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Klædemålet 9 på Østerbro i København. Foran bygningen ses William Demant (til højre) og Bent Simonsen i 1961
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2 Ledelsesberetning

Om Oticon Fonden
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.

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

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.
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.

• medarbejdere, ledelse og rådgivere for Fonden eller de
virksomheder, der måtte være tilknyttet Fonden, samt
disses nærmeste familie.

Ledelsesberetning 3

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 Fonden har i 2014 foretaget 1.924 uddelinger for et
samlet beløb på DKK 87,8 mio. og har i 2014 modtaget og
behandlet 4.094 ansøgninger mod 4.315 i 2013. Fonden
har i begyndelsen af 2015 taget en ny ansøgningsportal
samt et nyt IT-system i brug, der vil lette ansøgningsprocessen markant for både ansøger og Fonden. Der henvises til
afsnittet om Uddelingsaktiviteter.

Oticon Fondens resultat
Oticon Fondens resultat udgjorde i 2014 DKK 64,8 mio. mod
DKK 125,5 mio. i 2013. Faldet i resultatet skyldes overvejende, at William Demant Invest A/S udbetalte ekstraordinært udbytte til Oticon Fonden på DKK 49,1 mio. i 2013.

I 2015 forventer Oticon Fonden at foretage uddelinger på
ca. samme niveau som i 2014. Den samlede uddelingsramme er angivet i balancen under egenkapital.

Primære aktiver består af ejerskabet i William Demant
Invest A/S samt udlån hertil.

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
2014 DKK 3,3 mio., som svarer til 3,8 % 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 2014
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Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Bestyrelse
Niels Boserup
Formand

Peter Foss
Næstformand

Ulla BrockenhuusSchack

Peter Straarup
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

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.
• Født 1943
• Medlem af bestyrelsen
1995-1999 og fra 2008
• Genvalgt i 2013, på valg i
2015
• Særlige kompetencer
inden for ledelse og udvikling af internationale
virksomheder inden for
både det økonomiske og
politiske felt samt indgående kendskab til William
Demant Holding A/S siden
1995
• Anses som uafhængigt
bestyrelsesmedlem
• Samlet honorar i Oticon
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2014:
DKK 600.000.
Øvrige bestyrelseshverv
• William Demant Invest A/S, bestyrelsesformand
• Den erhvervsdrivende fond Gl. Strand,
bestyrelsesmedlem

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.
• Født 1956
• Medlem af bestyrelsen fra
2008
• Genvalgt i 2014, på valg i
2016
• Særlige kompetencer
inden for ledelse af globale
og markedsledende industriselskaber med en høj
andel af produktudvikling
samt bestyrelseserfaring
fra adskillige forretningsområder
• Anses som uafhængigt
bestyrelsesmedlem
• Samlet honorar i Oticon
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2014:
DKK 900.000.
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

Ulla Brockenhuus-Schack er
uddannet fra CBS i København og har en MBA i strategi
og innovation fra Columbia
Business School, New York,
fra 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. Fra 1999 til
2002 var hun medstifter af
Haburi.com. Siden 2005 har
Ulla Brockenhuus-Schack
været managing partner i
SEED Capital Denmark og
siden 2003 administrerende
direktør for Pre-Seed 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.

• Født 1961
• Medlem af bestyrelsen fra
2012
• Genvalgt i 2014, på valg i
2015
• Særlige kompetencer
inden for forretningsstrategi, udvikling samt innovation inden for adskillige
brancher inklusive det
medicotekniske felt
• Anses som uafhængigt
bestyrelsesmedlem
• Samlet honorar i Oticon
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2014:
DKK 200.000.

• Født 1951
• Medlem af bestyrelsen fra
2012
• Genvalgt i 2014, på valg i
2016
• Særlige kompetencer
inden for ledelse af finansvirksomhed og opkøb af
virksomheder i en global
kontekst
• Anses som uafhængigt
bestyrelsesmedlem
• Samlet honorar i Oticon
Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2014:
DKK 200.000.

