1

-4,9

273,5

186,2

85,4

85,6

64,8

6.803,6

6.633,7

6.559,5

6.559,9

6.570,0

152,4

145,6

100,3

90,7

100,7

6.633,3

6.470,3

6.436,5

6.461,5

6.469,0

111,9

153,2

111,5

96,9

78,5

-1,4

-0,8

-1,1

-3,8

-0,6

110,5

152,4

110,4

93,1

77,9

0,04

0,03

0,04

0,04

0,06

97,5 %

97,5 %

98,1 %

98,5 %

98,5 %

1,5 %

2,5 %

4,9 %

4,8 %

7,6 %

Resultatopgørelsen
Fondens porteføljeafkast
Administrationsomkostninger
Årets resultat
Balancen pr. 31. december
Aktiver i alt
Skyldige uddelinger
Egenkapital
Uddelingsaktiviteter
Årets uddelinger
Årets bortfaldne uddelinger
Årets uddelinger, netto
Omkostninger pr. uddelt krone
Finansielle nøgletal
Soliditetsgrad
Administrationsomkostningers andel af
årets resultat

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.
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God fondsledelse
En detaljeret gennemgang af Fondens stillingtagen til
Anbefalingerne for god Fondsledelse efter følg eller
forklar-princippet kan findes på:
www.williamdemantfonden.dk/about/corporate-governance
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
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grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i
øvrigt gældende i William Demant Invest, hvor grundhonoraret 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 2020 til
DKK 2,1 mio.
William Demant Fonden har delegeret sine erhvervsinvesteringer 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.

Uddelingsaktiviteter
Uddelingspolitik
Fonden har i de senere år doneret mere end DKK 100 mio.
om året fordelt på tre hovedformål, og fordelingen i 2020
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 forskningsprojekter, 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 2020 donerede William Demant Fonden samlet set DKK
111,9 mio. til projekter inden for områder som forskning,
uddannelse, kultur og omsorg samt koncernens medarbejdere. I alt DKK 61,1 mio. blev doneret til projekter til
afhjælpning af høretab i hele verden og til uddannelse
og forskningsprojekter inden for sundhedssektoren. I
2020 finansierede Fonden 18 større forskningsprojekter,
herunder to ph.d.-stipendier, inden for kerneområdet
audiologi og hørelse. De omtalte ph.d.-stipendier blev
traditionen tro udvalgt blandt en række af ansøgninger
indsendt den 1. december 2019.

At støtte institutioner og forskningsprojekter inden for det
audiologiske område er en vigtig del af William Demant
Fondens aktiviteter. I 2020 donerede William Demant
Fonden DKK 22,3 mio. til audiologisk forskning hos førende universiteter i for eksempel USA, Canada, Australien,
Storbritannien, Tyskland, Holland og Sverige. Herudover
blev DKK 21,5 mio. (inkl. de to 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 8,6 mio. i 2020, samt større og mindre musikprojekter,
der beløb sig til DKK 19,1 mio. i samme periode.
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, kompetencegivende
uddannelse.

Fondens uddelinger (DKK mio.)
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Bestyrelse

Lars Nørby Johansen
Formand
Født 1949

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 Falck Securicor
(G4S). Lars Nørby Johansen har været
medlem af Demant A/S’ bestyrelse
1998-2017, hvor han har fungeret som
næstformand i perioden 2004-2007 og
bestyrelsesformand i perioden 20082017.
• Medlem af bestyrelsen i perioden
1999 til 2007 og igen fra 2017
• Genvalgt i 2019, på valg i 2021
• Særlige kompetencer inden for
international virksomhedsledelse,
herunder bestyrelseserfaring fra

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
for LEGO A/S. Niels B. Christiansen er
desuden formand for bestyrelsen i
Demant A/S, hvor han har siddet siden
2008.

Niels B. Christiansen
Næstformand
Født 1966
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• Medlem af bestyrelsen fra 2019
• På valg i 2021
• Særlige kompetencer inden for
international virksomhedsledelse,
herunder bestyrelseserfaring fra
børsnoterede selskaber, samt
omfattende indsigt i industripolitik

børsnoterede selskaber, samt dybtgående kendskab til udfordringerne
som følge af globaliseringen og ikke
mindst industripolitikken
• Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
• Aktionær i datterselskaber eller
associerede selskaber: Ja*
• Samlet honorar i William Demant
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2020:
DKK 1.050.000
Øvrige ledelseshverv
Codan A/S og Codan Forsikring,
formand
Dansk Vækstkapital, formand
Københavns Lufthavne A/S, formand
Montana Møbler A/S, formand
Arp-Hansen Hotel Group A/S, næstformand
Kadeau ApS, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, formand

• Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
• Aktionær i datterselskaber eller
associerede selskaber: Ja*
• Samlet honorar i William Demant
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2020:
DKK 1.378.333
Øvrige ledelseshverv
LEGO A/S, adm. direktør
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem
Demant A/S, formand

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. strategiudvikling 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
kapitalforvaltningsindustri, i 11 år.

