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~l omstående regnskab for 1966 kan knyttes følgende kommentarer:

Trods en eksportstigning på nær ved 13 % er selskabets samlede omsætning faldet med ca. 5% i for-
hold til det foregående ir. Det skyldes hovedsagelig svigtende afsætning indenfor konsumentvaresek-
toren, idet markedsforholdene for flere kategorier af varige forbrugsgoder i brancherne radio/TV og
elektriske husholdningsapparater har været særdeles vanskelige. Det samme har gjort sig gældende for
prod~centvarer indenfor de nævnte brancheområder. Denne nedgang i salget har det ikke været muligt
at udligne ved hjælp af selskabets øvrige produkter, idet afsætningen af kapitalgoder har været stagne-
rende i det forløbne år som følge af den herskende tilbageholdenhed med hensyn til investeringer inden-
for såvel den offentlige som den private sektor.

Organisatorisk tilpasning til den formindskede omsætning og fortsat strukturrationalisering resulterede
i, at beskæftigelsen indenfor selskabet ved årets slutning var næsten 14% lavere end ved dets begyn-
delse. Dette har man kunnet gennemføre ved ikke fuldt ud at erstatte den normale personaleafgang, der
i årets løb har fundet sted i fabrikationsafdelingerne og i de øvrige dele af organisationen.

Skønt omsætning og beskæftigelse har været dalende, kunne omkostningerne ikke bringes ned under
sidste års niveau. Såvel udgifterne til løn og sociale omkostninger som andre udgifter forblev praktisk
talt uforandrede.

På grund af de usikre afsætningsforhold har lagerbeholdningerne haft en tendens til at vokse; men
mod årets slutning lykkedes det at bringe dem i et passende forhold til den forventede fremtidige
aktivitet.

Salgets ændrede sammensætning har bevirket, at posten »Tilgodehavender hos kunder samt veksler«
viser et større fald end omsætningen; og sammen med reduktionen af lagerbeholdningerne forklarer
dette den tilsvarende nedgang i såvel varekreditter som bankgæld og øvrige pengekreditter. Ligesom
året før optog selskabet i 1966 et kortfristet lån på det internationale lånemarked.

Overskuddet blev næsten 15 % mindre end i 1965; og i overensstemmelse dermed er udbyttet fastsat
til 8 % - imod 10 % året forud.

60.000 kr. er overført til Philips Fond af 1958, som dermed har modtaget ialt 600.000 kr. til støtte for
forskningen på elektrotekniske og elektroniske samt merkantile og økonomiske områder.



Driftsregnskab for året 1966

Salg, inklusive statsafgifter og øvrige indtægter. kr. 253.092.000,- 266.899.000
Udbytte af aktier i andre selskaber 601.000,- 310.000

INDTÆGTER IALT ................ kr. 253.693.000,- 267.209.000

hvorfra går:
Materialer og indkøbte færdigvarer. kr. 143.072.000,- 171.627.000
Told og afgifter 38.602.000,- ·10.179.000
Lønninger og gager. sociale udgifter, inklusive
pensionspræmier . 40.484.000,- 40.315.000
Øvrige udgifter, inklusive renter og reklameudgifter 15.605.000,- 15.208.000
UDGIFTER IALT kr. 237.763.000:- 267.329.000
Afskrivninger 2.326.000,- 2.131.000

kr. 240.089.000,- 269.460.000

Lagerbeholdninger primo kr. 34.959.000,-
Lagerbeholdninger ultimo 27.124.000,-

Forskydning i lagerbeholdninger. 7.835.000,-- 9.088.000

OMKOSTNINGER IALT . 247.924.000,- 260.372.000

ARETS OVERSKUD .............. kr . 5.769.000,- 6.837.000
med tillæg af overførsel fra sidste ar 126.000,- 587.000
og efter regulering af skattehensættelse 1.817.000,- 2.238.000

-

giver ialt til disposition. . ............. kr. 4.078.000,- 5.186.000

Ifølge generalforsamlingens beslutning af 7. april
1967 udbetales 8 % udbytte . kr. 4.000.000,- 5.000.000

og til Philips Fond af 1958 udbetales . 60.000,- 60.000

medens restbeløbet overføres til næste år .. 18.000,- 126.000

kr. 4.078.000,- 5.186.000

Direktionen:

