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Om Oticon Fonden
William Demant stod i spidsen for Oticon helt frem til 1968,
men fra slutningen af 1950’erne overlod han mere og mere
ansvar til selskabets øvrige ledelse. Næsten samtidig, i
1957, overdrog han samtlige aktier i Oticon, som året inden
var blevet omdannet til et aktieselskab, til William Demants
og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden). Fonden blev
skabt for at sikre Oticon (senere William Demant Holding)
som virksomhed.
Fonden yder af den årlige nettoindtægt støtte til:
• projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe
tunghørhed eller følgerne deraf

Oticon blev grundlagt i 1904 af Hans Demant på baggrund
af hans ønske om at hjælpe sin hørehæmmede hustru,
Camilla Demant. Da Hans Demant døde i 1910, overtog
sønnen William Demant forretningen og viste sig hurtigt
som en ihærdig forretningsmand.
Frem til 2. verdenskrig var Oticon importør af høreapparater
med en lille reeksport til Skandinavien, men da krigen ramte
Danmark, besluttede William Demant sig for at påbegynde
sin egen produktion. I 1950 åbnede den danske fabrik, og
året efter vedtog den danske regering, som en af de første i
verden, at alle hørehæmmede skulle tilbydes høreapparater
gennem sygesikringen.

• 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.
Til opfyldelse af formålene skal Fonden stedse direkte eller
indirekte kunne udøve en væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive tilknyttet Fonden, for
derigennem at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i
disse virksomheder. Denne bestemmelse skal dog ikke være
til hinder for, at Fonden eller en dertil knyttet virksomhed
erhverver større eller mindre andele af andre selskaber
uden derved at opnå en væsentlig indflydelse.
Konkret skal Fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at
bevare aktiemajoriteten i William Demant Holding, medmindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af
WDH-koncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige
virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hovedforretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens direkte eller indirekte aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer.
I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i William Demant Holding eller – i tilfælde
af fusion eller aktieombytning – i det fortsættende selskab.

Ida og William 1918

Formueplacering
Oticon Fondens primære formål er at sikre og udbygge
William Demant Holding A/S. Dette gøres gennem det
100 % ejede datterselskab, William Demant Invest A/S, som
også er holdingselskab for Oticon Fondens øvrige erhvervsmæssige investeringer. Der henvises til årsregnskabet for
William Demant Invest A/S for en nærmere gennemgang af
de enkelte investeringer samt strategi for formueplacering.
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Regnskabsberetning
William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon
Fonden) er moderfond for Oticon Fond-koncernen, og
nærværende årsrapport omfatter alene moderfonden.
Koncernregnskab for Oticon Fondens erhvervsdrivende
aktiviteter er udarbejdet i det 100 % ejede datterselskab
William Demant Invest A/S. Begge årsrapporter er tilgængelige på www.oticonfonden.dk.
Oticon Fondens resultat
Oticon Fondens resultat udgjorde i 2013 DKK 125,5 mio.
mod DKK 80,7 mio. i 2012.
Primære aktiver består af ejerskabet i William Demant
Invest A/S. Oticon Fonden har i 2013 refinansieret udlån
for DKK 2.000 mio. og udstedt nyt lån for DKK 50 mio. til
William Demant Invest A/S. Begge lån er konvertible.

Oticon Fonden har i 2013 foretaget 1.980 uddelinger for et
samlet beløb på DKK 97,2 mio. og har i 2013 modtaget og
behandlet 4.315 ansøgninger mod 4.252 i 2012. Der henvises til afsnit 5 for nærmere redegørelse om Oticon Fondens
uddelingsaktivitet.
I 2014 forventer Oticon Fonden at foretage uddelinger på et
lidt lavere niveau end i 2013.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter bestyrelsens opfattelse ikke indtrådt forhold
siden statusdagen, som vil kunne forrykke vurderingen af
årsrapporten væsentligt.

Oticon Fondens administrationsomkostninger udgjorde i
2013 DKK 3,2 mio., som svarer til 3,3 % af de foretagne
uddelinger.

Gruppestruktur
William Demants og Hustru Ida Emilies Fond
(Oticon Fonden)
Kongebakken 9
2765 Smørum
CVR-nr.: 11628141
Telefon: 3917 7300
www.oticonfonden.dk
fonden@oticon.dk
Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december 2013

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Oticon Fonden

Uddelingsaktiviteter
100 %

William Demant Invest A/S
~55-60 %

William Demant
Holding A/S
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~41 %

Össur hf.

