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Bedømmelseskomiteen i arbejde. Siddende fra venstre: Direktør, civilingeniør Egon Hansen og pro-
fessor L. A. Hyldgaard-Jensen. Stående: Civilingeniør Swenn Poulsen, uddannelseschef, civilingeniør
Hans Harboe, dr. phil. K. G. Hansen og forstander, civilingeniør, dr. P.-E. Glahn.

Konkurrencen for unge forskere og opfindere:

VI NDERNE KARET I GAR
I går, onsdag den 26. marts, kåredes vin-
derne i den danske del af Philips europæ-
iske konkurrence for unge forskere og op-
findere. Det skete i foredragssalen på Indu-
strigården, hvor foruden vinderne også be-

dømmeiseskomiteen, direktionen og pressen
deltog. Der var her lejlighed til at tage
projekterne nærmere i øjesyn.
De indsendte bidrag blev i sidste uge gen-
nemgået af den danske bedømmelseskomi-
te, hvis formand var professor L. A. Hyld-

(fortsættes side 2)
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Prokurist P. Bjørnholt,
Philips Lampe, som tirsdag den 1. april har
været Philips-medarbejder i 25 år, fejres ved
en reception på jubIlæumsdagen kl. 10-12 i
demonstrationslokalet i Philips Lampe.

Fuldmægtig J. Timmermann,
Philips Elapparat, har også 25 års jubilæum
den 1. april. Det markeres ved en reception
torsdag den 10. april kl. 10-11 i demonstra-
tic..slokalet i Philips Elapparat.

PHILIPS I ARET 1968

I deHe nummer af "Phlll-
skopet" er indlagt regnskab

med kommentarer for
Philips Industri og HandelsAls

OPERATION BV PÅ
INDUSTRIGARDEN
Der mangler endnu 23 medarbejdere, før
Industrigårdens bedriftværn er fuldtalligt

Industrigårdens bedriftværn forbereder sig
til en kontroløvelse for myndighederne. Den
ventes holdt i slutningen af maj.
For at en sådan øvelse kim falde ud til myn-
dighedernes tilfredshed og blive godkendt,
skal mandskabet være veltrænet og alt ma-
teriel gennemprøvet. BV-mandskabet skal
derfor i den kommende tid i "krig" med
øvelser, både inden for de enkelte tjeneste-
grene og i det samlede bedriftværn. På In-
dustrigården skal der ifølge loven være 82
medlemmer. I øjeblikket kan vi kun mønstre
59, men BV-Iedelsen håber inden kontrol-
øvelsen at få tilmelding fra yderligere 23
medarbejdere. Enhver, såvel _kvindelig som
mandlig medarbejder, er derfor mere end
velkommen til at melde sig til BV-Ieder
John Petersen på lokal 284.

BV i Jenagade
Ligesom på Industri gården gør bedriftvær-
net i Jenagåde sig klar til den forestående
kontroløvelse.
Det endelige program for træningen er ikke
fastlagt, men foregår i månederne april og
maj. Der bliver indtil syv mødeaftener for
BV-medlemmerne, afhængig af hvilken tje-
nestegren, de tilhører.
BV-Iedelsen ser meget gerne nye medlem-
mer i bedriftværnet. Tilmelding sker til fæl-
lestillidsmand Sv. Loft eller ingeniør H.
Krebs, lokal 228.

Fru Inge BGlow lægger hovedforbinding på Finn
Rasmussen ved bedriftværn-kurset i førstehjælp
på Industrigården. Det følges interesseret af (ba-
geste række fra venstre): Aage Hansen, Børge
Vilbrad, Poul Jacobsen, Leif Ellevang, Leif Mad-
sen, Jørgen Knudsen og Jens Erik Dalsgaard. Bag
fru BGlow skimtes frk. Kirsten Hansen og Ernst
Aagesen. Forreste række fra venstre: Torben Bech,
fru Bente Nielsen, fru Birthe Jensen, fru Helen Jes-
sen, frk. Jean Rasmussen og frk. Tenna Jakobsen.
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gård-Jensen, Danmarks' tekniske Højskole.
De to hovedpræmievindere, der i pinsen
skal deltage i den europæiske konkurrences
finale i udstillingsbygningen "Evoluon" i
Eindhoven, er den 19-årige stud. polyt. Stig
Øye fra Frederikshavn og den 22-årige stud.
techn. Frank Andersen fra Odense. De får
hver udbetalt en dansk præmie på 3.000
kroner og deltager tillige i finalen med præ-
mier i form af studielegater på tilsammen
120.000 kroner.

