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2006 i overskrifter

En afgørende milepæl
2006 blev året, hvor der blev sat endnu en afgørende milepæl i
William Demant Holding-koncernens historie. Med forårets lancering
af det kosmetisk attraktive produktkoncept Oticon Delta og dets
RITE-teknologi (Receiver-In-The-Ear) tog koncernens høreapparatforretning teten med en helt ny generation af høreapparater.

Også lønsomheden blev forbedret i det forløbne år. Med et
resultat af primær drift (EBIT) på DKK 1.271 mio. svarende
til en stigning på 15% i forhold til 2005 opnåede koncernen
en overskudsgrad på 25,0%, hvilket er 0,6 procentpoint
højere end året før. I opgørelsen af driftsresultatet indgår
omkostninger til medarbejderaktier og due diligence-omkostninger af engangskarakter på i alt DKK 59 mio. Opgjort før disse
poster var koncernens driftsresultat DKK 1.330 mio. svarende
til en stigning på 21%.

Blandt kunder og slutbrugere har reaktionerne på Oticon Delta
været overordentligt positive. Med introduktionen af nye Deltaversioner hen imod slutningen af året, således at Delta nu findes
i flere prissegmenter og dækker de fleste typer høretab, står
koncernen solidt rustet til også i 2007 at vinde markedsandele.

Godt afsæt for 2007

Den øvrige del af koncernens høreapparataktiviteter var ligeledes
begunstiget af en styrket markedsposition i 2006. Således introducerede Oticon et nyt, avanceret FM-produktprogram, Oticon Amigo,
med særligt fokus på afhjælpning af høretab hos børn og unge i
undervisningssituationer. Lanceringen af et komplet, trådløst
produktprogram bestående af både FM-sendere og -modtagere
ventes i løbet af en årrække at føre til en væsentlig styrkelse af
Oticons markedsposition inden for såvel FM-systemer som høreapparater til børn og unge. Bernafon lancerede først på året highend-apparatet ICOS, som bidrager til Bernafons produktprogram
med et meget adaptivt instrument, der i vid udtrækning tager
højde for den enkelte brugers lyttebehov og -præferencer.

Afsættet for koncernens aktiviteter er således stærkt i 2007,
der også vil byde på væsentlige produktnyheder til generering
af yderligere vækst. Eksempelvis har Oticon i årets andet kvartal
bebudet lanceringen af et nyt banebrydende high-end-produktkoncept, som på afgørende områder vil rumme nye muligheder
for slutbrugerne. Det nye produktkoncept, der vil repræsentere
et paradigmeskift i høreapparatindustrien, understøttes af RISE,
som er verdens første trådløse teknologiske arkitektur designet
specifikt for høreapparater. RISE er resultatet af Oticons største
udviklingsindsats nogensinde og præsenterer nye koncepter og
muligheder inden for alle aspekter af lydbehandling og trådløs
opkobling, herunder øre til øre-bredbåndskommunikation samt
opkobling til Bluetooth-produkter.

Tocifrede vækstrater
Den positive udvikling i 2006 betyder, at koncernens tre forretningsaktiviteter alle har opnået tocifrede vækstrater. Samlet set realiserede koncernen i 2006 en omsætning på DKK 5.085 mio. svarende
til en omsætningsvækst på godt 12%, hvilket er væsentligt over
væksten på de markeder, hvor koncernen agerer. De senere års
forøgelse af koncernens markedsandele er således fortsat i 2006.

På denne baggrund forventes i 2007 en vækst på 9-12% opgjort
i lokale valutaer i et marked, der anslås at vokse med 3-5%. I
omsætningen, der ventes at andrage DKK 5.450-5.600 mio. i 2007,
er indregnet en negativ valutapåvirkning på ca. 2%. Resultat af
primær drift ventes at andrage DKK 1.425-1.500 mio., hvilket er en
stigning på 12-18%. I 2007 forventer selskabet at erhverve egne
aktier for et beløb på omkring DKK 1 mia.
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Hovedtal og nøgletal — DKK

RESULTATPOSTER, DKK MIO.

2002

2003

2004

2005

2006

Nettoomsætning

3.720,3

3.676,9

4.120,9

4.522,9

5.085,1

Bruttoresultat

2.505,3

2.521,3

2.858,5

3.133,3

3.575,0

Forsknings- og udviklingsomkostninger

272,2

294,9

324,2

382,5

459,8

Afskrivninger m.v.

108,0

117,0

140,2

148,8

162,7

Resultat af primær drift (EBIT)

810,2

855,5

1.003,7

1.102,8

1.270,6

Finansielle poster, netto

-30,8

-28,2

-38,6

-36,8

-61,4

Resultat før skat

779,4

827,3

965,1

1.066,0

1.209,2

Årets resultat

578,6

618,3

716,9

790,6

900,7

BALANCEPOSTER, DKK MIO.
Rentebærende balanceposter, netto

-741,7

-632,9

-901,8

-1.110,6

-1.392,0

Aktiver i alt

1.991,6

2.015,0

2.440,9

2.893,4

3.134,5

Egenkapital

427,8

522,2

645,6

756,5

670,8

ØVRIGE HOVEDTAL, DKK MIO.
Investeringer i materielle aktiver, netto

114,2

124,4

311,7

351,4

207,9

Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO)

669,4

753,7

719,7

891,8

964,1

Frie pengestrømme

548,8

615,5

353,5

467,7

661,0

Cash earnings (CE)

686,6

735,3

857,1

939,4

1.094,1

Antal medarbejdere (gennemsnitligt)

4.208

4.272

4.490

4.730

4.797

NØGLETAL
67,3%

68,6%

69,4%

69,3%

21,8%

23,3%

24,4%

24,4%

70,3%
25,0%

Egenkapitalens forrentning

168,0%

139,8%

134,2%

106,7%

114,0%

Soliditet

21,5%

25,9%

26,4%

26,1%

21,4%

Resultat pr. aktie (EPS), DKK*

7,9

8,8

10,7

12,2

14,4

Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), DKK*

9,1

10,8

10,7

13,7

15,4

Frie pengestrømme pr. aktie, DKK*

7,5

8,8

5,3

7,2

10,5

Cash earnings pr. aktie (CEPS), DKK*

9,4

10,5

12,8

14,4

17,4

Udbytte pr. aktie, DKK*

0

0

0

0

0

De anførte nøgletal er beregnet i henhold til “Anbefalinger &
Nøgletal 2005” fra Den Danske Finansanalytikerforening.

Indre værdi pr. aktie, DKK*

5,9

7,5

9,6

11,6

10,7

Price earnings (P/E)

19

23

24

29

32

Frie pengestrømme er beregnet som summen af
pengestrømme fra drifts- (CFFO) og investeringsaktiviteter
(CFFI) korrigeret for køb af virksomheder.

Børskurs pr. aktie, DKK*

152

200

257

350

459

Markedsværdi korrigeret for egne aktier, DKK mio.

10.935

13.710

16.989

22.315

28.274

Gennemsnitligt antal aktier, mio.

73,31

69,95

67,05

65,03

62,75

*Pr. aktie a nominelt DKK 1.
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Bruttomargin
Overskudsgrad

RESULTATPOSTER, EUR MIO.

2002

2003

2004

2005

2006

Nettoomsætning

498,8

492,9

552,5

606,4

681,7
479,3

Bruttoresultat

335,9

338,0

383,2

420,1

Forsknings- og udviklingsomkostninger

36,5

39,5

43,5

51,3

61,6

Afskrivninger m.v.

14,5

15,7

18,8

20,0

21,8

Resultat af primær drift (EBIT)

108,6

114,7

134,6

147,8

170,3

Finansielle poster, netto

-4,1

-3,8

-5,2

-4,9

-8,2

Resultat før skat

104,5

110,9

129,4

142,9

162,1

Årets resultat

77,6

82,9

96,1

106,0

120,8

Hovedtal og nøgletal — EUR**

BALANCEPOSTER, EUR MIO.
Rentebærende balanceposter, netto

-99,5

-84,9

-120,9

-149,0

-186,7

Aktiver i alt

267,1

270,2

327,4

388,1

420,4

Egenkapital

57,4

70,0

86,6

101,5

90,0

ØVRIGE HOVEDTAL, EUR MIO.
Investeringer i materielle aktiver, netto

15,3

16,7

41,8

47,1

27,9

Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO)

89,7

101,0

96,5

119,6

129,2

Frie pengestrømme

73,6

82,5

47,4

62,7

88,6

Cash earnings (CE)

92,0

98,6

114,9

125,9

146,7

Antal medarbejdere (gennemsnitligt)

4.208

4.272

4.490

4.730

4.797

NØGLETAL
Bruttomargin

67,3%

68,6%

69,4%

69,3%

70,3%

Overskudsgrad

21,8%

23,3%

24,4%

24,4%

25,0%

Egenkapitalens forrentning

168,0%

139,8%

134,2%

106,7%

114,0%

Soliditet

21,5%

25,9%

26,4%

26,1%

21,4%

Resultat pr. aktie (EPS), EUR*

1,1

1,2

1,4

1,6

1,9

Pengestrømme fra driftsaktiviteter pr. aktie (CFPS), EUR*

1,2

1,4

1,4

1,8

2,1

Frie pengestrømme pr. aktie, EUR*

1,0

1,2

0,7

1,0

1,4

Cash earnings pr. aktie (CEPS), EUR*

1,3

1,4

1,7

1,9

2,3

Udbytte pr. aktie, EUR*

0

0

0

0

0

Indre værdi pr. aktie, EUR*

0,8

1,0

1,3

1,6

1,4

Price earnings (P/E)

19

23

24

29

32

Børskurs pr. aktie, EUR*

20,4

26,8

34,4

46,9

61,6

Markedsværdi korrigeret for egne aktier, EUR mio.

1.465,7

1.837,7

2.277,2

2.991,1

3.792,1

Gennemsnitligt antal aktier, mio.

73,31

69,95

67,05

65,03

62,75

De anførte nøgletal er beregnet i henhold til
“Anbefalinger & Nøgletal 2005” fra Den Danske
Finansanalytikerforening.
Frie pengestrømme er beregnet som summen af
pengestrømme fra drifts- (CFFO) og investeringsaktiviteter (CFFI) korrigeret for køb af virksomheder.
*Pr. aktie a nominelt DKK 1.
** Ved omregning af hovedtal og nøgletal fra DKK til
EUR er anvendt den af Danmarks Nationalbank
pr. 31. december 2006 fastsatte kurs på 745,6 for
balanceposter, og for resultatposter er der anvendt
en gennemsnitskurs på 745,9.
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Beretning

Forretningsvilkår
Høreapparater
Det er selskabets opfattelse, at det globale høreapparatmarked
vokser inden for rammerne af vores langsigtede forventninger om
en markedsvækst på 3-5%. Forventningerne er baseret på udsigten
til en volumenvækst på 2-4%, hvortil kommer et vækstbidrag på
1-2% fra en løbende stigning i de gennemsnitlige salgspriser. Dette
billede er i de tilgængelige markedsstatistikker blevet bekræftet
gennem 2006, om end markedsvæksten i lighed med tidligere år
har varieret betydeligt fra land til land og hen over året.
De underliggende vækstfaktorer i høreapparatmarkedet er fortsat
nogenlunde uforandrede:
• Antallet af ældre i OECD-landene stiger med 1,5-2% årligt.
• Stadig flere hørehæmmede tilpasses med to apparater
(binaurale tilpasninger). I mange europæiske lande og i Japan
ligger andelen af binaurale tilpasninger fortsat på et lavt niveau
(10-40%), men vækstbidraget fra stigningen af binaurale tilpasninger aftager imidlertid gradvist i disse år, idet andelen på
mange større markeder, herunder USA, Tyskland og Holland,
nu er oppe på 65-80%.
• Stykvæksten i en række udviklingslande ligger væsentligt over
niveauet i OECD-landene, dog fra et typisk meget lavt niveau.
Målt i styk voksede det amerikanske marked i 2006 noget over
intervallet 2-4% med en særligt høj vækstrate i årets første og
fjerde kvartal. Flere af markederne uden for USA havde derimod
en afdæmpet vækst. Således har Japan siden slutningen af 2005
oplevet negative vækstrater, hvilket skal ses i lyset af landets
generelt afdæmpede efterspørgsel blandt forbrugerne samt et
skifte i retning af øget brugerbetaling på sundhedsområdet.
I Europa var markedsvæksten negativ midt på året, og især
Storbritannien og Norge gjorde sig bemærket med svage væksttal. En nogenlunde tilfredsstillende markedsudvikling i store lande
som Tyskland og Frankrig kunne imidlertid ikke forhindre, at det
europæiske høreapparatmarked i 2006 oplevede en flad stykmæssig udvikling sammenholdt med 2005.
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Hvad angår høreapparaternes størrelse, form og farve, undergår markedet i øjeblikket den største forandring, siden de individualiserede i øret-apparater kom frem i 1970’erne. Den aktuelle
udvikling i retning mod kosmetisk attraktive miniapparater (bag
øret) har for alvor taget fart i de sidste to år. På den seneste europæiske høreapparatkongres, EUHA, der fandt sted i oktober 2006,
blev markedets aktuelle fokus på kosmetik og design til fulde
bekræftet. Som noget nyt handlede budskaberne fra de forskellige producenter primært om de kosmetiske aspekter, mens der
sammenholdt med tidligere kun var mindre fokus på egentlige
funktionaliteter som støjreduktion, direktionalitet, processorkapacitet m.v.
De mange nye, kosmetisk attraktive bag øret-løsningers popularitet har særligt i USA sat deres tydelige præg på de tilgængelige
markedsstatistikker. Således er andelen af solgte bag øret-apparater
i USA nu oppe på omkring 45% i den kommercielle del af markedet,
hvilket er en fordobling i løbet af få år. Fremgangen i salget af bag
øret-apparater sker således på bekostning af i øret-apparater. Også
i Europa har tendensen været tydelig, selvom andelen af bag øretapparater her i forvejen lå væsentligt over niveauet i USA. I større
lande som Frankrig og Tyskland er bag øret-apparaternes andel af
det samlede høreapparatsalg forøget med mere end 10 procentpoint
siden 2003 og ligger i dag på op mod 85-90%.
Selskabet vurderer, at markedet for små bag øret-apparater målt
i styk tegner sig for ca. 15% af det globale høreapparatmarked, og
det er vores klare opfattelse, at segmentet fortsat vil udvise en
vækst, der ligger markant over den generelle vækst i markedet.
I første kvartal 2006 annoncerede koncernen nyskabelsen Oticon
Delta, der er en ny generation af høreapparater i kategorien RITE
(Receiver-In-The-Ear). Oticon Delta adskiller sig væsentligt fra
markedets traditionelle i øret- og bag øret-apparater, idet en
ultratynd, næsten usynlig kobbertråd forbinder en nyudviklet
højttaler, som placeres inde i ørekanalen, med en lille trekantet
digitalforstærker, der placeres diskret bag øret. Ved at flytte elektronikken om bag øret gøres der plads til en helt åben tilpasning
uden at gå på kompromis med i øret-apparatets kosmetiske og
audiologiske fordele.

Reaktionerne på Oticon Delta og RITE-teknologien har været
overordentligt positive blandt både tilpassere og slutbrugere.
Produktkonceptet opnåede hurtigt en solid position på høreapparatmarkedet verden over, og Oticon Delta bidrog således betydeligt
til koncernens vækst i 2006. Oticon Delta har allerede vundet
adskillige prestigefyldte priser, herunder “Red Dot Design Award”
og “Design Award of the Federal Republic of Germany”. Hertil
kommer tildelingen af “Best of Innovations 2007 Design and
Engineering Award”, som blev overrakt på Consumer Electronics
Show i Las Vegas i januar 2007.
Oticons betydelige salg af Delta i introduktionsfasens første
måneder afspejlede dels en stærk, underliggende efterspørgsel,
dels salgskanalernes sædvanlige behov for et større antal
apparater i perioden lige efter frigivelsen af et produkt. Herudover
var øget lageropbygning hos kunderne en naturlig konsekvens af
det særlige produktkoncept, der indebærer, at apparatet i vid
udstrækning samles, færdigmonteres og repareres decentralt af
klinikker og tilpassere. Som følge af disse lagerforskydninger
fulgte Oticons salg af Delta i de første måneder et mønster, der
ikke umiddelbart afspejlede slutbrugernes underliggende
efterspørgsel. Mod slutningen af 2006 var situationen imidlertid
normaliseret.
Koncernen nærer fortsat store forventninger til Delta-produktfamiliens potentiale såvel i 2007 som i de kommende år. Optimismen er
blandt andet baseret på de betydelige, kommercielle muligheder,
som er resultatet af den seneste udvidelse af produktkonceptet,
hvad angår pris og audiologisk tilpasningsområde. Med de nye
Delta-varianter, der blev præsenteret på den europæiske høreapparatkongres EUHA, kan produktkonceptet nu tilpasses næsten
hele spektret af traditionelle høretab helt op til 80 dB, dvs. såvel
højfrekvente høretab som mere bredt funderede høretab. Resultatet er, at Oticon Delta nu adresserer fire ud af fem høretab.
Samtidig introduceredes Delta 4000, der med hensyn til pris og
funktionalitet er positioneret under de to eksisterende Deltaprodukter, som blev lanceret i marts 2006 (Delta 8000 og Delta
6000). Oticon Delta er dermed tilgængelig i tre forskellige pris/performance-versioner, og hver version kan tilpasses i henhold
til to forskellige kompensationsstrategier.