Øvrige bestyrelseshverv
• Abeo A/S, bestyrelsesmedlem
• Expanite Technology A/S, bestyrelsesmedlem
• Tivoli A/S, bestyrelsesmedlem
• Amminex Emmissions Technology A/S,
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
• Knud Højgaards Fond, bestyrelsesmedlem
• William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem
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God fondsledelse
Den nye fondslovgivning og Anbefalinger for God Fondsledelse er blevet endeligt vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2015. Fonden har dog allerede på nuværende tidspunkt implementeret ændringerne i årsrapporten for 2014
og på Fondens hjemmeside. En detaljeret gennemgang af
Fondens opfyldelse af Anbefalingerne for God Fondsledelse
efter følg-eller-forklar-princippet kan findes på
www.oticonfonden.dk.
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
gangen på årsmødet, og et bestyrelsesmedlem kan ikke
beklæde denne post længere end til udgangen af det år,
hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen kan dog, når
særlige forhold taler for det, beslutte at udstrække denne
aldersgrænse.
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Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et
fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et
grundhonorar på DKK 100.000 pr. år, næstformanden
halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange
grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i
øvrigt gældende i William Demant Invest A/S. Fonden har
ingen direktion, og administrationen varetages af William
Demant Holding A/S via en management-aftale på ”arms
længde”-vilkår. Det samlede beløb betalt til William Demant
Holding A/S for denne administration androg i 2014 DKK 7,1
mio., hvoraf administration af Oticon Fondens aktiviteter
beløb sig til DKK 2,0 mio. og for William Demant Invests
vedkommende DKK 5,1 mio.

Uddelingsaktiviteter
Fonden har de senere år doneret i omegnen af DKK 70-90
mio. om året fordelt på tre hovedformål, og fordelingen i
2014 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
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 2014 har været til Ida Institute, 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
kulturelle og uddannelsesmæssige formål, herunder især til
støtte af udlandsophold for studerende, som androg ca.
DKK 15 mio. i 2014.

Medarbejdere
De primære donationer i denne kategori er William Demants
uddannelseslegat, hvor børn af nuværende William Demant
Holding-ansatte kan modtage støtte under deres uddannelse.

Fondens uddelinger
(DKK mio.)
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Ny hjemmeside
Oticon Fonden har fået nyt website i et design, der
på smukkeste vis understreger slægtskabet med
Oticon. Sitet findes både i en dansk og en engelsk
version og indbyder til at læse om Fonden, dens
formål og om nogle af de spændende projekter,
der bliver givet støtte til.
På det danske site er der indført en ny, elektronisk
ansøgningsportal, som gør processen lettere for
både ansøgere og Fondens administration.
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Værktøjer baner vejen

En global undersøgelse fra 2014 viser, at værktøjer fra
Ida Instituttet hjælper høreprofessionelle med at inddrage patienter i egen behandling. Værktøjerne medfører en mere effektiv udnyttelse af tiden med patienten.
Det er ikke nemt at være hørehæmmet. Og det er ofte heller
ikke nemt som fagperson at skulle hjælpe en hørehæmmet
person, der kan være frustreret og fremmedgjort over sine
udfordringer. Men Ida Instituttet har sat sig for at nedbryde
de barrierer, der kan være forbundet med at afhjælpe et
høretab. I samarbejde med høreprofessionelle fra hele
verden arbejder Ida Instituttet således på at udvikle værktøjer, der skal hjælpe de professionelle med at inddrage
patienterne i deres egen behandling og gøre det nemmere
at tilgodese den enkeltes behov endnu bedre.
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Patienten i centrum
En undersøgelse udført i 2014 blandt mere end 450 audiologer, undervisere og andre høreprofessionelle fra hele
verden viser, hvordan Ida Instituttets værktøjer gør de
professionelle i stand til i endnu højere grad at sætte
patienten i centrum under behandling. Imponerende 65 %
af de adspurgte fagpersoner fortæller, at de bruger Idaværktøjerne i deres dagligdag i klinikken, og at værktøjerne
ikke bare hjælper med at involvere patienterne, men også
gør det lettere at åbne en dialog med patienten, at forbedre
patientens motivation for at indgå i behandlingen, og at det
gør patientens beslutningsproces nemmere.

