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SELSKABETSARSBERETNING

PHILISKOPET
28. MARTS

NR.4

1963

.Med dette nummer af "Phili-'
skopet" følger årsberetning og
regnskab for PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AlS.

8. ÅRGANG

·ALL STAR
FESTIVAL

BLANDT DEM, DER BESTILTE
Festival-pladen,
inden salget
her
i landet
den 15. marts,

All Star
begyndte
var fru

Helge

udleveret

Larsen,

som

her

får

sin plade.
I tilgift
vandt hun lodtrækningen
om den første
af de to gratis
rejser
med SAS ti I USA. Den anden
rejse
trækkes
der lod om den
10.
april.
De to
vindere
skal
sammen
overrække
FN i New York det beløb,
der kommer
ind ved salget
af pladen
i Danmark.

SKAL DET
FORESTILLE
NOGET?

HAR DE KØBT DERES All Star Festival-plade?
Ellers
er der tid endnu!
Den koster
27,50
kr., og hele
overskuddet
går til FN's flygtningehjælp.

Udtalelser i anledning af Kunstforeningens udstillinger
- Kan De lide nonfigurativ
kunst,
eller synes De, et maleri skal forestille noget?
Det spørgsmål
har været livligt
drøftet i den sidste tid i anledning
af Kunstforeningens
udstillinger
på
frokaststuerne.
Og nu har "Philiskapet" stillet det til en række Philips-folk, både nogle, der er medlem af Kunstforeningen,
og andre,
som ikke er det. Her er svarene:

Anne Elise

Eriksen,

MR:

- Jeg
bryder
mig
ikke
om abstrakte
malerier.
Hvis
en"
kunstner
f. e kJ. vil

male

et

grantræ,

skal
det
ligne
grantræ
og ikke
get som helst
det.

et
noanBEDSTE

FOTO FRA '62 blev "Pottemageren",
indsendt
af fotoklubbens
formand,
- "Pottemageren
opfylder
de tekniske
kvalitetskrav,
samtidig
med
er levende,
udtaler
dommerne.
(Portrætkonkurrencen.
se side 3).

J. Guldager.
(fortsættes side 2)

l"

at billedet

ll
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Anna

Munding,

UDGIVET
AF PHILIPS
A/S
Prags
Boulevard
80, Kbhvn.
S.
Redigeret
af:
Niels
Jørgensen
(ansvarh.)
og Olav Ulsaker
l.ay-out : Rud Jeppesen
Bladudvalg
:
O. Beyer,
Erik Broe,
W. Elkjær,

Gunnar

Frisø,

B. Henriksen,

Bruno

Henr+ksen,
Jørgen Jensen,
Anne Margr.
Jeppesen,
Rud Jeppesen
og Sv. Loft.
Næste nummer
udkommer
den 30. april.
Stof må være redaktionen
i hænde
senest onsdag den 17. april

JUBILÆUM

Ry Jensen,

I REPAX

Karen Frandsen, PTA, medlem
Kunstforeningen
:

(fortsat fra side 1)

Tage Dencker,
Kunstforeningen

:
Jeg vil helst
kunne ane motivet
i et
billede,
men
jeg
har
efterhånden
lært også at sætte

I -

et billede
af Carlo
Rosherg
i Kunstforeningens
bortlodning.
I begyndelsen kunne jeg ikke lide det, men nu vil
jeg ikke af med det igen.
Mirza

Persson,

UA:
-

Jeg

synes

ikke,

der er hverken

ho-

ved
eller
hale
på
de
nonfigurative
malerier.
Ofte kan

farverne være gode,
men det er ikke den
slags
billeder,
jeg
ville
have på min

af

Hvis
farverne
harmonerer,
lægger
jeg ikke så megen
vægt
på, om et
billede
er naturalistisk
eller
ej. Der
er da mange
abstrakte
malerier,
jeg gerne ville have
hængende
hjemme.

E., medlem af

pris på de moderne
malere.
F.
eks.
vandt jeg sidste år

TL:
- Farverne
er afgørende
for,
om jeg
kan lide et billede.
Jeg har derfor
heller ikke noget imod
nonfigurative
malerier, men foretrækker dog natur-alf s t!ske
billeder
hjemme.