På EUHA præsenterede Oticon endvidere høreapparatet Go Pro, der
er en væsentligt forbedret udgave af Go, som for snart tre år siden
meget succesfuldt blev lanceret som Oticons første digitale
høreapparat i lavprissegmentet. Med lanceringen af en opdateret
version af Go, der nu indeholder avancerede, men velkendte
funktionaliteter som støjreduktion, autoprogrammering og OpenEar
Acoustics, er det intentionen at skabe grobund for en fortsættelse
af Oticons betydelige salgssucces også i lavprissegmentet.
Derudover har Oticon i 2006 introduceret Oticon Amigo, der er et
nyt avanceret FM-produktprogram med særligt fokus på afhjælpning af høretab hos børn og unge i undervisningssituationer. Et
FM-system består af en mikrofon kombineret med en FM-sender,
der begge bæres af læreren, og af en lille FM-modtager, der
monteres på elevens bag øret-apparat. Oticons lancering af et
komplet trådløst produktprogram bestående af både FM-sendere
og -modtagere ventes at føre til en væsentlig styrkelse af Oticons
position på markedet for såvel FM-systemer som høreapparater
til børn og unge. Oticon Amigo blev frigivet til salg i årets tredje
kvartal, og de foreløbige reaktioner blandt kunder og brugere er
meget positive. Dette understøtter koncernens ambition om i løbet
af de kommende år at blive en af verdens førende aktører på det
pædiatriske marked.
Koncernens FM-aktiviteter var tidligere en del af Personlig Kommunikation (Phonic Ear). Overflytningen af disse aktiviteter til Oticon,
som fandt sted i løbet af første halvår, faldt således sammen med
lanceringen af Oticon Amigo og afspejler en stigende integration
mellem høreapparater til børn og unge og de tilhørende trådløse
FM-systemer.
Bernafon-forretningen frigav i februar 2006 high-end-apparatet
ICOS, som kompletterer Bernafons produktprogram med et meget
adaptivt høreapparat, der i vid udstrækning tager højde for den
enkelte brugers lyttebehov og -præferencer. På EUHA i efteråret
præsenterede Bernafon sit nye mellemprisprodukt Prio, der er
blandt segmentets mest avancerede høreapparater, og som tillader
individuel tilpasning med udgangspunkt i fem forskellige livsstilsbaserede forhåndsindstillinger. Prio, der i Bernafons produktportefølje positioneres mellem Neo og Smile Plus, vælger automatisk
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den bedst mulige lydbehandling ud fra en løbende registrering
og analyse af lyttemiljøet. Prio leveres med en lang række avancerede funktionaliteter, herunder Tracker, som er Bernafons datalogging-system.
Endvidere præsenterede Bernafon i efteråret sit nye, universelle
tyndslangesystem Spiraflex, der fås i to forskellige diametre, hvilket
udvider tilpasningsområdet. Spiraflex kan anvendes sammen med
en bred vifte af Bernafons høreapparater (se også side 27).
Koncernens samlede styksalg af egenproducerede høreapparater er
øget med 9%, hvilket skal ses i lyset af en markedsvækst i 2006 på
niveau 3-4%. De senere års øgning af koncernens markedsandele er
således fortsat i 2006. I Oticon-forretningen har især Delta, Safran
og Tego bidraget positivt til stykvæksten, mens ICOS, SwissEar og
Win er de største bidragydere til Bernafons vækst. Vigtigheden af til
stadighed at kunne introducere nye produkter med banebrydende
egenskaber til den rigtige pris understreges af, at de nævnte
instrumenter alle er lanceret inden for de seneste to år. Produkter,
der er introduceret inden for de sidste to år, udgjorde således i det
forgangne år omkring halvdelen af koncernens samlede kommercielle styksalg af egenproducerede høreapparater.
Udvikling og markedsføring af brugerfordele og produktkoncepter
er fortsat helt afgørende i konkurrencen mellem høreapparatproducenterne. Herudover oplever koncernen løbende et behov for større
fleksibilitet i forhold til distributionsleddet. Som producent skal man
derfor i enkelte tilfælde være villig til at deltage som finansieringskilde i forbindelse med generationsskifte i eller ekspansion af en
kundes forretning. Koncernen gennemførte i løbet af 2006 enkelte
mindre opkøb i distributionsleddet og stillede i begrænset omfang
finansiering til rådighed for eksisterende og nye kunder. Dette
ventes at fortsætte i 2007.
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Koncernens detailaktiviteter genererede i 2006 en vækst, der lå lidt
under væksten i engrosforretningen, men væsentligt over markedsvæksten på de markeder, hvor koncernen driver detailforretning.
Diagnostiske Instrumenter
Diagnostiske Instrumenter, der omfatter de to audiometervirksomheder Maico og Interacoustics, har i 2006 genereret en vækst på
10% i et marked med en vækst på skønsmæssigt 3-4%. Forretningsaktiviteten har således fortsat sin positive udvikling.
Som i tidligere år har væksten været bredt funderet på de forskellige produktområder. Væksten har dog særligt været drevet af pcbaserede audiometre som Equinox fra Interacoustics og MA55 fra
Maico. Desuden har det kombinerede og ligeledes pc-baserede
audiometer- og tilpasningssystem Affinity bidraget til væksten. I
løbet af 2006 er der introduceret opgraderede softwaremoduler til
Affinity, men den fulde effekt heraf ventes først at vise sig i 2007.
Diagnostiske Instrumenter vil i 2007 styrke sin salgs- og markedsføringsindsats yderligere. På denne baggrund ventes en fortsættelse af den positive udvikling i 2007.
Personlig Kommunikation
Personlig Kommunikation, der omfatter Phonic Ear og joint
venture-selskabet Sennheiser Communications, har i 2006 øget
omsætningen med 12%.
Overførelsen af Phonic Ears aktiviteter inden for personligt FMudstyr til Oticon-forretningen er forløbet planmæssigt. For sammenlignelighedens skyld har koncernen som tidligere beskrevet
reklassificeret den del af omsætningen, der tidligere blev rapporteret som personligt FM-udstyr under forretningsaktiviteten Personlig
Kommunikation, til nu at blive rapporteret under Høreapparater.

Efter overførelsen er Phonic Ear nu fokuseret på to hovedområder:
trådløse lydanlæg og hørehjælpemidler.
Phonic Ears vækst er i 2006 primært opnået inden for trådløse lydanlæg (FrontRow), der omfatter højttalersystemer til skoleklasser
for normalthørende elever. Phonic Ear agerer med FrontRow i et
hastigt voksende marked med USA som den vigtigste vækstdriver.
Udstyret, der typisk består af en trådløs mikrofon og en højttaler
med en indbygget trådløs modtager, anvendes blandt andet til at
fastholde elevernes opmærksomhed i omgivelser, der ofte er
præget af støj og dårlig akustik.
Hørehjælpemidler, der eksempelvis omfatter alarmsystemer,
teleslyngeforstærkere og forstærkertelefoner, anvendes typisk af
mennesker med nedsat hørelse i deres eget hjem, på arbejdspladsen
eller på offentlige steder. Forretningsaktiviteten udgør i dag en
mindre del af Phonic Ear, men vækstmulighederne på området er
relativt gode, hvilket blandt andet skyldes udsigten til øget brug
af hørehjælpemidler over de kommende år. Høreapparater ventes
nemlig i stigende grad tilsluttet diverse lydkilder gennem brug af
trådløs teknologi.

Regnskab 2006
Omsætning og valutaforhold
Koncernen opnåede i 2006 en omsætning på DKK 5.085 mio.
svarende til en fremgang på 12,4%. Den realiserede omsætning er
på niveau med de senest udmeldte forventninger. Fremgangen er
især drevet af Oticon Delta, der blev frigivet til salg i marts 2006.
Opgjort i lokale valutaer udgjorde væksten 12,5%, hvilket afspejler
en beskeden valutapåvirkning for året som helhed. Udviklingen
dækker imidlertid over en pæn positiv valutaeffekt først på året,
som blev opvejet af en negativ påvirkning sidst på året.
97% af koncernomsætningen faktureres i udenlandsk valuta.
Derfor påvirkes omsætningen opgjort i danske kroner væsentligt
af udviklingen i koncernens samhandelsvalutaer. Nedenstående
graf viser udviklingen i koncernens valutakurv opgjort til de enkelte
måneders realiserede gennemsnitskurser.

Sennheiser Communications, der ejes og drives i samarbejde med
tyske Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, udvikler, producerer og
markedsfører håndfri kommunikationsløsninger, primært headset,
såvel til professionelle brugere som til hjemmebrug. Sennheiser
Communications har i 2006 genereret en betydelig tocifret vækst.
Fremgangen er bredt funderet på de forskellige segmenter, og de
fleste produkter har således solgt væsentligt bedre end ventet. Det
ventes, at Sennheiser Communications vil fortsætte den positive
udvikling i 2007.
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Da en stor del af koncernens salg realiseres på det amerikanske
marked, er den rapporterede omsætning i danske kroner særligt
følsom over for bevægelser i dollarkursen. For året som helhed
har koncernens samhandelsvalutaer holdt sig ganske tæt på de
realiserede kurser i 2005, hvorfor omsætningen i 2006 kun i
beskedent omfang er påvirket af valutakursændringer.
Koncernen har i 2006 genereret en vækst på 21% i Nordamerika
opgjort i lokale valutaer. Den positive udvikling skal ses i lyset
af lanceringen af Oticon Delta, der med RITE-teknologien og det
kosmetisk attraktive design i særlig grad har appelleret til den
kommercielle del af det amerikanske marked. Koncernen har
desuden været begunstiget af en forholdsvis høj markedsvækst
i USA. Da koncernens vækst i Nordamerika har ligget væsentligt
over væksten i den øvrige del af verden, er regionens andel af
koncernens samlede omsætning øget med 2 procentpoint til 33%.
I Europa har koncernen i 2006 opnået en vækst på 12% opgjort
i lokale valutaer, hvilket er på niveau med koncernens samlede
vækst. Med en andel af omsætningen på 51% er Europa fortsat
koncernens største geografiske region. Europas omsætningsandel
lå i 2006 marginalt over niveauet i 2005. Koncernen har i de øvrige
geografiske områder samlet set oplevet en vækst, der ligger noget
under niveauet i Europa. I Asien er koncernens vækst negativt
påvirket af en svag markedsudvikling i Japan, hvor stykvæksten
i markedet siden slutningen af 2005 og gennem hele 2006 har
været negativ.

Koncernens detailaktiviteter, der indgår som en del af høreapparatforretningen, har i 2006 genereret en vækst, der ligger lidt under
væksten i engrosforretningen, men væsentligt over den globale
markedsvækst. Detailaktiviteternes andel af koncernomsætningen
ligger på niveau 15%.
Diagnostiske Instrumenter opnåede i 2006 en fremgang i omsætningen på 10%, hvilket overstiger markedsvæksten, der skønnes
at udgøre 3-4%. Diagnostiske Instrumenter tegner sig for 6% af
koncernomsætningen og aktivitetens lønsomhed har i 2006 i lighed
med tidligere år ligget på et tilfredsstillende niveau. Den positive
udvikling ventes at fortsætte i 2007, der blandt andet vil være
karakteriseret ved en styrket salgs- og markedsføringsindsats.

* Opgjort til 2005-valutakurser. **Opgjort til 2006-valutakurser.

Personlig Kommunikation genererede i 2006 en vækst på 12%.
Den høje vækst drives i Phonic Ear i vid udstrækning af succesen
med salget af trådløse FrontRow-højttalersystemer til skoleklasser
for normalthørende børn. Phonic Ear oplevede i andet halvår 2006
en tilfredsstillende ordreindgang – dog ikke på samme høje niveau
som først på året. I andet halvår blev Phonic Ear imidlertid ramt af
leveringsforsinkelser, hvilket påvirkede omsætningen negativt i
perioden. Koncernen har positive forventninger til Phonic Ear i 2007.
Sennheiser Communications genererede i 2006 betydelig vækst,
som er bredt funderet på de forskellige headset-segmenter. Den
positive udvikling for Sennheiser Communications ventes at
fortsætte i 2007.

Koncernens høreapparatforretning har i 2006 opnået en omsætningsvækst på 13%. Koncernens samlede styksalg af egenproducerede høreapparater er i 2006 forøget med 9%. Udviklingen
er tilfredsstillende, idet stykvæksten i markedet i samme periode

Bruttoresultat
I 2006 realiserede koncernen et bruttoresultat på DKK 3.575 mio.
svarende til en fremgang på 14%. Koncernens bruttomargin på
70,3% repræsenterer en stigning på 1 procentpoint i forhold til 2005,

Omsætningsfordeling
DKK mio.
Høreapparater

2005*
4.044

2005**

2006**

4.040

4.555
298

Diagnostiske Instrumenter

271

271

Personlig Kommunikation

208

207

232

4.523

4.518

5.085

I alt
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skønnes at være 3-4%. Høreapparatforretningens stykvækst i 2006
skal ses på baggrund af en markant volumenfremgang i sammenligningsåret 2005, hvor succesen med midtprisprodukterne Tego og
Tego Pro bragte stykvæksten op på 18%. I 2006 har succesen med
produktkonceptet Oticon Delta og Bernafons high-end-produkt
ICOS medvirket til en forbedring af koncernens produktmiks,
hvilket har bidraget til en samlet stigning i den gennemsnitlige
salgspris i perioden.

hvilket specielt for årets anden halvdel afspejler fortsat forbedret
lønsomhed i produktionen. Det er koncernens opfattelse, at
bruttomarginens høje niveau – særligt i andet halvår 2006 – som
minimum kan opretholdes i 2007 med en løbende udnyttelse af
skalafordele som primær drivkraft.
Koncernens medarbejderaktieprogram i efteråret 2006 indeholdt
et favørelement på DKK 34 mio., hvoraf DKK 10 mio. indgår i produktionsomkostningerne og DKK 24 mio. i kapacitetsomkostningerne.
Kapacitetsomkostninger
Koncernens kapacitetsomkostninger er i 2006 forøget med 13% til
DKK 2.307 mio., hvilket marginalt overstiger periodens omsætningsfremgang. Ses der imidlertid bort fra omkostninger vedrørende
medarbejderaktier og due diligence-omkostninger, kan stigningen
i koncernens kapacitetsomkostninger opgøres til 11%. Udviklingen
i kapacitetsomkostningerne fremgår af nedenstående tabel.
Kapacitetsomkostninger
DKK mio.
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
I alt

Procentvis ændring
2005

2006

383

460

20,2%

DKK

Lokal valuta
20,4%

1.354

1.513

11,8%

11,7%

297

334

12,4%

11,9%

2.034

2.307

13,4%

13,3%

Forsknings- og udviklingsomkostninger
Det er koncernens opfattelse, at en fortsat betydelig satsning på
innovation og produktudvikling er afgørende for at sikre koncernens
langsigtede vækstmuligheder. I 2006 blev omkostningerne hertil
således øget med 20% til DKK 460 mio., hvoraf DKK 7 mio. dog kan
henføres til det gennemførte medarbejderaktieprogram.
Målt i forhold til omsætningen udgjorde omkostningerne til
forskning og udvikling 9,0% i 2006, hvilket er ca. 0,5 procentpoint
over andelen året forinden. I 2007 ventes de senere års styrkede
udviklingsindsats opretholdt – specielt som følge af et fortsat stort
konkurrencepres og den konsolidering, der pågår i høreapparatindustrien. Forøgelsen af koncernens omkostninger til forskning
og udvikling ventes derfor også i 2007 at overstige salgsvæksten.

Introduktionen i første halvår 2007 af en ny teknologisk arkitektur
(RISE) for Oticons fremtidige høreapparater samt udviklingen af
nye produkter med udgangspunkt i denne arkitektur er blandt de
primære årsager til den øgede udviklingsindsats i 2006 og 2007.
Udviklingsfunktionerne i William Demant Holding-koncernen
samarbejder på tværs af aktiviteter og verdensdele, således at
knowhow og viden udnyttes bedst muligt. Derved sikres, at
basisteknologier og specialkompetencer udviklet til bestemte
formål ét sted i koncernen genanvendes i andre sammenhænge,
og at udviklingsressourcerne udnyttes optimalt. Etableringen i
2004/2005 af et nyt domicil og udviklingscenter i Smørum er en
naturlig forlængelse af koncernens dedikerede udviklingsindsats.
Visionen har været at skabe og er til stadighed at have verdens
førende og mest spændende udviklingshus for høreapparater for
derigennem at tilvejebringe de optimale betingelser for koncernens
langsigtede innovationskraft og konkurrenceevne. Ud over faciliteterne i Danmark har koncernen væsentlige udviklingscentre i
Schweiz, Tyskland og USA. Koncernen indgår herudover i diverse
netværk af forskere og forskningsinstitutioner verden over.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostningerne er forøget til DKK 1.513 mio. svarende
til en stigning på 12%, hvilket er på niveau med koncernens omsætningsfremgang i perioden. I distributionsomkostningerne indgår
DKK 10 mio. relateret til det gennemførte medarbejderaktieprogram.
Herudover har betydelige lanceringsaktiviteter i forbindelse med
introduktionen af Oticon Delta i foråret og hen over sommeren
trukket distributionsomkostningerne opad, hvilket i særlig grad
var tilfældet i første halvår. I modsat retning trækker koncernens
detailaktiviteter, der relativt set opererer med høje distributionsomkostninger. Detailaktiviteterne har i 2006 oplevet en omsætningsvækst, som overstiger markedsvæksten, men som alligevel ligger
lidt under væksten i engrosforretningen.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerne er i 2006 forøget til DKK 334 mio.,
hvilket repræsenterer en stigning på 12% svarende til periodens
omsætningsfremgang. Posten er dog kraftigt påvirket af due
diligence-omkostninger på DKK 25 mio. samt omkostninger relateret
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til medarbejderaktieprogrammet på DKK 7 mio. Hvis der ses bort
fra disse forhold, ville væksten i administrationsomkostningerne
blot andrage 2%.

Den underliggende udvikling i indtjeningen svarer i 2006 til det
rapporterede resultat, idet valutapåvirkningen for året som helhed
har været beskeden.

Årets resultat
Resultat af primær drift (EBIT) andrager DKK 1.271 mio., hvilket er
på niveau med de senest udmeldte forventninger. I forhold til 2005
er der tale om en stigning på 15% samt en forbedring af overskudsgraden på 0,6 procentpoint til 25,0%. I opgørelsen af driftsresultatet
indgår som tidligere omtalt omkostninger til medarbejderaktier på
DKK 34 mio. samt due diligence-omkostninger af engangskarakter
på DKK 25 mio. Opgjort før disse omkostninger opnåede koncernen
et driftsresultat på DKK 1.330 mio. i 2006 svarende til en stigning
på 21%.

Koncernen havde ved udgangen af 2006 indgået valutaterminskontrakter til en nominel værdi af DKK 1.031 mio. (DKK 843 mio. pr. 31.
december 2005) med en markedsværdi på DKK 3 mio. (DKK -2 mio.
pr. 31. december 2005). De væsentligste kontrakter afdækker
følgende valutaer pr. 31. januar 2007:

Ud over periodens betydelige omsætningsvækst, der blandt andet
har resulteret i realiseringen af skalafordele, afspejler årets gunstige
resultatudvikling koncernens forbedrede produktmiks, som primært
er drevet af succesen med Oticon Delta og Bernafons ICOS.
Ændringer i valutakurserne søges afdækket dels ved at tilstræbe,
at positive og negative pengestrømme i hovedvalutaerne i størst
muligt omfang matcher hinanden, dels ved indgåelse af valutaterminsforretninger. Koncernens løbende anvendelse af sådanne
kontrakter indebærer, at de forventede pengestrømme afdækkes
med en horisont på op til 24 måneder. Afdækningen betyder, at
hovedvalutakursernes bevægelser umiddelbart påvirker omsætningen, hvorimod effekten på indtjeningen sker med en vis forsinkelse. Realiseringen af de indgåede valutaterminskontrakter
indgår i resultatopgørelsen sammen med de poster, som kontrakterne har til formål at kurssikre. Herudover er der i det seneste år
optaget lån i fremmed valuta til afbalancering af nettotilgodehavender. Denne afbalancering fandt tidligere sted gennem anvendelse
af terminskontrakter.
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Valuta

Afdækningsperiode

Sikringskurs

USD

6 måneder

577

JPY

6 måneder

4,90

EUR

12 måneder

747

AUD

5 måneder

444

GBP

4 måneder

1119

Finansielle poster, netto androg i 2006 DKK -61 mio. mod DKK -37
mio. i 2005. Ændringen afspejler primært en forøgelse af koncernens rentebærende gæld som konsekvens af et accelereret tilbagekøb af egne aktier i 2006 samt investeringen i koncernens nye
domicil og udviklingscenter. Det er værd at hæfte sig ved, at betalte
renter på realkreditlånet til finansiering af købet af det nye hovedsæde er kapitaliseret i ombygningsperioden, dvs. fra efteråret
2004 og frem til ibrugtagningen i fjerde kvartal 2005. I 2005 blev
der kapitaliseret rentebetalinger for i alt DKK 6 mio. Koncernens
finansielle poster, netto er i 2006 endvidere påvirket af et generelt
højere renteniveau end i 2005.
Koncernens resultat før skat udgjorde DKK 1.209 mio. svarende
til en stigning på 13%. Skat af årets resultat androg DKK 308 mio.,
hvilket svarer til en effektiv skattesats på 25,5%. Koncernens
effektive skattesats ventes i 2007 at være ca. 26%. Regeringen

har i januar 2007 bebudet en omlægning af selskabsbeskatningen
i Danmark, hvorfor der hersker betydelig usikkerhed om koncernens
fremtidige beskatning. Såfremt lovgivningen ændres i henhold til
regeringens foreløbige udspil, vil koncernens effektive skattesats
blive reduceret i 2007 og i de kommende år.

Køb af egne aktier for i alt DKK 993 mio. er ligeledes indregnet
i egenkapitalen.

Årets resultat beløber sig til DKK 901 mio. svarende til en fremgang på 14% i forhold til 2005. Resultat pr. aktie (EPS) andrager
DKK 14,4 sammenholdt med DKK 12,2 i 2005, hvilket repræsenterer
en stigning på 18%. Opgjort før omkostninger til medarbejderaktier
og due diligence genererede koncernen i 2006 en vækst i resultat
pr. aktie på 24%. Koncernens løbende tilbagekøb af egne aktier
er årsag til den kraftigere vækst i resultat pr. aktie i forhold til
udviklingen i årets resultat. Det gennemsnitlige antal aktier er i
2006 reduceret med 2,3 mio. styk i forhold til 2005. For en nærmere
beskrivelse af tilbagekøbsprogrammet henvises til afsnittet
Aktionærinformation, Kapitalforhold på side 18.