Jesper Brandgaard
Bestyrelsesmedlem
Født 1963

Anna Cecilia Frellsen
Bestyrelsesmedlem
Født 1973

• Medlem af bestyrelsen fra 2019
• På valg i 2021
• Særlige kompetencer inden for
ledelse af en multinational farma-

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 organisationens 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 sundhedsarbejdere i 40 lande i Afrika og Asien.
• Medlem af bestyrelsen fra 2020

Peter Straarup

Bestyrelsesmedlem
Født 1951

Peter Straarup er uddannet HD i
regnskabsvæsen på Handelshøjskolen
i København i 1979. Han blev ansat i
Danske Bank, Fredericia, i 1968. I 1975
blev han ansat som arbitragedealer hos
Danske Bank i København, og i 19761977 arbejdede han som manager i
Loan Administration i Scandinavian
Bank Ltd. i London. Peter Straarup blev
udnævnt kontorchef i Danske Bank
i 1980 og arbejdede herefter både i
Danmark og udlandet, bl.a. Singapore
og New York, indtil han i 1986 blev
udnævnt bankdirektør i Danske Bank. I
1998 blev han udnævnt som ordførende direktør og bestred denne post frem
til sin pensionering i 2012.

ceutisk koncern omfattende
strategiudvikling og implementering,
IT, økonomistyring og finansiering
• Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
• Aktionær i datterselskaber eller
associerede selskaber: Ja*
• Samlet honorar i William Demant
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2020: DKK 450.000
Øvrige ledelseshverv
Chr. Hansen Holding A/S, næstformand
Vækst Partner Kapital, medlem af
ekspertpanel
William Demant Invest A/S, næstformand

• På valg i 2022
• Særlige kompetencer inden for global
sundhed, vækststrategi, digital
sundhed and filantropi
• Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
• Aktionær i datterselskaber eller
associerede selskaber: Ja*
• Samlet honorar i William Demant
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2020: DKK 350.000
Øvrige ledelseshverv
Maternity Foundation, adm. direktør
Center for Ledelse, bestyrelsesmedlem
Ovacure, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem

• Medlem af bestyrelsen fra 2012
• Genvalgt i 2020, på valg i 2022
• Særlige kompetencer inden for
ledelse af finansvirksomhed og
opkøb af virksomheder i en global
kontekst
• Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
• Aktionær i datterselskaber eller
associerede selskaber: Ja*
• Samlet honorar i William Demant
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2020: DKK 350.000
Øvrige ledelseshverv
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem

*Datterselskaber og associerede selskaber omfatter Demant A/S, Össur hf., Vitrolife AB, CellaVision AB, Jeudan A/S og Revenio Oyj.
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Forskning i akustisk
signalbehandling
kan fortsætte
På forskningscenteret CASPR (Centre for Acoustic Signal Processing Research) på
Aalborg Universitet forskes og undervises der i akustisk signalbehandling til høretabsløsninger. Med fornyet millionstøtte fra William Demant Fonden i perioden 2021 til
2025 fortsætter CASPR arbejdet med fokus på blandt andet kommunikation og hørelse
i støjfyldte miljøer.