Afdelingsleder
W. Olsen har mandag den 1. april 25 års jubilæum.
Jubilaren
fejres ved en reception
kl. 10-12 i Repax, Strandlodsvej 4A.

SKAL DET FORESTILLE •••

MF:
- Jeg kan godt glæde mig over et maleri,
selvom
det
ikke forestiller
noget.
Gentry,
som
lige
har
udstillet
hos Philips,
havde
f. eks.
mange
dejlige
farvesammensætninger,
og jeg
vi Ile
gerne
have
hans billeder
hjemme.

A.

Kunstforeningens
formand:
- I Kunstforeningen
søger vi altid at variere
udstillingerne
mest muligt,
så der
kan være noget for
enhver
smag.
Og
jeg kan j kke forstå,
at f. eks.
Gentrys
billeder
kan chokere nogen.
De repræsenterer
en stil
indenfor
malerkunsten, der har været kendt de sidste 40
år, Om man kan lide dem, vil naturligvis være en smagssag,
men personlig ville jeg meget gerne have et par
af Gentrys
billeder
hængende
hjemme.

DOBBELTPROGRAM
I SVENSK
TV: I
det østlige
Danmark
kunne man j dagene 7.-10. marts
se udsendelser
af
et n2. program"
i svensk TV. Udsendelserne
var afslutningen
på et 3-ugers
TV-producerkursus
i Malmo arrangeret
af Aftonbladet,
Arbeternas
Bildnings
Forbund,
studenterrådet
ved
Lunds
universitet
samt
Philips
i Sverige,
som stod for den tekniske
side af sagen. Fra et 16 etagers
hus i Malmo
sendte
man med 50 watt på en UHFsender
på kanal 22, og til trods for
den ret svage sendeeffekt,
gik udsendelserne
fint igennem til Danmark.
Her
stiller
K. Blndegbell
Mortensen,
Phllips
Radio
i København,
ind på det
svenske
"2. program".

Echart,

GAMMEL
PHILIPS-REKLAME:
Endnu
en medarbejder
har efterkommet
"Philiskopet"s
opfordring
til at finde gamle Philips-reklamer
Irern
fra
skuffer
og gemmer.
Det er Jørgen
Marquard,
reklameafdelingen,
som har sendt
os
denne morsomme
reklame,
der pryder
bagsiden
af et lomrnespejl.

væg.
B. Foli-Andersen,
Kunstforeningen
:

PTA, medlem

af

- Jeg maler selv både
abstrakt
og
naturalistisk
- men
derfor
er det
ikke
alle
abstrakte
malere, jeg bryder mig
Iige meget
om. Af
de
nonfigurative
malere,
som
har
udstillet
her, kunne
jeg
f.
eks.
godt
lide Orla Muff, men
ikke Herbert
Gentry.
I det store
og hele synes jeg, at Kunstforeningen
er for
ensidig
i valget
af de kunstnere,
hvis
arbejder
udstilles.

AMERIKAS
AMBASSADØR
HOS PHILIPS:
Den amerikanske
ambassadør,
W. McCormick
Blair,
aflagde
besøg
på Industrigården
i begyndelsen
af februar
for at
se en udstilling
af sin landsmand
Herbert
Gentrys
nonfigurative
malerier.
De to
flankeres
her af direktør
N. B. Sommerfeldt
og direktør
S. A. Windelin.

ILLUSIONEN

skulle

Man
sig midt

ER FULOKOMMEN:

tro, chaufføren

befandt

i den larmende
trafik.
Men det er en
illusion.
Han er nemlig
ved at lære
at køre bil efter et nyt system,
hvor
man benytter
TV som erstatning· for
øvelseskørse-I.
Chaufføren
sidder i en

lastbil

i et lukket rum, og ad elektro-

nisk vej er han i stand til at styre en
miniaturebil,
der kører rundt i en mo-

delby

i værelset

ved

siden

af.

