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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.
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
William Demant-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.

Familien Demant. Bagerst fra venstre står
familiens ældste brødre, Hans og Sophus.
Forrest fra venstre ses William, Camilla
Louise, Kamilla Sofie, Hans Jørgen og
Jørgen fra 1902.

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.
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Regnskabsberetning
William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond – kaldet
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 2017 foretaget 2.205 uddelinger for et
samlet beløb på DKK 96,9 mio., DKK 3,8 mio. er bortfaldet,
og Fonden har i 2017 modtaget og behandlet 4.398 ansøgninger mod 4.164 i 2016.
Hovedparten af Oticon Fondens uddelinger går i antal til
støtte af udlandsophold for studerende, hvilket i 2017
udgjorde omkring 70 % af Oticon Fondens samlede uddelinger og androg ca. DKK 13 mio. I 2017 blev der ligeledes
uddelt DKK 7,3 mio. til støtte af i alt ca. 265 mindre musikprojekter.

Oticon Fondens resultat
Oticon Fondens resultat udgjorde i 2017 DKK 85,6 mio.,
hvilket er en stigning på DKK 21 mio. i forhold til 2016 og
skyldes, at Oticon Fonden i 2017 modtog et udbytte på DKK
20 mio. fra William Demant Invest A/S. Primære aktiver
består af ejerskabet i William Demant Invest A/S samt udlån
hertil.

I 2018 forventer Oticon Fonden at foretage uddelinger på
ca. DKK 100 mio. Den samlede uddelingsramme er angivet
i balancen under egenkapital.

Oticon Fondens administrationsomkostninger udgjorde i
2017 DKK 4,1 mio. mod DKK 4,9 mio. i 2016. Nedgangen kan
primært tilskrives, at Oticon Fonden i 2017 havde færre
omkostninger til opgradering af vores IT-system til håndtering og administration af fondsansøgninger og -uddelinger.
Administrationsomkostningerne svarer til 4,4 % af de
foretagne uddelinger.

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

Gruppestruktur
William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond
– kaldet Oticon Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
CVR-nr.: 11628141
Telefon: 3917 7100
www.oticonfonden.dk
fonden@oticon.dk
Regnskabsperiode:
1. januar – 31. december 2017

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556
Weidekampsgade 6
2300 København S
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God fondsledelse
Den nye fondslovgivning og Anbefalinger for God Fondsledelse blev vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2015. En
detaljeret gennemgang af Fondens opfyldelse af Anbefalingerne for God Fondsledelse efter følg eller forklar-princippet kan findes på www.oticonfonden.dk/com_uploads/
2018/04/Anbefalinger-for-God-Fondsledelse-2017.pdf.
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.

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et
fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et
grundhonorar på DKK 150.000 pr. år, næstformanden
halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange
grundhonoraret pr. år. Samme honorarstruktur gør sig i
øvrigt gældende i William Demant Invest A/S, hvor grundhonoraret dog udgør DKK 200.000. Fonden har ingen direktion, og administrationen varetages af William Demant
Invest A/S og William Demant Holding A/S via en management-aftale på ”arms længde”-vilkår. Det samlede beløb
betalt til William Demant Invest A/S og William Demant
Holding A/S for denne administration beløb sig i 2017 til
DKK 1,8 mio.