Hvor mennesker med normal hørelse for det meste kan
forstå hinanden uden de store anstrengelser, når de
kommunikerer i et støjfyldt miljø, er dette ofte en stor
udfordring, hvis man har nedsat hørelse. Ved at anvende
alt fra kunstig intelligens til kameraer og sensorer i høreaggregater bliver forskere hos CASPR klogere på netop
dette. Eksempelvis kan viden om samtalemønstre udnyttes
til at forbedre ikke alene hørbarhed, det vil sige opfattelsen
af, at der er en lyd, men potentielt også forståelsen af det,
høreapparatbrugeren hører.
CASPR-ll
En donation på 8 millioner kroner over fem år skal være
med til at sikre fortsættelsen af CASPR. Jesper Jensen, der
er seniorforsker i Oticon og professor ved CASPR, Aalborg
Universitet, fortæller, at forskningen vil være centreret
omkring kommunikation i støjfyldte miljøer. Målet er
tekniske løsninger, der lærer om omgivelserne, eksempelvis ved hjælp af input fra kameraer, eller prøver at afkode
høreapparatbrugerens ønsker eller intentioner ved hjælp
af sensorer på brugerens krop, så som accelerometre og
EEG-elektroder. Målet er at udvikle lydbehandlingsalgoritmer, som på en måde er i symbiose med slutbrugeren,
dvs. algoritmerne ”ved”, hvilken lyd brugeren er interesseret
i hvornår, således at brugeren opnår bedre og lettere
taleforståelse.
”Vi ved, at et af de største problemer for høreapparatbrugere er kommunikation i støjfyldte situationer. Selv en
smule støj, som ikke er et problem for normalthørende,
kan være et stort problem for høreapparatbrugere. Af den
årsag er forskning i løsninger, der afhjælper disse problemer, af stor vigtighed,” siger Jesper Jensen.
Støjfyldte miljøer
Et af de projekter, der søger at forstå, hvordan vi kommunikerer i støjfyldte miljøer, er et ph.d.-projekt, der bygger
på sociale kendetegn ved samtale. På baggrund af disse
såkaldte samtalemønstre er ph.d. Poul Hoang i gang med
at udvikle en algoritme, der kan hjælpe høreapparatet med
at adskille stemmer og sortere støj fra samtale.
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Algoritmen udvikles på baggrund af en antagelse om, at
høreapparatbrugeren og samtalepartneren skiftes til at
tale. Når høreapparatbrugeren taler i en længere periode,
kan man med ret stor sandsynlighed vurdere, at de andre
stemmer, der eventuelt opfanges samtidig, som på en
menneskefyldt restaurant, ikke er samtalepartnerens og
derfor er uønskede. For når den ene i samtalen taler, tier
den anden som oftest stille. Den nye algoritme kan hjælpe
med at identificere, hvilke dele af lydbilledet der er uønskede – og derfor bør undertrykkes – før den samlede lyd
præsenteres for høreapparatbrugeren.
Synsstyrede høreapparater
Der er andre muligheder for at designe algoritmer, der
benytter sig af sociale mønstre. Et eksempel herpå er
sensorer i høreapparatet, der afkoder den retning, som
høreapparatbrugerens øjne er rettet imod. Dette ville give
information om, hvilke lydkilder brugeren er interesseret
i, da der er en tendens til, at man under samtaler med
meget støj bruger mundaflæsning, og derfor oftere kigger
på den ønskede taler.
“I fremtiden kunne man forestille sig høreapparater, der
måler brugerens øjeretning via sensorer i høreapparatet
og derefter er i stand til at forstærke lyde fra retninger,
som øjnene ofte peger mod. Dermed kan der også skrues
ned for eventuel støj, der ofte kommer fra andre retninger
end der, hvor øjet er fokuseret,” forklarer Poul Hoang.
Billeder genskaber tabt tale
Samspillet mellem det visuelle og hørelsen er et tilbagevendende interesseområde for CASPR, og i denne
kategori findes desuden studier i audiovisuel talerekonstruktion. Her handler det ikke om, hvor øjet kigger hen,
men om hvad øjet opfanger. Baseret på visuelle kamerainput af samtalepartnerens ansigts- og mundbevægelser,
er det lykkedes forskerne at rekonstruere tabte – eller
ekstremt støjfyldte dele – af talesignalet. Sagt med andre
ord tyder det på, at man ved hjælp af kameraer og mundaflæsning kan forbedre forståelsen hos høreapparatbrugeren. ”Det smarte ved at bruge visuelle input er, at de er

CASPR’s mission
uforstyrrede af støj – de kan anvendes selv i meget støjfyldte situationer, hvor det akustiske signal er helt begravet
i støj,” forklarer Jesper Jensen.
I samme boldgade findes der i regi af CASPR mange
forskellige forskningsområder, herunder i løsninger der
på samme måde som med det visuelle involverer andre
input, som kan supplere mikrofonen. Et eksempel herpå er
EEG (ElektroEncefaloGrafi)-elektroder, der kan registrere
hjernens elektriske impulser. CASPR ser et stort potentiale
i algoritmer, der baseret på EEG-målinger kan udtale sig
om, i hvor høj grad brugeren anstrenger sig for at lytte i
en given situation.

I tråd med CASPR’s fokus på hørelse i
støjfyldte miljøer er centrets mission at
lave forskning og tilbyde undervisning på
bachelor-, master-, ph.d.- og postdocniveau. Der arbejdes i videnskabelige
discipliner, som støtter fremtidig statistisk
signalbehandling i koncepter til høretabsløsninger. Det er ligeledes målet at
udbrede forskningsresultaterne og deres
anvendelse inden for både akademia og
lydindustri. CASPR arbejder blandt andet
sammen med Eriksholm Research Centre.
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Talentprogram
pirrer nysgerrigheden
for videnskab
Den naturvidenskabelige talentkonkurrence Unge Forskere vil inspirere børn
og unge med den mindste interesse for videnskab til at udvikle deres talent.
Med en fornyet bevilling fra William Demant Fonden får organisationen
mulighed for at fortsætte sit arbejde med at få videnskab og teknologi på
dagsordenen – lokalt og globalt.