Audio-variometer til brug i svævefly
Stig Øyes projekt er et audio-variometer.
Det er et instrument, der er udviklet til brug
i svævefly. Det afgiver en tone, som er af-
hængig af, hvor hurtigt et fly vinder eller
taber højde. (Vinderen er selv svæveflyver).
Frank Andersens bidrag er en fiks, lille
spændingsindikator, som er en videreudvik-
ling af de kendte polsøgere med glimrør.
I modsætning til disse kan spændingsindi-
katoren skelne mellem 220 volt og 380 volt
vekselstrøm, idet henholdsvis en eller to
lamper tændes.
To præmier på hver 2.000 kroner gik til
ingeniør P. Tornøe-Møller, Frederiksberg, for
et forslag til fremstilling af præcisionsmod-
stande og til Carsten Juul Nielsen, Hellerup,
for en tangent-tone-arm til geometrisk kor-
rekt føring af nålen på en grammofonplade.
Desuden er uddelt seks præmier på hver
500 kroner samt en række bogpræmier.
Udstillingen af projekterne er åben for pub-
likum i foredragssalen i morgen mellem
kl. 10 og 16.30.

20 % HURTIGERE BARBERING
MED NY PHIlISHAVE - SERIE

Cigaretten er højere end den batteridrevne "Phi-
lishave Compact" , i hvis beskyttelseshætle der
er indbygget spejl. Bag 2-skærs modellen "PhiIi-
shave Standard" står .Phtltshave 3 de luxe" og
"Phiiishave 3 Standard".

Fire nye Philishave-modeller har set dagens
lys. De leveres nu alle med fjedrende skære-
sæt, der føjer sig efter ansigtsformen. Skæ-
resættene er forbedret på fem punkter med
en 20 % hurtigere barbering som resultat.
For eksempel fanges skægstubbene hurtige-
re, fordi lamellerne er vendt i modsat ret-
ning.
De fire nye modeller er "Philishave Com-

6 NYE TRANSISTORRADIOER
I PHILIPS FORARSPROGRAM
Philips forårsmodeller i transistorradioer
spænder vidt og dækker alle prisklasser.
Foruden de allerede kendte er der hele seks
nyheder.
I de lavere prisklasser er nyhederne de to
FM-, mellem- og langbølgemodtagere "Mer-
ry" og "Sporty". Dertil kommer den popu-
lære "Handy" i prisklassen under 500 kro-
ner med automatisk finindstilling på FM. I
mellemprisklassen findes modtageren "Ci-
ty". Og flagskibet er igen i år en "Trans-
world de luxe" med FM, mellem-, lang- og
kuttebølger samt tre kortbølgeområder. Den
sidste nyhed er en afløser af forrige års
store succes, den såkaldte Radio Recorder.
I år følges succes'en op af "Radio Recorder
482", der med en vejledende forbrugerpris
på 895 kroner er betydeligt billigere end
forgængeren. Den har fast lysnettilslutning,
men kan også spille på batterier. Spilletiden
på Compact Cassette r er nu med typen
C 120 helt op til to timer.

Ved et salgsmøde i Philips Radio fornylig præsenterede P. Schouenborg den nye serie af transistor-
radioer for repræsentanterne. Den øverste række tal viser de forskellige prisområder. Midt på skiltene
ses den vejledende forbrugerpris for Philips-modellene. Procentsatserne fortæller, hvorledes salget på
totalmarkedet fordeler sig mellem de forskellige prisgrupper. Modtageren i Schouenborgs hånd er den
kombinerede radio og kassettebåndoptager "Radio Recorder 482", som der stilles store forventninger til.
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pact" , der er batteridrevet og ikke er meget
større end en 20-styks cigaretpakning, .Phl-
lishave 3 de luxe" med mere hensigtsmæs-
sig placeret hårtrimmer og forsænket skæg-
kammer, "Philishave 3 Special" og "Phili-
shave Standard", der begge foruden de
fjedrende skæresæt har fået en ny design.
De vejledende forbrugerpriser er 79, 150,
128 og 98 kroner. Den batteri- og lysnet-
drevne .Phtlishave 3 Universal" fortsætter
uændret.