På

miniaturebilen
er monteret
et f jernsynskamera,
og det billede,
kameraet
opfanger, når den kører rundt i modelbyen, sendes via en projektor
op på
et
lærred,
der
er
opstillet
foran
ctlaufføren.
Det nye, revolutionerende
system er konstrueret
af den hollandske opfinder,
Christiaan
van den Barg

EVA STILL BOOK-KEEPING
Hello, everybody!
I am still in the book-keeping department. We have been very, very
busy all last month, as it is budgettime, and everybody comes in to
ask about old bills in the liles. I
have almost been living inside the
files, putting papers in and taking
them out all dav lang.
Book-keeping, however, is still a
mystery to me - and not
very
exciting ane, either! Oh well, perhaps 1'11learn it same dav.
A bright spot every dav is my trip
to the bank. I take along cheques
and bills ol exchange, and il the
weather is fine and the sun is shining I walk all the way there and
back. When I arrive at the bank, I
give the cheques and bills af exchange to the clerk at the counter
to have them booked, and then I
walk straight up to the te Iler. Did I
mention him last time? He certainly
is a nice fe!low - tall and handsame. We have a nice little chat
about this and that - mostly about
myself. Iwander why he seems so
interested? Yesterday he asked me
to go with him to the pietures.
Should I accept the invitation?
I
don't leel quite sure that my boyfriend would understand.
Anyway, I like these little chats in
the bank.
Everybody is talking
about Civil
Defence. Do you think I should
join? I might become a plotter-gi ri
- ar perhaps a member af the fire
brigade! Great fun, I'm sure. If I
do decide to joint, I shall tell you
all about it next time.

i samarbejde
spoor

med

Engineering

Philips
Works.

og WerkOg re aul ta-

tet er forbløffende:
Man lærer hurtigere at køre ved hjælp af TV end på
den gammeldags

facon.

TROLDAND

a

Bye for now,

Knud Bjørnholt

WORDS
bills
files
been living in
putting in
taking out
bright spot
trip
cheques
bill af exchange
there
counter
booked
straight up to
handsome
chat
go to the pietures
accept
Civi I Defence
join
fire brigade
decide

regninger
arkiver
boet i
lægge på plads
tage frem
lyspunkt
tur
check
veksel
derhen
skranke
bogført, noteret
lige hen til
flot
sludder
gå i biografen
tage imod
Civilforsvaret,
Bedriftsværnet
melde sig
brandværnet
bestemme
sig til

og hans

nær, som nu er faldet
centralen
i Jenagade.

lille

pensio-

godt til i varme-

I VARMECENTRALEN

I varmecentralen
i Jenagade har
man siden midten af februar haft
en lille pensionær. Det er en troldand, som kedelpasser Knud Bjørnhalt en morgen fandt siddende uden
for portvagten
i Jenagade. Knud
Bjørnhalt tog anden med over i
varmecentralen,
hvor han fik den
tøet op og gav den noget at spise.
Efter et par dages forløb kom fuglen til hægterne igen, og nu spadserer den fornøjet rundt mellem de
store kedler eller tager sig en
flyvetur gennem det store rum.
- Det er endnu for koldt til, at jeg
tør slippe den løs, siger Knud Bjørnhalt. - Jeg er bange for, den vil få
svært ved at klare sig efter det iune
ophold hos Philips.

VINDEREN
AF FOTOKLUBBENS
TRÆTKONKURRENCE
blev Hans

POR-

Peter
fine
portrætter
til konkurrencen,
men Val.
dals billede vandt, fordi det var det
mast gennemarbejdede
portræt.
Valdal.

Der var indsendt

mange

SPORTEN

I JAPANSK TV: Carl Nielsen, Philips
Lampe,
har været i japansk
TV. Han
var ganske vist ikke selv til stede,
men billeder af hans familie og hjem
blev vist i en japansk TV-udsendelse
i januar
i år. Billederne
var taget af

en japansk gæst hos Philips, Tsutae
Tomiya, som besøgte Danmark sidste
sommer
for at studere
belysningsanlæg. Carl Nielsen
inviterede
ham med
hjem,
for at han kunne se, hvordan
en

dansk familie levede. Da Tsutae
miya kom hjem til Japan holdt
foredrag

om

sin

rejse

i TV,

hvor

Tohan
han

viste billeder fra det danske hjem.
Her er Carl Nielsen, fru Jytte og lille
Anette
på skærmen i Japan.