Også godt for forretningen
Mere end 80 % af de adspurgte siger desuden, at brug af
Ida-værktøjerne medfører fordele, der kan mærkes direkte
på deres forretning. Med dette mener de, at de bl.a. bliver i
stand til at bruge tiden mere effektivt under den enkelte
patients besøg, og at de får bedre muligheder for at introducere patienten til avancerede tekniske løsninger.
”Vi er glade for, at undersøgelsen ikke blot bekræfter, at
høreprofessionelle finder værktøjerne brugbare i deres
dagligdag, men at den også identificerer særlige fordele,
som både professionelle og patienter oplever”, siger administrerende direktør Lise Lotte Bundesen.

Fra anekdote til bevis
”Anekdoter fra klinikker rundt om i verden har længe fortalt
os, at Ida-værktøjerne hjælper de høreprofessionelle med
at forstå patienternes holdninger, følelser og motivation for
at søge hjælp. Dermed skaber de fokus på den enkelte
patients behov med bedre resultater til følge”, siger Lise
Lotte Bundesen. ”Vi kan nu også se, hvordan værktøjerne er
med til at fremme praktiske og vigtige forbedringer i den
professionelles evne til at bruge tiden med patienten
effektivt, lette diskussion af nye teknologier og endda nedbringe antallet af returnerede apparater”. Ida Instituttet er
en uafhængig, non-profit organisation, der arbejder for at
skabe større forståelse for de menneskelige aspekter forbundet med høretab. Oticon Fonden støtter Ida Instituttet.

Motivationsværktøj
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Høreklinikken
i Amazonas

Parintins

Oticon Fonden støtter oprettelsen af en høreklinik i
Parintins, den næststørste by i Amazonas-området.
2.500 mennesker har fået testet og/eller behandlet
deres høretab gratis, og frivillige får oplevelser for livet.
Langt ude i Amazonas’ frodige jungle hører man frøerne
kvække og fuglene synge. Hvis man kan høre. For her som
alle andre steder i verden findes der mennesker med høretab. Forskellen her er bare, at afstandene er større og
pengene er væsentligt mindre, når der skal søges hjælp.
Derfor har Oticon Fonden støttet et projekt, der har ført til
oprettelsen af en høreklinik i Parintins, den næststørste by i
Amazonas-området. Selve Parintins har 100.000 indbyggere, og serviceydelserne i byen søges samtidig af mennesker fra over 300 mindre omkringliggende lokalsamfund.
Frivillige fra hele verden
Klinikken Viva o Som er skabt i et partnerskab mellem
Oticon Fonden og det lokale Centro Auditivo Telex. Den
bemandes af en audiolog, der udfører høretest og tilpasning af høreapparater på alt fra nyfødte til ældre, og en
række frivillige, som assisterer i at promovere god hørelse,
bedre hygiejnevaner og øget bevidsthed om hørelse ud
over naturligvis tilpasning af høreapparater. De frivillige
kræfter kommer fra hele verden – det er audiologer, ørenæse-halslæger og studerende fra hele verden, der på den
måde får en unik mulighed for at bo, arbejde, forske – og
ikke mindst hjælpe tusindvis af mennesker, der ellers ikke
ville få muligheden for at få målt og afhjulpet deres høretab.
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De 370 km mellem Manaus til Parintins tager 20 timer i båd.