Direktøren for Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut,
universitetslektor, dr. phil. Eggert Petersen, der
forklarer, hvordan trivselstallene skal forstås.

HVORDAN FORSTAs
T R I V S E L S T A I::L E N E?
Direktøren for Mentalhygiejnisk Forsknings-
institut, universitetslektor, dr. ph il. Eggert
Petersen, holder onsdag den 16. april fore-
drag for Philips-medarbejdere om teorierne
og erfaringerne bag trivselundersøgelser

Siden offentliggørelsen af resultaterne af
den trivselsundersøgelse, som Mentalhygiej-
nisk Forskningsinstitut i oktober 1968 fore-
tog i produktionsafdelinger og på lagre i
Philips Radio AIS og Repax A/S, er det ble-
vet livligt diskuteret på de forskellige ar-
bejdspladser, hvordan tallene i rapporten
skulle forstås.
Derfor har Værkstedsfunktionærernes Sek-
tion i samarbejde med Fællesklubben og
med Philips direktions indforståelse arran-
geret et medarbejdermøde, hvor der vil blive
redegjort for de teorier og erfaringer, der
danner grundlag for en trivselsundersøgeise
som den, der er foretaget hos Philips.
Det er lykkedes at få den førende ekspert
på området, direktøren for Mentalhygiejnisk
Forskningsinstitut, universitetslektor, dr.
phil. Eggert Petersen, til at holde' foredrag
om dette emne og besvare eventuelle efter-
følgende spørgsmål.
Det sker ved et medarbejdermøde onsdag
den 16. april 1969, kl. 17.00 i kantinen,
Jenagade 22.
En uges tid før mødet vil samtlige medarbej-
dere i Philips Industri og Handels AIS mod-
tage en rundskrivelse, hvori de bi iver op-
fordret til at anmelde sig som deltagere i
mødet. Forudgående anmeldelse er nødven-
dig, da der skal sørges for kaffe og salt-
madder til deltagerne.
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PPR-GENERALFORSAMLING MED BAL BAGEFTER
Formanden for personaleforeningen PPR,
Erik Hornsleth, blev genvalgt ved den årlige
generalforsamling fredag den 28. februar.

På kassererposten måtte der vælges en af-
løser for K. Bjørnholt, der ikke ønskede at
modtage genvalg. Den nye kasserer blev J.
Klarskov. Til Bjørnholt blev der rettet en tak
for hans store indsats. Med takken fulgte
en stor æske chokolade.

Frk. E. Henriksen og A. Borre valgtes som
bestyrelsessuppleanter, og frk. Henriksen
tillige som medlem af marketenderiudvalget.
Før generalforsamlingen tog den mere mun-
tre del af aftenen sin begyndelse med fru
Japsens "sorte gryde", samtidig med at man
gik i krig med de opstillede øltønder.

Den genvalgte formand havde til anlednin-
gen forfattet en novelle, "Pension Philitan-
ge". Den indeholdt hentydninger til kendte
Philips-medarbejdere, og en konkurrence gik
ud på at skrive disses navne på en kupon.
Den først udtrukne rigtige løsning var fra
Leo Rasmussen, Fjernsynsfabrikken, der
vandt et keramikkrus.

Musik fra pladespilleren, en platte fra køk-
kenet, et ryddet gulv og en åben bar var
gode betingelser for, at generalforsamlings-
aftenen fik den helt rigtige afslutning.

Der var selvbetjening ved den kulinariske del af generalforsamlingen i PPR. Mest populær var nok
aftapningen af øl. Her skal det nyvalgte marketenderiudvalgsmedlem, frk. E. Henriksen, til at foretage
en smagsprøve sammen med S. Janlev (i midten) og Finn Grønvold. Med ryggen til står frk. Zitta
Hansen og frk. Vivian Nielsen er på vej til sin plads.

OGsA S-LAGER I ARHUS

S-lageret i Arhus - i lyse og venlige lokaler.