~42 %

Jeudan A/S

~19 %

Borkum
Riffgrund 1

Øvrige
investeringer

Bestyrelse

Niels Boserup

Peter Foss

Ulla Brockenhuus-Schack

Peter Straarup

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

(født 1943, medlem af bestyrelsen
fra 1995-1999 og fra 2008)

(født 1956, medlem af bestyrelsen
siden 2008)

(født 1961, medlem af bestyrelsen
siden 2012)

(født 1951, medlem af bestyrelsen
siden 2012)

Niels Boserup er uddannet
journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole i Århus i
1969. I 1970-1976 var han
erhvervsredaktør på Jyllands-Posten og fra 1973
tillige redaktionschef samme sted. I 1976 blev han
ansat som informationschef
i B&W, og fra 1979 til 1982
fungerede han som underdirektør med ansvar for markedsføring, personale og PR
samme sted. I 1983 blev han
uddannet assurandør. Året
forinden var han blevet
vicedirektør i forsikingsselskabet Baltica, hvor han var
ansat frem til 1989 og hvor
han avancerede til direktør.
I 1989-1991 var han direktør
for Codan. Fra 1991 til 2007
var han direktør for Københavns Lufthavne A/S. Niels
Boserup har ydermere været
bestyrelsesformand i
William Demant Holding A/S
fra 1996-2007.

Peter Foss er uddannet
civilingeniør fra Danmarks
Tekniske Universitet i 1980,
hvorefter han blev ansat i
Brüel & Kjær som ingeniør.
I 1981 tog han en HD på
Handelshøjskolen i København. I 1985 blev han ansat
i FOSS A/S og var divisionsdirektør indtil 1990. Fra
1990-2011 var Peter Foss
administrerende direktør i
FOSS, og i 2011 blev han
bestyrelsesformand.

Ulla Brockenhuus-Schack er
uddannet fra Handelshøjskolen i København og har
en MBA i strategi og innovation fra Columbia Business
School i 1988. I 1987-1990
var hun ansat som management konsulent hos McKinsey & Company efterfulgt af
stillingen som markedsdirektør i Egmont Juvenile i 19901994 samt administrerende
direktør i Egmont Imagination i 1995-1996. I 19981999 var hun direktør i
Nordisk Film A/S. Siden 2005
har Ulla BrockenhuusSchack været managing
partner i SEED Capital Denmark og siden 2003 administrerende direktør for DTU
Symbion Innovation A/S.

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 1976-1977 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 for
Danske Bank. I 1998 blev
han udnævnt som ordførende direktør og bestred
denne post frem til sin
pensionering i 2012.

Øvrige bestyrelseshverv
• William Demant Invest A/S,
bestyrelsesformand
• Birmingham Airport Ltd.,
næstformand
• Den erhvervsdrivende
fond Gl. Strand,
bestyrelsesmedlem

Øvrige bestyrelseshverv
• FOSS A/S,
bestyrelsesformand
• N. Foss & Co. A/S,
bestyrelsesformand
• William Demant Holding
A/S, næstformand
• William Demant Invest A/S,
næstformand
• Trackman A/S,
bestyrelsesmedlem
• A.R. Holding af 1999 A/S,
bestyrelsesmedlem

Øvrige bestyrelseshverv
• Abeo A/S,
bestyrelsesmedlem
• Expanite Technology A/S,
bestyrelsesmedlem
• Tivoli A/S,
bestyrelsesmedlem
• Alkalon A/S,
bestyrelsesmedlem
• Amminex Emmissions
Technology A/S,
bestyrelsesmedlem
• Observe Medical ApS,
bestyrelsesmedlem
• DVCA,
bestyrelsesmedlem
• Mary Fonden,
bestyrelsesmedlem
• William Demant Invest A/S,
bestyrelsesmedlem