DAMERNE VANDT BEGGE
TURNERINGER
Vore damer overgik a.lle forventninger ved at sikre sig unionsmesterskabet i såvel KFIU's som FKBU's
håndboldturnering.
Allerede
i begyndelsen af KFIU's turnering
placerede de sig fint ved at slå arvefjenden SAS. Men spændingen var
alligevel
stor før den sidste kamp
mod Frederiksberg
Kommune.
Et
nederlag til Philips ville betyde, at
tre hold stod lige! Heldigvis
vandt
vore damer denne sidste kamp sikkert med 8-5. I FKBU's turnering
vandt de ligeledes
med 8-5 over
DFFA. Og det til trods for, at man
manglede en spiller!
Nu skal de dobbelte unionsmestre
repræsentere
KFIU ved landsstævnet indenfor DDSG & I, og vi venter
naturligvis,
at de også vil platere
sig smukt i dette fine selskab.

EKSTRA FODBOLDTURNERiNG
Fodbold-afdelingen
har sagt ja tak
til at spi Ile turnering
med Arena,
B&O og L.L. Kampene spilles i maj
og august - i Struer, Horsens og
København.
Erling Vangholm
AMERIKANSKE STUDENTER HOS PHILIPS: Et hold amerikanske
studenter,
som for tiden studerer
ved Københavns
Universitet,
var i midten af marts på

besøg hos Philips.
på

Industri gården

I foredragssalen
fortalte

direktør

S.

A. Windelin,
Finn Henningen,
Jørgen
Holm og Helge Krebs de amerikanske
gæster om Philips
organisation
og de
sociale
velfærdsforanstaltninger
i en
stor dansk
industrivirksomhed.
Derefter aflagde
man bI. a. besøg i børnehaven
under
ledelse
af Helge
Krebs

(yderst tv).

GODT

FORSLAG!

A. van lieshout,
der er ansat på
Philips
fabrik i Sittard i Holland,
har modtaget
den hidtil
største
præmie
uddelt af forslagskassen.
Præmien,
der er på 3.800 gylden
(ca. 7.300 kr.), blev givet for et
forslag om mekanisk indsætning og
ophængning
af glødetråde
i elektronrør. Denne proces blev tidligere
udført manuelt.

JESPER HØM·UDSTlLLING:
Kunstforening gjorde et fint

Philips
kup, da

den
lånte
fotografen
Jesper
Høms
udstilling,
som netop havde været vist
på Kunstindustrimuseet.
De 200 fotografier,
taget
på rejser
i Amerika,
Frankrig
og Rusland,
var genstand
for
stor interesse,
da de i sidste
uge af
februar
udstilledes
i marketenderiet
i
Jenagade.
Her er det Erik V. Niels e n
og fru Dora Japsen,
der kigger
i den

dejlige

billedbog.

"TELEFONEN"
UNIONSMESTRE
Ved unionsmesterskabet
i skydning
på 15 meter distancen i begyndelsen af marts
blev
"Telefonen"
unionsmestre
ved at vinde mesterrækken med 924 points, mens Philips kom på sidstepladsen
med 904
points.
Bedste Philips-skytte
blev
Erling Petersen, som opnåede 377
points - det 4. bedste individuelle
resultat.
I A-rækken,
som B&W
vandt med 900. points, blev vi nr.
5 med 883 polnts. A. Kirtzner var
vor bedste skytte i denne række
med 185 points.
Hver onsdag aften i tiden 17. april18. september
(beg. incl.) er der
fællestræning
på 200 meter distancen på Kalvebod Skydeterræn.
Har
De lyst til at være med, så henvend Dem til S. Schou, lokal 366,
eller undertegnede.
F, Thomsen, lokal 859
BRUN RASMUSSEN
DOBBELT SKAKMESTER
E. Brun Rasmussen
blev dobbelt
skakmester,
idet han både vandt
korresponcl'ance-turneringen
og turneringen om Philips-mesterskabet,
der blev spillet for første gang.
22 skakspillere
deltog i turneringen
om Philips-mesterskabet,
og Brun
Rasmussen,
der tillige
fungerede
som turneringsleder,
opnåede
7'/2
point. På andenpladsen
kom Max
Andreassen, der trods en svag start
gennemførte
turneringen
uden et
tabt parti og opnåede 6'12 point.
Mod Brun Rasmussen opnåede han
remis. R. Dahlin blev nr. 3 med
5'12 point, mens K. Sørensen overraskende besatte 4. pladsen med 5
points - et fint resultat i betragtning af, at han kun har spillet skak .,"
i en sæson. Skakformanden,
Helge
Hansen, blev nr. 5, ligeledes med
5 points, men med dårligere
korrektion end K. Sørensen.
I korrespondance-turneringen
blev
grupperne A, B, C, D, E, F og G
vundet af henholdsvis E. Brun Rasmussen, J. Gottlieb,
Ib Madsen,
Henry Jacobsen,
B. Wissing,
J.
Guldager og Jens Christensen.
Til det skandinaviske
sportsstævne
i Stockholm
ti I maj har skakafdelingen foreslået følgende deltagere:
E. Brun Rasmussen, Max Andreassen, K. Sørensen, J. Strandby og
Helge Hansen med R. Dahlin og B.
Wissing som suppleanter.