Siden Philips oprettede sit S-lager i Køben-
havn, har forhandlere fra København og den
øvrige del af Sjælland samt Lolland-Falster
flittigt benyttet sig af de mange fordele, der
er ved at handle på et S-lager, hvor de
uden ventetid kan foretage deres indkøb på
det tidspunkt, der passer dem bedst. Kun-
derne tager selv varerne ud og betaler kon-
tant. De besparelser, det betyder for Philips,
er fratrukket i varernes pris.
Vore kunder i Jylland har nu også fået rnu-

lighed for at opnå disse fordele. Torsdag
den 27. februar åbnede Philips et S-lager i
Århus, nærmere betegnet i Hasselager, lidt
syd for byen og nær ved hovedvej A 10.
Ligesom i København føres her et stort ud-
snit af produkter fra Philips Radio, Philips
Elapparat og Repax, og der er tillige oplagt
et lager af de mest gængse reservedele.

Værksted i tilknytning til S-lageret
Som en nyskabelse er der i forbindelse med

S-lageret oprettet et mindre værksted, der
påtager sig reparationer af radio, TV, gram-
mofoner, båndoptagere og elapparater.
Den daglige ledelse af S-lageret i Arhus er
lagt i hænderne på Leif Rasmussen, der har
gode erfaringer fra en tilsvarende stilling i
København, hvor han er blevet efterfulgt af
B. Cecil. Reparationerne på værkstedet kla-
res af Gert Petersen, der hidtil har arbejdet
på Repax-værkstedet i København.

Første kunde på S-lageret i Arhus: Radiohandler
K. Sørensen, Dubgaard Radio (til venstre) - sam-
men med afdelingschef E. Frydendall, der har an-
svaret for S-lagrene, og Repax' repræsentant i
Jylland og på. Fyn, J. C. Jepsen.



BESTYRELSEN HOLDT
GENERALFORSAMLING I
T. Bech konstaterede som dirigent ved PPL's
generalforsamling tirsdag den 4. marts, at
den var korrekt indkaldt. Han undrede sig
over, at der ikke desto mindre kun var fem
deltagere.
Formanden John Langhoff og kassereren
Jørgen Schmidt, der begge blev genvalgt,
har siden spekuleret på, om det beskedne
fremmøde var et tegn på ringe interesse
for foreningen, eller om det skulle tages
som udtryk for fuldstændig tilfredshed med
bestyrelsen.
Den eneste ændring, der skete ved general-
forsamlingen, var fru Grethe Keilows valg
til bestyrelsessuppleant i stedet for W. EI-
kjær, der ønskede at trække sig tilbage.

TAK
Hjertelig tak til alle, der bidrog til at gøre
min 40 års" jubilæumsdag så festlig og
minderig. •

C. J. Jacobsen.

FIRE NYE ASSISTENTER OMKRING ET NYT
PRODUKT: Et nyt "kuld" har netop afsluttet elev-
tiden hos Philips. Det skete næsten samtidig med
introduktionen af kontor-computer-familien P 350.
Den ene af de nye assistenter, Bente Nielsen,
deltog i kundedemonstrationerne og ses her sam-
men med (fra venstre) Ulrik Smith, Miniwatt,
Kirsten Philipsen, Insotrac, og Bjarne Birch, Phi-
lips Radio. Erik Fagerstrøm hører også med til
dette hold, men kunne ikke være med ved foto-
graferingen, da han aftjener sin værnepligt.

PHILlPS-ANALYSEUDSTYR pA ARHUS-UDSTIL-
LlNG: På Jydsk Teknologisk Institut i Arhus ses
her et udsnit af industriafdelingens udstilling, der
var arrangeret, for at kunder fra Jylland og Fyn
kunne få lejlighed til at se Philips analyseudstyr,
elektroniske instrumenter og internt TV-udstyr.
Blandt gæsterne var også københavnske kunder,
der kom til Arhus for bI. a. at høre de foredrag,
som blev holdt af industriafdelingens medarbej-
dere. Udstillingen fik en af dagene besøg af en
international demonstrationsbus, der har været på
tourne rundt i landet med elektroniske måleinstru-
menter.

Nederst: Jesper Poulsen (til højre) og F. C. Nørregård har ikke deres præmier med, men glæder sig
sammen med Rita Sørensen, Hanne Arup og K. Leth Rasmussen over den fine placering i KFIU-
badminton-mesterskaberne.