Videnskab, teknologi, teknik og matematik. Uddannelsesområder, der også går under det samlende akronym STEM
(Science, Technology, Engineering & Mathematics). Selvom
områderne nyder større og større bevågenhed i samfundet for deres nødvendige bidrag til både at løse nogle af
verdens udfordringer og at bidrage til fremtidig vækst,
har STEM-fagene fortsat behov for at øge nysgerrigheden
og vinde popularitet hos børn og unge – som et attraktivt
tilvalg på uddannelsessporet.
Med William Demant Fondens erklærede ambition om
at støtte unges uddannelse og fremme videnskab er
Fonden og Unge Forskere et godt match, og Unge Forskere
modtager derfor støtte på ny med 1,5 millioner kroner
over 3 år.
Unge Forskeres hovedformål er at finde, udfordre og
anerkende børn og unge, der har en særlig interesse for
naturvidenskab og teknologi. Den nye bevilling skal særligt
gå til at fastholde og udvikle talentprogrammet, sikre en
bred deltagelse fra hele Danmark, udvide skolesamarbejder med særligt fokus på gymnasier samt at styrke internationale samarbejder.
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Foto: Sanne Vils, Unge Forskere

Unge Forskere

Astra

Unge Forskere er Danmarks største
talentkonkurrence for børn og unge inden
for STEM-fagene (Science, Technology,
Engineering & Mathematics). I mere end 30
år har konkurrencen sat fokus på talentfulde unge og har som en seriøs og storslået
konkurrence været med til at udbrede
Unge Forskere-metoden, en måde at arbejde
med naturvidenskab og innovation på såvel
i grundskolen som på ungdomsuddannelser.

Unge Forskere arrangeres af Astra, der er
Danmarks nationale naturfagscenter og
en selvejende institution tilknyttet Børneog Undervisningsministeriet. Centret har
fokus på at styrke undervisningen i de
naturvidenskabelige fag til gavn for hele
samfundet.

De unge forskere ser, at
deres idéer kan omsættes
til handling i den virkelige
verden. De får en unik
mulighed for at fordybe
sig og få sparring fra de
dygtigste fagfolk, og de
oplever, at deres faglighed
når helt nye højder
Katrine Bruhn Holck,
programleder for Unge Forskere

Foto: Jakob Vind
15

Oplev det
smukke
i lyden på
Louisianna
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Louisianas store kærlighed til det moderne afspejler sig også i måden, hvorpå museet
naturligt har ladet lyden og musikken spille en central rolle i sin profil. For Louisiana er
lyd ikke blot lyd, men med til at skabe en verden i modtagerens bevidsthed. Med denne
fællesnævner som udgangspunkt har William Demant Fonden valgt at støtte den klassiske musik på Louisiana med 1,5 millioner kroner om året i perioden 2021 til 2023.

Louisianas koncertsal blev indviet i 1976. Siden sin indvielse har koncertsalen og musikken været en central
nerve i museets samlede kunstoplevelser. For museet
bidrager kunstens forskellige genrer til den samlede
kunstoplevelse, og musikken har ifølge museet den
særlige egenskab, at den kan åbne et rum i modtagerens
bevidsthed, der stimulerer evnen til at modtage:
”Koncertsalen og musikken har stået uhørt stærkt som
en veludviklet parallelkultur på højeste niveau – ikke ulig
museets engagement i litteratur eksempelvis. Louisiana
er nemlig bygget på en forestilling om, at kunstarterne
beriger hinanden, og at det at forholde sig til musik er en
del af den kunstneriske erfaring som sådan,” fortæller
Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana. Han fortsætter:
”Med til Louisianas kulturhus hører derfor i princippet alle
kunstarter. Ikke kun fordi den visuelle kunst bygger bro til

lyd og performance, men fordi man har blik for, hvordan
alle former for kunst er med til at opbygge en kultur og
udvikle menneskers sanselige sprog. Litteratur er ikke bare
ord, det er ord, der giver os en sanselig oplevelse. Musik er
ikke blot organiseret lyd, det er lyd, der skaber en verden i
publikums bevidsthed. Billedkunst er ikke blot en temperatur i øjet, det er syn, som vi oversætter til sprog, til fortolkning, til samtale.”
Louisianas koncerter er veletablerede og anerkendte.
De tiltrækker internationale kunstnere i verdensklasse
og tilbyder publikum unikke musikoplevelser. Noget, der
ellers ikke ville være økonomisk muligt uden sponsorater
fra eksterne aktører.
Som bidragsyder til Louisianas koncerter er William
Demant Fonden med til at fastholde og udbrede den klassiske musik i Danmark på et højt internationalt niveau.
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Visionær model
sikrer verdensførende forskning
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har gennem mange år modtaget støtte fra
William Demant Fonden til forskning, uddannelse og faciliteter. Siden 2000 har
Fondens donationer blandt andet resulteret i forskningscentrene CAHR (Centre for
Applied Hearing Research) og CHeSS (Oticon Centre of Excellence for Hearing and
Speech Sciences), der er kendt i den internationale høreforskningsverden.