PHILIPS
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PHILIPS
Industri og Handets Als
Beretning og regnskab
for

1962
o

Salg

Aret
mellem

Bnkæjtig,lu

Omkollninger
og priser

1962

bragte

en stigning

hjemmemarked

Beskæftigelsen

i salget

var mindre end året forud, hvilket

blev overført

til Nordisk

ikke længere

udførtes
indenfor

Spændingen

herhjemme

kostningerne

udvikler

administration

Da det derfor

bestræbelserne

mellem

jour, måtte

på 4,7"10, ligeligt

fordelt

bI. a. skyldtes,

at glødelampeproduktionen

A/S, og ar presningen
blev der gennemført

af grammofonplader
en forenkling

af ar-

og priser voksede

fra land til land, påvirket
salgspriserne

på europæisk

at skaffe sig kompensation

det blive omkostningerne,

i årets løb. Skønt

af lokale faktorer,

om-

har der

niveau.

for de øgede

opmærksomheden

udgifter
rettedes

ved at
imod i

på at opnå balance.

Trods rationalisering

og effektivitetsforbedringer

ikke fuldt ud at afbalancere
løn- og gagestigninger.

virkningerne

Ganske

af kurstabet

i forbindelse

af det samme

inden for vort selskab lykkedes

af de forøgede

omkostninger,

vist svarede resultatet tilsyneladende

opnåedes året i forvejen. Men i betragtning

kan opnåelsen

til 1961

og distribution.

til at harmonisere

ikke var muligt

a

Industri

omkostninger

sig forskelligt

været en tilbøjelighed

føre priserne

Glødelampe

på egen fabrik. Desuden

bejdsgangen

ordinært

i forhold

og eksport.

resultat

med

af, at overskuddet
den

hollandske

i 1962 ikke betegnes

og

specielt

det i 1962
de stærke

ret nøje til det, der

i 1961 var forringet ekstraden vesttyske

revaluering,

som helt tilfredsstillende.

---------------------~~~------~~

Philips Lampe

Als

Philips

Als

Lampe

har i 1962

kunnet

som i fjor. Størst har fremgangen

notere

en omsætningsfremgang

samt gade- og vejbelysning.

Også i år har det været vanskeligt

selen efter

af importerede

visse kategorier

glødelamper,

Men der er grund til at tro, at Ieveringssituationen
Minill'att

Als

Miniwatt

Aktieselskab

der er udviklet
er beklædt
ligvis

for elektroniske

på Philips'

med polyester.

laboratorier
Derved

Komponenter

overflødiggøres

har omsætningen

af producerede
Philips Radio ..':'

Philips

Radio

AI s havde

optagere. Derimod

Philips

"1,

>

og der åbnes mulighed

på grund

ligesom

året forud

har afsætningen

er øget

har der efter distributionens

i salget af elektriske

tidligere,

anvendelse

og salgs programmet
i salget

og bånd-

været dalende.

for ca. et år siden været

Salget af Philishave

og afsætningen

elektriske

af batterimodellen

til sidste

år, og

forøget

har

er leveringerne

vejning

til udbygning

viser

det stigende

en

behov

og modernisering

tilsvarende

En forlængelse

TV.
af relefon-

stærkt forøget i forfremgang.