Koncernens egenkapital

Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december 2006
DKK 665 mio. (DKK 754 mio. pr. 31. december 2005).

2005

2006

Egenkapital primo

646

756

Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder

-26

-5

Værdiregulering af sikringsinstrumenter

-49

-41

DKK mio.

Tilbagekøb af egne aktier

-695

-993

Kapitalforhøjelse ifm. medarbejderaktieprogram

0

24

Favørelement ifm. medarbejderaktieprogram

0

34

791

901

Årets resultat
Tilbageførsel af hensættelse vedrørende akkvisition

89

0

Øvrige reguleringer

0

-5

Egenkapital ultimo

756

671

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at hele årets resultat
overføres til selskabets reserver.
Egenkapital og kapitalforhold
Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2006 DKK 671
mio. (DKK 756 mio. pr. 31. december 2005), svarende til en egenkapitalandel på 21%.
Der er i 2006 gennemført en medarbejderaktieordning. I henhold
til vedtægternes pkt. 6.1. blev aktietegningen gennemført uden
fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Der blev i alt udstedt
138.998 aktier a DKK 1, hvoraf 39.444 aktier blev tegnet til kurs 100,
og 99.554 aktier blev tegnet til kurs 200. Det samlede provenu
udgjorde DKK 24 mio. og er sammen med favørelementet på i alt
DKK 34 mio. indregnet i egenkapitalen.

Koncernens pengestrømme, ﬁnansiering og likviditet
Den positive udvikling i koncernens pengestrømme er fortsat i 2006.
Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2006 DKK 964 mio.,
hvilket er en stigning på 8% i forhold til året før.
Pengebindingen i tilgodehavender er øget med DKK 81 mio. eller
ca. 8%. Koncernens varebeholdninger er i 2006 fastholdt på et
uændret niveau trods det øgede aktivitetsomfang. Koncernen
betalte i 2006 DKK 331 mio. i selskabsskatter, hvoraf DKK 225 mio.
er betalt i Danmark.
Koncernens frie pengestrømme er efter et par år med større
anlægsinvesteringer i det nye udviklingscenter i Smørum øget
til DKK 661 mio., hvilket er en stigning på 41% i forhold til 2005.
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Pengestrømme fordelt på hovedposter
DKK mio.

2006

Årets resultat

791

901

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

892

964

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter ekskl. virksomhedskøb -424

-303

Frie pengestrømme
Virksomhedskøb
Tilbagekøb af egne aktier

I state-of-the-artklinikken lægges
der vægt på funktion
og moderne design.

2005

468

661

-12

-28

-695

-993

Øvrige ﬁnansieringsaktiviteter

243

-22

Årets likviditetsvirkning, netto

4

-382

Investeringer
Pengestrømme til investeringsaktiviteter (ekskl. køb af virksomheder) udgjorde i 2006 DKK 303 mio., hvilket niveaumæssigt er
under både 2004 og 2005, der var præget af investeringerne i
koncernens nye udviklingscenter. Nettoinvesteringer i materielle
aktiver udgjorde i 2006 DKK 208 mio. og forventes for 2007 at
kunne holdes på samme niveau, dvs. DKK 180-220 mio.
Koncernen har i forbindelse med udløbet af en længerevarende
lejekontrakt udnyttet en købsoption og erhvervet en hidtil lejet
ejendom på fordelagtige vilkår for en samlet købspris på DKK 63
mio. Det forventes, at ejendommen i forbindelse med fraflytning
vil blive afhændet til tredjemand i løbet af regnskabsåret 2007.

Klinikken skal
give den hørehæmmede en god
oplevelse i et
inspirerende miljø.

Koncernen har i fjerde kvartal erhvervet mindre distributionsaktiviteter i Australien og Polen. Ligeledes er der tilkøbt regionale forhandlere til koncernens amerikanske joint venture-virksomhed Avada. Den
kontante anskaffelsessum for virksomhedstilkøb udgør DKK 28 mio.
Balancen
Koncernens samlede balance udgjorde pr. 31. december 2006 DKK
3,1 mia., hvilket er en forøgelse på 8% i forhold til starten af året.
Heri er indeholdt en negativ valutakurspåvirkning på 3%.
Tilgodehavender under finansielle aktiver er øget med DKK 63 mio.,
samtidig med at der er modtaget indfrielser/afdrag på i alt DKK 37
mio. Koncernen har pr. 31. december 2006 i alt udlånt DKK 123 mio.
til koncernens kunder og samarbejdspartnere. Det forventes, at
omfanget vil blive øget i 2007.
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Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg er samlet set øget
mindre end periodens aktivitetsfremgang, hvilket er en konsekvens
af det konstante fokus på disse aktiver. Omsætningshastighederne
for begge poster er således øget i 2006.
Koncernens rentebærende gæld er i 2006 øget med knap DKK
300 mio., hvilket hovedsageligt skyldes det forøgede aktietilbagekøbsprogram. Gælden er optaget i moderselskabet i form
af træk på bankfaciliteter.
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold,
som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Ledelse og medarbejdere
På selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2006
modtog Niels Boserup (formand) og Nils Smedegaard Andersen
begge genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Boserup som formand og Lars Nørby Johansen
som næstformand.
Ved udgangen af 2006 var der 4.818 medarbejdere i koncernen.
Det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af året (omregnet
til antal fuldtidsansatte) var 4.797 (4.730 i 2005), hvoraf de 1.486
var ansat i Danmark (1.487 i 2005). Omsætningen pr. medarbejder
udgjorde DKK 1.060.000, hvilket er en stigning på 11% i forhold
til 2005.
En væsentlig årsag til koncernens succes er medarbejdernes
professionalisme, engagement og arbejdsomhed. Bestyrelsen
og direktionen ønsker at udtrykke deres tak til alle koncernens
medarbejdere verden over for den store indsats, der er ydet
gennem hele 2006.
Incitamentsprogrammer
Koncernen har med to til tre års interval tilbudt sine medarbejdere
at købe aktier til favørkurs afhængigt af løn- og anciennitetsforhold.
Aktierne bliver efter købet båndlagt i fem år.
I 2006 er der gennemført en medarbejderaktieordning, hvor flere
end 2.100 af koncernens 4.800 medarbejdere valgte at købe i alt

138.998 aktier til en samlet pris på DKK 24 mio. Favørelementet
udgjorde på tildelingstidspunktet DKK 34 mio.
Der er ikke etableret aktieoptionsprogrammer eller lignende.
Der er indgået aftale om, at William Demant Holdings administrerende direktør for hvert fjerde års ansættelse efter 2005 erhverver
ret til et fratrædelsesvederlag svarende til et års løn.
Videnressourcer
Målsætningen om vedvarende vækst i omsætning og resultat tager
sit udgangspunkt i koncernens idégrundlag. Heraf fremgår det
blandt andet, at koncernens virksomheder vil fastholde en høj innovationsgrad gennem en fleksibel og videnbaseret organisationsform.
Det er en forudsætning for koncernens fortsatte konkurrenceevne,
at virksomheden har en omfattende audiologisk viden og et bredt
spektrum af kompetencer inden for design af integrerede kredsløb
til avanceret analog og digital behandling af lydsignaler, udvikling
af tilpasningssoftware for den bedst mulige tilpasning af høreapparater, design af mikroforstærkere og dertil hørende akustiske
systemer samt udvikling og produktion af mikromekaniske komponenter. Se envidere side 11, Forsknings- og udviklingsomkostninger.
Koncernens produkter bliver til i et samspil mellem mange forskellige fagspecialister, der hver især har en dybtgående viden om eget
fagområde og samtidig en forståelse for andre fagområder samt
for helheden. For at udnytte kompetencer og viden på tværs af
organisationen bliver der brugt betydelige ressourcer på kommunikation og videndeling blandt andet gennem en fælles IT-platform,
en høj grad af åbenhed, udveksling af medarbejdere mellem
koncernens virksomheder og en flad organisation.
Koncernens udviklingscenter i Smørum, der blev taget i brug i
efteråret 2005, er en væsentlig katalysator for såvel igangværende
som fremtidige innovationsprojekter. For en nærmere beskrivelse af
det nye udviklingscenter henvises til Årsrapport 2005, side 26-29.
Oticon Fonden
William Demant Holdings hovedaktionær, Oticon Fonden, har som
hovedformål at sikre og udbygge William Demant Holding-koncer-

nens virksomhed og yde støtte til forskellige erhvervsmæssige
og velgørende formål. Oticon Fonden, hvis fulde navn er William
Demants og Hustru Ida Emilies Fond, blev stiftet i 1957 af William
Demant, der var søn af virksomhedens grundlægger Hans Demant.
Pr. 31. december 2006 udgjorde Fondens ejerandel 57% af selskabet, hvilket ligeledes er tilfældet pr. 8. marts 2007.
William Demant Holding-koncernen har ikke gennemført større
virksomhedskøb siden efteråret 2001, og i overensstemmelse med
selskabets udbyttepolitik anvendes koncernens frie pengestrømme
til tilbagekøb af egne aktier. For at opnå en fair prisdannelse af
selskabets aktie på OMX Københavns Fondsbørs er det vigtigt, at
der er solid likviditet i aktien og et tilfredsstillende frit flow. For at
sikre dette besluttede Oticon Fonden i efteråret 2005, at den
fremover vil tilstræbe at fastholde en ejerandel på 55-60% mod
tidligere 60-65% ved løbende at sælge aktier i markedet. Gennemførelsen af Fondens løbende salg af aktier sker uafhængigt af
selskabets tilbagekøbsprogram.
I henhold til Oticon Fondens investeringsstrategi omfatter
Fondens investeringer – ud over aktier i William Demant Holding –
også andre aktiver, idet Fonden kan foretage direkte, aktive
investeringer i virksomheder, som i forretningsmodel og struktur
minder om William Demant Holding-koncernen, men som ligger
uden for selskabets strategiske interessesfære.

Nutidens klinik
fremstår mere
æstetisk og
mindre klinisk
end førhen.

William Demant Holding og Oticon Fonden indgik således i 2003
aftale om, at selskabet skal arbejde med at identificere aktive
investeringsmuligheder på vegne af Fonden. Der vil i hvert enkelt
tilfælde blive indgået en managementaftale på markedsmæssige
vilkår. Aktiviteterne finder primært sted via selskabet William
Demant Invest A/S, der er 100% ejet af Oticon Fonden.
Siden 2004 har Oticon Fonden i William Demant Invests regi gennemført væsentlige investeringer i ejendomsselskabet Jeudan A/S,
der er noteret på OMX Københavns Fondsbørs, og i medicoselskabet
Össur hf., der er noteret på den islandske børs i Reykjavik. I 2006 er
der gennemført en mindre forøgelse af investeringen i Jeudan.
Herudover får Oticon Fonden forvaltet en portefølje af børsnoterede
værdipapirer af en ekstern kapitalforvalter.

Professionel rådgivning
og tilpasning omfatter
interaktive værktøjer.
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Forventninger til fremtiden
I 2007 forventer koncernen at vinde yderligere markedsandele.
Således ventes en vækst i omsætningen på 9-12% opgjort i lokale
valutaer i et marked, der anslås at ville vokse 3-5%. Baseret på de
gennemsnitlige valutakurser i december 2006 forventes det, at
koncernomsætningen i 2007 vil blive negativt påvirket af valuta
med ca. 2%. På baggrund heraf forventes en omsætning i 2007 på
niveau DKK 5.450-5.600 mio.

Koncernens effektive skattesats ventes i 2007 at andrage ca. 26%
svarende til niveauet i 2006. Regeringen har i januar 2007 bebudet
en omlægning af selskabsbeskatningen i Danmark, hvorfor der
hersker betydelig usikkerhed om koncernens fremtidige beskatning. Såfremt lovgivningen ændres i henhold til regeringens
foreløbige udspil, vil koncernens effektive skattesats blive
reduceret i 2007 og i de kommende år.

Som tidligere anført ventes koncernens vækst i 2007 primært drevet
af Oticon Delta og lanceringen i andet kvartal af et nyt, banebrydende
high-end-produktkoncept bestående af en komplet serie af høreapparater. Det nye produktkoncept, der repræsenterer et paradigmeskift i høreapparatindustrien, vil på afgørende områder rumme nye
muligheder for slutbrugerne. Endvidere ventes FM-produktkonceptet Oticon Amigo samt en række planlagte produktintroduktioner fra
Bernafon at bidrage positivt til koncernens vækst i 2007.

De samlede investeringer i materielle aktiver ventes i 2007 at
beløbe sig til DKK 180-220 mio.

Koncernens løbende udnyttelse af skalafordele ventes for 2007 som
helhed at give sig udslag i en fortsat forøgelse af bruttomarginen.
De senere års styrkelse af koncernens udviklingsindsats vil blive
opretholdt – specielt på grund af et fortsat stort konkurrencepres
og den konsolidering, der pågår i høreapparatindustrien. Forøgelsen
af koncernens omkostninger til forskning og udvikling vil derfor også
i 2007 overstige salgsvæksten. Dette vil sammen med udsigten til
et generelt øget omkostningspres delvist udvande den gunstige
udvikling i bruttomarginen. På denne baggrund forventes i 2007
et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 1.425-1.500 mio., svarende
til en stigning på 12-18%.
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Selskabet valgte at accelerere sit aktietilbagekøbsprogram i 2006,
hvor der blev erhvervet egne aktier for et beløb på knap DKK 1 mia.
svarende til en stigning på mere end 40% i forhold til 2005. Baseret
på forventningen om et fortsat stærkt cashflow har bestyrelsen
besluttet at opretholde aktietilbagekøbet på et højt niveau i 2007.
Således forventer selskabet at erhverve egne aktier for et beløb
på omkring DKK 1 mia. i 2007.
På denne baggrund ventes i 2007 en stigning i indtjeningen pr.
aktie (EPS) på 16-20%. En ændring af reglerne for selskabsbeskatning i Danmark på linje med de foreløbige udmeldinger vil medføre
en større EPS-vækst for koncernen, dog under forudsætning af at
eventuelle lovændringer træder i kraft allerede i 2007.
Da den planlagte lancering af det nye high-end-høreapparat
baseret på Oticons nye teknologiske arkitektur RISE finder sted i
andet kvartal af 2007, ventes koncernens omsætning og indtjening
at være størst i årets anden halvdel.

I foråret 2007 vil Oticon præsentere RISE – verdens første trådløse teknologiske
arkitektur designet speciﬁkt til høreapparater. Baseret på en målsætning om
at sikre hørehæmmede maksimal kommunikationsmæssig integration skaber
RISE fundamentet for Oticons fremtidige generationer af høreapparater.
RISE er resultatet af Oticons største udviklingsindsats nogensinde og
præsenterer nye koncepter og muligheder inden for alle aspekter af lydbehandling og trådløs opkobling:
• Som følge af øre til øre-bredbåndskommunikation vil to høreapparater i fremtiden kunne
fungere som én central processor. Dette vil forbedre brugerens kommunikationsevner
gennem en øget evne til at skelne lyde fra højre til venstre og fra for til bag. Dybde, lydkvalitet og brugerens evne til at registrere og lokalisere lyd vil således nå helt nye højder.
• Den trådløse RISE-teknologi skaber også grobund for drømmen om total synkronisering
og opkobling til Bluetooth-produkter. RISE baner således vejen for, at høreapparater fra
at have været enkle forstærker- og lydbehandlingsapparater nu bliver portaler, der sætter
den hørehæmmede i stand til også at drage fuld nytte af moderne kommunikationsmidler.
RISE-teknologien gør alt dette muligt uden at gå på kompromis med høreapparaternes
størrelse, strømforbrug eller brugervenlighed. For at kunne opnå dette anvendes nye
IC-arkitekturer, der kombinerer det bedste fra dedikeret hardwirede og softwarebaserede
IC-arkitekturer med nogle af de nyeste multicore-processeringsprincipper, der anvendes i
de mest avancerede computerchips.
Det første høreapparat baseret på RISE vil være et nyt high-end-apparat, der som tidligere
nævnt planlægges lanceret i andet kvartal af 2007. RISE og det nye high-end-apparat vil
repræsentere et reelt paradigmeskift i høreapparatindustrien, men den nye banebrydende
arkitekturs fulde potentiale vil først vise sig over tid, efterhånden som der tilføjes nye
funktionaliteter og brugerfordele baseret på RISE-arkitekturens store ﬂeksibilitet.
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Aktionærinformation

Kapitalforhold

Specifikation af bevægelser på selskabskapitalen

Den registrerede aktiekapital udgjorde pr. 31. december 2006
nominelt DKK 63.323.202 fordelt på lige så mange aktier a DKK 1.
Alle aktier oppebærer samme rettigheder, og aktierne er ikke
inddelt i aktieklasser.

Beløb i DKK 1.000
Selskabskapital 1.1.

Det samlede antal aktier ejet af medlemmer af bestyrelse, direktion
og medarbejdere udgør ca. 2% af aktiekapitalen. Mere end 85% af
koncernens godt 4.800 medarbejdere er aktionærer i selskabet.
Selskabet har i 2006 erhvervet 2.321.925 egne aktier for i alt
DKK 993 mio. Ved generalforsamlingen den 30. marts 2006 blev
aktiekapitalen nedskrevet med nominelt DKK 2.384.600 ved
annullering af selskabets beholdning af egne aktier. Der er i efteråret 2006 udstedt nye aktier for nominelt DKK 138.998 til koncernens medarbejdere. Ved udgangen af 2006 udgjorde beholdningen
af egne aktier 1.719.225 styk svarende til 2,7% af aktiekapitalen.
Pr. 8. marts 2007 udgør beholdningen 2.325.525 styk svarende til
3,7% af kapitalen. Bestyrelsen stiller på den kommende generalforsamling forslag om, at aktiekapitalen nedskrives med antallet
af egne aktier pr. generalforsamlingsdatoen 29. marts 2007.
Børsinformation
2002

2003

2004

2005

2006

Højeste kurs

238

222

Laveste kurs

139

111

274

355

504

196

256

Ultimo kurs

152

343

200

257

350

459

10.935

13.710

16.989

22.315

28.274

Gns. antal aktier*

73,31

69,95

67,05

65,03

62,75

Antal aktier, ultimo*

71,94

68,53

66,11

63,79

61,60

DKK

Markedsværdi, DKK mio.

*Mio. styk eksklusive egne aktier.
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2003

2004

2005

2006

74.713

70.294

67.515

65.569

Kapitalforhøjelse

0

0

0

0

139

Kapitalnedsættelse

0

-4.419

-2.779

-1.946

-2.385

74.713

70.294

67.515

65.569

63.323

Selskabskapital 31.12.

William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden),
Egedal, har oplyst, at Fonden pr. 31. december 2006 besad 57% af
aktiekapitalen. Fonden meddelte i september 2005, at den ønsker
at opretholde en ejerandel på 55-60% af selskabets kapital.

2002
74.713

Udbytteforhold
Bestyrelsen indstiller til den kommende generalforsamling, at der
i lighed med tidligere år ikke udbetales udbytte for regnskabsåret
2006. Det er selskabets opfattelse, at tilbagekøb af egne aktier
giver mulighed for en mere dynamisk tilrettelæggelse af udbyttepolitikken. Bestyrelsen har således givet ledelsen bemyndigelse
til i 2007 på selskabets vegne at tilbagekøbe William Demant
Holding-aktier for omkring DKK 1 mia. under hensyntagen til
koncernens løbende tilgang af likviditet.

Insiderregler
Koncernens insiderregler og interne procedurer følger værdipapirhandelsloven, ifølge hvilken direktion og bestyrelse samt disses
nærtstående er forpligtet til at oplyse selskabet om deres transaktioner med selskabets værdipapirer med henblik på efterfølgende
indberetning til OMX Københavns Fondsbørs. I løbet af 2006 har
selskabet indsendt i alt otte meddelelser til Fondsbørsen om
sådanne transaktioner. Meddelelserne kan findes på koncernens
hjemmeside under Insider trade announcements.
Selskabet har i de interne regler desuden valgt at operere med et
insiderregister indeholdende mere end 770 personer, herunder de
ledende medarbejdere, som qua deres tilknytning til selskabet
eventuelt besidder intern, kurspåvirkende viden om koncernens
forhold. Personer, der er optaget i insiderregistret, kan kun handle
med selskabets aktier i en periode på fire uger efter hver af
selskabets fire årlige, periodiske meddelelser til Fondsbørsen.
Ligeledes er disse personer forpligtet til at oplyse selskabet om
deres køb og salg af selskabets aktier.