Øvrige bestyrelseshverv
• A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene
Formaal,
næstformand
• A.P. Møller Holding A/S,
bestyrelsesmedlem
• William Demant Invest A/S,
bestyrelsesmedlem
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God fondsledelse
Fondsbestyrelsen er bekendt med, at der i marts 2014 er
blevet fremsat et lovforslag til en ny erhvervsfondslov, som
vil kræve øget transparens af fonde, herunder stillingtagen
til anbefalinger for god fondsledelse. Bestyrelsen vil, hvis
lovforslaget vedtages, sørge for at leve op til gældende krav
samt tage stilling til anbefalinger for god fondsledelse.
Oticon Fonden har dog allerede i denne årsrapport valgt at
øge informationsniveau og transparens i forhold til tidligere
år med hensyn til bestyrelsens sammensætning og virke
samt de uddelinger, den foretager.
Bestyrelse og administration
Oticon Fonden ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer (pt. fire medlemmer) og afholder minimum tre årlige møder. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad
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gangen på årsmødet, og et bestyrelsesmedlem kan ikke
beklæde denne post længere end indtil udgangen af det år,
hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen kan dog, når
særlige forhold taler for det, beslutte at udstrække denne
aldersgrænse.
Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et
fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et
grundhonorar på DKK 100.000 kr. pr. år, næstformanden
halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange
grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i
øvrigt gældende i William Demant Invest A/S. Fonden har
ingen direktion, og administrationen varetages af William
Demant Holding A/S via en management-aftale på ”arms
længde”-vilkår.

Uddelingsaktiviteter
Fondens uddelinger

Fonden har de senere år doneret i omegnen af DKK 70-90
mio. om året fordelt på tre hovedformål, og fordelingen i
2013 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.

80,0
70,0

Audiologi og hørelse
Typiske donationer i denne kategori går til 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. De største
donationer i 2013 har været til Ida Institute, etablering af
en diagnostisk forskningsgruppe på Danmarks Tekniske
Universitet, audiologisk udstyr og høreapparater til organisationer i udlandet, herunder 3. verdens lande, samt forskningsprojekter på flere nationale og internationale universiteter.
Uddannelse og kultur
Donationer i denne kategori går typisk til en bred vifte af
158,5 mm
kulturelle og uddannelsesmæssige
formål, herunder især
til støtte af udlandsophold for studerende, som androg19 mmca.
DKK 15 mio. i 2013.

DKK 71,3 mio.
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Audiologi og hørelse

Uddannelse og kultur
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Fonden støtter audiologisk forskning
Oticon Centre of Excellence

Med et tocifret millionbeløb i støtte fra Oticon Fonden har
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby oprettet et
nyt audiologisk forskningscenter. Forskningscentrets
officielle navn er Oticon Centre of Excellence for Hearing
and Speech Sciences, i daglig tale Oticon Centre of Excellence.
De komplicerede hjernevindinger
Overordnet set skal forskerne på centeret dykke ned i
menneskets komplicerede hjernevindinger og undersøge
koderne i det auditive system, dvs. hvordan den menneskelige hjerne behandler og tolker lyd, tale og musik. Og i akademiske termer vil centeret beskæftige sig med grundforskning på tværs af de audiologiske fagområder.
Utraditionelle discipliner
Det særlige ved Oticon Centre of Excellence er, at forskningen vil blive suppleret med utraditionelle discipliner som fx
kognitiv videnskab, kommunikation, medicinsk billedbehandling og matematisk modellering.
”Ambitionen om at udnytte en større tværfaglighed – dvs.
at kunne angribe problemstillinger fra flere sider samtidigt
– er meget spændende, både fra en forskningsmæssig og
en uddannelsesmæssig synsvinkel”, siger professor og
forskningsleder Torsten Dau, der har en doktorgrad i fysik.
Centeret vil komme til at rumme et nyt, stort laboratorium,
det såkaldte ’Audiovisual Spacelab’. Her kan man skabe forskellige realistiske lydscenarier – fx et kirkerum, et klasseværelse, en trafiksituation eller et cocktailparty. Med avanceret teknologi kan lydindtrykkene gengives, kombineres
med billeder og bruges til forskellige eksperimenter. Med og
uden høreapparater, med flere eller færre virkemidler kan
man teste, hvordan lyd og billede bearbejdes hos den
enkelte.
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”Vi forventer at nå frem til banebrydende erkendelser i
forståelsen af, hvordan tale og musik bliver behandlet og
opfattet af hjernen”, siger Torsten Dau.
Oticon Fondens formand begejstret
Oticon Fondens bestyrelsesformand, Niels Boserup, er også
begejstret for projektet: ”Jeg ser det som et stort privilegium, at Oticon Fonden har mulighed for at støtte grundforskning inden for det område, der ligger vores hjerte nær,
nemlig audiologien. Jeg er overbevist om, at Oticon Centre
of Excellence under ledelse af Torsten Dau vil få en afgørende betydning for udviklingen inden for den audiologiske
forskning”.
Fra Berkeley til Hvidovre
Oticon Fonden er eneste eksterne bidragsyder, og donationen skal dække forskningsudgifter i fem år fremover. Centeret beskæftiger et betydeligt antal forskere, gæsteprofessorer, post.docs og ph.d.-studerende, der tilsammen
arbejder med en række nøje udvalgte forskningstemaer
inden for den audiologiske grundforskning. Ud over interne
samarbejdspartnere på DTU vil man i stort omfang inddrage
eksterne kompetencer fra bl.a. Université Paris Descartes
i Frankrig, University of California, Berkeley i USA samt
Københavns Universitetshospital, Hvidovre.