2.500 testet
Siden klinikken blev grundlagt i 2011 har flere end 2.500
mennesker fået testet og/eller behandlet deres høretab, og
127 høreapparater er blevet udleveret gratis, 84 til voksne
og 43 til børn. Og indtil videre har 10 brasilianere, syv
amerikanere og to svenskere udført frivilligt arbejde.
Service med floden
På klinikken føler både frivillige og patienter sig hjemme –
de frivillige i særdeleshed, da stedet også er deres hjem,
mens de er tilknyttet klinikken. Der er en afslappet atmosfære med mangotræer og grill i haven. Og når den lokale
befolkning skal serviceres, tager man den naturlige vej,
nemlig båden på Amazonasfloden. Ambitionen er at udvide
klinikkens aktiviteter med frivillige, der kan besøge skoler
og flodsamfund i Amazonas for at foretage hørescreeninger
og tilbyde information til forældre, lærere og sundhedsmedarbejdere.

Cochlear-implantater på vej
I 2014 begyndte audiologerne på stedet også at høreteste
patienter, der er egnet til at få indopereret cochlear-implantater. 23 børn og voksne er til dato blevet indkredset, og de
skal gennem flere tests i den noget fjernere by, Manaus, der
ligger 370 km fra Parintis. Også disse implantater vil blive
doneret, og denne del af projektet sker på initiativ af den
fremtrædende brasilianske øre-næse-halslæge Dr. Arthur
Castilho i samarbejde med Viva o Som Foundation.
Oplevelsen for livet
Både lokalbefolkningen og projektdeltagerne fra nær og
fjern er begejstrede. Således udtaler en af de frivillige,
amerikanske Emilie Waugh: “Sikke en fantastisk oplevelse
de seneste to uger har været. Vi har alle sammen lært så
meget om Amazonas-projektet – oplevet børn, der har
behandlet os som en del af familien. Jeg vil aldrig glemme
denne tid som frivillig ...”
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Israels Plads

Foto: Ursula Bach
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27. juni 2014 blev en nyrenoveret Israels Plads indviet
til et arrangement, der bød på høj sol og taler af bl.a.
Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabel.
Bag projektet og det nye, smukt anlagte byrum stod
Oticon Fonden og Københavns Kommune. Med sine
over 50 millioner kroner er det således en af de største
enkeltdonationer i Fondens historie – men den havde
også en helt særlig baggrund: Oticon Fondens 50-årsjubilæum i 2007.
Historien
Oticon Fondens grundlægger, William Demant, elskede sin
by, København. Han var en livlig mand, der nød at deltage i
udadvendte aktiviteter. Det er blandt andet derfor, at
Fonden i dag støtter kulturelle og sociale projekter, selvom
uddelingerne ganske vist oftest er rettet mod at hjælpe
folk med nedsat hørelse.
Men netop da Fonden fyldte 50 år i 2007, var det nærliggende at støtte et projekt, der havde til formål at bevare
og udvikle den unikke stemning i det indre København,
som William Demant holdt så meget af. Jubilæet blev
markeret med en helt særlig donation, der skulle vække et
af de største byrum i København til live igen – den førhen
lidt forsømte Israels Plads.

Det særlige projekt, Israels plads
I dag ser vi så det færdige resultat af Oticon Fondens og
Københavns Kommunes aftale om på 50/50-basis at gøre
Israels Plads til en helt særlig attraktion. Og det er i høj
grad lykkedes. Fra at have været et gemt og glemt hjørne
af København er området nu blevet til et åbent frirum - et
sted, hvor der er rart at være, og hvor der er rige muligheder for at udfolde sig aktivt for alle.
Israels plads og naboerne
På den ene side af pladsen ligger Torvehallerne, og med
det nye areal er der skabt en naturlig åbning og overgang
til Ørstedsparken på den anden side. De tre områder
kombinerer et kulturelt og kulinarisk mekka med frie og
grønne arealer – og sammen er de med til at sætte København på verdenskortet på lige fod med mange andre
metropoler.
Men den helt konkrete værdi af Israels Plads må dog heller
ikke undervurderes. Det er en kærkommen legeplads og
boldplads for børn og unge, der hører til i området – elever
på Zahles og beboere i de omkringliggende ejendomme.
Øget livskvalitet
Oaser som Israels Plads giver utvivlsomt øget livskvalitet i
byerne. Og netop livskvalitet er en helt integreret del af
DNA’en i Oticon, der med sine produkter og services leverer
livskvalitet i dagligdagen til millioner af hørehæmmede
verden over.
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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 2014 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Smørum, den 15. april 2015