IR-politik og investorinformation
Det er William Demant Holdings målsætning at sikre et højt og
konsistent informationsniveau blandt aktiemarkedets aktører
med henblik på at skabe grundlag for en fair prisfastsættelse af
selskabets aktier – en prisfastsættelse, der til stadighed afspejler
koncernens strategi, finansielle formåen og forventninger til
fremtiden. Informationsstrømmen skal medvirke til at reducere
den virksomhedsspecifikke risiko, der er forbundet med at
investere i selskabets aktier for derved at reducere virksomhedens kapitalomkostninger.
Målsætningen søges opfyldt ved til stadighed at give relevante,
korrekte og fyldestgørende informationer i selskabets meddelelser til Fondsbørsen. I tillæg hertil opretholdes en aktiv og åben
dialog med såvel analytikere som aktuelle og potentielle
investorer. Via præsentationer, individuelle møder og deltagelse
i investorkonferencer er det hensigten at opretholde en vedvarende dialog med et bredt udsnit af aktiemarkedets aktører. I
2006 blev der afholdt ca. 220 investormøder og præsentationer
(185 i 2005) med deltagelse af ca. 550 analytikere og investorer.

Investorer og analytikere kan desuden kontakte finanschef
Kenneth Aaby Sachse og IR-chef Stefan Ingildsen på telefon
39 17 71 00 eller via e-mail-adressen william@demant.dk.

Kenneth Aaby Sachse

Væsentlige fondsbørsmeddelelser i 2006
1. februar

Lancering af Oticon Delta

6. marts

Årsrapport 2005

30. marts

Selskabet anvender tillige hjemmesiden www.demant.dk som et
redskab i kommunikationen med aktiemarkedet. På hjemmesiden
kan der søges yderligere informationer om koncernen og dens
forretningsaktiviteter.

Stefan Ingildsen

5. april

Afholdelse af ordinær generalforsamling
Introduktion af Oticon Amigo

10. maj

Kvartalsorientering, første kvartal 2006

26. juni

Opjustering af forventninger til 2006 samt
udbud af medarbejderaktier

10. juli

Kapitalnedsættelse efter udløb af proklama

17. august

Halvårsrapport 2006

8. november Kvartalsorientering, tredje kvartal 2006
27. november Kapitalforhøjelse efter udstedelse af medarbejderaktier

Finanskalender 2007
8. marts
29. marts
9. maj
16. august

Årsrapport 2006
Afholdelse af ordinær generalforsamling
Kvartalsorientering, første kvartal 2007
Halvårsrapport 2007

8. november Kvartalsorientering, tredje kvartal 2007
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God selskabsledelse

William Demant Holdings ledelse (bestyrelse og direktion)
betragter arbejdet med corporate governance som en vedvarende
proces og vurderer løbende, om der er behov for ændring af
selskabets vedtægter og ledelsesprocesser. Bestyrelsen forholder
sig løbende til Anbefalinger for god selskabsledelse 2005 opstillet
af Københavns Fondsbørs’ komité for god selskabsledelse, og
tager stilling til, i hvilket omfang anbefalingerne skal implementeres i selskabet. Ifølge anbefalingerne er det acceptabelt at udøve
selskabsledelse på anden vis end i henhold til de anbefalede
retningslinjer, så længe selskabet over for omverdenen forklarer
baggrunden for afvigelsen (“følg eller forklar”-princippet).
En fuldstændig gennemgang af God selskabsledelse i William
Demant Holding er gengivet på selskabets hjemmeside under
Corporate governance.
Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen
William Demant Holding kommunikerer løbende med selskabets
aktionærer via den årlige generalforsamling, aktionærmøder,
investorpræsentationer, e-post, telefon, selskabets hjemmeside,
webcasts, kapitalmarkedsdage, årsrapporten, fondsbørsmeddelelser m.v. Kommunikationen foregår så vidt muligt både på
dansk og engelsk.
Selskabet har én aktieklasse, og samtlige aktier er optaget til
notering på OMX Københavns Fondsbørs. Bestyrelsen har i de
seneste år vurderet, at selskabets overskudslikviditet skal anvendes til at tilbagekøbe selskabets egne aktier med henblik på
nedskrivning af aktiekapitalen, såfremt dette er forsvarligt og
ikke er hæmmende for selskabets langsigtede udvikling eller
kreditværdighed.
Selskabets hovedaktionær, William Demants og Hustru Ida Emilies
Fond (Oticon Fonden), ejer pr. 8. marts 2007 57% af aktiekapitalen
og stemmerne. Oticon Fonden har en fundatsbestemmelse, ifølge
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hvilken Fonden stedse – direkte eller indirekte – skal arbejde for
at bevare aktiemajoriteten i selskabet, hvorfor muligheden for
overtagelsesforsøg er begrænset.
Interessenternes rolle og betydning for selskabet
Selskabets idégrundlag indeholder en beskrivelse af selskabets
visioner, strategier og mål. Endvidere bygger selskabets ledelsespolitik på høje krav om redelighed, kvalitet og fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet og det omgivende samfund.
Åbenhed og gennemsigtighed
Samtlige oplysninger, der er væsentlige for, at aktionærer og
finansmarkederne kan vurdere selskabet og dets aktiviteter,
offentliggøres hurtigst muligt i henhold til Fondsbørsens
regler herom.
Selskabet har valgt at udarbejde sin hjemmeside udelukkende på
engelsk, da det vurderes, at dette sprog beherskes af de interessenter, der søger oplysninger via dette medie. Samtlige dokumenter, der
kan downloades fra hjemmesiden, er dog udformet på både dansk
og engelsk.
Selskabet vurderer, at det – ud over hvad der er påkrævet i henhold
til IFRS og øvrig dansk regnskabslovgivning – ikke er formålstjenligt
at offentliggøre yderligere ikkefinansielle oplysninger, eksempelvis
oplysninger omkring påvirkning af det eksterne miljø, udvikling af
interne videnressourcer, etisk og socialt ansvar samt arbejdsmiljø.
Selskabets holdning til disse spørgsmål er en integreret del af
idégrundlaget.
Selskabet har valgt at offentliggøre kvartalsorienteringer (frem
for kvartalsrapporter) om selskabets og de relevante markeders
udvikling. Meddelelserne indeholder ingen regnskabsoplysninger,
da det er ledelsens vurdering, at egentlige kvartalsrapporter ikke
vil bidrage til en bedre forståelse af selskabets aktiviteter.

Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse
samt den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet og
vurderer løbende direktionens arbejde. Opgaver og ansvar fastlægges gennem en forretningsorden for bestyrelsen, direktionsinstruks
samt årsplan og budget. Der er herudover ikke udarbejdet særlige
arbejds- og opgavebeskrivelser for bestyrelsesformanden og
næstformanden.
Bestyrelsens sammensætning
Selskabet har valgt ikke at offentliggøre en samlet oversigt over
de individuelle bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer,
som er af betydning for varetagelsen af bestyrelsesmedlemmets
hverv, idet det vurderes, at en sådan liste ikke vil være tilstrækkeligt dækkende.
Selskabets bestyrelse består af syv medlemmer: fire valgt af generalforsamlingen og tre valgt af koncernens danske medarbejdere.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer er aktionærer i selskabet.
Bestyrelsen har valgt ikke at specificere det enkelte medlems
aktiebeholdning i selskabet. Eventuelle ændringer i bestyrelsesmedlemmernes aktiebeholdning rapporteres i hvert enkelt tilfælde
i særskilte meddelelser til OMX Københavns Fondsbørs og offentliggøres ligeledes på selskabets hjemmeside.
Ingen af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer
har været ansat i selskabet eller har (haft) tilknytning til eller
interesse i selskabet bortset fra hvervet som bestyrelsesmedlem
og som aktionær.
Der afholdes normalt fire ordinære bestyrelsesmøder om året,
hvortil kommer ekstraordinære møder, såfremt direktion eller
bestyrelse finder, at der er behov herfor.

Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for to år ad gangen. På den førstkommende generalforsamling (marts 2007) forventes denne vedtægtsbestemmelse ændret,
således at samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Et bestyrelsesmedlem kan ikke genvælges
efter det fyldte 70. år.
Bestyrelsen anvender ikke en formaliseret selvevaluering.
Formanden evaluerer løbende bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsens og direktionens vederlag
Bestyrelsen vurderer årligt direktionens og bestyrelsens vederlag.
Vurderingen tager udgangspunkt i et konkurrencedygtigt og rimeligt
niveau for således at sikre fastholdelse og rekruttering af de bedst
egnede kandidater. Se i øvrigt Incitamentsprogrammer på side 14.
Risikostyring
Selskabet agerer i et stabilt marked med et begrænset antal
aktører. De risici, som selskabet kan udsættes for, ændrer sig
næppe i væsentlig grad på kort sigt. Se endvidere Risikostyringsaktiviteter på side 22.
Revision
Forud for et regnskabsår aftales honoraret til revisor. Honoraret
godkendes af bestyrelsens formandskab. Revisor kan anmodes om
at udføre ikkerevisionsydelser. Disse aftales i hvert enkelt tilfælde
med selskabets direktion. Såfremt honoraret for ikkerevisionsydelser overstiger det ordinære revisionshonorar, forelægges det
bestyrelsen.
Bestyrelsesudvalg
Der er for tiden ikke etableret selvstændige bestyrelsesudvalg,
idet bestyrelsen vurderer, at selskabets forretningsaktivitet og
bestyrelsens størrelse ikke nødvendiggør dette.
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Risikostyringsaktiviteter

Risikostyringsaktiviteterne i William Demant Holding-koncernen
er primært koncentreret om de forretningsmæssige og finansielle
risici, som selskabet med en vis sandsynlighed kan udsættes for.
Generelt set agerer selskabet i et stabilt marked med et begrænset
antal aktører. De risici, som selskabet kan udsættes for, ændrer sig
næppe i væsentlig grad på kort sigt. I forbindelse med udarbejdelsen af strategi-, budget- og årsplaner behandler bestyrelsen de
risici, selskabet har identificeret.

indgåelse af valutaterminskontrakter og via andre sikringsinstrumenter. Væsentlige nettovalutapositioner kurssikres normalt i op
til 24 måneder frem i tiden. Kurssikring giver således ledelsen mulighed for og den fornødne tid til at ændre forretningsmæssige disponeringer, såfremt der er tale om vedvarende valutakursændringer.
Koncernen har for tiden en begrænset gældsætning i forhold til
omfanget af selskabets aktiviteter, hvorfor rentemæssige ændringer
kun påvirker koncernen minimalt. Til sikring af rentesatser anvendes
i enkelte tilfælde renteswaps.

Forretningsmæssige risici
De væsentligste risici for William Demant Holding-koncernen er af
forretningsmæssig karakter – det være sig risici, som er inden for
selskabets egen kontrol, eller udefra kommende risici som følge
af eksempelvis konkurrenternes ageren.
Det marked, som selskabet agerer i, er et udpræget produktdrevet
marked. Omkring halvdelen af koncernens salg er genereret af
produkter, der er introduceret til markedet inden for de seneste to
år. Koncernens betydelige indsats inden for forskning og udvikling
er med til at sikre koncernens markedsposition. Det er derfor også
på længere sigt vigtigt at fastholde koncernens innovationskraft
og at tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere.

Finansielle risici
Styringen af de finansielle risici er koncentreret om valuta-, renteog likviditetsrisici samt sikring mod at lide tab på materielle aktiver.
Formålet med aktiviteterne til styring af de finansielle risici er at
sikre virksomheden mod tab, som kunne være undgået, og at sikre
mod, at ledelsens forudsigelser omkring forventninger til det indeværende år kun i begrænset omfang påvirkes af omverdenens
ændringer – det være sig ændringer i valuta, i renteudvikling eller
i form af direkte skader på koncernens aktiver.
Valuta-, rente- og likviditetsrisici
Selskabet søger at sikre sine valutarisici bedst muligt gennem
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Det vurderes, at koncernen har et stærkt cashflow og en tilstrækkelig kreditværdighed til sikring af løbende driftskapital og likviditet
til mulige opkøb.
Sikring af koncernens aktiver
Selskabets ledelse arbejder kontinuerligt på at minimere de mulige
finansielle følger af skader på koncernens aktiver, herunder de
driftspåvirkninger, en potentiel skade måtte medføre. Der gennemføres løbende investeringer i sikrings- og overvågningsudstyr med
henblik på minimering af mulige skader. Væsentlige risici, der ikke
kan minimeres tilstrækkeligt, identificeres af selskabets ledelse,
som løbende tilsikrer, at der til stadighed er tegnet passende
forsikringer under koncernens globale forsikringsprogram, som
administreres af anerkendte og kreditvurderede forsikringsselskaber. Koncernen har i sit forsikringsprogram indbygget selvrisici,
der er markedskonforme. Én gang årligt gennemgår bestyrelsen
selskabets forsikringsforhold, herunder dækningsomfang for de
identificerede risici.
Bestyrelsen orienteres løbende om udviklingen i de identificerede
risici. Denne rapportering sker dels for at holde bestyrelsen fuldt
orienteret, dels for at foretage korrigerende handlinger med henblik
på at minimere risiciene.

Bestyrelse og direktion

Bestyrelse

Direktion

Niels Boserup, formand (63 år)

Niels Jacobsen, adm. direktør (49 år)

Adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S.
Formand for bestyrelsen for TV 2/DANMARK A/S.

Medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk A/S.
Medlem af bestyrelsen for Nielsen & Nielsen Holding A/S.
Medlem af bestyrelserne i en række hel- og delejede
selskaber i William Demant-gruppen, herunder HIMPP A/S,
William Demant Invest A/S, Össur hf., Sennheiser
Communications A/S, HIMSA A/S og HIMSA II A/S.

Lars Nørby Johansen, næstformand (57 år)
Formand for bestyrelsen for Falck A/S.
Formand for bestyrelsen for Georg Jensen A/S.
Formand for bestyrelsen for Stig Jørgensen & Partners A/S.
Næstformand for bestyrelsen for DONG Energy A/S.
Næstformand for bestyrelsen for TV 2/DANMARK A/S.
Formand for Danmarks Vækstråd.

Revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Nils Smedegaard Andersen (48 år)

KPMG C.Jespersen

Koncernchef for Carlsberg A/S.
Medlem af bestyrelsen for A.P. Møller – Mærsk A/S.

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Ivan Jørgensen (39 år)
Medarbejdervalgt.

Bestyrelsesmøder

Ole Lundsgaard (37 år)

Der har i årets løb været afholdt seks
bestyrelsesmøder.

Medarbejdervalgt.

Stig Michelsen (61 år)
Medarbejdervalgt.

Michael Pram Rasmussen (52 år)
Formand for bestyrelsen for A.P. Møller – Mærsk A/S.
Formand for bestyrelsen for Coloplast A/S.
Formand for bestyrelsen for Topdanmark A/S.
Medlem af bestyrelsen for Louisiana Museum for Moderne Kunst.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling
torsdag den 29. marts 2007 kl. 16.00
på selskabets adresse
Kongebakken 9, 2765 Smørum.

Fra venstre:
Ole Lundsgaard,
Lars Nørby Johansen,
Michael Pram Rasmussen,
Niels Jacobsen,
Niels Boserup,
Stig Michelsen,
Nils Smedegaard Andersen,
Ivan Jørgensen.
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Fokus på innovation
I 2006 blev Oticon kåret som
vinder af Innovation Cup.
Innovation Cup er en dansk
konkurrence skabt på initiativ
af blandt andre Ugebrevet
Mandag Morgen og Innovationsrådet. Ligesom de øvrige
114 deltagere i konkurrencen
blev Oticon målt ud fra 60
forskellige parametre, blandt
andet innovationsrammer,
-processer og -resultater i de
enkelte virksomheder.

Fokus på innovation

” Virksomheden har en stærk innovationskultur, hvor nysgerrighed, udforskning
og satsninger er en del af hverdagens
værdier og holdninger. Man er meget
bevidst om, at “innovation sker gennem
mennesker”. Kontakten og videndelingen
bliver derfor også hjulpet på vej alle
steder i organisationen med en velgennemtænkt organisatorisk åbenhed og
ﬂeksibilitet. Resultatet er en innovation,
der skaber større salg, større indtjening
og større værdiansættelse af virksomheden. Et mønstereksempel på innovation.”

Uddrag fra Innovation Cups
bedømmelse af Oticon
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Høreapparatindustrien er en højteknologisk branche præget af høj
innovationshastighed. Det er afgørende, at koncernen i den stærke
internationale konkurrence formår at skabe de ideelle rammer for
innovation og afsætter de nødvendige midler til dette formål.
Kåringen af Oticon som Danmarks mest innovative virksomhed gav
os anledning til at kigge på, hvad det egentlig er, der karakteriserer
os som en innovativ organisation. Kåringen tydeliggjorde endnu
engang, at hele koncernen har en kultur og en måde at arbejde på,
som stimulerer udvikling og nyskabelse. Denne kultur, der sætter
mennesker og samarbejde i centrum, har været vores kendetegn
i mange år. Og vi har en grundlæggende tro på, at innovation og
produktudvikling er afgørende for at sikre koncernens langsigtede
vækstmuligheder.

Innovationskulturen
Det er en del af koncernens idégrundlag at fastholde en høj innovationsgrad gennem en fleksibel og videnbaseret organisationsform.
Vi har en flad struktur og en åben ledelsesstil, hvor det bedste
argument vinder. Men samtidig er vi opmærksomme på behovet for
struktur, og vi forsøger til stadighed at skabe balance mellem på den
ene side idérigdom og personligt initiativ og på den anden side en
velstruktureret projektkultur.

Idéerne har førsteprioritet, og vi er meget bevidste om, hvordan
vi bedst får skabt, udbredt og implementeret nye idéer. Nye idéer
kræver spillerum, tid til at tænke og mulighed for at udveksle
synspunkter med kolleger. Flere team i organisationen arbejder
på den meget lange bane og udforsker fremtidens teknologiske
muligheder inden for en horisont på 10-15 år. I en form for
innovationskuvøse udforsker disse tværfaglige team fremtidens
teknologiske platforme inden for blandt andet mekanik, digital
signalbehandling, akustik og elektronik. Mange idéer bliver
afprøvet. Nogle idéer bliver modificeret og forandret gennem
innovationsprocesserne. Og enkelte idéer slår igennem, sætter
nye standarder og bidrager til udviklingen af konkrete produkter.
Styrken i udviklingsprocesserne er de tværfaglige team og et
tæt samarbejde med forskningsinstitutioner over hele verden.
Der er til stadighed et stort antal ph.d.- og specialestuderende i
koncernen. Danske og udenlandske forskere inviteres indenfor,
og vi drager ud i verden til konferencer og på længerevarende
ophold for at dele og udvikle viden.
Et eksempel: Koncernselskabet Interacoustics har lanceret et nyt
diagnostisk instrument til at foretage høreprøver uden patientens
aktive medvirken – typisk på nyfødte børn. Det nye instrument er

skabt i et internationalt samarbejde mellem Interacoustics,
koncernens forskningscenter Eriksholm og universiteter i
Tyskland og USA. Ved undersøgelser af spædbørns hørelse
er tidsfaktoren afgørende. Med det nye instrument er det
lykkedes at nedbringe undersøgelsestiden med en faktor
otte, idet instrumentet samtidig undersøger fire forskellige
frekvenser og begge ører på én gang. Instrumentet anvender
en helt ny type lydstimuli, der meget præcist kan afsløre eventuelle
hørehandicap. Instrumentet kan betjenes af laboranter, og et avanceret statistisk beregningsprogram er i stand til automatisk at tolke
resultaterne med stor præcision. Efter en treårig udviklingsperiode
er det nye instrument i løbet af 2006 blevet klinisk testet, så det er
klar til lancering på markedet i starten af 2007.