Uddelingsaktiviteter
Uddelingspolitik
Fonden har de senere år doneret i omegnen af DKK 80-100
mio. om året fordelt på tre hovedformål, og fordelingen i
2017 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 2017 donerede Oticon Fonden DKK 96,9 mio. til projekter
inden for områder som forskning, uddannelse, kultur og
omsorg. I alt DKK 60,1 mio. blev doneret til projekter til
afhjælpning af høretab i hele verden og til uddannelse og
forskningsprojekter inden for sundhedssektoren. Et eksempel på vores globale, filantropiske aktiviteter er vores
økonomiske støtte til Global Foundation for Children with
Hearing Loss og deres etablering af national hørescreening
af nyfødte i Mongoliet.
At støtte institutioner og forskningsprojekter inden for det
audiologiske område er en vigtig del af Oticon Fondens
aktiviteter. I 2017 donerede Oticon Fonden DKK 20 mio. til
audiologisk forskning hos førende universiteter i for eksempel Holland, USA, Frankrig, Storbritannien, Schweiz, Tyskland og Norden. Desuden blev DKK 10 mio. doneret 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 ca.
DKK 13 mio. i 2017.
Medarbejdere
De primære donationer i denne kategori er William Demants
Uddannelseslegat, hvor børn af nuværende ansatte i
William Demant-koncernens danske selskaber kan modtage
støtte under deres videregående, kompetencegivende
uddannelse.
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(DKK mio.)

80,0
70,0
60,0

60,1

50,0

41,7

40,0

30,7

30,0

31,2

20,0
10,0
0,0

2017

2016

2017

2016

Audiologi og hørelse Uddannelse og kultur

6,1

5,6

2017

2016

Medarbejdere

Ledelsesberetning 5

Bestyrelse

Lars Nørby Johansen
Formand
Født 1949

Lars Nørby Johansen er uddannet cand.phil. og begyndte sin
karriere som lektor i statskundskab ved Odense Universitet.
Senere blev han forsker. I 1998 blev han administrerende
direktør for Falcks Redningskorps og Falck Holding. Her blev
han til 2005; fra 1995 var han koncernchef, fra 2000 tillige
koncernchef for Group 4 Falck og fra 2004 for Group Falck
Securicor. Lars Nørby Johansen har været medlem af William
Demant Holding A/S’ bestyrelse 1998-2017, hvor han har
fungeret som næstformand i perioden 2004-2007 og
bestyrelsesformand i perioden 2008-2017.
• Medlem af bestyrelsen fra 2017
• På valg i 2019
• Særlige kompetencer inden for international virksomhedsledelse, herunder bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber, samt dybtgående kendskab til udfordringerne som følge af globaliseringen og ikke mindst
industripolitikken
• Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem
• Samlet honorar i Oticon Fonden og William Demant
Invest-koncernen i 2017: DKK 1.150.000.
Øvrige bestyrelseshverv
Codan A/S og et datterselskab, formand
Dansk Vækstkapital, formand
Københavns Lufthavne A/S, formand
Montana Møbler A/S, formand
Syddansk Universitet, formand
Rockwool Fonden, formand
Arp-Hansen Hotel Group A/S, næstformand
Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, formand
William Demant Invest A/S, formand
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Peter Foss

Næstformand
Født 1956

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.
• Medlem af bestyrelsen fra 2008
• Genvalgt i 2016, på valg i 2018
• 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 2017: DKK 1.012.500.
Øvrige bestyrelseshverv
FOSS A/S og to associerede selskaber, bestyrelsesformand
William Demant Invest A/S, næstformand
William Demant Holding A/S, bestyrelsesmedlem
A.R. Holding af 1999 A/S, bestyrelsesmedlem
TrackMan A/S, bestyrelsesmedlem

Ulla Brockenhuus-Schack
Bestyrelsesmedlem
Født 1961

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 1990-1994 samt administrerende direktør i
Egmont Imagination i 1995-1996. I 1998-1999 var hun
direktør i Nordisk Film A/S. Fra 1999 til 2002 var hun medstifter af Haburi.com. Siden 2005 har Ulla BrockenhuusSchack været managing partner i SEED Capital Denmark og i
perioden 2003-2017 administrerende direktør for Pre-Seed
Innovation A/S.
• Medlem af bestyrelsen fra 2012
• Genvalgt i 2017, på valg i 2019
• 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 2017: DKK 350.000.
Øvrige bestyrelseshverv
Expanite Technology A/S, bestyrelsesmedlem
Tivoli A/S, bestyrelsesmedlem
DVCA, bestyrelsesmedlem
Mary Fonden, bestyrelsesmedlem
OrderYoyo A/S, bestyrelsesmedlem
VEO ApS, bestyrelsesmedlem
Tonsser ApS, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem

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 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 i Danske Bank. I
1998 blev han udnævnt som ordførende direktør og bestred denne post frem til sin pensionering i 2012.
• Medlem af bestyrelsen fra 2012
• Genvalgt i 2016, på valg i 2018
• 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 2017: DKK 350.000.
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
Højgaard Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
William Demant Invest A/S, bestyrelsesmedlem
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Persondataforordningen
I 2016 vedtog EU et nyt sæt regler for virksomheders – herunder fondes – behandling af personoplysninger – GDPR
(General Data Protection Regulation). Reglerne træder i
kraft den 25. maj 2018.
Oticon Fonden har i samarbejde med IT-leverandør Columbus og et par andre fonde taget forholdsregler til sikring af,
at disse regler overholdes fra pågældende dato.
Ansøgere vil således fremover – enten via Fondens ansøgningsportal eller pr. mail – kunne forespørge på de af Fonden opbevarede personoplysninger om dem selv samt
anmode om sletning/anonymisering af disse data efter en
af Fonden fastsat dato.

Principper for behandling af personoplysninger
Personoplysninger skal:
1. Behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.
2. Indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med
disse formål.
3. Være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
4. Være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger,
der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges.
5. Opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er
nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.
6. Behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse
mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse
af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.
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Hørescreening skal hjælpe småbørn
med høretab i Mongoliet
Global Foundation for Children with Hearing Loss har
påbegyndt et nyt projekt, der skal hjælpe småbørn med
høretab i Mongoliet. Med diagnostisk udstyr og træning
af lokalt sundhedsfagligt personale vil fonden starte et
hørescreeningprogram, der identificerer behandlingskrævende høretab hos småbørn.

Fire ud af fem personer, der lever med nedsat hørelse på
verdensplan, bor i udviklingslande. Mens nyfødte børn i
udviklede lande bliver screenet for nedsat hørelse for
hurtigt at kunne sætte ind med behandling, er det kun en
lille del af de nyfødte børn i udviklingslande, som bliver
screenet.
Der er ca. 309.000 børn i alderen 0-5 år i Mongoliet. Det er
en afgørende alder for børn, da de her lærer at knække
sprogkoden. Da der ikke tilbydes automatisk hørescreening
for den aldersgruppe i Mongoliet, er der således ikke mulighed for at gribe ind fra en tidlig alder og tilbyde hjælp til
småbørn med høretab. Det kan give udfordringer med
udvikling af børnenes kognitive evner samt deres evner til
at høre og tale, og på sigt kan det både give faglige og
sociale udfordringer.
Fakta om projektet:
Oticon Fonden har støttet projektet med 283.000 kr.
i 2017-2018.

Træning til lokale sundhedsprofessionelle
I 2017 begyndte fonden, Global Foundation for Children
with Hearing Loss (Global Foundation), implementeringen
af et træningsprogram, der skal etablere et nationalt hørescreeningprogram og tilbud om behandling til småbørn med
høretab. Træningsprogrammet tilbyder screeningudstyr til
de regionale hospitaler i Mongoliet, som har fødeklinikker
og tilbyder træning af sundhedsfagligt personale. Med
Global Foundations træning bliver det sundhedsfaglige
personale ikke blot klædt på til selv at kunne foretage
screening og behandling af nyfødte børn med høretab, men
også til selv at kunne træne andre sundhedsfaglige. Det er
således håbet, at effekten af programmet vil sprede sig som
ringe i vandet og på sigt gavne flere og flere småbørn.
“Vi tror på, at metoden med at træne de lokale sundhedsfaglige i Mongoliet og samtidig forbedre mulighederne for
identifikation af høretab i en tidlig alder kan gøre en reel
forskel for det mongolske folk,” siger Lars Nørby Johansen,
formand for Oticon Fonden.
Global Foundation for Children with Hearing Loss har tidligere med succes gennemført et lignende program i Vietnam
med støtte fra Oticon Fonden.