for elektronikudstyr

tempo, foretager leverandørerne

som produktionskapaciteten.

og af teknisk

og af forsvarsberedskabet

ordrebeholdningen

sat sit præg

med flere nye apparater. Især har

til elektronisk

på Grønland

at kunne tilfredsstille

disse felter i det ønskede

af transistorer og cifferteknik

er blevet

af apparatur

Telekommunikation

nettet, af kommunikationen

laboratorie-

i antallet

fremgang.

der været fremgang

fremtiden

af

år.

omlægning

husholdningsapparater.

var større end nogensinde

I Salgsafdeling lndnstri har udvidet

hold

af nedgang

og grammofonudstyr

Elapparater

I salgsafdeling

alminde-

forventninger.

salg af fjernsynsapparater

af radioapparater

I Salgsafdeling

på aktiviteten,

som tidligere

og lavere priser, især på halvledere.

var noget mindre end det foregående

vist en glædelig

P-rør, som på bagsiden

og har indfriet de stillede

omsætning

barbermaskiner

år.

for en ny udformning

Den samlede

en støt fremgang

efterspørg-

har haft glæde af det nye billedrør,
det såkaldte

dog været lidt nedadgående

fjernsynsapparater

at tilfredsstille

som f. ~ks. foto- og autolamper.

sikkerhedsglasset.

apparatets kabinet. P-røret blev godt modtaget
Som helhed

størrelse

vil bedres j det kommende

i Eindhoven,

i fjernsynsapparater,

anvendtes

af samme

været for lysstofrør og armaturer til erhvervsbelysning

i

For også

og materiel

på

de fornødne udvidelser af såvel
af leveringstiderne

skulle således

kunne undgås.
1.agl'rbl'b(tUniJJ,l!,cf"

Faldet

i lagerbeholdningerne

sætningsafgift
Tilgot!/'hal'Ulr1er

br;s lll!1tlcr

Stigningen

i tilgodehavender

fjernsyns branchen
ninger,

står i forbindelse

i 1962 og afspejler
hos

sig i selskabets
kunder

med indførelsen
øgede

er naturlig

har der i årets løb været enkelte

som dog kun har påført selskabet

af den almindelige

tilgodehavender

for salgsudvikJingen.
betalingsstandsninger

uvæsentlige

tab.

om-

hos kunder.
I radio-

og

og fabriksluk-

,

-.

Tilgodthavmdtr

bos

og gæld IiI
ti/knYllrde "hkabtr

Udbylltl

Situationen

af 1958

Uddannelsesaluivitenn

og mellemregningen

i de tilknyttede

selskabers

For 1962 er udbyttet
kontant

Philip, Fond

har ændret sig med hensyn til de tilknyttede

hos selskabet,

indbetalt

Philips

uforandret

ansat

aktiekapital,

som

Fond af 1958 har modtager

Uddannelses-aktiviteten

til 8

ufaglærte

lærlinge.

60.000

uddannelses-

Undervisning

til viderebehandling

er givet

til 179 kvindelige

elevtimer.

10 mill. kr.

forskning.

om uddelingerne

I

i 1963.

i 1962 bI. a. de to eksamensklasser,
samt undervisning

af kommercielle

af henholdsvis
Skole. Endelig

om arbejdsvurdering,

arbejdsledere

og

har man indledt

afholdt

en

kursus herom og

af emnerne.

og 443 mandlige

622 personer, og der er ialt på selskabets
til ca. 30.000

omfattede

på Arbejdsteknisk

og informationsvirksomhed

arrangeret studiekredse

til beslutning

videreførte s uddannelsen

sidstnævnte

indgår

i 1961.

kr. til støtte for den videnskabelige

og Teknisk assistentklasse,

Desuden

medarbejdere,

for finansiering

år et lille udsving

I udbytteberegningen

%.

ikke var udbyttebærende

inden for selskabet

forberedelsesklasse

og tekniske

med sidste

favør.

april måned vil der blive holdt fondsbestyrelsesmøde

Teknisk

selskabers behov

viser i sammenligning

medarbejdere

eller tilsammen

skole givet ca. 2.200 undervisningstimer,

Ved undervisningens

gennemførelse

svarende

har en række funktionærer i

selskabet medvirket sammen med 23 eksterne lærere, hvoraf 3 er fast knyttet til selskabets
eksamensskole.
Ekstern

undervisning

har foruden

97 lærlinge

omfattet

6 kvindelige

og 61 mandlige

med-

tid, bestemmes

ikke

arbejdere.