Det centrale team i Oticon Centre of Excellence har hver
deres kompetencer og nationaliteter at byde ind med.
Fra venstre: Danske Tobias Andersen, Bastian Epp fra
Tyskland, Torsten Dau, der også er tysk, canadiske
Ewen MacDonald og franske Sébastien Santurette.
Foto: Joachim Rode

Centre for Applied Hearing Research

Samme sted på DTU som Oticon Centre of Excellence, i
sektionen for Hearing Systems under professor Torsten
Dau, ligger Centre for Applied Hearing Research (CAHR).
CAHR har i 2013 fejret 10-års jubilæum og rummer således
et årelangt samarbejde mellem tre af hørebranchens vigtigste spillere – Oticon, GN ReSound og Widex, og centeret
har gennem tiden modtaget et tocifret millionbeløb fra
Oticon Fonden.
På CAHR uddannes ingeniører og ph.d.-studerende i at tilegne sig en grundig viden om emner, der relaterer til hørelse, høreapparater, akustik, kommunikation mm. CAHR fokuserer på såkaldt anvendt forskning. Anvendt forskning fører
til udvikling af praktiske løsninger – i dette tilfælde inden
for diagnosticering og behandling af høretab – og centeret
forsker således bl.a. i, hvordan personer med høretab opfatter lyd, og hvordan hørehandicappedes problemer kan
afhjælpes med moderne teknologi. Hearing Systems beskæftiger i dag 28 forskere, herunder 17 ph.d.-studerende
og seks post.docs fordelt på begge forskningscentrene,
CAHR og Oticon Centre of Excellence.

Interacoustics Research Unit

Oticon Fonden støtter både forskningscentre med et bredt
sigte og forskningsgrupper med et mere afgrænset fokusområde inden for audiologien. Således startede en ny forskningsgruppe, Interacoustics Research Unit (IRU), på DTU i
oktober 2013 med tilskud af Fondens midler.
Projektet dækker det hørediagnostiske fagområde, og det
særlige ved den nye, diagnostiske forskningsgruppe er, at
den populært sagt danner et ’missing link’ i DTU’s set-up af
forskningsenheder inden for det audiologiske felt – det er
en naturlig diagnostisk tilføjelse til den anvendte forskning
og grundforskningen, som CAHR og Oticon Centre of Excellence dækker.
Fokus er åbne forskningsprojekter, og gruppens medlemmer vil deltage som vejledere, gæsteundervisere, diskussions- og samarbejdspartnere mv. for sektionen for Hearing
Systems under professor Torsten Dau. Dermed er gruppens
arbejdssted DTU, men for at sikre det tætte link til den anvendte diagnostik vil en del tid blive brugt på virksomheden
Interacoustics i Assens, der er markedsledende inden for
diagnostisk udstyr.

9

Good morning Vietnam
Amerikanske Paige er født stærkt hørehæmmet. Men høretabet blev identificeret tidligt,
og allerede 11 måneder gammel fik hun
høreapparater og hjælp fra kvalificerede
fagfolk. På den måde kunne hun komme i en
normal børnehave, og senere brillerede hun
med to kandidatgrader samt ledende poster
inden for markedsføring og forretningsudvikling i nogle af verdens største virksomheder.
Men i 2008, under en rejse til Vietnam, fandt
hun sit kald i livet: Hun ville bruge sin personlige erfaring med høretab og sin faglige baggrund til at hjælpe hørehæmmede børn i udviklingslandene med at få adgang til nogle af
de samme ressourcer, hun selv havde været
så heldig at have.
Paige grundlagde derfor Global Foundation
for Children with Hearing Loss, der siden
2010 er støttet af Oticon Fonden, og i samarbejde med Thuan An Center i Vietnam udvikler og implementerer hun og hendes team af
rådgivere et bredt uddannelsesprogram, der
hjælper børn med høretab.
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Helt konkret tilbyder organisationen bl.a. uddannelse af de
lærere og specialister, der beskæftiger sig med døve/hørehæmmede børn.
I Vietnam
Vietnam har over 180.000 små børn med identificeret høretab, og hvis deres høretab identificeres tidligt, kan de små
hjerner få hjælp med at håndtere lyde, de ikke har hørt fra
starten. Med evnen til at høre følger nemlig også evnen til
at tale, og da et barns hjerne er programmeret til at lære
grundlæggende sprogfærdigheder i de første seks år af
deres liv, kan en målrettet indsats på et tidligt tidspunkt
virkelig gøre en forskel.