Det forventes, at ca. 50 sundhedsfaglige bliver oplært
i pædiatrisk audiologi og tidlig behandling for småbørn
med høretab.
Mellem 35.000 og 40.000 nyfødte børn vil blive
screenet på årsbasis i projektets første år, og man forventer at være i stand til at identificere mellem 210 og
240 nyfødte med et høretab, som har brug for yderligere
behandling.
På sigt forventes det, at tallene vil stige, så 115.000125.000 nyfødte babyer bliver screenet om året, og
690-750 babyer bliver identificeret med et høretab.
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En chance for en lys fremtid
Human Practice Foundation har i de sidste tre år arbejdet på at give børn i Nepal lettere adgang til bedre
uddannelse. Et nyt projekt, støttet med en halv million
kr. af Oticon Fonden, skal hjælpe med at sikre, at effekten af arbejdet kan måles endnu bedre, og derved sikre,
at arbejdet gavner nepalesiske børn og unge mest
muligt.
”Vi forventer, at denne støtte kan hjælpe os med at føre
vores arbejde op på et højere niveau, og dermed bringe
endnu flere børn og unge ud af fattigdom og give dem en
chance for en lys fremtid,” fortæller stifter og administrerende direktør af Human Practice Foundation, Pernille
Kruse Madsen. ”Støtten hjælper os til at sikre, at vores
indsats hjælper børn og unge i udsatte dele af verden med
at komme i skole og få en kvalitetsuddannelse i deres
hjemland.”
Den internationale NGO, Human Practice Foundation,
arbejder med at bygge flere skoler og igangsætte initiativer,
der skal styrke kvaliteten af uddannelser i udviklingslande.
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De seneste tre år har indsatsen været koncentreret i Nepal,
hvor 30 % af befolkningen lever under FN’s fattigdomsgrænse, og 40 % er analfabeter.
Human Practice Foundation benytter sig på nuværende
tidspunkt af en strategi, der via nogle udvalgte indikatorer,
som f.eks. børns karakterer og fraværsprocent, skal vise
effekten af deres arbejde. Håbet med dette projekt er at
forbedre strategien og komme frem til en endnu bedre
metode til at måle effekten af NGO’ens arbejde. Denne del
af arbejdet foregår i samarbejde med Rockwool Fonden og
Deloitte. Efterfølgende skal den nye metode og forbedrede
strategi implementeres i Nepal, så man herved sikrer, at
Human Practice Foundations arbejde fører til varige forbedringer for børn og unge i Nepal.
Succes med at opretholde nultolerance over for
korruption
En anden del at støtten vil gå til at hjælpe Human Practice
Foundation med at opretholde deres 0 %-tolerance over for
korruption. Nogle af NGO’ens eksisterende projekter har

været ramt af langtrukne forhandlinger med den nepalesiske regering, som endte ud i supplerende krav til projektarbejdet, der øgede projektomkostningerne. De langtrukne
forhandlinger ansås som en nødvendighed for at undgå at
betale bestikkelse. Dette er, ifølge Pernille Kruse Madsen,
nogle af de udfordringer, der kan gøre procesarbejdet i
udviklingslande lidt langtrukkent om end helt nødvendigt.
Human Practice Foundations indsats i Nepal
Human Practice Foundation opdeler deres arbejde på tre
indsatsområder. Tilsammen skal de tre indsatsområder
hjælpe NGO’en i deres vision om at sikre en verden, hvor
alle har adgang til en kvalitetsuddannelse og gode jobmuligheder.