Rammer for innovation
Overalt i koncernen forsøger vi at indrette de fysiske rammer, så
de understøtter innovationskulturen bedst muligt. Mest tydeligt
på Kongebakken, koncernens nye domicil i Smørum, hvor visionen
for nyindretningen har været at skabe verdens bedste udviklingshus for høreapparater, og hvor en fleksibel og helhedsorienteret
projekt-kultur understøttes mest muligt. Det er vigtigt, at medarbejderne har en klar opfattelse af, at de arbejder for helheden
– hele koncernen – og ikke for en isoleret afdeling.

“Innovation forudsætter, at vi har tid til
fordybelse, at vi ikke nødvendigvis under
tidspres skal levere hurtige resultater. Et
andet nøgleord er samarbejde. Innovation
kræver dialog, ﬂere øjne på problemstillinger, kreative diskussioner. Eksempelvis
har vi i mit team de sidste ﬁre måneder
haft en amerikansk professor siddende
som en del af teamet. Det giver værdifuldt
input og sparring.”

Michael Syskind Pedersen
Ph.d. i digital signalbehandling,
nu udvikler hos Oticon
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Fokus på innovation

“ Vores medarbejdere er gode netværkere. Det er faktisk en af vores
allervigtigste kvaliﬁkationer, at vi
ved, hvem der kan hvad. At vi forstår
at samarbejde bredt, og at vi kan
navigere i et til tider ret kaotisk
miljø, hvor tingene kan ændre sig fra
dag til dag. Til gengæld er der højt til
loftet i organisationen, frihed til at
tænke nyt og stor risikovillighed, så
vi kan eksperimentere med selv ret
vilde idéer.”

Frank Engel Rasmussen
Ph.d. i mikroteknologi,
nu projektleder hos Oticon

Det er projekterne, der afgør medarbejdernes fysiske placering.
Team blandes, og nye konstellationer dannes, så vi hele tiden har
mulighed for at udfordre hinanden. Arbejdsmiljøet skal på én gang
stimulere kreativitet, dialog, videndeling og effektivitet.
I dette miljø skabes banebrydende produkter. I 2006 så høreapparatet Oticon Delta dagens lys som resultatet af et treårigt
udviklingsprojekt. Visionen var at sætte helt nye standarder og
ændre opfattelsen af høreapparater blandt den voksende gruppe
af kræsne og kvalitetsbevidste brugere, som ønsker en forbedret
lydoplevelse kombineret med en kosmetisk attraktiv løsning.
Delta er udført i et nyskabende design, som leder tankerne hen på
højteknologisk kommunikationsudstyr snarere end høreapparater.
Samtidig indeholder Delta de mest moderne funktioner, såsom
støjreduktion og retningsvirkende mikrofoner, som bidrager til en
optimal lydoplevelse. Udviklingen er foregået i et bredt sammensat team af mekanik- og plastingeniører, elektronikakustikere,
designere, kliniske og teknologiske audiologer, softwarespecialister og marketingeksperter.
Ikke bare udviklingen af Delta, men også selve fremstillingsprocessen
er innovativ. Takket være grundlæggende nytænkning i produktionen i Thisted fremstilles apparatet tre gange hurtigere end tidligere
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generationer af høreapparater. Delta fremstilles på en helt ny
proceslinje udviklet af et team af ingeniører og operatører, der med
udgangspunkt i lean-filosofien har strømlinet produktionsprocesserne, så samspillet mellem produktion og håndtering optimeres.
Flere færdigsamlede komponenter leveres direkte fra underleverandører, så den tid, der bruges på at samle høreapparatet, er reduceret
markant. Produktionsmedarbejderne indgår i det hele taget tidligere
og tidligere i udviklingsprojekterne for at sikre en smidig og effektiv
overgang fra idéfase over prototype til masseproduktion.
Også pakkelinjen på koncernens fabrik i Thisted, der fremstiller
såvel Bernafon- som Oticon-produkter, har med yderligere automatisering demonstreret nytænkning i løbet af 2006. Udviklingen af det
nye pakkekoncept er foregået i tæt samarbejde mellem driftsledere,
operatører og sikkerhedsrepræsentanter. Sidste fase af udviklingsforløbet var en afprøvning i fuldskala hos leverandøren, hvor seks
operatører testede løsningen for at optimere både funktionalitet
og ergonomi. Afprøvningen satte for alvor skub i nytænkningen.
Resultatet er blevet en pakkelinje, hvor fem plukkere og fem pakkere
– i tæt samarbejde og med helt nye IT-systemer – pakker produkterne skræddersyet til de enkelte markeder næsten dobbelt så
hurtigt som på den gamle pakkelinje. Operatørerne har med den
nye løsning fået en langt mindre stressende og mere afvekslende

arbejdsdag. Samtidig har de sikret en klart bedre og mere effektiv
løsning på pakkeprocessen – og således også gearet funktionen til
fremtidens udfordringer.
Hos Bernafon i Schweiz har 2006 ligeledes budt på innovative tiltag.
To nye serier af høreapparater, Prio og ICOS, blev lanceret i årets løb.
Og ikke mindst tyndslangekonceptet Spiraflex er en nyskabelse. Den
fleksible tyndslange kan anvendes til alle Bernafons produkter, idet
den tilpasses ved hjælp af en lille adapter. Høreapparatbrugerne har
med Spiraflex fået en løsning, der er næsten usynlig, og samtidig har
systemet gjort livet meget lettere for høreklinikkerne, der nu kan
tilpasse alle apparater med det samme udstyr. Spiraflex er et godt
eksempel på Bernafons innovationsfilosofi, hvor det ikke bare
handler om teknologisk innovation, men hvor fokus i innovationen i
høj grad er på at gøre tingene smartere og nemmere for brugere og
høreapparattilpassere.
Med høreapparatet ICOS kom også det nye tilpasningssoftware
Oasis Plus, der i en række forskellige lyttesituationer og gennem
indkodning af data om brugerens livsstil og præferencer definerer
den første tilpasning af apparatet. Dette software blev senere
videreudviklet og introduceret med fire, forud definerede programmer i forbindelse med lanceringen af Prio.

“Innovative løsninger har karakteriseret vores forretningsﬁlosoﬁ siden
ﬁrmaets start for mere end 60 år siden. Som et led i at fremme nytænkning i
organisationen har vi introduceret en idéportal på intranettet, hvor medarbejderne kan komme med deres idéer til udvikling, hvad enten det drejer sig
om nye produkter, nye processer eller forhold på arbejdspladsen. Idéerne
bliver evalueret af en komité bestående af ledelse og medarbejdere, og de
bedste idéer bliver belønnet og ført ud i livet.”

Bernhard Baeriswyl
Head of Business Team, Bernafon

Spiraﬂex tyndslangekoncept

“Alle grundforudsætninger for innovation er på plads i virksomheden. De har
et stærkt værdigrundlag, der gennemsyrer og styrer hele virksomhedens
drift og udvikling. Innovationskulturen er stærkt forankret i ledelsen, og hele
organisationen har viljen til at innovere. Det løber i blodet på medarbejderne.
Derudover har Oticon en velfungerende projektmodel og dygtige projektledere. Deres resultater i form af nyskabende produkter, høj innovationstakt,
solid indtjening og høj værdiskabelse i det hele taget taler for sig selv.”

Anders Drejer
Professor på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og
medlem af dommerkomitéen for Innovation Cup
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Påtegninger

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for William Demant Holding A/S.
Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International
Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for
moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og
danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover udarbejdet i
overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter
for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således
at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, resultatet samt
koncernens pengestrømme.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Smørum, den 8. marts 2007

Direktion:

Niels Jacobsen

Bestyrelse:

Niels Boserup

Lars Nørby Johansen

Formand

Næstformand

Nils Smedegaard Andersen

Ivan Jørgensen

Ole Lundsgaard

Stig Michelsen

Michael Pram Rasmussen
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Den uafhængige revisors påtegning
Til aktionærerne i William Demant Holding A/S
Vi har revideret årsrapporten for William Demant Holding A/S for regnskabsåret 1. januar-31. december 2006 omfattende ledelsesberetning,
ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet
samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet aflægges
efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og
årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter årsregnskabsloven og
danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for
børsnoterede selskaber.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og
oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af
revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante
for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et
retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport,
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International
Financial Reporting Standards som godkendt af EU (koncernregnskabet),
årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger (årsregnskabet for
moderselskabet) samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter
for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at
udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter
omstændighederne.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisors ansvar og den udførte revision

Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede
af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2006 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar-31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven,
danske regnskabsvejledninger og yderligere danske oplysningskrav til
årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af
vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske
revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav
samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt
af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar-31. december 2006 i overensstemmelse med International Financial
Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav
til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

København, den 8. marts 2007

Deloitte

KPMG C.Jespersen

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Lone Møller Olsen

Anders Dons

Finn L. Meyer

Carsten Kjær

Statsaut. revisor

Statsaut. revisor

Statsaut. revisor

Statsaut. revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU.
Årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D-virksomheder samt
danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav
til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er for koncernen fastlagt af OMX Københavns Fondsbørs samt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven og for moderselskabet fastlagt af Fondsbørsen samt i årsregnskabsloven.
Moderselskabets regnskabspraksis for indregning og måling
svarer til den af koncernen anvendte praksis bortset fra behandling af goodwill, som i moderselskabets regnskab amortiseres
over levetiden. Med henblik på at sikre en ensartet præsentation er de i koncernen anvendte benævnelser så vidt muligt
anvendt i moderselskabsregnskabet.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det
foregående år, idet der dog er foretaget ændring af målingskriterier for og præsentation af aktiviteter, der udføres på
agentlignende basis. Omsætning, som har karakter af agentvirksomhed, vil fremover udelukkende omfatte agentprovision
og ikke som tidligere også værdien af de fakturerede produkter.
Den negative omsætningseffekt er tilpasset i de historiske
sammenligningstal og udgjorde for 2005 DKK 193 mio.
Der er endvidere foretaget reklassifikationer af visse af
moderselskabets balanceposter.
Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK) afrundet
til nærmeste 1.000.
Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft
Ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er udgivet,
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men endnu ikke trådt i kraft på tidspunktet for offentliggørelse
af denne årsrapport, er ikke indarbejdet i nærværende årsrapport.Det er ledelsens vurdering, at koncernens fremtidige
implementering af IFRS 7 Finansielle Instrumenter og IFRS 8
Forretningssegmenter samt nye fortolkningsbidrag ikke vil få
væsentlig indvirkning på årsrapporten.

Nyerhvervede eller nystiftede tilknyttede virksomheder og
associerede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra
overtagelses- eller stiftelsestidspunktet. Frasolgte eller ophørte
virksomheder indregnes frem til afhændelses- eller ophørstidspunktet. Sammenligningstal og hovedtal tilpasses ikke for
nyerhvervede virksomheder.

Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger
og usikkerheder
Mange regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men
kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund
af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for
regnskabsaflæggelsen.

Virksomhedssammenslutninger
Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,
hvorefter de tilkøbte virksomheders identificerede aktiver,
forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på
overtagelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten
af foretagne omvurderinger.

I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne
regnskabspraksis har ledelsen herudover foretaget normale
regnskabsmæssige vurderinger vedrørende virksomhedssammenslutninger samt værdiansættelse af langfristede aktiver,
varebeholdninger, tilgodehavender og forpligtelser.

Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det
erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige
fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt
den pågældende begivenhed er sandsynlig, og effekten på
kostprisen kan opgøres pålideligt.

Konsolidering
Koncernregnskabet omfatter William Demant Holding A/S
(moderselskabet) og de virksomheder, hvor moderselskabet
direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller rent faktisk
udøver bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er
udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet
og tilknyttede virksomheder ved sammendrag af ensartede
regnskabsposter. Endvidere medtages ved pro rata-konsolidering virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med
en eller flere andre virksomheder. Der er foretaget eliminering
af interne indtægter, omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikkerealiseret intern avance
på varebeholdninger.
Virksomheder, hvori koncernen ejer mellem 20% og 50% af
stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller
udøver betydelig indflydelse, betragtes som associerede og
indgår i koncernregnskabet forholdsmæssigt efter den indre
værdis metode.

I de tilfælde, hvor anskaffelsesprisen overstiger dagsværdien
af overtagne identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, indregnes resterende positive forskelsbeløb (goodwill) i balancen under immaterielle aktiver og testes minimum
én gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige
værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, foretages
der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Den funktionelle valuta
og præsentationsvalutaen er den samme i koncernregnskabet.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed
valuta omregnes efter balancedagens kurs. Realiserede og
ikkerealiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen
under Bruttoresultat eller finansielle poster afhængigt af formålet med transaktionen.

Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre
ikkemonetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles
med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs.
For tilknyttede og associerede virksomheder, der aflægger
regnskab i fremmed valuta, omregnes resultatopgørelsen til
transaktionsdagens valutakurs, mens balanceposter omregnes
til valutakursen på balancedagen.
Valutakursreguleringer, der er opstået ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter ved årets begyndelse til
balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurser til balancedagens
valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Valutakursreguleringer, der er opstået som følge af ændringer, der er foretaget direkte i den udenlandske enheds egenkapital, indregnes
ligeledes direkte på egenkapitalen.
Kursregulering af koncernmellemværender, der anses som tillæg
til eller fradrag fra den samlede investering i den pågældende
virksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen under
Valutaomregningsreserve.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter, primært valutaterminskontrakter og renteswaps, måles til dagsværdi og indregnes under
henholdsvis tilgodehavender og forpligtelser.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der
er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien
af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af
fremtidige transaktioner, indregnes direkte i egenkapitalen. Når
de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede
ændringer som en del af de pågældende transaktioner.

Køb og salg af finansielle aktiver indregnes regnskabsmæssigt
på handelsdatoen.

er på de i produktionsprocessen benyttede materielle og
immaterielle aktiver.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer
Koncernens incitamentsprogrammer omfatter medarbejderaktieordninger, hvor medarbejderne gives mulighed for at tegne
aktier i moderselskabet til en kurs, som er lavere end markedskursen. Dagsværdien (favørelementet) indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger på det tidspunkt, hvor
medarbejderne tildeles aktierne (i moderselskabet med fradrag
af viderefakturering til tilknyttede virksomheder). Modposten
indregnes direkte på egenkapitalen.

Forsknings- og udviklingsomkostninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter samtlige
omkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, i
forbindelse med forskning og udvikling, prototypekonstruktion,
udvikling af nye forretningskoncepter samt amortisering af
aktiverede udviklingsomkostninger.

Resultatopgørelsen
Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger.
Resultatopgørelsen er funktionsopdelt, hvilket indebærer, at
alle omkostningstyper, herunder afskrivninger, relateres til
produktions-, distributions-, administrations- samt forskningsog udviklingsfunktionerne.
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering
og risikoovergang til køber har fundet sted.
Omsætning vedrørende tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier, indregnes lineært, i takt med
at serviceydelserne leveres.
Afgivne rabatter samt forventede returneringer indregnes i
omsætningen.

Det er koncernens vurdering, at den produktudvikling, der i
dag pågår i koncernen, ikke muliggør en meningsfuld skelnen
mellem udvikling af nye produkter og videreudvikling af eksisterende produkter. Som følge af nødvendige myndighedsgodkendelser af koncernens produkter er der endvidere usikkerhed
omkring færdigudviklingen af koncernens nye produkter.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger afholdt
til uddannelse, salg, markedsføring, distribution samt afog nedskrivninger på aktiver anvendt til distribution.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til
administrativt personale, kontorholdsomkostninger, tab
på tilgodehavender samt af- og nedskrivninger på aktiver
anvendt til administration.

Omsætning, der har karakter af agentvirksomhed, måles til
værdien af agentprovisionen.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter hovedsageligt renteindtægter
og -omkostninger. Herudover indgår omkostninger til låneoptagelse samt visse realiserede og ikkerealiserede valutakursgevinster og -tab.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes
for at opnå nettoomsætningen. I Produktionsomkostninger indregner handelsvirksomhederne vareforbrug og de producerende
virksomheder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer, produktionspersonale samt vedligeholdelse og af- og nedskrivning-

Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat samt ændring i
udskudt skat. Skat af egenkapitalbevægelser indregnes direkte
på egenkapitalen. Aktuel skat omfatter betalbar skat beregnet
med udgangspunkt i årets forventede skattepligtige indkomst
samt eventuel regulering af tidligere års betalbare skat.
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Aktuelle skatteforpligtelser og -tilgodehavender indregnes i
balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af
årets skattepligtige indkomst anvendes de på balancedagen
gældende skattesatser.
Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem den skattemæssige og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat beregnes med udgangspunkt i de på
balancedagen gældende skatteregler og skattesatser i de
respektive lande. Virkningen på den udskudte skat af eventuelle ændringer i skattesatser medtages i skat af årets resultat.
Den skattemæssige værdi af underskud, der vurderes at kunne
fremføres til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst,
modregnes i den udskudte skat inden for samme juridiske
skatteenhed og jurisdiktion. Eventuelle udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, hvortil de forventes realiseret.
Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet
med kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede
virksomheder, medmindre moderselskabet har mulighed for at
kontrollere, hvornår den udskudte skat realiseres, og det er
sandsynligt, at den udskudte skat ikke vil blive udløst som
aktuel skat inden for en overskuelig fremtid.
Moderselskabet er sambeskattet med danske dattervirksomheder og det danske søsterselskab William Demant Invest A/S.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.
Balancen
Immaterielle aktiver
Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem kostprisen for den overtagne virksomhed og
dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under Virksomhedssammenslutninger.
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Ved indregning af goodwill henføres goodwillbeløbet på de
af koncernens aktiviteter, der genererer selvstændige indbetalinger (pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen
af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring og -rapportering
i koncernen.
Der foretages ikke amortisering af goodwill, men der testes
minimum én gang årligt for værdiforringelse. I det omfang
genindvindingsværdien for den enkelte pengestrømsfrembringende enhed er mindre end de regnskabsmæssige værdier
af de materielle og immaterielle aktiver, herunder goodwill,
der kan henføres til den pengestrømsfrembringende enhed,
foretages nedskrivning af de pågældende aktiver.
Goodwill fra før 1. januar 2002 er straksafskrevet over egenkapitalen på erhvervelsestidspunktet.
Patenter og licenser erhvervet fra tredjemand måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Patenter og licenser afskrives over den forventede økonomiske levetid, som maksimalt udgør 20 år.
Andre immaterielle aktiver, herunder immaterielle aktiver
erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger,
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre immaterielle aktiver afskrives lineært
over den forventede brugstid. Immaterielle aktiver med
udefinerbar brugstid afskrives dog ikke, men testes årligt
for værdiforringelse.
Materielle aktiver
Materielle aktiver indregnes til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger, der direkte kan henføres til fremstillingen af
aktivet, herunder materialer, komponenter, underleverandører
og lønninger.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af
materielle aktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører
fremstillingsperioden. Øvrige låneomkostninger resultatføres.
I det omfang anskaffelsen eller brugen af aktivet forpligter
koncernen til at afholde omkostninger til nedrivning eller
retablering af aktivet, indregnes de beregnede omkostninger
hertil som henholdsvis en hensat forpligtelse og en del af
kostprisen for det pågældende aktiv.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i bestanddele, der
afskrives hver for sig, hvis brugstiden er forskellig.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet
scrapværdi efter afsluttet brugstid. Scrapværdien fastsættes
på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører
afskrivning.
Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede
brugstider. Der afskrives ikke på grunde.
Bygninger
Tekniske installationer
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
IT-hardware og -software
Indretning af lejede lokaler