Hvor CAHR er mere anvendelsesorienteret i sin tilgang,
interesserer man sig på CHeSS for grundforskning med
fokus på nervesystemets rolle i hørelsen. Sammen udgør
de rygraden i forskersektionen Hearing Systems på DTU,
der leverer forskning og uddannelse på højt internationalt
niveau. Centrene spiller en afgørende rolle i Danmarks
førende position i verden inden for audiologisk videnskab.
Hearing Systems tager del i en lang række nationale og internationale samarbejder, eksempelvis forskningsprojektet
BEAR (Better Hearing Rehabilitation Project), som Oticon
også er en del af.
Uddannelse og netværk
Centrene har igennem årene udklækket flere hundrede
ingeniører på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, og
har dermed har bidraget til, at høreapparatindustrien,
inklusive Demant, har haft adgang til nogle af de bedste
ingeniørtalenter inden for det audiologiske og akustiske
område.
Som en vigtig del af arbejdet styrker begge centre samarbejdet mellem DTU’s forskning, industrien og det audiologiske miljø på hospitaler og i klinikker. Et eksempel herpå er DTU’s tilstedeværelse i det nye Center for Hørelse
og Balance på Rigshospitalet i København, også støttet af
William Demant Fonden, der for første gang samler al
specialiseret behandling af hørelidelser og svimmelhed
under et tag.
Visioner der smitter
Som det første af sin slags i Danmark er CAHR, og sidenhen CHeSS, etableret igennem et formelt konsortium
imellem den danske høreindustri, dengang GN, Widex
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og Oticon, og DTU. Fælles for Hearing Systems’ centre er,
at de udfører prækompetitiv forskning. Det betyder, at
aktiviteterne ikke er decideret produktudvikling, men i
højere grad den bagvedliggende audiologiske forskning til
fælles gavn for høreindustrien. For eksempel beskæftiger
forskningen sig med at identificere årsagerne til, at hørehæmmede i forskellig grad har problemer med at adskille
lyde og stemmer i omgivelserne.
Institutleder på CAHR, Torsten Dau, har været med på
rejsen, siden den begyndte for 17 år siden, da han blev
hentet til Danmark fra Tyskland for at lede det nyetablerede CAHR. Han fortæller, at det særlige med konsortiemodellen er, at konkurrerende selskaber bidrager til fælles
forskning, der har haft betydning for arbejdet med audiologi på DTU:
”Der er større muskler i et konsortium som det, der lagde
kimen til Hearing Systems, der kan sprede mange vigtige
ringe i vandet. Eksempelvis betød den store CHeSSindsprøjtning på godt 36,5 millioner kroner fra William
Demant Fonden i 2012, at DTU også havde mod på at
investere i området, hvorpå vi fik mulighed for at arbejde
med den nyeste teknologi, som det helt unikke lydlaboratorium vi har i dag,” fortæller Torsten Dau.
Torsten Dau finder det afgørende, at industrien tør være
visionær, således at andre kan følge trop, som da man i sin
tid valgte at tro på og investere i høreforskning på DTU.
Han fortæller desuden, at denne model sidenhen er blevet
kopieret til andre institutter på universitetet, fordi Hearing
Systems er så stor en succes.

Foto: Jesper Scheel,
DTU Health Tech

Foto: Joachim Rode

Teknologisk udstyr i verdensklasse
Faciliteterne tæller blandt andet Audiovisuel Immersion
Lab med nogle af verdens mest sofistikerede laboratoriefaciliteter inden for audiovisuel forskning. Lydlaboratoriets specialdesignede konstruktion består af et komplet
lyddødt rum med en sfære bestående af 64 højttalere.
Det muliggør simulationer af virkelighedsnære situationer
hvori forskere, undervisere og studerende blandt andet
kan forske i, hvordan hørehæmmede oplever audiovisuelle
stimuli.
I høresundhedens tegn
William Demant Fonden har siden 2000 støttet DTU med
mere end 100 millioner kroner, og fra sommeren 2021
til 2025 skal endnu en 4-årig bevilling sikre forsættelsen
af CAHR. For Fondens formand, Lars Nørby Johansen, er
projekter som disse essentielle i William Demant Fondens
filantropiske virke i høresundhedens navn:

Foto: Jesper Scheel,
DTU Health Tech

”Vi er sat i verden for at give tilbage til samfundet, herunder ved at bidrage til forskning og innovation. Danmarks
Tekniske Universitets banebrydende arbejde med audiologi
er helt centralt heri, og jeg er stolt over at kunne være med
til at videreføre CAHR og herigennem støtte uddannelse
og forskning, der bidrager til den internationalt anerkendte
lyd- og høreekspertise, vi besidder i Danmark,” siger Lars
Nørby Johansen.
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2020 har været et år, som
virkelig har sat den danske
musikbranche på prøve.