• Det første indsatsområde er at bygge nye og moderne
skolefaciliteter i Nepal. I en treårig periode fra 2014 til
2017 har man gennemført 36 projekter, der har ført til nye
og forbedrede skoler.
• Det andet indsatsområde skal øge uddannelseskvaliteten.
Her har Human Practice Foundation gennemført seks
programmer, der blandt andet tilbyder ekstrauddannelse
til lærere samt midler til computerlokaler og laboratoriet
til de naturvidenskabelige fag.
• Det sidste indsatsområde går på at skabe lokale arbejdspladser til den nepalesiske befolkning, og her har man
gennemført tre projekter, blandt andet etableringen af en
tefabrik.
I alt har NGO’ens arbejde indtil nu berørt mere end 15.200
børn i Nepal.
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Nyt teleslyngeanlæg til stor gavn
for højskolens kursister
Oticon Fonden har bevilget 959.524 kr. til etablering af
teleslyngeanlæg i auditoriet på Castberggård i Urlev og
hos den nyligt etablerede afdeling, Castberggård Øst i
Rødovre. Bevillingen skal hjælpe hørehæmmede med at
deltage i aktiviteter på lige fod med folk uden høretab
på højskolen for døve og hørehæmmede.
”Hos Castberggård forsøger vi at skabe oplevelser, læring
og udvikling i et miljø, hvor kommunikation aldrig er et
problem,” fortæller Erik Kristensen, administrerende direktør hos Castberggård. ”Som Danmarks eneste højskole, job-,
udviklings- og kursuscenter for døve og hørehæmmede
sætter vi særligt fokus på sproglig kommunikation. Og det
er vores ambition at sikre, at alle vores målgrupper kan
deltage ligeværdigt i undervisning, samvær og fællesskab.”
På Castberggård i Urlev i Midtjylland har auditoriet igennem
flere år givet tekniske problemer, som har ført til store
gener blandt stedets brugere. En gennemgang foretaget af
Oticons teknikere har vist, at problemerne skyldes forældede tekniske dele, som ikke længere kan fremskaffes. En
del af bevillingen fra Oticon Fonden går til, at de fungerende dele af anlægget bliver genbrugt, mens den resterende
del af teleslyngeanlægget udskiftes, så besøgende med
nedsat hørelse kan få fuldt udbytte af undervisning i auditoriet.
Castberggård har i en årrække oplevet en øget efterspørgsel på kurser og aktiviteter for hørehæmmede i hovedstadsområdet. Det førte i 2017 til etableringen af Castberg Øst i
Rødovre. Den nye afdeling har fem møde- og kursuslokaler
samt en reception og kontorer, hvor der har været behov for
en ny løsning med teleslynger og AV-udstyr. Den resterende
del af bevillingen skal bruges på denne løsning, så høre-
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hæmmede, døve og folk med cochlear-implantater i hovedstadsområdet kan besøge den nye afdeling i Rødovre og
indgå i aktiviteterne på lige fod med personer uden et
høretab.
Castberggård
Castberggård er en non-profit organisation, som startede
som en højskole for døve og hørehæmmede tilbage i 1986.
Siden dengang er tilbuddene blevet udvidet, og der er
etableret et job- og udviklingscenter, kursuscenter, feriecenter og et bosted. Der kommer ca. 3.000 kursister om
året, og en stor del af disse kursister er hørehæmmede med
et stort behov for høretekniske hjælpemidler for at kunne
få fuldt udbytte af undervisningen. Herudover har man
oplevet et stigende antal besøgende med cochlear-implantater. Hos Castberggård gør man en dyd ud af, at stedets
rammer skal få hørehæmmede til at føle sig accepterede og
velkomne.
Højskolen bliver ikke blot besøgt af danskere, i de seneste
år har man oplevet et stigende antal besøgende fra udlandet. På Castberggård er der 50 ansatte, hvoraf ca. hver
tredje er døv eller hørehæmmet, som også nyder godt af de
høretekniske hjælpemidler i deres arbejde.