Eksperterne tager til Vietnam for at undervise i materialet,
og selvom omkostninger til rejser, mad, logi, tolke og faciliteter dækkes af foreningen og hermed også Oticon Fonden,
står den uvurderlige tid og ekspertise for egen regning.
Resultaterne
”Effekten af vores program er eksponentiel og bæredygtig”,
forklarer Paige Stringer stolt, ”Deltagere deler læring med
andre, der påvirker så mange mennesker over tid, og det er
netop hele ideen. Indtil videre nyder mere end 900 børn
med høretab godt af vores kursus”.

De lærende eksperter
Det ambitiøse program i Vietnam omfatter videreuddannelse af specialister, særlige ’mobile missioner’ og uddeling
af høreapparater. 38 døveskoler i 20 vietnamesiske provinser samt to børnehospitaler i Ho Chi Minh City deltager, og
de har sendt et bredt udvalg af lærere, læger og terapeuter
på videreuddannelse.
Undervisningspensum bliver udviklet af tale- og høreeksperter, døveundervisere fra universiteter, hospitaler, specialklinikker og private praksisser, og geografisk sker samarbejdet på tværs af USA, Canada, Hong Kong og Vietnam.
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Søfartsmuseet i Helsingør

Oticon Fonden markerer sig ikke kun på det audiologiske
felt, men også inden for arkitektur og kultur. Af den grund
har man valgt at støtte opførelsen af Danmarks nye søfartsmuseum beliggende i Helsingør – et kulturbyggeri, der i
stedet for at fremstå som et monumentalt palads er placeret under både jord- og vandoverfladen, så det glider ind i
landskabet og diskret underspiller sin betydning i forhold til
områdets store attraktion, Kronborg, der på så mange
måder er et markant historisk og arkitektonisk monument.
BIG står bag
Søfartsmuseet er tegnet af ingen ringere end danske Bjarke
Ingels Group eller BIG, det højt anerkendte arkitektfirma –
kendt over hele verden for at udnytte plads, rum, materialer
og lys på helt nye måder. Unikt og modigt har man her indrettet dette ikonbyggeri med udgangspunkt i en 150 meter
lang tørdok fra 1953. Men ikke desto mindre er valget yderst
passende, eftersom det er Kronborg, der skal spille den
absolutte hovedrolle i det arkitektoniske landskab omkring
Helsingør.
Ned i museet
Man går således ikke på museet, men ned i museet, der er
indrettet i dokkens vægge, forbundet af elegante gangbroer. De gamle mures rå udtryk er bibeholdt og beviser,
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hvordan rustikke byggematerialer har helt særlig, indre
skønhed, der i særdeleshed folder sig ud, når den mødes af
kontrollerede og fint forarbejdede materialer som glas og
stål. Dette kontrastfyldte felt understreger samlet set det
gamle industrimonuments æstetik og giver museet et helt
særligt liv.
Unikke oplevelser
Udformningen af vægge, trapper osv. minder ikke utilsigtet
om skibets form. Rummene er enkle og elegante på en
underspillet måde. Man bevæger sig logisk mellem lyse og
mørke passager, og for eksempel en stor foredragssal fremstår som en fornyelse af nogle af idealerne i den skandinaviske arkitekturtradition: lyst, venligt, imødekommende.
I det hele taget er der kælet for detaljerne, uden at det rustikke indtryk forsvinder, og der er lagt op til unikke oplevelser for museumsgængere i mange år fremover i disse rammer, der både i sig selv er en oplevelse og i deres rumlighed
skaber plads for uendelige variationer af udstillinger og
stemninger.
Regentparret var med til indvielsen af museet, der foregik
5. oktober 2013.