Eva Frost,
leder af JazzDanmark

Ny bevillingspulje støtter den
danske jazzscene
William Demant Fonden bevilgede i 2020 en treårig donation på 1,65 millioner
kroner til JazzDanmark, som er den danske genreorganisation for jazz og
arbejder med at udbrede jazzen i Danmark og den danske jazz i udlandet.

I forbindelse med donationen udtalte bestyrelsesformand
for William Demant Fonden, Lars Nørby Johansen: ”I de
kommende år støtter vi særligt op om jazzen. JazzDanmark
kender den danske jazzscene til fingerspidserne, og derfor
giver det rigtig god mening for os at bevilge penge til en
jazzpulje. Vi ser frem til, at der kommer luft under vingerne
på en masse nytænkende projekter.”
Donationen har gjort det muligt for JazzDanmark at
etablere Jazzpuljen, der over de kommende tre år på
baggrund af bevillinger støtter de mange innovative tiltag,
der findes i dansk jazz. Donationen gjorde det muligt at
lancere projektet på et kritisk tidspunkt, hvor der mere end
nogensinde var brug for at give et rygstød til en branche,
der har været stærkt presset af, at indtægter fra publikum
har været umuliggjort.
Jazzpuljen har bevilget midler til både undergrundsonlinekoncertprojekter, kompositioner og udgivelser,
“ung jazz”-initiativer og særlige turnéer. Projekterne
fordeler sig geografisk over hele Danmark og med
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enkelte samarbejder på tværs af lokationer som New York
City, Berlin, Indonesien og Warszawa.
“2020 har været et år, som virkelig har sat den danske
musikbranche på prøve. Året har budt på utallige aflysninger og usikre fremtidsudsigter for både musikere og
arrangører. Men trods de mange benspænd har jazzen i
2020 vist sig fra sin mest omstillingsparate, kreative og sejlivede side. De mange projekter i Jazzpuljen, som William
Demant Fondens bevilling har bidraget til, vidner om netop
dette. Det danske jazzmlijø bugner af kreativitet, initiativ og
mangfoldighed, og der er ingen grænser for, hvad der kan
opstå, selvom verden står i brand,” udtaler Eva Frost, leder
af JazzDanmark.
Ud over Jazzpuljen har bevillingen fra William Demant
Fonden også gjort det muligt for JazzDanmark at indstifte
Hæderslegatet, der er en årlig uddeling til kunstnere, der
har gjort noget ekstra for jazzen i Danmark. I 2020 overrakte
formand Lars Nørby Johansen legaterne til trommeslageren
Anton Eger og Peter Bruuns kvartet, All Too Human.
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Digital støtte
til fødselshjælpere
i Etiopien
På verdensplan mister hvert år omkring 300.000 kvinder og 2,4 millioner
spædbørn livet i forbindelse med graviditet og fødsel. En ny donation på
en halv million kroner fra William Demant Fonden bevirker, at Maternity
Foundation kan fortsætte sit arbejde med at træne og støtte fødselshjælpere i Etiopien.

Mødres og nyfødtes sundhed er dét område inden for
verdenssundheden med den største globale ulighed. Hvert
år mister 300.000 kvinder livet i forbindelse med fødsel og
graviditet, og 2,4 millioner nyfødte går bort i løbet af den
første måned af deres liv, eller før det end er begyndt.
94 % af disse dødsfald finder sted i lavressource lande,
og langt størstedelen af dem kan undgås, hvis en faglært
jordemoder eller fødselshjælper er til stede under fødslen.
Derfor har den danske NGO Maternity Foundation siden
2005 arbejdet med at udbrede viden, der hjælper sundhedsfaglige med at facilitere fødsler med færre dødsfald
i Etiopien. Organisationen har tidligere modtaget støtte
fra William Demant Fonden, der blandt andet støtter
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humanitære projekter med fokus på børn og unges
trivsel, og skal med en donation på en halv million kroner
fortsætte det vigtige arbejde i Etiopien.
Pandemien medfører flere dødsfald
Som led i sit arbejde med at udbrede viden og forbedre
sundhedsforhold har Maternity Foundation udviklet en
Safe Delivery App, der fungerer som et digitalt informations- og træningsredskab. I dag er appen tilgængelig i 40
lande og er nået ud til mere end 173.000 fødselshjælpere.
Desværre har corona-pandemien betydet, at de allerede
høje rater for dødsfald i lavressourcelande som Etiopien