Fremtiden

De betingelser,

vorr selskab

blot af forholdene
af vorr lands

økonomi

Den

usikkerhed

samme

får at arbejde

på arbejdsmarkedet,
vil

lykkes.

gør

som er af stigende

Det kan desværre

næppe

uheldig

på vort selskabs

meget

vel kan tænkes

iøvrigr

matte

Som hidtil
skellige

at ville

videre

uvist,

med

situation

eksportmuligbeder

eller muligvis

gå ned.

forløber.

til den offentlige

aktivitet.

omkring

og dermed

en samordning

udviklingen

hensyn

for selskabets

at den ændrede

stagnere,

hvorledes

gældende

betydning

i hvilket

Fællesmarkedet

på beskæftigelsen,
selvom

får
som

omsætningen

blive tilfredsstillende.

vil selskabet

felter. Mens

os de ændrede

undgås,

i den kommende

Det er endnu

sig indtil

anlægsvirksomhed,

indflydelse

under

men også af det omfang,

vilkår

imidlertid

Danmark
og drage

stræbe

efter at videreudvikle

venter på at få adgang
mest mulig

sin aktivitet

til Fællesmarkedet,

nytte af samarbejdet

mellem

på de for-

må vi tilpasse
EFTA-Iandene.

1961

Driftsregnskab for året 1962

kr. 227.853.000,-

Salg, inklusive stats afgifter og øvrige indtægter
Udbytte af aktier i andre selskaber
INDTÆGTER

hvorfra

218.271.000

går:

Told og afgifter
Lønninger og gager,

sociale

udgifter,

kr. 132.878.000,-

130.159.000

29.554.000,-

29.010.000

33.731.000,-

32.021.000

inklusive

pensionspræmier .
Øvrige udgifter. inklusive renter og rek lameudgifter
UDGIFTER

IALT .

16.658.000,-

17.980.000

kr. 212.821.000,-

209.170.000

2.436.000,-

3.102.000

kr. 215.257.000,-

212.272.000

Afskrivninger

Lagerbeholdninger
Lagerbeholdninger
Forskydning

ÅRETS

kr. 30.026.000,-

primo
ultimo

23.65l.000,-

i lagerbeholdninger

OMKOSTNINGER

OVERSKUD

..

udbetales

8%

-

221.632.000,-

kr.

6.353.000,-

212.293.000

5.978.000

2.000,-

.

1.000

2.278.000,-

ialt til disposition

Ifølge generalforsamlingens

21.000

6.375.000,-

IALT.

med tillæg af overførsel fra sidste år.
og efter regulering af skattehensættelse

1963

640.000

kr. 227.985.000,-

IALT.

Materialer og indkøbte færdigvarer

giver

217.631.000

132.000,-

2.717.000

-----

kr.

4.077 .000,-

3.262.000

kr.

4.000.000,-

3.200.000

beslutning af 2 2. marts

udbytte

og til Philips Fond af 1958 udbetales.

60.000,-

medens restbeløbet

17.000,-

overføres

til næste år
kr.

60.000
2.000

4.077.000,-

3.262.000

Direktionen:

N. B. Sommerfela:

MaxPoltlml

P. Selig

S. A. Windelin
/

adm.

Foranstående

driftsregnskab

H. Bertelsen

og status er i overensstemmelse

H. C. Steen Hansen
Stacsauc. revisor

~I

Status pr. 1. januar 1963
(efter de på generalforsamlingen

den 22. marts

kr.

Kasse- og girobeholdning
Diverse fordringer, deposita og forudbetalte
kostninger ..
Tilgodehavender

hos kunder

samt veksler

7.219.000,.

ANLÆGSFORMUE

Skyldige

-S.IHO.OOO

10.568.000,23.651.000,-

30.026.000

kr.

22.638.000,-

m. v.

kr.

Fond af 1958

.