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 2014, 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 2014 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 15. april 2015

		 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

2014

2013

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

1

0,0
-2,6
70,7
0,0
0,0
68,1

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

Administrationsomkostninger
Fondens resultat

2

-3,3
64,8

-3,2
125,5

87,8
-29,5
6,5

97,2
15,8
12,5

0,0
64,8

0,0
125,5

Disponeret således:
Anvendt til uddelinger
Overført til Kapital til rådighed for uddelinger (uddelingsrammen)
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

2014

2013

1,5
1,5

1,0
1,0

12,3
1,5
13,8

14,3
1,5
15,8

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

6.552,6

6.554,1

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

5

0,0
17,5
0,0
0,1
17,6

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

Værdipapirer

6

0,0

0,0

Likvide beholdninger

56,6

64,4

Omsætningsaktiver i alt

74,2

133,4

6.626,8

6.687,5

Aktiver i alt

18

Balance – passiver
(DKK mio.)

Note

2014

2013

7

1,0
239,5
6.060,0
215,7
6.516,2

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

Skyldige uddelinger
Langfristede forpligtelser

35,2
35,2

60,5
60,5

Skyldige uddelinger
Anden gæld
Kortfristede forpligtelser

75,0
0,4
75,4

87,3
0,5
87,8

110,6

148,3

6.626,8

6.687,5

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

Vederlag til bestyrelsen
Administrationsvederlag til William Demant Holding A/S
Andre omkostninger
Administrationsomkostninger

Note 3 – Aktier i William Demant Holding A/S

Kostpris

2014

2013

0,0
0,0
0,0

5,6
1,4
7,0

2014

2013

0,7
2,0
0,6
3,3

0,7
2,0
0,5
3,2

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

527
-59
468

615,0
-68,8
546,2

2014

2013

4.533,9
0,0
4.533,9

4.533,9
0,0
4.533,9

100 %

100 %

2014

2013

Kostpris 01.01.
Låneafvikling
Låneudstedelse
Kostpris 31.12.

2.050,0
-50,0
0,0
2.000,0

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

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

0,0
2.000,0
2.000,0

50,0
2.000,0
2.050,0

Beholdning pr. 01.01.2014
Bevægelser i perioden
Beholdning pr. 31.12.2014

Fondens andel af aktiekapitalen i William Demant Holding A/S pr. 31.12.2014 udgør 2,1 %.

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

2014

2013

Kostpris 01.01.
Årets bevægelser
Kostpris 31.12.

0,0
0,0
0,0

54,0
-54,0
0,0

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

0,0
0,0
0,0

17,3
-17,3
0,0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.

0,0

0,0

2014

2013

1,0

1,0

233,0
6,5
239,5

220,5
12,5
233,0

6.060,0
0,0
6.060,0

6.060,0
0,0
6.060,0

245,2
-87,8
58,3
215,7

229,4
-97,2
113,0
245,2

6.516,2

6.539,2

(DKK mio.)

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 (uddelingsrammen) 01.01.
Årets uddelinger
Årets disponering til kapital til rådighed
Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 31.12.
Egenkapital 31.12.