Essentielle
forbedringer
Siden 2014 har William Demant Fonden
støttet Maternity Foundations landeprogram i Etiopien, og støtten har medført
essentielle forbedringer i de projektintervenerede områder, herunder:
• En fordobling i antallet af fødsler
foretaget af et uddannet sundhedspersonale
• En 50 % stigning i antallet af kvinder,
der modtog over fire graviditetsundersøgelser
er steget yderligere. Pandemien har medført nedsat
kapacitet i sundhedssektoren, og med den er opstået en
ny frygt for smitte blandt gravide og fødende, der afholder
dem fra at opsøge hjælp. Her spiller Safe Delivery App’en
også en særlig rolle, fortæller programdirektør i Maternity Foundation, Anne Marie Barrie: ”Som konsekvens af
pandemien forventes det, at vi på verdensplan vil opleve
op mod 100.000 flere dødsfald blandt mødre, og omkring
1,8 millioner flere børn under fem år vil miste livet. Med
digitale løsninger kan vi effektivt udbrede træning og viden
om, ikke alene fødselssundhed, men også smitterisici og
-begrænsning, der er særligt relevant i forbindelse med
graviditet og fødsler.”

• En gennemsnitlig stigning fra 3 % til
19 % i fædres vidensniveau og fra 26 %
til 34 % i mødres vidensniveau i forhold
til faresignaler forbundet med graviditet, fødsel og for nyfødte
• En 100 % forbedring af jordemødrenes
praktiske færdigheder
• En fordobling af ordinering af jerntilskud ved fødselsforberedende rådgivning
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
William Demant Fonden.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet
af Fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Smørum, den 22. marts 2021

Bestyrelsen:

Lars Nørby Johansen (formand)		

Jesper Brandgaard

Anna Cecilia Frellsen

Peter Straarup
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Niels B. Christiansen (næstformand)

Regnskab
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til bestyrelsen i William Demant Fonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for William Demant Fonden
for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, 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. 31.12.2020 samt af resultatet af Fondens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020
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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 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 fejlinformation, 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.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 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 regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen
har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 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 revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 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 revisionen 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 ledelsesberetningen, 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 inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 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 22. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Anders Vad Dons
Statsautoriseret revisor		
MNE nr. 25299		

Kristoffer Sune Hemmingsen
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 33384
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for William Demant Fonden er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellemstore virksomheder).

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

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.

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

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 tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde Fonden, og aktivets værdi kan måles
pålideligt.
Forpligtelser – fx vedtagne uddelinger – indregnes i balancen, 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 fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller
afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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 kontorholdsomkostninger, it-udgifter, småanskaffelser, honorarer mv.
Administrationsomkostninger indregnes i den periode,
som de vedrører.
Skat
Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.
Henholdsvis aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende
aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt
aconto-skat.
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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 dattervirksomheder, 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
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 meddelelse 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 driftskapital.
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 virksomhedskapitalen 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
2020

2019

-0,4

-0,3

4,0

0,0

71,3

70,5

Udbytte fra William Demant Invest A/S

202,8

120,6

Porteføljeafkast i alt

277,7

190,8

(DKK mio.)

Note

Afkast på ejendomme
Afkast på aktier
Forrentning af udlån til William Demant Invest A/S

Administrationsomkostninger

1

-4,2

-4,6

Fondens resultat

2

273,5

186,2
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Balance
Aktiver (DKK mio.)

2020

2019

Software

0,0

0,1

Immaterielle anlægsaktiver

0,0

0,1

Grunde og bygninger

2,8

2,8

Note

Kunst

1,5

1,5

Materielle anlægsaktiver

4,3

4,3

Aktier i Demant A/S

3

3,3

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

2.000,0

2.000,0

Øvrige aktier

46,2

0,0

Andre udlån

0,0

0,1

Finansielle anlægsaktiver

6.583,4

6.537,3

Anlægsaktiver i alt

6.587,7

6.541,7

Tilgodehavende hos William Demant Invest A/S

215,9

92,0

Tilgodehavender

215,9

92,0

Omsætningsaktiver i alt

215,9

92,0

6.803,6

6.633,7

Aktiver i alt
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Balance
Passiver (DKK mio.)

2020

2019

1,0

1,0

315,6

288,2

5.860,0

5,860,0

456,7

321,1

6.633,3

6.470,3

Skyldige uddelinger

75,4

66,8

Langfristede forpligtelser

75,4

66,8

Rentebærende gæld

17,3

17,5

Skyldige uddelinger

77,0

78,8

0,6

0,3

94,9

96,6

170,3

163,4

6.803,6

6.633,7

Note

Grundkapital
Kapital, bunden
Kapital til sikring af strategiske formål
Kapital til rådighed (uddelingsrammen)
Egenkapital

Anden gæld
Kortfristede forpligtelser
Forpligtelser i alt
Passiver i alt
Udskudt skat
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5

Egenkapitalopgørelse
(DKK mio.)
Grundkapital 31.12.
Kapital bunden 01.01.
Årets disponering
Kapital, bunden 31.12.
Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål 01.01.
Overført til Kapital til rådighed (uddelingsrammen)
Årets disponering
Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål 31.12.
Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 01.01.
Overført fra Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål
Årets uddelinger
Bortfaldne uddelinger

2020

2019

1,0

1,0

288,2

269,6

27,4

18,6

315,6

288,2

5.860,0

5.860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.860,0

5.860,0

321,1

305,9

0,0

0,0

-111,9

-153,2

1,4

0,8

Årets disponering til Kapital til rådighed

246,1

167,6

Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 31.12.