Montering af nyt udstyr.

Kedelig verdensrekord skal bekæmpes
med viden om høretab
I Grønland har hvert andet barn nedsat hørelse. Oticon
Fonden støtter Børns Læring, der skal udbrede viden om
høretab hos lærere, pædagoger og forældre, så man
undgår negative konsekvenser for børn og samfund.

Grønlandske børn har verdensrekord i konduktivt høretab,
der er en nedsættelse af hørelsen, der opstår i forbindelse
med mellemørebetændelse. Man regner med, at omkring
halvdelen af alle grønlandske børn har et konduktivt høretab.
På trods af den store udbredelse mangler der viden om,
hvad høretab er, og hvordan særligt personale i institutioner og skoler samt forældre skal forholde sig til problemet.
Høretab kan medføre problemer med forsinket sproglig
udvikling samt udfordringer i skolen hos de berørte børn
og føre til negative konsekvenser for det grønlandske
samfund.
Derfor valgte Oticon Fonden at donere 112.000 kr. til projektet Børns Læring. Projektet understøtter udviklingen hos
børn med høretab. Dels ved at udbrede viden om høretab,
og dels ved at undervise pædagoger, lærere og andre
fagfolk i det grønlandske samfund i metoder til at arbejde
med børn med høretab.

Fakta om projektet:
Oticon Fonden støttede i
2017 Børns Læring med
112.000 kr. Donationen
dækkede omkostningerne
ved at planlægge og
afholde kurser og uddannelse i Grønland samt
rejseomkostninger, udgifter til ophold og honorarer
til de involverede.

Indsats i Nuuk og Ilulissat
Børns Læring stod i sensommeren 2017 for en indsats i
Grønland, der skulle styrke viden og kompetencer hos
pædagoger, lærere og andre fagpersoner.
I Nuuk planlagde og gennemførte tale-/hørekonsulenter
fra Danmark og Grønland en række kurser for lærere, pædagoger og konsulenter fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. Formålet med kursusdagene var at give deltagerne
større forståelse af udfordringerne ved høretab, og hvordan
man kan arbejde med børn med høretab i institutioner
og skoler. Deltagerne lærte blandt andet om
øret, støj og høretab samt sprogtilegnelse og
læseforudsætninger hos børn.
Grønlands eneste pædagogseminarium i
Ilulissat var også involveret i projektet.
Her underviste Børns Læring
i konsekvenserne af høretab
og i sprogstimulering.

Nuuk
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for William
Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond – kaldet Oticon
Fonden.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Smørum, den 26. april 2018

Bestyrelsen:

Lars Nørby Johansen (formand)		

Ulla Brockenhuus-Schack 		
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Peter Foss (næstformand)

Peter Straarup

Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Til bestyrelsen i William Demants og Hustru Ida Emilies
(Millas) Fond - kaldet Oticon Fonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for William Demants og
Hustru Ida Emilies (Millas) Fond - kaldet Oticon Fonden for
regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31.12.2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 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.

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.
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• 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 26. april 2018
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Anders Vad Dons 		
Statsautoriseret revisor		
MNE nr. 25299		
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Kristoffer Sune Hemmingsen
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 33384

Regnskab
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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 en 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.
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 (uddelingsramme)
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 indenfor
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.

Resultatopgørelse
(DKK mio.)

Note

Afkast på ejendomme
Forrentning af udlån til tilknyttede virksomheder
Udbytte fra tilknyttede virksomheder
Porteføljeafkast i alt
Administrationsomkostninger
Fondens resultat
Disponeret således:
Anvendt til uddelinger
Bortfaldne 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

1

2017

2016

-0,3
70,0
20,0
89,7

-0,3
70,0
0,0
69,7

-4,1
85,6

-4,9
64,8

96,9
-3,8
-16,1
8,6

78,5
-0,6
-19,6
6,5

0,0
85,6

0,0
64,8
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Balance – aktiver
(DKK mio.)