Hensættelse til skat
Varekreditorer .

.

Bankgæld og øvrige pengekreditorer
Gæld til tilknyttede selskaber

28.463.000,-

30.521.000

kr. 151.701.000,-

156.HI9.000

8.943.000,60.000,-

6.638.000
60.000

4.000.000,2.285.000,31.995.000,-

.i.200.000
1.115.000
12.942.000
17.625.000
8.008.000
11.854.000

15.630.000,12.076.000,11.320.000,-

og vejgæld .

GÆLD

86.309.000,-

EGENKAPITAL.

EGENKAPITALENS

kr.

65.392.000,-

kr.

50.000.000,-

.

15.375.000,17.000,-

.
kr.

Knurions-

og garanriforpligtelser

65.392.000,-

kr. 5.345.000,-

Bestyrelsen:

N. B. SOl/lmer/eldt
formand

med selskabets

bøger, som vi har reviderer.

Borge Hansen
sratsaur.

revisor

91.4,j 2.000

SAMMENSÆTNING:

Aktiekapital
Reserver
Overførsel

116.29H.000

24.710.000
5.811.000

5.825.000,-

.

omkos;'"inger

Prioriters-

10.673.000
kr. 123.238.000,-

IALT.

Bidrag til Philips
Udbytte

6.979.000

81.522.000,-

.

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

FORMUE

4·10.000

(heraf

.

OMSÆTNINGSFORMUE

278.000,-

om-

deponeret kr. 8.000.000,-) . . .
.
Tilgodehavender
hos tilknyttede selskaber.
Lagerbeholdninger

1963 trufne dispositioner)

Erling Fon

K. Lorentzen

J.

VeJI

50.000.000
IS.P5.000
1.000
6S 377.000

c

240 mil!. kroner

Kurven
Søjlerne
1962

220

mlll.

200

mil!.

viser

salgets

viser,

udvikling

hvorledes

i de sidste

indtægterne

10 år.

i 1961

og

1962

er anvendt.

180 mil!.

-

160

mil!.

Materialer

og varer

60,4%

140 mil!.

.:'.

120

mlll.

100

mill.

;

80 mill.

"
60

Told

og afgifter
13,4%

mill.

Lønninger

og gager

14,9%

40 mill.

Afskrivninger

1,1

o

20 mil!.
Omkostninger
7,4%
Ska , anslået
Dividende

1953

l

l

1954

1955

1956

1958

l

l

1959

1960

l
1961

1962

1,0 oo
1,8

%

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS

DIREKTION
N. B. SOMMERFELDT, adm.
MAX POULSEN
P. SELIG
S. A. WINDELIN

Direktionssekretariat

:

underdirektør,

Teknisk sekretariat:
Regnskabsafdeling:
Organisations-

og forvaltningsafd.

Irsagf

Torben

Egon Hansen

underdirektør

HD

H. Bertelsen.

: underdirektør

A. Echart, HD

Personaleadministration:

underdirektør

Jørgen

Reklameafdeling:

underdirektør

K. Bøge

Informationsafdeling:

redaktør

PHILIPS

Holm

Niels Jørgensen

A/S

LAMPE

HOLMBLADSGADE

Underdirektør,

U. Smith

underdirektør, civilingeniør

l33, KØBENHAVN

ingeniør

S

J. Grunnet

MINIWATT
AKTIESELSKAB

FOR

ELEKTRONISKE

EMDRUPVEJ

11'.

KOMPONENTER

KØBENHAVN

NV

Underdirektør

E. Dybdal,

HD

Underdirektør

A. Fiseher, HA

PHILIPS
JENAGADE

Underdirektør,

civilingeniør

Underdirektør
Underdirektør

S

C. Hermann

C. Lydeking

Hans H. Olsen, HD

PHILIPS
PRAGS

A/S

RADIO
22, KØBENHAVN

BOULEVARD

A/S
BO. KØBENHAVN

S

Salgsafdeling

Elapparater:

salgschef

J. Skelbæk,

Salgsafdeling

Industri:

afdelingschef,

civilingeniør

HD
Bent Rasmussen

Salgsafdeling

Telekommunikation:

underdirektør,

civilingeniør

Max Hansen

--Q

~I

l