456,7

321,1

6.633,3

6.470,3

Egenkapital 31.12.
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Pengestrømsopgørelse
(DKK mio.)

2020

2019

Årets resultat

273,5

186,2

Urealiserede kursgevinstaktier

-4,0

0,0

Afskrivninger på anlægsaktiver

0,1

0,3

-204,1

-121,1

80,2

46,6

Ændring i andre udlån

0,1

0,0

Ændring i anden gæld

0,3

0,0

Pengestrømme fra driftsaktivitet

146,1

112,0

Køb af aktier

-42,2

0,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-42,2

0,0

-111,9

-153,2

Ændring i skyldige uddelinger

8,2

46,1

Ændring i rentebærende gæld

-0,2

-4,9

-103,9

-112,0

Årets pengestrømme

0,0

0,0

Likvider 01.01.

0,0

0,0

Likvider 31.12.

0,0

0,0

Reguleringer:

Finansielle poster, ej kontantbevægelse
Modtaget udbytte

Årets uddelinger

Pengestrømme fra finansierings- og uddelingsaktivitet
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Noter til årsrapport
Note 1 - Administrationsomkostninger
2020

2019

Vederlag til bestyrelsen

1,2

1,2

Administrationsvederlag til William Demant Invest A/S og Demant A/S

2,1

2,4

(DKK mio.)

Andre omkostninger

0,9

1,0

Administrationsomkostninger

4,2

4,6

2020

2019

27,4

18,6

Bestyrelsen har modtaget vederlag på DKK 2,5 mio. i 2020 fra andre koncernselskaber.
William Demant Fonden har ingen ansatte i regnskabsåret.

Note 2 - Resultatdisponering
(DKK mio.)
Disponeret således:
Overført til Kapital, bunden, jf. Fundatsens §10, 1
Årets disponering til Kapital til rådighed (uddelingsrammen)

246,1

167,6

273,5

186,2
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Note 3 - Kapitalinteresser
Aktier i Demant A/S
Antal
aktier

Kostpris

Børsværdi

Kurs

Værdi

Kurs

Værdi

5.834.990

0,57

3,3

209,8

1.224,2

Bevægelser i perioden

0

0,00

0,0

30,8

179,7

Beholdning pr. 31.12.

5.834.990

0,57

3,3

240,6

1.403,9

Beholdning pr. 01.01.

Fondens andel af aktiekapitalen i Demant A/S pr. 31.12.2020

2,4 %

Aktier i William Demant Invest A/S
(DKK mio.)
Kostpris 01.01.
Kapitalforhøjelse
Kostpris 31.12.
Ejerandel

2020

2019

4.533,9

4.533,9

0,0

0,0

4.533,9

4.533,9

100 %

100 %

Information om kapitalinteresser
Selskabsnavn
Demant A/S, Egedal
William Demant Invest A/S, Egedal

Ejerandel

Resultat
(DKK mio.)

Egenkapital
(DKK mio.)

2%

789

5.860

100 %

512

9.372

Komplet oversigt over kapitalinteresser fremgår af side 120 og 121 i årsrapporten for William Demant Invest A/S.
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Note 4 - Konvertibelt udlån
2020

2019

2.000,0

2.000,0

Låneafvikling

0,0

-2.000,0

Låneudstedelse

0,0

2.000,0

Kostpris 31.12.

2.000,0

2.000,0

0,0

0,0

Forfalden inden for 1-5 år

2.000,0

2.000,0

I alt

2.000,0

2.000,0

(DKK mio.)
Kostpris 01.01.

Forfalden inden for 1 år

Lånet på DKK 2.000 mio. til William Demant Invest A/S ydes som et stående lån og
forrentes med 3,5 % frem til 2022.

Note 5 – Udskudt skat
Skatteværdien af ikkeindregnet udskudt skat udgør DKK 22,6 mio. (DKK 30,8 mio. i 2019).
Den udskudte skat vedrører primært hensættelser til fremtidige uddelinger til almenvelgørende formål.
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William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
CVR-nr.: 11628141
Telefon: 3917 7100
www.williamdemantfonden.dk
fonden@williamdemant.dk
Redaktion, design og produktion:
William Demant Fonden
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