33-50 år
10 år
3-5 år
3-5 år
3 år
over lejeperioden

Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes
årligt.
Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi,
såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver
De regnskabsmæssige værdier af materielle og immaterielle
aktiver med bestemmelige brugstider gennemgås på balancedagen med henblik på at fastsætte, hvorvidt der er indika-

tioner om værdiforringelse. Hvis der er indikationer om
værdiforringelse, beregnes aktivets genindvindingsværdi med
henblik på at fastslå det eventuelle behov for nedskrivning.
For goodwill vurderes genindvindingsværdien, uanset om der
er konstateret indikationer på værdiforringelse eller ej.
Genindvindingsværdien vurderes for den mindste pengestrømsfrembringende enhed, som aktivet indgår i. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af henholdsvis
aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien.
Såfremt aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds
genindvindingsværdi beregnes til at være mindre end den
regnskabsmæssige værdi, nedskrives aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed til genindvindingsværdien.
Nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Ved eventuelle
efterfølgende tilbageførsler af nedskrivninger som følge af
ændringer i forudsætningerne for den opgjorte genindvindingsværdi forhøjes aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi til det korrigerede
skøn af genindvindingsværdien, dog maksimalt til den regnskabsmæssige værdi, som aktivet eller den pengestrømsfrembringende enhed ville have haft, hvis nedskrivning ikke
var foretaget. Nedskrivning på goodwill tilbageføres ikke.
Andre langfristede aktiver
Moderselskabets kapitalandele i tilknyttede virksomheder
måles efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at
kapitalandelene indregnes i balancen til den forholdsmæssige
andel af den indre værdi. I resultatopgørelsen medtages moderselskabets forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat før skat efter årets forskydning i ikkerealiserede interne avancer og med fradrag af afskrivning og eventuel
nedskrivning på goodwill erhvervet efter 1. januar 2002.
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes efter
samme principper som kapitalandele i tilknyttede virksom-

heder, dog afskrives ikke på goodwill ved indregning af
resultat i koncernregnskabet.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder henlægges i moderregnskabet ved overskudsdisponering under Nettoopskrivning efter indre værdis
metode under egenkapitalen.
Tilgodehavender måles ved første indregning til kostpris og
reguleres efterfølgende til amortiseret kostpris. Der foretages
individuelle vurderinger af tabsrisici.
Varebeholdninger
Råvarer, indkøbte komponenter og handelsvarer måles til
kostpris eller nettorealisationspris, hvor denne er lavere.
Egenproducerede varer samt varer under fremstilling måles
til værdien af direkte medgåede materialer, direkte løn og
hjælpematerialer samt en andel af indirekte produktionsomkostninger (IPO). I IPO indgår den andel af kapacitetsomkostningerne, der har direkte sammenhæng med de
egenproducerede varer samt varer under fremstilling.
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet,
der medfører, at de senest modtagne varer anses som
værende i behold.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles ved første indregning til kostpris og
reguleres efterfølgende til amortiseret kostpris. Der nedskrives
til imødegåelse af forventede tab på baggrund af en individuel
vurdering af tabsrisici.
Aktiver bestemt for salg
Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og
afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg. Forpligtelser
vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte
tilknyttet disse aktiver. Aktiver klassificeres som ”bestemt
for salg”, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil
blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg,
måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige
værdi på tidspunktet for klassifikationen som ”bestemt for
salg” eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger.
Aktiver klassificeret som ”bestemt for salg” afskrives og
amortiseres ikke.
Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte
linjer i balancen, og hovedposterne specificeres i noterne.
Eventuelle gevinster og tab oplyses i noterne.
Egenkapital
Valutaomregningsreserve omfatter valutakursdifferencer
opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske
tilknyttede og associerede virksomheder fra deres respektive valutaer til danske kroner. Ved realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen.
Sikringsreserve omfatter dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter eller lån, der opfylder kravene til regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner. Beløbene
indregnes i resultatopgørelsen eller balancen i takt med
indregning af de sikrede transaktioner.
Egne aktier og udbytte
Ved køb og salg af egne aktier indregnes henholdsvis anskaffelsessummen og afhændelsessummen direkte på egenkapitalens frie reserver. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne
aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarende til aktiernes nominelle værdi.
Foreslået udbytte indregnes som en særskilt post under
egenkapitalen, indtil det vedtages på den ordinære generalforsamling, hvorefter udbyttet indregnes som en forpligtelse.
Pensionsforpligtelser o.l.
Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler
med en del af koncernens medarbejdere.
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Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetaler koncernen
løbende faste bidrag til uafhængige pensionsselskaber o.l.
Bidragene indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori
medarbejderne har udført den arbejdsydelse, der giver ret til
pensionsbidraget. Skyldige betalinger indregnes i balancen som
en forpligtelse.
For ydelsesbaserede ordninger foretages jævnligt en aktuarmæssig beregning af den periodiserede kapitalværdi af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen.
Kapitalværdien med fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til ordningen indregnes i balancen under Hensatte
forpligtelser.
I resultatopgørelsen indregnes årets pensionsomkostninger
baseret på de aktuarmæssige skøn og finansielle forventninger
ved årets begyndelse. Forskelle mellem den forventede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser og de realiserede værdier betegnes som aktuarmæssige gevinster eller tab og indregnes direkte i egenkapitalen.
Andre langfristede personaleydelser indregnes tilsvarende ved
anvendelse af aktuarmæssig opgørelse. Aktuarmæssige gevinster og tab på sådanne ydelser indregnes straks i resultatopgørelsen.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en
tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et
forbrug af koncernens økonomiske ressourcer.
Gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det
modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser
til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet
og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over
låneperioden.
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Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris ved
anvendelse af den effektive rentes metode, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen under Finansielle omkostninger over låneperioden.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode
og viser koncernens nettopengestrømme opdelt i hovedaktiviteterne drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra driftsaktiviteter omfatter pengestrømme fra
årets drift reguleret for driftsposter uden likviditetsvirkning og
for ændringer i driftskapital.
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger i
forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg m.v. af immaterielle
og materielle aktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter betalinger til
og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på langfristede og
kortfristede gældsforpligtelser, der ikke indgår i driftskapitalen.
Likviditetspositionen udgøres af likvide beholdninger med fradrag af rentebærende, kortfristet bankgæld.
Segmentoplysninger
Hele grundlaget for William Demant Holding-koncernens aktiviteter er et enkelt forretningssegment, nemlig udvikling, produktion og salg af produkter og udstyr til individuelle personers
hørelse og kommunikation, hvorfor det er valgt kun at give geografiske segmentoplysninger.
Segmentoplysningerne følger koncernens interne økonomistyring og risici.
Segmentoplysningerne omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, samt de poster, der kan fordeles
til de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag.

MODERSELSKAB

(Beløb i DKK 1.000)

2005

2006

0
0
0

0
0
0

0
0
-26.842
0
10.343
-16.499

0
0
-46.362
0
22.945
-23.417

1.094.423
18.905
-32.973
1.063.856

1.244.713
28.528
-43.359
1.206.465

-275.436
788.420

-308.471
897.994

788.420
788.420

897.994
897.994

Note
1 Nettoomsætning
2/3 Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
2/3
2/3
2/3/4
10

Forsknings- og udviklingsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Resultatandele efter skat i associerede virksomheder
Indtægter fra tilknyttede virksomheder
Resultat af primær drift (EBIT)

10 Resultatandele før skat i tilknyttede virksomheder
5 Finansielle indtægter
5 Finansielle omkostninger
Resultat før skat
6 Skat af årets resultat
Årets resultat

KONCERN
2006

2005

5.085.055
-1.510.040
3.575.015

4.522.925
-1.389.632
3.133.293

-459.781
-1.513.277
-334.441
3.080
1.270.596

-382.531
-1.354.082
-297.495
3.629
1.102.814

19.553
-80.932
1.209.217

15.226
-52.018
1.066.022

-308.471
900.746

-275.436
790.586

14,4
14,4

12,2
12,2

Resultatopgørelse

Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat

7 Resultat pr. aktie (EPS), DKK
7 Resultat pr. aktie udvandet (DEPS), DKK
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Balance pr. 31. december
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Aktiver (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

0
0
0
0

0
0
0
0

24.770
0
534
0
0
25.304

24.590
0
1.623
0
0
26.213

9
9
9
9
9

1.399.738
0
455.799
3.118
37.511
0
1.896.166

1.772.502
0
415.953
3.477
38.988
0
2.230.920

10
10
10
10
10/15
11

1.921.470

2.257.133

0
0
84
0
0
0
0
84

0
0
7.386
2.033
2
582
0
10.003

0

0

84

10.003

1.921.554

2.267.136

KONCERN
2006

2005

86.713
7.334
1.654
95.701

54.342
9.675
0
64.017

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Forudbetalinger og anlæg under udførelse
Materielle aktiver

505.863
157.590
192.261
39.873
14.587
910.174

503.576
138.263
180.214
26.609
7.578
856.240

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Tilgodehavender
Udskudt skat
Andre langfristede aktiver

2.925
6.422
162.513
112.661
284.521

3.824
3.505
144.344
100.766
252.439

1.290.396

1.172.696

621.051
901.559
36.605
33.076
6.190
47.797
135.130
1.781.408

632.336
862.599
4.385
49.510
1.625
35.545
134.685
1.720.685

22 Aktiver bestemt for salg

62.700

0

Kortfristede aktiver i alt

1.844.108

1.720.685

Aktiver i alt

3.134.504

2.893.381

Note
8 Goodwill
8 Erhvervede patenter og licenser
8 Andre immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver

Langfristede aktiver i alt
12 Varebeholdninger
13 Tilgodehavender fra salg
Selskabsskat
Andre tilgodehavender
15 Ikkerealiseret avance på finansielle kontrakter
Periodeafgrænsningsposter
15 Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver

Passiver (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

65.569
688.201
753.770

63.323
602.027
665.350

68.024
5.146
420.738
0
493.908

57.719
4.975
599.564
0
662.258

15
11

424.691
0
0
239.692
0
8.493
432
568
673.876

734.574
0
0
195.860
0
8.327
0
767
939.528

15

1.167.784
1.921.554

KONCERN
2006

2005

Aktiekapital
Andre reserver
Egenkapital

63.323
607.478
670.801

65.569
690.900
756.469

Rentebærende forpligtelser
Udskudte skatteforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Hensatte forpligtelser
Langfristede forpligtelser

595.390
51.542
31.711
678.643

684.045
35.798
25.393
745.236

Rentebærende forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Gæld til tilknyttede virksomheder
Hensatte forpligtelser
Anden gæld
Ikkerealiseret tab på finansielle kontrakter
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede forpligtelser

1.060.927
180.609
19.316
4.379
425.800
0
94.029
1.785.060

676.869
218.585
15.695
3.351
368.950
2.154
106.072
1.391.676

1.601.786

Forpligtelser i alt

2.463.703

2.136.912

2.267.136

Passiver i alt

3.134.504

2.893.381

Note

14

14
16
15

17
18
19
20
21
22

Balance pr. 31. december

Leje- og leasingforpligtelser
Eventualforpligtelser
Nærtstående parter
Offentlige tilskud
Køb af virksomheder
Aktiver bestemt for salg
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Pengestrømsopgørelse

(Beløb i DKK 1.000)

KONCERN
Note

Resultat af primær drift (EBIT)
Afskrivninger m.v. og andre ikkekontante bevægelser
Ændring i tilgodehavender
Ændring i varebeholdninger
Ændring i kreditorer m.v.
Ændring i hensatte forpligtelser
Pengestrømme fra primær drift
Modtagne finansielle indtægter m.v.
Betalte finansielle omkostninger m.v.
Betalte selskabsskatter
Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO)
Køb af virksomheder
Køb af immaterielle aktiver
Køb af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Køb af aktiver bestemt for salg
Investering i andre langfristede aktiver
Afhændelse af andre langfristede aktiver
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (CFFI)

5
5

21

22

Afdrag på langfristede forpligtelser
Provenu ved låneoptagelse
Provenu fra kapitalforhøjelse i forbindelse med medarbejderaktieprogram
Tilbagekøb af egne aktier
Andre reguleringer
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (CFFF)
Årets likviditetsvirkning, netto
Likviditetsposition, netto primo
Valutakursregulering af likvider
Likviditetsposition, netto ultimo
Likviditetsposition, netto ultimo, sammensættes som følger:
Likvide beholdninger
Rentebærende kortfristet bankgæld
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15
15

2006

2005

1.270.596
154.711
-81.012
-750
13.254
-590
1.356.209
19.553
-80.932
-330.761
964.069

1.102.814
115.259
-37.287
-16.554
59.286
6.385
1.229.903
14.775
-51.567
-301.287
891.824

-27.996
-7.422
-222.384
14.471
-62.700
-63.968
38.973
-331.026

-12.174
-1.654
-371.951
20.519
0
-90.217
19.204
-436.273

-107.009
58.072
23.855
-993.155
2.993
-1.015.244

-70.084
331.536
0
-694.671
-18.405
-451.624

-382.201
-524.253
-931
-907.385

3.927
-534.341
6.161
-524.253

135.130
-1.042.515
-907.385

134.685
-658.938
-524.253

MODERSELSKAB

(Beløb i DKK 1.000)
Aktiekapital

Egenkapital 1.1.2005
Årets resultat
Valutakursregulering af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder m.v.
Øvrige egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
Skat vedrørende egenkapitalbevægelser
Nedsættelse af aktiekapital ved annullering af egne aktier
Tilbagekøb af egne aktier
Egenkapital 31.12.2005
Årets resultat
Valutakursregulering af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder m.v.
Øvrige egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
Skat vedrørende egenkapitalbevægelser
Nedsættelse af aktiekapital ved annullering af egne aktier
Favørelement i forbindelse med medarbejderaktieprogram
Kapitalforhøjelse i forbindelse med medarbejderaktieprogram
Tilbagekøb af egne aktier
Egenkapital 31.12.2006

Beholdning af aktier
Aktier 1.1.2006
Tilbagekøb af egne aktier
Anvendt til kapitalnedsættelse i året
Kapitalforhøjelse i forbindelse med medarbejderaktieprogram
Aktier 31.12.2006

Egenkapital
i alt

Andre reserver

Valutaomregningsreserve

Sikringsreserve

Overført
resultat

67.515
-

-77.817
-

-667
-

656.074
788.420

645.105
788.420

-1.946
65.569

-25.291
-12.928
-116.036

522
-146
-291

52.759
0
1.946
-694.671
804.528

-25.291
52.759
522
-13.074
0
-694.671
753.770

-

-

-

897.994

897.994

-2.385
139
63.323

-4.536
6.397
-114.175

434
-141
2

-53.088
0
2.385
33.820
23.716
-993.155
716.200

-4.536
-53.088
434
6.256
0
33.820
23.855
-993.155
665.350

Aktier/
aktiekapital
(1.000 styk)

Egne aktier
(1.000 styk)

Procent af
aktiekapital

65.569
-2.385
139
63.323

1.782
2.322
-2.385
1.719

2,7%
3,5%
-3,7%
0,2%
2,7%

Egenkapitalopgørelse

Aktiekapitalen er ved udgangen af 2006 på nominelt DKK 63.323.202 fordelt på et tilsvarende
antal aktier a DKK 1. Ved udgangen af 2006 er der
61.603.977 aktier i omløb, idet selskabet har en
beholdning af egne aktier på 1.719.225 styk.

Ved tilbagekøb af egne aktier indregnes anskaffelsessummen i Overført resultat under egenkapitalen.
Selskabets aktietilbagekøbsprogram er fortsat i
2006, og der er erhvervet i alt 2.321.925 egne aktier
(2.319.000 i 2005) for i alt DKK 993 mio. (DKK 695
mio. i 2005). Der er ikke udloddet udbytte i hverken
2005 eller 2006.
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Egenkapitalopgørelse

KONCERN

(Beløb i DKK 1.000)
Aktiekapital

Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger 2005
Valutaomregning af udenlandske virksomheder etc.
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
Reklassifikation af sikringsinstrumenter til resultatopgørelsen
Tilbageførsel af reserve indregnet i goodwill i tidligere år
Skat vedrørende egenkapitalbevægelser
Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen
Årets resultat
Samlede indregnede indtægter og omkostninger 2005

Egenkapital 1.1.2005
Samlede indregnede indtægter og omkostninger 2005
Nedsættelse af aktiekapital ved annullering af egne aktier
Tilbagekøb af egne aktier
Egenkapital 31.12.2005
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Egenkapital
i alt

Andre reserver

Valutaomregningsreserve

Sikringsreserve

Overført
resultat

-

-25.226
-7.144
-32.370
-32.370

-6.806
-41.906
7.526
-41.186
-41.186

88.537
0
88.537
790.586
879.123

-25.226
-6.806
-41.906
88.537
382
14.981
790.586
805.567

67.515
-1.946
65.569

-4.538
-32.370
-36.908

178.219
-41.186
137.033

404.377
879.123
1.946
-694.671
590.775

645.573
805.567
0
-694.671
756.469

KONCERN

(Beløb i DKK 1.000)
Aktiekapital

Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger 2006
Valutaomregning af udenlandske virksomheder etc.
Værdiregulering af sikringsinstrumenter
Reklassifikation af sikringsinstrumenter til resultatopgørelsen
Aktuarmæssige tab
Skat vedrørende egenkapitalbevægelser
Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen
Årets resultat
Samlede indregnede indtægter og omkostninger 2006

Egenkapital 1.1.2006
Samlede indregnede indtægter og omkostninger 2006
Nedsættelse af aktiekapital ved annullering af egne aktier
Favørelement i forbindelse med medarbejderaktieprogram
Kapitalforhøjelse i forbindelse med medarbejderaktieprogram
Tilbagekøb af egne aktier
Egenkapital 31.12.2006

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital
i alt

Andre reserver

Valutaomregningsreserve

Sikringsreserve

Overført
resultat

-

-4.783
3.343
-1.440
-1.440

5.038
-45.586
-1.901
-42.449
-42.449

-8.738
1.693
-7.045
900.746
893.701

-4.783
5.038
-45.586
-8.738
3.135
-50.934
900.746
849.812

65.569
-2.385
139
63.323

-36.908
-1.440
-38.348

137.033
-42.449
94.584

590.775
893.701
2.385
33.820
23.716
-993.155
551.242

756.469
849.812
0
33.820
23.855
-993.155
670.801
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Noter til regnskab

Note 1 – Geografiske segmentoplysninger (Beløb i DKK 1.000)
Nettoomsætning

Aktiver

KONCERN
Køb af immaterielle
og materielle aktiver

Nettoomsætningen er fordelt efter kundernes
placering.
De regnskabsmæssige værdier og køb af aktiver
er fordelt efter aktivernes fysiske placering.

Europa
Nordamerika
Asien
Oceanien
Øvrige lande
I alt

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2.571.429
1.690.058
303.720
334.509
185.339
5.085.055

2.286.620
1.395.957
328.206
336.380
175.762
4.522.925

2.006.916
684.618
111.683
220.428
110.859
3.134.504

1.980.910
599.458
109.331
116.375
87.307
2.893.381

226.639
21.736
4.294
10.442
6.455
269.566

337.823
20.718
9.819
10.194
4.244
382.798

Note 2 – Medarbejderforhold (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005
I forbindelse med medarbejderaktieprogrammet
har direktionen tegnet 3.849 aktier til kurs 200.
For direktionen er der en opsigelses- og fratrædelsesbestemmelse, der er markedskonform.
Grundhonoraret for et bestyrelsesmedlem i moderselskabet er i 2006 hævet fra DKK 140.000 til DKK
200.000. Formandens honorar udgør tre gange
grundhonoraret, og næstformandens honorar udgør
to gange grundhonoraret (1,5 gang i 2005). Fem
bestyrelsesmedlemmer sidder ligeledes i bestyrelsen for koncernselskabet Oticon A/S, hvor grundhonoraret udgør DKK 50.000 (DKK 35.000 i 2005).
For øvrige informationer, se Incitamentsprogrammer
på side 14.
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2006
Personaleomkostninger:
Gage og løn
Bidragsbaserede pensionsordninger
Ydelsesbaserede pensionsordninger (note 14)
Sociale omkostninger etc.
Favørelement i forbindelse med medarbejderaktieprogram
I alt

KONCERN
2006

2005

1.491.639
26.862
3.854
130.622
33.820
1.686.797

1.355.847
24.182
2.983
116.045
0
1.499.057

16.848
186
36
0
17.070

18.364
203
40
1.290
19.897

6.340
1.000

7.397
0

Heraf udgør kontant vederlag til ledelsen:
Gage direktion
Bonus direktion

7.397
0

6.340
1.000

1.330

2.000

Bestyrelseshonorar

2.400

1.593

Note 2 – Medarbejderforhold - fortsat (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

0
0
0
17.070
17.070

0
0
0
19.897
19.897

9

9

Personaleomkostninger fordelt på funktioner:
Produktionsomkostninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
I alt
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede*

KONCERN
2006

2005

524.241
221.909
724.482
216.165
1.686.797

465.082
189.600
648.999
195.376
1.499.057

4.797

4.730

Note 3 – Amortisering, af- og nedskrivninger (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

0
-489
0
-489

0
-501
127
-374

0
0
0
-489
-489

0
0
0
-374
-374

*Antal medarbejdere i pro rata-konsoliderede virksomheder indgår med koncernens andel. For de
pro rata-konsoliderede virksomheder udgør det
gennemsnitlige antal medarbejdere totalt 557
(547 i 2005), og William Demant Holding-koncernens andel er 280 (271 i 2005).