Foto: Luca Santiago Mora
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for William
Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon 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 2013 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Smørum, den 8. april 2014

Bestyrelsen:
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Niels Boserup (formand)		

Peter Foss (næstformand)

Ulla Brockenhuus-Schack 		

Peter Straarup

Den uafhængige revisors erklæringer
Til Bestyrelsen i William Demants og Hustru Ida Emilies
Fond (Oticon Fonden)
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for William Demants og
Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden) for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at
opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejl-

information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den
samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 8. april 2014

		 Deloitte
		
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Holst Jørgensen		
Statsautoriseret revisor 		

Kirsten Aaskov Mikkelsen
Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Oticon Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
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.
Oticon Fonden aflægger ikke koncernregnskab i henhold til
årsregnskabslovens § 111 stk. 3.
Resultatopgørelsen
Indtægter og omkostninger
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
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 acontoskat.
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 anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på individuel
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. Der foretages lineære afskrivninger baseret
på individuel vurdering af aktivernes forventede brugstider,
som udgør 40 år.
Aktier i tilknyttede virksomheder
Aktier i William Demant Holding A/S og William Demant
Invest A/S måles til kostpris.
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I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra dattervirksomheder, når aktionærernes ret til at modtage udbytte er
godkendt, med fradrag af eventuelle nedskrivninger af
kapitalandelene.
Obligationer og andre aktier
Obligationer og andre aktier omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.
Såvel realiserede som urealiserede værdireguleringer
indregnes i resultatopgørelsen under porteføljeafkast.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Skyldige uddelinger
Skyldige uddelinger vedrører uddelinger vedtaget af bestyrelsen og meddelt til modtageren, men endnu ikke udbetalt.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Erhvervsmæssige og ikkeerhvervsmæssige aktiviteter
Fondens erhvervsmæssige aktiviteter udføres gennem
datterselskabet William Demant Invest A/S. De ikkeerhvervsmæssige aktiviteter knytter sig til investeringer i
andre værdipapirer og uddelinger i henhold til Fundatsen.
I resultatopgørelsen kan forrentning af udlån til og udbytte
fra tilknyttede virksomheder, William Demant Invest A/S,
henføres til de erhvervsmæssige aktiviteter. Øvrige poster i
resultatopgørelsen kan henføres til ikkeerhvervsmæssige
aktiviteter.
I balancen kan investering i og udlån til tilknyttede virksomheder, William Demant Invest A/S, henføres til de erhvervsmæssige aktiviteter. Øvrige poster i balancen kan henføres
til ikkeerhvervsmæssige aktiviteter.

Resultatopgørelse
(DKK mio.)

Note

2013

2012

Afkast på værdipapirer
Afkast på ejendomme
Forrentning af udlån til tilknyttede virksomheder
Udbytte fra tilknyttede virksomheder
Kapitalforvaltningsomkostninger
Porteføljeafkast i alt

1

7,0
1,7
70,9
49,1
0,0
128,7

14,3
-0,3
70,0
0,0
0,0
84,0

Administrationsomkostninger
Fondens resultat

2

-3,2
125,5

-3,3
80,7

97,2
15,8
12,5

123,9
-51,3
8,1

0,0
125,5

0,0
80,7

Disponeret således:
Anvendt til uddelinger
Overført til Kapital til rådighed for uddelinger
Overført til Kapital, bunden, jf. Fundatsens § 10, 1
Overført til Kapital, henlagt til sikring af Fondens strategiske formål,
jf. Fundatsens § 3, 4
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Balance – aktiver
(DKK mio.)

Note

Software under udvikling
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Kunst
Materielle anlægsaktiver
Aktier i William Demant Holding A/S
Aktier i William Demant Invest A/S
Konvertibelt udlån til tilknyttede virksomheder
Andre udlån
Finansielle anlægsaktiver

3
4
5

Anlægsaktiver i alt

2013

2012

1,0
1,0

0,0
0,0

14,3
1,5
15,8

14,7
1,5
16,2

3,3
4.533,9
2.000,0
0,1
6.537,3

3,3
4.533,9
2.000,0
0,1
6.537,3

6.554,1

6.553,5

Konvertibelt udlån til tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende udbytteskat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

5

50,0
17,9
0,2
0,9
69,0

0,0
17,5
0,2
0,0
17,7

Værdipapirer

6

0,0

71,3

64,4

11,5

133,4

100,5

6.687,5

6.654,0

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

18

Balance – passiver
(DKK mio.)

Note

2013

2012

7

1,0
233,0
6.060,0
245,2
6.539,2

1,0
220,5
6.060,0
229,4
6.510,9

Skyldige uddelinger
Langfristede forpligtelser

60,5
60,5

59,9
59,9

Skyldige uddelinger
Anden gæld
Kortfristede forpligtelser

87,3
0,5
87,8

82,8
0,4
83,2

148,3

143,1

6.687,5

6.654,0

Grundkapital
Kapital, bunden
Kapital til sikring af strategiske formål
Kapital til rådighed
Egenkapital

Forpligtelser i alt
Passiver i alt

Udskudt skat

8
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Noter
Note 1 – Afkast på værdipapirer
(DKK mio.)