2017

2016

Software
Immaterielle anlægsaktiver

0,8
0,8

1,2
1,2

Grunde og bygninger
Kunst
Materielle anlægsaktiver

2,8
1,5
4,3

2,8
1,5
4,3

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

6.542,4

6.542,8

17,5
17,5

17,5
17,5

0,0

9,7

17,5

27,2

6.559,9

6.570,0

Aktier i William Demant Holding A/S
Aktier i William Demant Invest A/S
Konvertibelt udlån til tilknyttede virksomheder
Andre udlån
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Note

2
3
4

Balance – passiver
(DKK mio.)

Note

2017

2016

5

1,0
261,1
6.060,0
139,4
6.461,5

1,0
252,5
6.060,0
155,5
6.469,0

Skyldige uddelinger
Langfristede forpligtelser

30,8
30,8

25,8
25,8

Rentebærende gæld
Skyldige uddelinger
Anden gæld
Kortfristede forpligtelser

7,4
59,9
0,3
67,6

0,0
74,9
0,3
75,2

Forpligtelser i alt

98,4

101,0

6.559,9

6.570,0

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

Passiver i alt

Udskudt skat

6
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Noter
Note 1 – Administrationsomkostninger
(DKK mio.)

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

2017

2016

1,1
1,8
1,2
4,1

1,0
2,0
1,9
4,9

Bestyrelsen har modtaget vederlag på DKK 2,3 millioner i 2017 fra andre koncernselskaber.
I vederlaget til bestyrelsen indgår også vederlag til Niels Boserup, der fråtrådte som formand i
løbet af året.
Oticon Fonden har ingen ansatte i regnskabsåret.

Note 2 – Aktier i William Demant Holding A/S

Kostpris

Børsværdi

Antal aktier

Kurs

Værdi

Kurs

Værdi

5.834.990
0
5.834.990

0,57
0,00
0,57

3,3
0,0
3,3

122,8
50,7
173,5

716,5
295,9
1.012,4

2017

2016

4.533,9
0,0
4.533,9

4.533,9
0,0
4.533,9

100 %

100 %

2017

2016

Kostpris 01.01.
Låneafvikling
Låneudstedelse
Kostpris 31.12.

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

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

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

0,0
2.000,0
2.000,0

0,0
2.000,0
2.000,0

Beholdning pr. 01.01.2017
Bevægelser i perioden
Beholdning pr. 31.12.2017

Fondens andel af aktiekapitalen i William Demant Holding A/S pr. 31.12.2017 udgør 2 %.
Antal og værdier korrigeret som følge af ændret stykstørrelse i 2016.

Note 3 – Aktier i William Demant Invest A/S
(DKK mio.)

Kostpris 01.01.
Kapitalforhøjelse
Kostpris 31.12.
Ejerandel

Note 4 – Konvertible udlån
(DKK mio.)

Lånet på DKK 2.000 mio. til William Demant Invest ydes som et stående lån og forrentes med 3,5 %.
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Note 5 – 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
Bortfaldne uddelinger
Årets disponering til kapital til rådighed
Kapital til rådighed (uddelingsrammen) 31.12.
Egenkapital 31.12.

2017

2016

1,0

1,0

252,5
8,6
261,1

246,0
6,5
252,5

6.060,0
0,0
6.060,0

6.060,0
0,0
6.060,0

155,5
-96,9
3,8
77,0
139,4

175,1
-78,5
0,6
58,3
155,5

6.461,5

6.469,0

Note 6 – Udskudt skat
Skatteværdien af ikkeindregnede skatteaktiver udgør DKK 39,7 mio. (DKK 39,1 mio. i 2016) og vedrører primært fremførselsberettigede tab på aktier.
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