KONCERN
2006

2005

Amortisering på immaterielle aktiver
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver
Avance ved salg af aktiver, netto
I alt

-9.054
-135.500
1.261
-143.293

-8.320
-120.060
9.945
-118.435

Opdelt således:
Produktionsomkostninger
Forsknings- og udviklingsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
I alt

-47.191
-41.021
-42.656
-12.425
-143.293

-46.167
-26.583
-33.337
-12.348
-118.435
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Note 4 – Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

2006

2005

4.166
2.553

3.854
2.419

450
1.225

475
703

Deloitte
Honorar til revision
Honorar vedrørende øvrige ydelser

450
130

475
312

KPMG C.Jespersen
Honorar til revision
Honorar vedrørende øvrige ydelser

4.235
2.211

3.570
890

2.255

1.965

I alt

13.165

10.733

Note 5 – Finansielle poster (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
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2005

2006

16.431
2.022
452
18.905

24.634
2.231
1.663
28.528

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Renteindtægter
Valutakursgevinster
Finansielle indtægter

-21.974
-10.906
-93
-32.973

-24.200
-19.140
-19
-43.359

Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger
Valutakurstab
Finansielle omkostninger

KONCERN
2006

2005

17.890
1.663
19.553

14.775
451
15.226

-80.913
-19
-80.932

-51.925
-93
-52.018

Note 6 – Skat (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

8.811
-220.675
-62.208
-391
-1.285
47

9.099
-241.729
-75.548
-464
-327
498

265
-275.436

-308.471

Skat af årets resultat
Aktuel skat af årets resultat
Skat i øvrige sambeskattede danske virksomheder
Skat i øvrige tilknyttede virksomheder
Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år
Forskydning i udskudt skat
Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år
Regulering af udskudt skat primo som følge af nedsættelse af
den danske selskabsskatteprocent
I alt
Afstemning af skatteprocent*
Dansk skatteprocent
Afvigelse i ikkedanske selskabers skat i forhold til dansk
skatteprocent
Nedskrivning af skatteaktiver, netto
Permanente differencer
Andet, herunder reguleringer vedrørende tidligere år
Effektiv skatteprocent

KONCERN
2006

2005

-318.368
7.186
2.587
124

-289.980
6.442
15.531
-8.673

-308.471

1.244
-275.436

28,0%

28,0%

-1,1%
-0,2%
-0,6%
-0,6%
25,5%

0,5%
-2,5%
-0,5%
0,3%
25,8%

Note 7 – Resultat pr. aktie

KONCERN
2006

2005

900.746

790.586

Gennemsnitligt antal aktier, styk
Gennemsnitligt antal egne aktier, styk
Gennemsnitligt antal aktier i omløb, styk

63.785.076
-1.030.686
62.754.390

66.075.300
-1.049.992
65.025.308

Resultat pr. aktie (EPS), DKK
Resultat pr. aktie udvandet (DEPS), DKK

14,4
14,4

12,2
12,2

Årets resultat, DKK 1.000

*Afstemning af skatteprocent for moderselskab er
ikke vist separat, da moderselskabets og koncernens skatteomkostninger er identiske.
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Note 8 – Immaterielle aktiver (Beløb i DKK 1.000)
Goodwill

Erhvervede
patenter og
licenser

Andre
immaterielle
aktiver

43.096
2.053
0
9.193
54.342

25.539
37
1.654
0
27.230

0
0
0
0
0

-

-9.214
-34
-8.307
-17.555

0
0
0
0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005

54.342

9.675

0

Kostpris 1.1.2006
Valutakursreguleringer
Tilgang i årets løb
Tilgang ved køb af virksomheder
Kostpris 31.12.2006

54.342
-812
0
33.183
86.713

27.230
-29
6.678
0
33.879

0
0
744
945
1.689

-

-17.555
29
-9.019
-26.545

0
0
-35
-35

86.713

7.334

1.654

Med udgangspunkt i en værdiforringelsestest er der
ikke fundet grundlag for at nedskrive på goodwill pr.
31. december 2006.
Værdiforringelsestesten foretages én gang pr. år i
forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Ved
de gennemførte nedskrivningstest sammenholdes
de tilbagediskonterede værdier af fremtidige pengestrømme med de bogførte værdier.

Kostpris 1.1.2005
Valutakursreguleringer
Tilgang i årets løb
Tilgang ved køb af virksomheder
Kostpris 31.12.2005

Koncernens virksomheder arbejder tæt sammen
om forskning og udvikling, indkøb, produktion samt
markedsføring og salg, hvor ressourceindsatsen på
de enkelte markeder koordineres og overvåges af
ledelsen i Danmark. Der er således en høj grad af
integration virksomhederne imellem, hvorfor ledelsen anser den samlede virksomhed for at være en
pengestrømsfrembringende enhed.

Amortisering 1.1.2005
Valutakursreguleringer
Årets amortisering
Amortisering 31.12.2005

Dog vil forretningsaktiviteter, der i højere grad
agerer mere autonomt i forhold til koncernen, og
hvor lønsomheden kan måles uafhængigt af de
øvrige aktiver, udgøre en separat pengestrømsfrembringende enhed. I forhold til den nærværende
integration i koncernen samt den indregnede goodwill er der pr. 31. december 2006 ikke identificeret
separate pengestrømsfrembringende enheder,
hvortil goodwill kan allokeres. Årets nedskrivningstest er således foretaget med baggrund i koncernen
som helhed.
Fremtidigt cashflow baseres på budgettet for
2007, strategiplaner og fremskrivning heraf, mens
fremskrivninger, der ligger ud over 2009, hviler på
generelle parametre. Terminalværdien for perioden
efter 2009 fastsættes under antagelse af en vækst
på 2%. Satsen for tilbagediskontering er 8%
efter skat.
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Amortisering 1.1.2006
Valutakursreguleringer
Årets amortisering
Amortisering 31.12.2006
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

Note 9 – Materielle aktiver (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

30.407
0
0
0
0
30.407

1.662
0
0
-386
0
1.276

-5.457
-180
0
0
-5.637

-664
-309
231
0
-742

24.770

534

30.407
0
0
0
0
30.407

1.276
1.571
0
-808
0
2.039

-5.637
-180
0
0
-5.817

-742
-320
646
0
-416

24.590

1.623

KONCERN

Grunde og
bygninger

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Indretning af
lejede lokaler

Forudbetalinger
og anlæg under
udførelse

Kostpris 1.1.2005
Valutakursreguleringer
Tilgang i årets løb
Tilgang ved køb af virksomheder
Afgang i årets løb
Overførsel til/fra andre poster
Kostpris 31.12.2005

387.891
6.198
169.091
0
-4.821
4.562
562.921

349.893
10.201
72.020
0
-35.549
-900
395.665

394.965
16.697
97.994
677
-54.923
1.522
456.932

85.234
2.693
9.476
0
-21.186
-3.346
72.871

6.426
67
2.908
0
0
-1.823
7.578

Af- og nedskrivninger 1.1.2005
Valutakursreguleringer
Årets afskrivninger
Afgang i årets løb
Overførsel til/fra andre poster
Af- og nedskrivninger 31.12.2005

-54.440
-2.570
-4.248
3.435
-1.522
-59.345

-236.581
-6.966
-49.933
34.896
1.182
-257.402

-256.990
-9.394
-57.893
47.223
336
-276.718

-55.834
-1.462
-9.305
20.350
-11
-46.262

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005

503.576

138.263

180.214

26.609

7.578

Kostpris 1.1.2006
Valutakursreguleringer
Tilgang i årets løb
Tilgang ved køb af virksomheder
Afgang i årets løb
Overførsel til/fra andre poster
Kostpris 31.12.2006

562.921
-3.133
15.206
0
-1.596
0
573.398

395.665
-4.422
69.911
103
-11.441
7.080
456.896

456.932
-9.289
85.556
3.436
-31.528
15
505.122

72.871
-2.287
19.048
2.093
-1.454
-1
90.270

7.578
-21
14.489
0
-365
-7.094
14.587

Af- og nedskrivninger 1.1.2006
Valutakursreguleringer
Årets afskrivninger
Afgang i årets løb
Overførsel til/fra andre poster
Af- og nedskrivninger 31.12.2006

-59.345
1.324
-9.700
186
0
-67.535

-257.402
2.215
-52.930
8.806
5
-299.306

-276.718
6.050
-66.119
23.932
-6
-312.861

-46.262
1.416
-5.802
250
1
-50.397

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

505.863

157.590

192.261

39.873

14.587

Den offentlige ejendomsvurdering af grunde og
bygninger i Danmark udgjorde pr. 1. januar 2006 DKK
279 mio. (DKK 283 mio. i 2005) og har en regnskabsmæssig værdi på DKK 432 mio. (DKK 426 mio. i 2005).
Koncernens grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på DKK 361 mio. (DKK 356 mio. i 2005)
er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld på DKK 199
mio. (DKK 204 mio. i 2005).
Under Grunde og bygninger indgår aktiverede renter
på koncernens ejendom, Kongebakken 9 i Smørum,
med i alt DKK 5,9 mio. (DKK 5,9 mio. i 2005), hvorpå
der akkumuleret er afskrevet DKK 0,2 mio. (DKK 0
mio. i 2005).
Den kontraktlige forpligtelse vedrørende erhvervelse
af materielle aktiver udgjorde ved årets udgang DKK
0 mio. (DKK 0,3 mio. i 2005).
Vedrørende bygninger erhvervet til videresalg
henvises til note 22.
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Note 10 – Andre langfristede aktiver (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB

48

Kapitalandele
i tilknyttede
virksomheder

Tilgodehavender
i tilknyttede
virksomheder

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Tilgodehavender

1.403.860
3.441
0
1.407.301

372.905
54.847
56.198
-28.151
455.799

301
0
0
301

0
37.511
0
37.511

-227.442
-73.806
1.094.423
-282.883
-573.030
55.175
-7.563

-

1.255
1.562
2.817

-

1.399.738

455.799

3.118

Kostpris 1.1.2005
Valutakursreguleringer
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31.12.2005
Værdireguleringer 1.1.2005
Valutakursreguleringer
Resultatandele før skat
Skat af årets resultat
Modtagne udbytter
Øvrige ændringer
Værdireguleringer 31.12.2005

37.511 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005

KONCERN

Kapitalandele
i associerede
virksomheder

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Tilgodehavender

850
0
0
0
850

10.318
8
8
0
10.334

68.099
6.686
88.763
-19.204
144.344

2.978
4.615
-986
-1.500
-2.133
2.974

-8.280
1.451
-6.829

-

3.824

3.505

144.344

Note 10 – Andre langfristede aktiver - fortsat (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
Kapitalandele
i tilknyttede
virksomheder

Tilgodehavender
i tilknyttede
virksomheder

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Tilgodehavender

1.407.301
30.849
-2.567
1.435.583

455.799
-42.668
32.931
-30.109
415.953

301
0
0
301

37.511
1.477
0
38.988

-7.563
18.063
1.244.713
-317.277
-548.179
-52.838
336.919

-

2.817
359
3.176

-

1.772.502

415.953

3.477

38.988

Kapitalandele
i associerede
virksomheder

Andre værdipapirer og
kapitalandele

Tilgodehavender

850
0
0
-600
250

10.334
-7
611
-25
10.913

144.344
-7.881
62.748
-36.698
162.513

2.974
3.919
-839
-2.250
-1.129
2.675

-6.829
2.338
-4.491

-

2.925

6.422

162.513

2006

2005

282.986
255.488
40.436
111.559
1.526
69.714

243.381
222.928
31.958
115.094
1.081
76.715

50.852
6.824
6.927
11.187

54.652
10.602
9.170
15.990

Kostpris 1.1.2006
Valutakursreguleringer
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31.12.2006
Værdireguleringer 1.1.2006
Valutakursreguleringer
Resultatandele før skat
Skat af årets resultat
Modtagne udbytter
Øvrige ændringer
Værdireguleringer 31.12.2006
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

I koncernregnskabet indgår følgende beløb
vedrørende joint venture-virksomheder:
Nettoomsætning
Omkostninger
Langfristede aktiver
Kortfristede aktiver
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser
Økonomiske oplysninger vedrørende
associerede virksomheder:
Nettoomsætning
Årets resultat
Tilgodehavender
Forpligtelser

KONCERN

I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder indgår aktiveret goodwill
med netto DKK 28,9 mio. (DKK 9,5 mio. i 2005).
Årets amortisering vedrørende ovenstående
udgjorde DKK 0,5 mio. (DKK 0,3 mio. i 2005).

Joint venture-virksomheder består ud over
aktiviteterne i Sennheiser Communications A/S
af distributionsaktiviteter.
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Note 11 – Udskudt skat (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

Skatteværdien af udskudte skatteaktiver, som ikke
er indregnet, udgør DKK 60,0 mio. (DKK 54,3 mio.
i 2005) og vedrører primært skattemæssige underskud. På grund af betydelig usikkerhed omkring
anvendelse af ovenstående skatteaktiver er disse
ikke indregnet i balancen.
Et eventuelt salg af aktier i tilknyttede og associerede virksomheder forventes ikke at udløse en
væsentlig skat.

2006

0
-5.146
-5.146

0
-4.975
-4.975

Udskudt skat er indregnet således i balancen:
Udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteforpligtelser
Udskudt skat, netto 31.12.

-4.027
-1.285
312
-146
-5.146

-5.146
-327
498
0
-4.975

Udskudt skat, netto 1.1.
Valutakursreguleringer
Forskydning i udskudt skat, aktiv
Tilgang ved køb af virksomheder
Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år
Udskudt skat af egenkapitalbevægelser, netto
Udskudt skat, netto 31.12.

0
-2.666
0
0
-121
0
-2.359
-5.146

0
-3.121
0
0
0
0
-1.854
-4.975

Som kan specificeres således:
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Hensatte forpligtelser
Fremførbare skattemæssige underskud
Øvrige
I alt

Ændring i midlertidige forskelle:
(Koncern)
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Hensatte forpligtelser
Skattemæssige underskud
Øvrige
I alt
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KONCERN
2006

2005

112.661
-51.542
61.119

100.766
-35.798
64.968

64.968
-4.395
26
3.461
-1.458
-1.483
61.119

43.181
1.489
15.799
-8.765
13.264
64.968

-1.220
-23.365
36.961
8.399
29.182
5.845
5.317
61.119

-1.681
-10.520
39.362
4.092
21.642
6.831
5.242
64.968

Midlertidige
forskelle
1.1.2006

Valutakursreguleringer

Indregnet i
årets resultat

Indregnet i
egenkapitalen

Køb af
virksomheder

Midlertidige
forskelle
31.12.2006

-1.681
-10.520
39.362
4.092
21.642
6.831
5.242
64.968

-13
48
-96
-133
-3.077
-285
-839
-4.395

474
-12.893
-231
4.440
8.887
-701
-1.408
-1.432

0
0
-2.074
0
1.730
0
-1.139
-1.483

0
0
0
0
0
0
3.461
3.461

-1.220
-23.365
36.961
8.399
29.182
5.845
5.317
61.119

Note 12 – Varebeholdninger (Beløb i DKK 1.000)

KONCERN
2006

2005

Råvarer og indkøbte komponenter
Varer under fremstilling
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Varebeholdninger

297.543
39.645
283.863
621.051

276.984
44.666
310.686
632.336

I ovenstående indgår nedskrivninger med

87.953

84.527

24.928
1.158.243

20.234
1.070.545

I resultatopgørelsen under produktionsomkostninger indgår:
Årets nedskrivninger, netto
Årets vareforbrug

Note 13 – Tilgodehavender fra salg (Beløb i DKK 1.000)

Nedskrivninger til imødegåelse af tab er fragået i
tilgodehavender med

Årets nedskrivninger er anført som et nettobeløb,
da det ikke er muligt at opdele den tilbageførte
nedskrivning og tilgang af nye nedskrivninger.

KONCERN
2006

2005

49.316

41.187

Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender
fra salg skønnes at svare til dagsværdien.
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Note 14 – Hensatte forpligtelser (Beløb i DKK 1.000)

52

KONCERN
2006

2005

Andre langfristede personaleydelser
Andre hensatte forpligtelser
Øvrige hensatte forpligtelser
Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser
Hensatte forpligtelser 31.12.

18.791
4.922
23.713
12.377
36.090

18.625
5.931
24.556
4.188
28.744

Opdelt således:
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser
Hensatte forpligtelser 31.12.

31.711
4.379
36.090

25.393
3.351
28.744

Øvrige hensatte forpligtelser
Øvrige hensatte forpligtelser 1.1.
Valutakursreguleringer
Hensat i året
Anvendt i året
Tilbageført i året
Øvrige hensatte forpligtelser 31.12.

24.556
-665
5.674
-4.488
-1.364
23.713

17.239
933
7.639
-1.122
-133
24.556

Note 14 – Hensatte forpligtelser - fortsat (Beløb i DKK 1.000)

KONCERN
2006

2005

Ydelsesbaserede pensionsomkostninger indregnet i
resultatopgørelsen:
Pensionsomkostninger vedrørende regnskabsåret
Beregnede renter vedrørende pensionsforpligtelsen
Forventet afkast på ordningernes aktiver
Omkostninger indregnet i resultatopgørelsen (note 2)

3.819
1.877
-1.842
3.854

3.277
1.140
-1.434
2.983

Akkumuleret aktuarmæssigt tab indregnet i opgørelsen over
indregnede gevinster og tab

-8.738

0

Nutidsværdi af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser
Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser 1.1.
Valutakursreguleringer
Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår
Kalkulerede renter vedrørende forpligtelser
Aktuarmæssigt tab
Aktuarmæssigt tab vedrørende Holland
Udbetalte pensioner
Indbetalt af medarbejdere
Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser 31.12.

43.421
-1.425
3.819
1.877
3.438
13.987
-3.241
2.890
64.766

39.662
-177
3.277
1.140
0
0
-3.008
2.527
43.421

Dagsværdi af pensionsaktiver
Pensionsaktiver 1.1.
Valutakursreguleringer
Forventet afkast på ordningens aktiver
Aktuarmæssige gevinster
Aktuarmæssig gevinst vedrørende Holland
Indbetalt i regnskabsåret
Udbetalt i regnskabsåret
Pensionsaktiver 31.12.