Avance og tab på værdipapirer
Aktieudbytter
I alt

Note 2 – Vederlag til bestyrelsen

Vederlag til bestyrelsen udgør

Note 3 – Aktier i William Demant Holding A/S

Kostpris

2013

2012

5,6
1,4
7,0

13,2
1,1
14,3

2013

2012

0,7

0,8

Børsværdi

Antal
aktier

Kurs

Værdi

Kurs

Værdi

1.166.998
0
1.166.998

2,84
0,00
2,84

3,3
0,0
3,3

484
43
527

564,8
50,2
615,0

2013

2012

4.533,9
0,0
4.533,9

4.533,9
0,0
4.533,9

100 %

100 %

2013

2012

Kostpris 01.01.
Låneafvikling
Låneudstedelse
Kostpris 31.12.

2.000,0
-2.000,0
2.050,0
2.050,0

2.000,0
0,0
0,0
2.000,0

Forfalden inden for 1 år
Forfalden inden for 1-5 år
I alt

50,0
2.000,0
2.050,0

0,0
2.000,0
2.000,0

Beholdning pr. 01.01.2013
Bevægelser i perioden
Beholdning pr. 31.12.2013

Fondens andel af aktiekapitalen i William Demant Holding A/S pr. 31.12.2013 udgør 2 %.

Note 4 – Aktier i William Demant Invest A/S

Kostpris 01.01.
Kapitalforhøjelse
Kostpris 31.12.
Ejerandel

Note 5 – Konvertible udlån
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Note 6 – Værdipapirer
(DKK mio.)

2013

2012

Kostpris 01.01.
Årets bevægelser
Kostpris 31.12.

54,0
-54,0
0,0

54,0
0,0
54,0

Urealiseret værdiregulering 01.01.
Årets værdireguleringer, netto
Urealiseret værdiregulering 31.12.

17,3
-17,3
0,0

4,1
13,2
17,3

0,0

71,3

2013

2012

1,0

1,0

220,5
12,5
233,0

212,4
8,1
220,5

6.060,0
0,0
6.060,0

6.060,0
0,0
6.060,0

229,4
15,8
245,2

280,7
-51,3
229,4

6.539,2

6.510,9

Regnskabsmæssig værdi 31.12.

Note 7 – Egenkapital
(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.
Årets disponering
Kapital henlagt til sikring af Fondens strategiske formål 31.12.
Kapital til rådighed 01.01.
Årets disponering
Kapital til rådighed 31.12.
Egenkapital 31.12.

Note 8 – Udskudt skat
Skatteværdien af ikkeindregnede skatteaktiver udgør DKK 27,0 mio. (2012: DKK 31,0 mio.) og vedrører primært fremførselsberettigede tab på aktier.
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Selskabsoversigt
Selskab
Oticon Fonden
• William Demant Invest A/S, Danmark
• William Demant Holding A/S, Danmark
• Jeudan A/S, Danmark
• Össur hf., Island
• Unisense FertiliTech A/S, Danmark
• Boston Holding A/S, Danmark
* Heraf 2,1 % ejet direkte af Oticon Fonden og 54,2 % ejet via William Demant Invest A/S
Selskaber i William Demant Holding-koncernen fremgår af næste side.
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Ejerandel
100,0 %
56,3 %*
42,0 %
41,4 %
31,5 %
37,0 %