5. A. Windelin
adm.

Max Poulsen P.5elig Egon Hansen /
H. Bertelsen

Foranstående driftsregnskab og status er i overensstemmelse



Status pr. I. januar I967
(efter de på generalforsamlingen den 7. april 1967 trufne dispositioner)

Kasse- og girobeholdning .
Diverse fordringer, deposita og forudbetalte om-
kostninger
Tilgodehavender hos kunder samt veksler (heraf
deponeret kr. 8.000.000.-) .
Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber
Lagerbeholdninger

OMSÆTNINGSFORMUE

Grunde, bygninger, maskiner, inventar og autos .
Aktier i andre selskaber

ANLÆGSFORMUE .

FORMUE IALT .

Skyldige omkostninger m. v .
Bidrag til Philips Fond af 1958 .
Udbytte
Hensættelse til skat
Varekreditorer .
Bankgæld og øvrige pengekreditorer
Gæld til tilknyttede selskaber. . .
Prioriters- og vejgæld .

GÆLD

EGENKAPITAL

EGENKAPITALENS SAMMENSÆTNING:
Aktiekapital
Reserver

Overførsel

Kantions. og garantiforpligtelser kr. 3.779.000,-

N. B. Sommerjeldt
formand

Eding Foss

med selskabets bogholderi, som jeg har revideret.

Børge Hansen
statsaut. revisor

kr. 1.013.000,- 554.000

10.815.000,- 9.597.000

86.043.000,- 93.703.000
6.871.000,- 6.504.000
27.124.000,- 34.959.000

kr. 131.866.000,- 145.317.000

20.180.000,- 20.273.000
5.929.000,- 5.556.000

26.109.000,- 25.829.000

kr. 157.975.000,- 171.146.000

kr. 7.567.000,- 9.698000
60.000,- 60.000

4.000.000,- 5.000.000
1.900.000,- 2.125.000
33.501.000,- 34.61-1.000
29.917.000,- 37.1:\5.000
6.531.000,- 6.77\.000
9.106.000,- 9.642.000

92.582.000,- 105.645.000

kr. 65.393.000,- 65.501.000

kr. 50.000.000,- 50.000000
15.375.000,- 15.375.000

18.000,- 126.000
kr. 65.393.000,·- 65.501.000

Bestyrelsen:

Max Poulsen S.A. WindelinP. Selig



PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S
PRAGS BOULEVARD 80, KØBENHAVN S

DIREKTION

S. A. W, DEL/N, adm.

MAX POULSEN

P. SEL/G

EGON HANSEN

Regnskabsafdeling:

Organisations- og forvaltningsafd.:

Personaleadministration:

Informationsafdeling:

underdirektør H. Bertelsen. HD

underdirektør A. Echart, HD

underdirektør Jørgen Holm

redaktør, prokurist Niels Jørgensen

BI FIRMAER UNDER PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS A/S

PHILIPS LAMPE A/S
HOLMBLADSGADE 133, KØBENHAVN S

Underdirektør, ingeniør J. Grunnet

MINI WATT
AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER

EMDRUPVEJ J 15. KØBENHAVN NV

Underdirektør E. Dybdal, HD

Underdirektør A. Fischer, HA

PHILIPS RADIO A/S
JENAGADE 22, KØBENHAVN S

Underdirektør, civilingeniør C. Hermann

Underdirektør Hans H. Olsen, HD

Prokurist E. Halger r,
PHILIPS A/S

PRAGS BOULEVARD 80, KØBENHAVN S

Salgsafdeling Elapparater : underdirektør J. Skelbæk, HD

Salgsafdeling Telekommunikation: underdirektør, civilingeniør Max Hansen

Salgsafdeling Industri: afdelingschef, ingeniør J. H. Lissau



INDLÆG I PHILlSKOPET NR. 4 1967

•

Der kan siges meget godt om Philips og om Philips produkter ... Ja, vist!
Men kan De sige det? Og kan De sige det i få ord? Ord, der slår ...
For i så fald skulle De gøre alvor af det - og deltage i Philiskopets store

SLOGAN-KONKURRENCEI
De kan vinde en rejse for 2 personer (vaerdi: 4.000 kr.)