39.233
-1.287
1.842
1.485
7.202
7.155
-3.241
52.389

35.456
-160
1.434
0
0
5.511
-3.008
39.233

Nutidsværdi af ydelsesbaserede ordninger
Dagsværdi af pensionsaktiver
Nettoforpligtelse indregnet i balancen

64.766
-52.389
12.377

43.421
-39.233
4.188

3,0%-4,3%
3,4%-4,3%
1,5%-2,5%

3,0%
4,0%
2,0%

Diskonteringssats
Forventet afkast på ordningens aktiver
Fremtidig lønstigningstakt

Koncernen har lovpligtige, ydelsesbaserede pensionsordninger i Schweiz og Holland.
Pensionsordningen i Holland (multi-employer-plan)
blev i 2005 regnskabsmæssigt behandlet som en
bidragsbaseret ordning. I 2006 er det blevet muligt
at opgøre koncernens andel af aktiver og forpligtelser
aktuarmæssigt, hvorfor ordningen er reklassificeret
til en ydelsesbaseret ordning. Ved reklassifikationen
er andelen af nettoforpligtelser på DKK 6,8 mio. pr.
1. januar 2006 indregnet over egenkapitalen som et
aktuarmæssigt tab.
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Note 15 – Rentebærende poster (Beløb i DKK 1.000)

Koncernen har fastlåst renten på en del af den langfristede gæld ved hjælp af renteswaps på henholdsvis USD 20 mio., EUR 2 mio. og DKK 40 mio. (USD
37 mio., EUR 4 mio. og DKK 40 mio. i 2005). På disse
renteswaps er der pr. 31. december 2006 opgjort en
ikkerealiseret avance på DKK 3,3 mio. (DKK -2,0 mio.
i 2005), som er indregnet i egenkapitalen.
Den regnskabsmæssige værdi af andre finansielle
aktiver og forpligtelser svarer til dagsværdien.
Koncernens likvide beholdninger består hovedsageligt af bankindeståender, hvoraf DKK 25,6 mio. (DKK
26,1 mio. i 2005) er i fællesledede virksomheder.
For information om risici henvises til Risikostyringsaktiviteter på side 22.
Alle eksterne tilgodehavender på DKK 39 mio.
(DKK 38 mio. i 2005) i moderselskabet forfalder
efter fem år. Af den langfristede gæld i moderselskabet forfalder DKK 58 mio. (DKK 68 mio. i 2005)
inden for fem år. Både tilgodehavender og gæld
vedrørende tilknyttede virksomheder anses for
henholdsvis tillæg til og fradrag fra den samlede
investering i de pågældende virksomheder og
betragtes derfor som langfristede.
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Under 1 år

1-5 år

Over 5 år

I alt

0
134.685
134.685

112.077
0
112.077

3.505
0
3.505

115.582
134.685
250.267

3,2%

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til kreditinstitutter
Rentebærende kortfristet bankgæld
Rentebærende forpligtelser

-7.305
-10.626
-658.938
-676.869

-32.555
-365.790
0
-398.345

-164.144 -204.004
-121.556 -497.972
0 -658.938
-285.700 -1.360.914

3,5%

Nettoposition

-542.184

-286.268

-282.195 -1.110.647

3,6%

0
135.130
135.130

122.776
0
122.776

-7.622
-10.790
-1.042.515
-1.060.927
-925.797

2005
Andre rentebærende langfristede aktiver
Likvide beholdninger
Rentebærende aktiver

2006
Andre rentebærende langfristede aktiver
Likvide beholdninger
Rentebærende aktiver
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til kreditinstitutter
Rentebærende kortfristet bankgæld
Rentebærende forpligtelser
Nettoposition

6.422
0
6.422

Vægtet
forrentning

129.198
135.130
264.328

3,7%

-33.443
-366.350
0
-399.793

-155.597
-196.662
-40.000
-417.140
0 -1.042.515
-195.597 -1.656.317

4,3%

-277.017

-189.175 -1.391.989

4,5%

Note 16 – Anden gæld (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

0
2.750
2.229
3.514
8.493

0
4.384
0
3.943
8.327

Produktrelaterede forpligtelser
Personalerelaterede forpligtelser
Anden gæld til offentlige myndigheder
Andre skyldige omkostninger
Anden gæld

KONCERN
2006

2005

98.872
124.787
62.384
139.757
425.800

93.752
110.412
54.524
110.262
368.950

Note 17 – Leje- og leasingforpligtelser (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

0
121
121

0
0
0

61
60
0
121

0
0
0
0

KONCERN
2006

2005

Huslejeforpligtelser
Andre operationelle leasingforpligtelser
I alt

159.819
16.728
176.547

139.283
16.857
156.140

Operationel leasing under 1 år
Operationel leasing mellem 1 og 5 år
Operationel leasing over 5 år
I alt

42.354
87.768
46.425
176.547

55.586
88.328
12.226
156.140

Der er i resultatopgørelsen for koncernen indregnet
DKK 74,2 mio. (DKK 68,5 mio. i 2005) vedrørende
operationel leasing.
William Demant Holding-koncernen har indgået
operationelle leasingaftaler, som i det væsentligste
vedrører huslejeforpligtelser samt biler.
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Note 18 – Eventualforpligtelser (Beløb i DKK 1.000)

MODERSELSKAB
2005

2006

87.232
22.904

81.934
34.335

Kautionsforpligtelse, tilknyttede virksomheders kreditfacilitet
Heraf udnyttet kreditfacilitet

2006

2005

0
0

0
0

William Demant Holding A/S indestår for forpligtelsen på den
med danske tilknyttede virksomheder etablerede kreditfacilitet.
Kreditfaciliteten udgør DKK 794 mio. (DKK 490 mio. i 2005).

William Demant Holding-koncernen er part i enkelte retssager, hvis
udfald ifølge ledelsens vurdering er uvæsentlige for koncernens
finansielle stilling. Der hensættes til retssager efter bedste skøn.

William Demant Holding A/S har afgivet huslejegaranti til tilknyttet
virksomhed på DKK 11,2 mio. (DKK 0 mio. i 2005) samt afgivet garantier for visse tilknyttede virksomheders fortsatte drift i 2007.

Som led i koncernens virksomhed er der indgået sædvanlige kundeog leverandøraftaler m.v. samt aftaler om køb af aktieposter.

William Demant Holding A/S hæfter, sammen med de i sambeskatningen deltagende virksomheder, solidarisk for betaling af selskabsskat for indkomståret 2004 og tidligere.
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MODERSELSKAB

Note 19 – Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse er hovedaktionæren William Demants og Hustru Ida Emilies Fond (Oticon Fonden),
Kongebakken 9, 2765 Smørum, inklusive Fondens tilknyttede virksomhed, William Demant Invest A/S.
Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets
direktion og bestyrelse samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber,
hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.
Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder samt
William Demant Holding-koncernens ejerandele heri fremgår
af side 59.
Oticon Fonden udlejer kontor- og produktionslokaler til joint ventureselskabet Sennheiser Communications A/S. Lejeomkostningerne
herfor beløb sig i 2006 til DKK 1,5 mio. (DKK 1,4 mio. i 2005). Oticon
Fonden og William Demant Invest A/S betalte vederlag til koncernen
på henholdsvis DKK 0,4 mio. (DKK 0,7 mio. i 2005) og DKK 0,3 mio.
(DKK 0,3 mio. i 2005) for varetagelse af administrative opgaver.

Note 20 – Offentlige tilskud

KONCERN

William Demant Invest A/S er sambeskattet med de øvrige danske
selskaber. Skatteværdien på DKK 9,6 mio. (DKK 2,2 mio. i 2005) af
det skattemæssige resultat i William Demant Invest A/S er blevet
udnyttet hos de andre danske selskaber, som betaler sambeskatningsbidrag herfor.
Joint venture-virksomheder er konsolideret ind i koncernregnskabet
med deres ejerandele. Salg til joint venture-virksomheder, som ikke
er elimineret i koncernregnskabet, udgør DKK 244 mio. (DKK 184
mio. i 2005). Ikkeeliminerede tilgodehavender, netto med joint venture-virksomheder er ultimo året DKK 26 mio. (DKK 24 mio. i 2005).
Koncernen har i året betalt royalties på DKK 2,6 mio. (DKK 2,3 mio.
i 2005) til associerede virksomheder samt modtaget udbytte som
vist i note 10.
Der har ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse ud
over normal aflønning, jf. note 2 Medarbejderforhold samt
Incitamentsprogrammer på side 14.

KONCERN

William Demant Holding-koncernen har i 2006 modtaget offentlige
tilskud på DKK 0,4 mio. (DKK 0,3 mio. i 2005).

57

Note 21 – Køb af virksomheder (Beløb i DKK 1.000)

KONCERN
2005

2006
Regnskabsmæssig
værdi før
overtagelsen

Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Andre langfristede aktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Kortfristede forpligtelser
Overtagne nettoaktiver
Goodwill
Anskaffelsessum inkl. transaktionsomkostninger
Hensat til earn-out-forpligtelse
Overtagne likvide beholdninger
Kontant anskaffelsespris

Koncernens køb af virksomheder vedrører køb af samtlige aktiviteter
i mindre distributionsvirksomheder i Australien, USA og Polen.
I forbindelse med de foretagne virksomhedskøb er der betalt en
anskaffelsespris, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne
positive forskelsværdi kan primært begrundes med forventede
synergieffekter mellem aktiviteterne i de overtagne virksomheder
og koncernens eksisterende aktiviteter, fremtidige vækstmuligheder
samt værdien af virksomhedernes medarbejdere, som ikke kan
måles pålideligt.

Note 22 – Aktiver bestemt for salg
I forbindelse med udløb af lejekontrakten på en produktionsejendom har koncernen erhvervet ejendommen på fordelagtige vilkår.
Ejendommen forventes i forbindelse med fraflytning afhændet til
tredjemand i løbet af regnskabsåret 2007.
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0
5.580
670
1.503
1.303
443
-8.682
817

Dagsværdi på
overtagelsestidspunktet

943
5.580
3.457
1.503
1.303
443
-8.682
4.547
33.183
37.730
-9.291
-443
27.996

Regnskabsmæssig
værdi før
overtagelsen

0
677
0
2.032
1.228
973
-956
3.954

Dagsværdi på
overtagelsestidspunktet

0
677
0
2.032
1.228
973
-956
3.954
9.193
13.147
0
-973
12.174

Ovenstående opgørelse af dagsværdi på overtagelsestidspunktet
i 2006 er ikke endelig, for så vidt angår virksomhedskøb foretaget
umiddelbart inden årets udgang. Der er i 2006 ikke fundet grundlag
for at ændre opgørelsen i 2005.
Der er fra balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen ikke foretaget yderligere virksomhedsopkøb.
Koncernens omsætning og resultat er estimeret til at ville have været
henholdsvis DKK 5.128 mio. og DKK 904 mio., hvis virksomhederne
havde været overtaget pr. 1. januar 2006. De tilkøbte virksomheder
har ikke påvirket årets resultat væsentligt.

KONCERN

Selskab
William Demant Holding A/S

Ejerandel

Selskab

Ejerandel

Selskabsoversigt

Moderselskab

Oticon A/S, Danmark

100%

Australian Hearing Aids Pty. Ltd., Australien

100%

Oticon AS, Norge

100%

Bernafon New Zealand Pty. Ltd., New Zealand

100%

Oticon AB, Sverige

100%

Bernafon K.K., Japan

100%

Oy Oticon Ab, Finland

100%

Acustica Sp. z o.o., Polen

100%

Oticon GmbH, Tyskland

100%

Phonic Ear Inc., USA

100%

Oticon Nederland B.V., Holland

100%

Phonic Ear (Canada) Ltd., Canada

100%

Oticon S.A., Schweiz

100%

Phonic Ear A/S, Danmark

100%

Oticon Italia S.r.l., Italien

100%

Maico Diagnostic GmbH, Tyskland

100%

Oticon España S.A., Spanien

100%

Diagnostic Group LLC, USA

100%

Oticon Polska Sp. z o.o., Polen

100%

Interacoustics A/S, Danmark

100%

Oticon Limited, Storbritannien

100%

DancoTech A/S, Danmark

100%

Oticon Inc., USA

100%

Danacom Produktion A/S, Danmark

100%

Oticon Australia Pty. Ltd., Australien

100%

Inmed Sp. z o.o., Polen

100%

Oticon New Zealand Ltd., New Zealand

100%

Hidden Hearing (UK) Ltd., Storbritannien

100%

Oticon K.K., Japan

100%

Hidden Hearing (Portugal), Unipessoal Lda., Portugal

100%

Oticon Singapore Pte Ltd., Singapore

100%

Hidden Hearing Limited, Irland

100%

Oticon Nanjing Audiological Technology Co. Ltd., Kina

100%

Akoustica Medica M EPE, (Hidden Hearing), Grækenland

100%

Oticon South Africa (Pty) Ltd., Sydafrika

100%

Digital Hearing (UK) Ltd., Storbritannien

100%

Prodition S.A., Frankrig

100%

Centro Auditivo Telex S.A., Brasilien

100%

Bernafon AG, Schweiz

100%

Western Hearing Services Pty. Ltd., Australien

100%

Bernafon Hörgeräte GmbH, Tyskland

100%

Hearing Healthcare Management, Inc. (Avada), USA

51%

Bernafon S.r.l., Italien

100%

Sennheiser Communications A/S, Danmark

50%

Maico S.r.l., Italien

100%

American Hearing Aid Associates, Inc. (AHAA), USA

49%

Bernafon, LLC, USA

100%

Bernafon Nederland B.V., Holland

49%

Bernafon Canada Ltd., Canada

100%

HIMSA A/S, Danmark

25%

Bernafon Australia Pty. Ltd., Australien

100%

Ovenstående oversigt dækker koncernens aktive selskaber.
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Forretningsaktiviteter

Høreapparater

William Demant Holding-koncernen udvikler, producerer
og sælger produkter og udstyr til hjælp for menneskers
hørelse og kommunikation. Koncernen dækker tre
områder: Høreapparater, Diagnostiske Instrumenter og
Personlig Kommunikation, der på en lang række områder
samarbejder og i vid udstrækning anvender fælles
ressourcer og teknologier, herunder inden for produktion, forskning og udvikling.

Koncernens kerneforretning er høreapparater og
omfatter to virksomheder: Oticon og Bernafon.
Oticons vision er ”at give mennesker mulighed for
at leve det liv, de ønsker, med den hørelse, de har”.
Oticons mål er at levere den mest avancerede
teknologi og audiologi baseret på den hørehæmmedes behov og ønsker samt til enhver tid at tilbyde
en fuld linje af markedets bedste høreapparater
og tilpasningssystemer. Oticon ønsker at være
branchens mest attraktive udbyder af høreapparater og betragter samarbejdet med høreapparattilpasseren som et partnerskab. Oticon afsætter
produkterne gennem egne salgsvirksomheder i 22
lande og gennem ca. 80 uafhængige distributører
verden over.
Bernafons mål er at hjælpe hørehæmmede til at
høre og kommunikere bedre ved hjælp af innovative
høreapparatløsninger. Bernafon tilbyder et stort
udvalg af høreapparatsystemer af høj kvalitet i alle
produktkategorier. Bernafons høreapparater er
fleksible og lette at tilpasse for høreapparattilpasseren. Produkterne repræsenterer nogle af
markedets mest attraktive kombinationer af
ydeevne og pris. Bernafon afsætter i dag sine
produkter gennem 14 salgsvirksomheder og mere
end 70 uafhængige distributører.
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Diagnostiske Instrumenter

Personlig Kommunikation

Fællesfunktioner

Aktiviteten omfatter virksomhederne Maico
og Interacoustics, der udvikler, producerer og
distribuerer audiometre til måling af hørelsen
og beslægtede områder under audiologers og
øre-, næse- og halslægers arbejdsområde.

Til dette område hører Phonic Ear og Sennheiser
Communications.

Drift
Koncernens fællesfunktioner koordinerer og
varetager en væsentlig del af koncernens driftsog distributionsaktiviteter. Samarbejdet omfatter
fx fælles indkøbs- og logistikfunktioner, produktionsfaciliteter, IT-infrastruktur, systemer til
kvalitetsstyring, service og teknisk support
samt økonomi og administration.

Maico sælger og servicerer blandt andet egenudviklede audiometre og tympanometre. Produkterne, der måler hørelsen, dækker spektret fra
enkle, bærbare apparater til fx høretest i skoler
til avanceret udstyr til måling af hørelsen på
nyfødte. Maico har selskaber i Tyskland og USA.
Interacoustics udvikler, producerer, sælger og
servicerer høremåleudstyr med fokus på avancerede diagnostiske og kliniske produkter, herunder
udstyr til brug for tilpasning af høreapparater.
Fra selskabets hovedkvarter i Danmark afsættes
dette udstyr hovedsageligt gennem eksterne
distributører og gennem koncernens høreapparatvirksomheder.

Phonic Ear er fokuseret på udvikling, produktion
og distribution inden for to hovedområder: Trådløse
lydanlæg og hørehjælpemidler. Trådløse lydanlæg
(FrontRow) omfatter højttalersystemer til skoleklasser for normalthørende elever. Udstyret, der
typisk består af en trådløs mikrofon og en højttaler
med en indbygget trådløs modtager, anvendes
blandt andet til at fastholde elevernes opmærksomhed i omgivelser, der ofte er præget af støj og
dårlig akustik. Hørehjælpemidler som eksempelvis
alarmsystemer, teleslyngeforstærkere og forstærkertelefoner anvendes typisk af mennesker med
nedsat hørelse i eget hjem, på arbejdspladsen eller
i det offentlige rum. Phonic Ear har egen distribution
i Danmark og Nordamerika, mens produkterne i
resten af verden afsættes gennem forhandlere
eller andre af koncernens virksomheder.

Distribution
Koncernens produkter distribueres overvejende
gennem egne salgsvirksomheder og eksterne
distributører. På enkelte markeder distribueres
direkte til slutbrugere.

Sennheiser Communications, der er et joint venture
mellem den tyske koncern Sennheiser electronic og
William Demant Holding-koncernen, udvikler, producerer og markedsfører håndfri kommunikationsløsninger, primært headset, såvel til professionelle
brugere som til hjemmebrug. Produkterne sælges
gennem et globalt netværk af distributører, OEMproducenter, detailforretninger og teleselskaber.
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Delta

Delta

Delta

Delta

Mother of Pearl

Deep Purple

Cabernet Red

Racing Green

Delta

Delta

Delta

Delta

Charcoal Grey

Chocolate Brown

Champagne Beige

Diamond Black

Delta
Check
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Delta

Delta

Delta

Delta

High-tech Silver

Shy Violet

Samoa Blue

Wildlife

Delta

Delta

Delta

Delta

Green Chameleon

Sunset Orange

Wall Street

Midnight Blue

William Demant Holding A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Telefon 3917 7100
Telefax 3927 8900
william@demant.dk
www.demant.dk
CVR no. 71186911
Redaktion, design og produktion:
William Demant Holding A/S
Foto: Martin Sølyst og John Bendtsen
Tryk: Quickly Tryk A/S
Oplag: 7.000

Idégrundlag

William Demant Holding-koncernen består af en række
internationalt orienterede virksomheder, der udvikler,
producerer og sælger innovative og højteknologiske
løsninger, der kombinerer mikroelektronik, mikromekanik,
trådløs teknologi, software og audiologi. Koncernen opererer
i et globalt marked. Kerneforretningen er høreapparater.
Virksomhederne i William Demant Holding-koncernen
arbejder tæt sammen i værdikædens tidlige led, fx indkøb
og produktion. I den del af værdikæden, der retter sig mod
marked og kunder, fx produktudvikling, markedsføring og
salg, har hver virksomhed sin egen organisation og identitet.
William Demant Holding-koncernen har som mål at blive
kundernes foretrukne leverandør af avancerede kvalitetsløsninger og derved skabe basis for fortsat organisk vækst.
Det vil ske ved at fastholde en høj innovationsgrad, der tager
udgangspunkt i brugernes behov, samt ved fortsat udbygning af den globale infrastruktur.
Koncernen vil deltage i de generelle strukturændringer ved
at opkøbe virksomheder til de eksisterende aktiviteter samt
i tilstødende brancher, hvor koncernens teknologiske og
audiologiske viden, ledelseskompetencer og økonomiske
ressourcer kan udnyttes til at skabe øget vækst.
Koncernen vil således tilstræbe at forøge selskabets værdi
gennem vedvarende vækst i omsætning og resultat.

William Demant Holding A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Telefon 3917 7100
Telefax 3927 8900
www.demant.dk
william@demant.dk

Koncernens virksomheder søger at fremme et udviklende
og afvekslende arbejdsmiljø for medarbejderne gennem en
ﬂeksibel, videnbaseret organisationsform. Endvidere lever
virksomhederne op til høje krav om redelighed, kvalitet og
fairness i forretningsførelsen, herunder ansvar for miljøet
og det omgivende samfund.