Selskaber i William Demant Holding A/S
Oticon A/S, Danmark*

100 %

Audionomerna Sweden AB, Sverige

100 %

Oticon AS, Norge*

100 %

Canada Hearing Centre Ltd., Canada

100 %

Oticon AB, Sverige*

100 %

Centro Auditivo Telex S.A., Brasilien

100 %

Oy Oticon Ab, Finland*

100 %

Danacom Høreapparater A/S, Danmark*

100 %

Oticon GmbH, Tyskland

100 %

Det Lille Høreapparat ApS, Danmark*

100 %

Oticon Nederland B.V., Holland*

100 %

Diagnostic Group LLC, USA

100 %

Oticon S.A., Schweiz*

100 %

Diatec AG, Schweiz*

100 %

Oticon Italia S.r.l., Italien*

100 %

Diatec Spain, S.L.U., Spanien

100 %

Oticon España S.A., Spanien

100 %

Digital Hearing (UK) Ltd., Storbritannien

100 %

Oticon Polska Sp. z o.o., Polen*

100 %

Fonikon Biernacki K.A. & Konopka A.K. Sp. z o.o., Polen

100 %

Oticon Limited, Storbritannien*

100 %

Gordon N. Stowe and Associates Inc., USA

100 %

Oticon Inc., USA

100 %

Hearing Healthcare Management Inc., USA

100 %

Oticon Canada Ltd., Canada*

100 %

Hidden Hearing (Portugal), Unipessoal Lda., Portugal

100 %

Oticon Australia Pty. Ltd., Australien*

100 %

Hidden Hearing (UK) Ltd., Storbritannien

100 %

Oticon New Zealand Ltd., New Zealand*

100 %

Hidden Hearing Limited, Irland

100 %

Oticon K.K., Japan*

100 %

Hörsam AB, Sverige*

100 %

Oticon Singapore Pte Ltd., Singapore*

100 %

Hörmittelzentralen AG, Schweiz

100 %

Oticon Shanghai Hearing Technology Co. Ltd., Kina*

100 %

HZ Satellit GmbH, Schweiz

100 %

Oticon International Trading Shanghai Co. Ltd., Kina*

100 %

IDEA Isitme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S., Tyrkiet

100 %

Oticon South Africa (Pty) Ltd., Sydafrika*

100 %

Interacoustics A/S, Danmark*

100 %

Oticon Korea Co. Ltd., Korea*

100 %

Interacoustics Pty. Ltd., Australien*

100 %

Oticon Malaysia Sdn, Malaysia*

100 %

Kuulopiiri Oy, Finland*

100 %

Oticon Medical A/S, Danmark*

100 %

M.S.R. West, Inc., USA

100 %

Oticon Medical AB, Sverige

100 %

Maico Diagnostic GmbH, Tyskland*

100 %

Oticon Medical Inc., USA

100 %

Maico S.r.l., Italien*

100 %

Bernafon AG, Schweiz*

100 %

Med-Acoustics Inc., USA

100 %

Bernafon Hörgeräte GmbH, Tyskland

100 %

MedRx Inc., USA

100 %

Bernafon S.r.l., Italien*

100 %

Micromedical Technologies Inc., USA

100 %

Bernafon LLC, USA

100 %

Multifon Aparaty Sluchowe Sp. z o.o., Polen

100 %

Bernafon Canada Ltd., Canada

100 %

Neurelec GmbH, Tyskland

100 %

Bernafon Australia Pty. Ltd., Australien*

100 %

Neurelec Maroc Sarlau, Marokko

100 %

Bernafon New Zealand Pty. Ltd., New Zealand

100 %

Neurelec S.A., Frankrig*

100 %

Bernafon K.K., Japan

100 %

Ostrea Holding AG, Schweiz*

100 %

Bernafon Nederland B.V., Holland*

100 %

Phonic Ear A/S, Danmark*

100 %

Bernafon AB, Sverige*

100 %

Prodition S.A., Frankrig*

100 %

Bernafon Ibérica S.L.U., Spanien*

100 %

Sensory Devices Inc., USA

100 %

DGS Poland Sp. z o.o., Polen

100 %

SES Isitme Cihazlari Sanayi ve Ticaret A.S., Tyrkiet

100 %

ACS Sluchmed Sp. z o.o, Polen

100 %

Sonic Innovations Inc., USA

100 %

Acustic Aparaty Stuchowe Sp. z o.o., Polen

100 %

Sonic Innovations Pty Ltd., Australien

100 %

Acustica Sp. z o.o., Polen*

100 %

Trilogy Audiometrics Inc., USA

100 %

AD Styla Sp. z o.o., Polen

100 %

Van Boxtel Hoorwinkels B.V., Holland

100 %

Akoustica Medica M EPE, Grækenland

100 %

FrontRow Calypso LLC, USA

75 %

American Hearing Aid Associates, Inc., USA

100 %

Sennheiser Communications A/S, Danmark

50 %

Amplivox Ltd., Storbritannien

100 %

nEarcom LLC, USA

33 %

Audiola Sp. z o.o., Polen

100 %

HIMSA A/S, Danmark

25 %

Audiomed Tibbi Cihazlar Malzeme ve Implant, Tyrkiet

100 %

Ovenstående oversigt dækker William Demant Holding-koncernens aktive virksomheder.
* Direkte ejet af William Demant Holding A/S.
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