øverst: Philips-skytterne, der fik præmier ved KFIUs unionsmesterskaber, træner her på skydebanen i
Jenagade. Fra venstre: Kaj Tølbøll Sørensen, Reidar Darre og Per Corell.

FINE PLACERINGER TIL
BADMINTON-SPILLERNE
Udtagelseskampe på lørdag til det nordiske
Philips-sportsstævne i Norge
Badminton-afdelingen har i de sidste sæso-
ner ført en stille tilværelse på det turne-
ringsmæssige område. Det ser nu ud til at
skulle ændres, og vi bemærker til vor store
glæde, at vi atter kan gøre os gældende.
Ved KFIU-mesterskaberne 1.-9'. marts har
vore spillere opnået disse fine placeringer:
C-rækken mixed-double: En 1. plads ved
Rita Sørensen og F. C. Nørregård. C-ræk-
ken herre-double: En 2. plads ved Jesper
Poulsen og F. C. Nørregård. C-rækken her-
re-single: En 2. plads ved F. C. Nørregård.
D-rækken mixed-double: En 1. plads ved
Hanne Arup og K. Leth Rasmussen. D-ræk-
ken dame-single: En 2. plads og en 3. plads
ved Hanne Arup og Rita Sørensen.
Lørdag den 29. marts har badmintonafdelin-
gen lejet KFIU-hallen i Valby, hvor vore in-
terne mesterskaber vil blive afviklet. Resul-
taterne herfra vil være retningsgivende for,
hvilke spillere der skal repræsentere Philips
i Danmark ved det nordiske Philips-sports-
stævne, der holdes i Norge i juni. Der er
derfor stor spænding om udfaldet.

Hugo Bentzen.

Skytteafdelingen :
TØLBØLL SØRENSEN
NR. 1 I B-KLASSEN
Fine resultater ved KFIU's unionsmester-
skaber
Søndag den 2. marts deltog 10 Philips-skyt-
ter i KFIU's unionsmesterskaber i 15 meter-
skydning på Østerbros stadion. Vore skytter
deltog individuelt i diverse klasser, og der
var tillige anmeldt et hold (~ skytter) i B-
klassen. Da det var eneste hold, som var
anmeldt i denne klasse, måtte det rykke op
i klasse A, hvor det klarede sig meget
smukt. Holdet blev nummer 3 med 899 po-
ints, kun 5 points efter nr. 1 og 2. Dette
fine resultat gav også individuelle præmier
til tre af vore skytter. B-klassen vandtes af
K. Tølbøll Sørensen med 185 points, og nr.
2 blev Per Corell med 183 points. Reidar
Darre vandt C-klassen med 181 points. En
flot præstation af alle tre I
Tilmeldelse til 500 og 200 meter skydning i
sommerhalvåret skal ske nu til lokal 855,
hvortil også interesserede i skydekursus kan
melde sig.

K. Haagensen.
Bedste bridge-par:
ERNST PEDERSEN/LETH RASMUSSEN
Bridge-afdelingen har i løbet af vinteren
spillet en par-turnering i to rækker over fem
aftener. Vinder i A-rækken blev Ernst Pe-
dersen/K. Leth Rasmussen med E. Othmar
og frue på anden-pladsen. I B-rækken vandt
E. Budtz og frue, og her blev B. Henriksen
og frue og Svend Rasmussen og frue nr. 2
og 3 med samme points.
En enkeltmands-turnering, også over fem af-
tener, vandtes af Børge Hansen med Finn
Gallog fru Ulla Førsterling på 2. og 3. plad-
sen. For tiden spilles over seks aftener
kvalifikationsturnering til Philips-mesterskab.
I KFIU's parturnering, der spilles i seks
rækker, har vi fem par med. Ernst Peder-
sen/K. Leth Rasmussen spiller i mesterræk-
ken og fru B. Othmar/B. Frandsen i A-
rækken.

Poul M. Hansen.