SIDSTE FRIST: 1 MAJ
Opgaven består i at forme et slogan, der kan anvendes i alle reklamemidler, annoncer,
brochurer, trafikreklamer etc. etc. - og helst i reklamer for et hvilket som helst Philips-
produkt eller i hvert fald for et bredt udsnit af vort vare-program (de produkter, der går
til private forbrugere).
Det vil være en fordel, hvis vinder-slogan'et tillige kan få interskandinavisk anvendelse.
Alt andet lige vil derfor det forslag blive foretrukket, som uden væsentlige omskrivnin-
ger kan overføres til svensk og norsk.
Ordet PHILIPS må naturligvis indgå i et sådant slogan. Men ellers er der frit slag for
alle gode indfald. Dog vil vi råde konkurrencedeltagerne til at fatte sig i korthed, selv
om de har meget på hjerte. Mere end 3-4-5 ord er der ikke plads til i opløbssvinget!
Det, vi efterlyser, er altså nogle ganske få ord, der er sådan cirka 1.000 kr. værd pr.
stk.! Et forslag, der kan anvendes til det nævnte formål, bliver nemlig, som allerede
sagt, belønnet med en rejse for 2 personer til et eller andet ferieparadis - efter eget
valg - til en værdi af 4.000 kr. inel. lommepenge.
Det skal dog understreges, at denne præmie kun uddeles, hvis der indkommer et for-
slag, der er nyt, og som kan anvendes til det nævnte formål. Er der blandt de indsendte
forslag ikke et, som er anvendeligt, præmieres det bedste af de indsendte forslag med
en trøstpræmie på 1.000 kr. kontant.
Konkurrencen står åben for enhver Philips-medarbejder i Danmark.

Hvordan man kan deltage
Er den rigtige slogan-ide allerede
dumpet ned i hovedet på Dem, eI-
ler har De i sinde at gå på jagt
efter den, så bemærk også lige
reglerne for, hvordan man delta-
ger i konkurrencen:
Forslagene skal senest 1. maj kl.
16 være Philiskopet's redaktion i
hænde. De adresseres til: Phili-
skopet, Industrigården, værelse
412.
På forsiden af kuverten med for-
slag skal der tydeligt skrives or-
det: "Slogan".

Husk navnekuverten !
Hvert forslag skal være underteg-
net med et mærke (pseudonym).
Samme mærke påføres den luk-
kede navne-kuvert, som indlæg-
ges i kuverten med forslag. I nav-
nekuverten skal der indlægges en

seddel med indsenderens navn og
arbejdssted.

Dommerkomiteen
En dommerkomite, bestående af
K. Bøge, A. Echart, J. Grunnet,
Niels Jørgensen og J. Skelbæk
gennemgår de indsendte forslag
og udvælger det bedste inden ud-
gangen af maj måned.
Først når det vindende forslag er
udpeget, åbnes den ti Ihørende
navne kuvert, og vinderen får
straks - senest torsdag den 1.
juni - den glædelige meddelelse.
Hvis flere hver for sig har ind-
sendt det forslag, der udvælges,
deles gevinsten mellem disse ind-
sendere.

Retten til ideerne
Philips har eneret til at anvende

det vindende forslag til et hvilket
som helst reklameformål overalt
i Skandinavien uden yderligere
godtgørelse til vinderen.
Endvidere kan Philips sikre sig
eneretten til en tilsvarende rekla-
memæssig anvendelse også af
andre forslag end det vindende.
Ønsker selskabet at gøre brug af
denne ret, betales der som fuldt
vederlag for hvert af sådanne
forslag 500 kr.

Det skal blive spændende at se,
hvor mange gode forslag, der
kommer frem. Måske kan et -
eller flere? - af dem være med til
at give vore salgskampagner yder-
ligere vind i sejlene? Den gevinst
vil vi alle nyde godt af! Og i til-
gift får vinderen så en præmie,
som nok er værd at tage med •••

FERIEEVENTYRET VINKER - ER DET TIL DEM .. ?