Note 8 – Udskudt skat
Skatteværdien af ikkeindregnede skatteaktiver udgør DKK 31,8 mio. (2013: DKK 27,0 mio.) og vedrører primært fremførselsberettigede tab på aktier.
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Selskabsoversigt
Selskab
Ejerandel
Oticon Fonden
• William Demant Invest A/S, Danmark
		
• William Demant Holding A/S, Danmark
		
• Jeudan A/S, Danmark
		
• Össur hf., Island
		
• Boston Holding A/S, Danmark

100,0 %
58,2 %*
42,1 %
42,4 %
37,0 %

* Heraf 2,1 % ejet direkte af Oticon Fonden og 56,1 % ejet via William Demant Invest A/S
Selskaber i William Demant Holding-koncernen fremgår af næste side.
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Selskaber i William Demant Holding A/S
Oticon A/S, Danmark*

100 %

Audmet B.V., Holland*

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 S.A., Schweiz*

100 %

Diagnostic Group LLC, USA

100 %

Oticon Italia S.r.l., Italien*

100 %

Diatec AG, Schweiz*

100 %

Oticon España S.A., Spanien

100 %

Diatec Spain, S.L.U., Spanien*

100 %

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

100 %

e3 diagnostic Inc., USA

100 %

Oticon Limited, Storbritannien*

100 %

Hearing Healthcare Management Inc., USA

100 %

Oticon Inc., USA

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 %

Hörmittelzentralen AG, Schweiz*

100 %

Oticon Singapore Pte Ltd., Singapore*

100 %

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

100 %

Oticon Shanghai Hearing Technology Co. Ltd., Kina*

100 %

Interacoustics A/S, Danmark*

100 %

Oticon International Trading Shanghai Co. Ltd., Kina*

100 %

Interacoustics Pty. Ltd., Australien*

100 %

Oticon South Africa (Pty) Ltd., Sydafrika*

100 %

Kuulopiiri Oy, Finland*

100 %

Oticon Korea Co. Ltd., Korea*

100 %

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

100 %

Oticon Malaysia Sdn, Malaysia*

100 %

Maico Diagnostic GmbH, Tyskland*

100 %

Oticon Medical A/S, Danmark*

100 %

Maico S.r.l., Italien*

100 %

Oticon Medical AB, Sverige

100 %

Med-Acoustics Inc., USA

100 %

Oticon Medical Inc., USA

100 %

MedRx Inc., USA

100 %

Bernafon AG, Schweiz*

100 %

Micromedical Technologies Inc., USA

100 %

Bernafon Hörgeräte GmbH, Tyskland

100 %

Neurelec GmbH, Tyskland

100 %

Bernafon S.r.l., Italien*

100 %

Neurelec Maroc Sarlau, Marokko

100 %

Bernafon LLC, USA

100 %

Neurelec S.A., Frankrig*

100 %

Bernafon Australia Pty. Ltd., Australien*

100 %

New Zealand Audiology Limited, New Zealand*

100 %

Bernafon New Zealand Pty. Ltd., New Zealand

100 %

Phonic Ear A/S, Danmark*

100 %

Bernafon K.K., Japan

100 %

Prodition S.A., Frankrig*

100 %

Bernafon AB, Sverige*

100 %

Sensory Devices Inc., USA

100 %

Bernafon Ibérica S.L.U., Spanien*

100 %

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

100 %

DGS Poland Sp. z o.o., Polen

100 %

Sonic Innovations Inc., USA

100 %

ACS Sluchmed Sp. z o.o, Polen

100 %

Sonic Innovations Pty Ltd., Australien

100 %

Acustica Sp. z o.o., Polen*

100 %

Udicare S.r.l., Italien*

100 %

Akoustica Medica M EPE, Grækenland*

100 %

Van Boxtel Hoorwinkels B.V., Holland

100 %

American Hearing Aid Associates, Inc., USA

100 %

FrontRow Calypso LLC, USA

75 %

Amplivox Ltd., Storbritannien

100 %

Sennheiser Communications A/S, Danmark*

50 %

Audiomed Tibbi Cihazlar Malzeme ve Implant, Tyrkiet

100 %

BC Implants AB, Sverige*

49 %

Audionomerna & Hörsam AB, Sverige*

100 %

nEarcom LLC, USA

33 %

Audmet Canada Ltd., Canada

100 %

HIMSA A/S, Danmark

25 %

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