PHILIPS TRYK



ARET 1968

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS Als

LI omstående regnskab for 1968 kan knyttes følgende kommentarer:

Selskabets samlede omsætning var 23 % større end året forud, og en væsentlig del af denne frem,
gaqg tegnede eksporten sig for. Den nåede op over 50 millioner kroner og udviste en stigning på
godt 60 %. I salget på hjemmemarkedet indgik højere afgifter; men også bortset herfra var der
en betydelig vækst, som fordelte sig jævnt over næsten samtlige produktområder, idet dog introduk-
tionen af farve-TV i Danmark førte til en særlig iøjnefaldende udvikling på de deraf berørte om-
råder. Efter det forudgående års fald i salget af telekommunikationsudstyr blev dette påny bragt i
vejret bl. a. som følge af øget aktivitet inden for den offentlige anlægsvirksomhed.

Hovedsagelig på grund af den voksende eksportproduktion var beskæftigelsen af timelønnede ved
årets slutning steget med 15 %, selvom personaleomsætningen stadig er større, end selskabet i en
række tidligere år har været vant til.

Stigningen i udgifter til lønninger, gager og sociale ydelser foregik i omtrent samme takt som de
nærmest foregående år, idet den udgjorde ca. 10 %.

Posten »0vrige udgifter«, som forøgedes med 8 %, var gunstigt påvirket af, at tabet på debitorer blev
væsentligt mindre end i 1967.

Pengeindgangen har i det forløbne år været tilfredsstillende, og posten »Tilgodehavender hos kun- .'
der samt veksler« viser en forholdsvis svagere stigning end omsætningen.

Når »Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber« er vokset, skyldes det den forstærkede aktivitet, som
har affødt større finansieringsbehov.

Trods den stigende produktion og omsætning lykkedes det også i 1968 at fastholde lagrene på det
niveau, hvortil de var nedbragt i 1966.

Posten »Bankgæld og øvrige pengekreditorer« er meget mindre end de tre foregående år, fordi sel-
skabet i 1968 på grund af den usikre valutasituation ikke optog kortfristede lån på det internatio-
nale pengemarked.

Til gengæld blev der truffet aftale med de vigtigste udenlandske varekreditorer om forlænget kre-
dit, hvilket afspejler sig i posten »Varekreditorer«.

Den hårde priskonkurrence gjorde det umuligt at få fuld dækning for årets omkostningsstigninger,
hvoraf de mest mærkbare fremkom ved forskydninger i den danske krones købekraft i udlandet ef-
ter devalueringen. Skønt omsætningen blev kraftigt forøget, udviser regnskabet derfor kun det sam-
me overskud som året før.

Udbyttet er på grundlag heraf ligesom for 1967 fastsat til 10 %, svarende til 7,5 % af egenkapi-
talen.

Under hensyntagen til de formindskede skatteforpligtelser i 1968 er der henlagt 1.125.000 kroner til
ekstra reservefond.

Til Philips Fond af 1958 er der overført 60.000 kroner. Dermed har fondet modtaget ialt 720.000
kroner til støtte for forskningen på elektrotekniske og elektroniske samt merkantile og økonomiske
områder.

I I



Driftsregnskab for året 1968

Salg, inklusive statsafgifter og øvrige indtægter .
Udbytte af aktier i andre selskaber .
INDTÆGTER IALT .

hvorfra går:
Materialer og indkøbte færdigvarer .
Told og afgifter .
Lønninger og gager, sociale udgifter, inklusive
pensionspræmier .
Øvrige udgifter, inklusive renter og reklameudgifter
UDGIFTER IALT .
Afskrivninger .

Lagerbeholdninger primo kr. 27.672.000,-
Lagerbeholdninger ultimo.. - 28.953.000,-
Forskydning i lagerbeholdninger .
OMKOSTNINGER IALT .

ÅRETS OVERSKUD .
fradraget regulering af skattehensættelse .
og tillagt overførsel fra sidste år .
giver ialt til disposition .

Ifølge generalforsamlingens beslutning af 21. marts
1969 udbetales 10 % udbytte .

og henlægges til ekstra reservefond .

og til Philips Fond af 1958 udbetales .

medens restbeløbet overføres til næste år .

Direktionen:

S. A. Windelin
adm.

Max Poulsen

kr. 312.163.000,-
1.011.000,-

kr. 180.819.000,-
55.818.000,-

49.468.000,-
18.273.000,-

kr. 304.378.000,-
2.138.000,-

kr. 306.516.000,-

1.281.000,-

kr. 313.174.000,-

305.235.000,-

kr. 7.939.000,-
1.808.000,.-
285.000,-

kr. 6.416.000,-

kr. 5.000.000,--

1.125.000,-

60.000,-

231.000,-
kr. 6.416.000,-

Egon Hansen /

1967

254.225.000
1.026.000

255.251.000

141.423.000
42.838.000

44.930.000
16.920.000
246.111.000
1.812.000

247.923.000

548.000
247.375.000

7.876.000
2.549.000
18.000

5.345.000

5.000.000

60.000

285.000
5.345.000

H. Bertelsen

Foranstående driftsregnskab og status er i overensstemmelse fil



Status pr. 1. januar 1969
(efter de på generalforsamlingen den 21. marts 1969 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 .
Prioritets- og vejgæld .
GÆLD .

EGENKAPITAL

EGENKAPITALENS SAMMENSÆTNING:
Aktiekapital .
Reserver .
Overførsel .

Kantions- og garanti forpligtelser kr. 5.253.000,-

S.A. Windelin
formand

Erling Foss

d selskabets bogholderi, som jeg har revideret.

Børge Hansen
statsaut. revisor

kr. 430.000,-

12.472.000,-

94.830.000,-
13.995.000,-
28.953.000,-

kr. 19.738.000,-
6.386.000,-

kr. 150.680.000,-

26.124.000,-

kr. 176.804.000,-

kr. 11.475.000,-
60.000,--

5.000.000,-
1.850.000,'-
66.995.000,-
13.196.000,-
3.481.000,-
8.016.000,-

110.073.000,-

kr. 66.731.000,-

kr. 50.000.000,-
16.500.000,-
231.000,-

kr. 66.731.000,-

Bestyrelsen:

Max Poulsen P. Selig

1/1 1968

390.000

11.825.000

82.083.000
4.154.000
27.672.000

126.124.000

20.880.000
6.386.000

27.266.000

153.390.000

10.272.000
60.000

5.000.000
2.550.000
30.384.000
25.533.000
5.376.00'0
8.555.000

87.730.000

65.660.000

50.000.000
15.375.000
285.000

65.660.000

N. B. Sommerjeldt
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PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS

PRAGS BOULEVARD 80, KØBENHAVN S

DIREKTION

S. A. WINDELIN, adm.
MAX POULSEN
EGON HANSEN

Regnskabsafdeling: underdirektør H. Bertelsen, HD
Organisations- og forvaltningsafd.: underdirektør A. Echart, HD
Personaleadministration: underdirektør Jørgen Holm
Informationsafdeling: prokurist, redaktør Niels Jørgensen
Juridisk sekretariat: prokurist, advokat Jørgen Abildstrøm
Teknisk sekretariat: prokurist, overingeniør B. Otzen

B I F I R M A E R U N D E R P H I L I P S I N D U S T R lOG H A N D E L S AIS

PHILIPS LAMPE A/S
HOLM BLADSGADE 133, KØBENHAVN S

Underdirektør, ingeniør J. Grunnet
Underdirektør, cand. oecon. Ths. Hansen

MINIWATT .<
AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER

EMDRUPVEJ 115, KØBENHAVN NV

Underdirektør E. Dybdal, HD
Underdirektør, ingeniør J. Hegelund, HD

PHILIPS ELAPPARAT A/S - PHILIPS RADIO A/S - REPAX A/S
JENAGADE 22

KØBENHAVN S

JENAGADE 22

KØBENHAVN S

NYRNBERGGADE 35

KØBENHAVN S

Underdirektør, civilingeniør C. Hermann
Underdirektør Hans H. Olsen, HD
Underdirektør J. Skelbæk, HD

PHILIPS A/S
PRAGS BOULEVARD 80, KØBENHAVN S

Salgsafdeling Telekommunikation: underdirektør, civilingeniør Max Hansen
Salgsafdeling Industri: prokurist, ingeniør J. H. Lissau

.,
PHILIPS-ELECTROLOGICA A/S

PRAGS BOULEVARD 80, KØBENHAVN S

Afdelingschef E. Rolf Pedersen, HD
Afdelingschef, civilingeniør T. Wolff


