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Philips i1983 Philips58 åri Danmark

1: Philips-koncernens præsident, dr.
W Dekker, talte i »Bersen Executive
Club« om europæisk samarbejde.

2: Dronning Ingrid lykønsker en af
de danske vindere i»Philips europæi-
ske konkurrence for unge forskere og
opfindere« .

3: Koncernens tre vicepræsidenter be-
søgte København i jubilæumsåret -
her (som nr. 3 fra venstre) C. J. van
der Klugt.

4: 50 års-jubilæet markeredes bl.a.
med en reception i »Bersen- den 5.
januar.

5: Glødelampe nr. 3J4 milliard fra fa-
brikken i Herlev videregives til den
lokale husmoderforenings-formand.

6: K. o. B. Jørgensen fra Danmarks
Tekniske Museum (med H. C. Ør-
steds kompasnål) modtog en Philips-
donation til overflytning af Ørsteds
mindestuer til museet iHelsingør.

7: »Philips Harmonie- fra Eindho-
ven var med til at markere 50-års jubi-
læet og passerer her Nyhavn på vej til
Rådhuset.



Direktion:
J. Hoekman, adm. .
- fra 15.2.19~:Hiltii> Bos
l;J. elsed@·

;T. al

50-års jubilæet for Philips industrielle aktivitet i Danmark blev blandt andet markeret med en storstilet fest for samtlige medarbejdere. Den
blev holdt den 3. januar i Bella Center. Et af festens højdepunkter var Eddie Skoller's underholdning.
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Koncernberetning 1983

1983 - der var 50-året for Philips industrielle aktivitet herhjemme - blevet
godt år for koncernen. Salget inel. afgifter steg med næsten 14 procent til
godt lY4 milliard kroner, og forbedringen i det økonomiske resultat må
betegnes som tilfredsstillende. Overskuddet blev på 37 millioner kroner. I
Philips Industri og Handels A/S vil der blive udbetalt et udbytte på 6
procent, svarende til 6 millioner kroner.

Inden for næsten alle områder, hvortil Philips er leverandør af konsu-
mentvarer, skete der en gunstig markedsmæssig udvikling, og da der
generelt for Philips er tale om øgede andele af markederne, må omsæt-
ningsresultatet betragtes som absolut tilfredsstillende. Særlig markant har
fremgangen været for lyskilder, armaturer, batterier, shavere, hi-fi udstyr
og transportable audioprodukter. Markedet for farve-TV viste en svag
stigning. En stærkt stigende forbruger-interesse for tekst -TV og stereo-TV
befæstede Philips' i forvejen stærke markedsposition . Markedet for video-
båndoptagere faldt i forhold til året forud og skabte en skærpet konkurren-
ce mellem systemer og fabrikanter. l denne situation introducerede Phi-
lips en ny generation - med væsentlig stigning i markedsandel som resul-
tat.

Efter flere års stagnation kunne der igen i 1983 spores en stigende
investeringslyst i industrien. Det skabte gunstige afsætningsresultater
blandt andet for professionelt automatiseringsudstyr, vejeudstyr, avance-
rede forstærkeranlæg, private telefoncentraler, radiotelefoner og elektro-
niske komponenter. Philips er nu næststørste leverandør af fritstående
tekstbehandlingsanlæg efter en stigning i leverancerne på 75 procent, og
salget af minicomputere er steget kraftigt. Det offentliges fortsatte spare-
bestræbelser har kunnet mærkes på en række områder, for eksempel har
det påvirket vore leverancer af hospitalsudstyr til diagnose i negativ ret-
nmg.

Med en eksport på 341 millioner kroner placerede Philips sig i 1983
blandt de fem største elektronikeksportører herhjemme. Det var en stig-
ning på 47 procent i forhold til året forud. Den mest omfattende eksport
var radiotelefoner til Saudi Arabien og de nordiske lande. Der skete også
en stigning i leverancerne til udlandet af navigationsudstyr og glødelamper
på henholdsvis 30 og 27 procent. Igen i 1984 ventes en betydelig eksport,
blandt andet af mobiltelefoner til Holland og andre europæiske lande.

Inden for produktion og udvikling beskæftiger Philips cirka 700 medar-
bejdere på fabrikkerne i København, blandt dem et stort antal ingeniører
og teknikere, der løbende skaber nye produkter og videreudvikler det
nuværende program. Inden for dette område benyttes cirka 10 procent af
salgsværdien af de dansk-producerede produkter til videreudvikling. Der
vil i de kommende år blive foretaget væsentlige investeringer med henblik
på udvikling af ny teknologi.

Beskæftigelsen i 1983 blev lidt mindre end året forud. Den ventes i 1984
at være nogenlunde på niveau med 1983. Beskæftigelsen hos underleve-
randører - specielt af soft-ware til vor produktion - vil stige.

Forventningerne til 1984 er optimistiske. Det skyldes såvel den store
forbruger-interesse for vore 'produkter på konsumentvareområdet som
den øgede investeringslyst i den private sektor - en tendens, der nu også
ser ud til på visse områder at brede sig til det offentlige. Det var ved
årsskiftet klart udtrykt i en stor ordrebeholdning på vore producentvarer.
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Noter

Regnskabet for 1983 er udarbejdet i henhold til den nye lov om årsregnskaber.
Sammenligningstallene for 1982 er tilpasset de nye opstillingskrav. Alle mellemværender i udenlandsk
mønt er omregnet til statusdagens kurser.
1. Nettoomsætningen 1983 1982

Hjemmemarked 1.108.390 1.023.311
Eksportmarked 340.793 232.642

1.449.183 1.255.953

2. Personaleudgifter
Løn og gager 242.585 233.032
Pensionspræmier 18.738 18.649
Øvrige personaleudgifter 13.370 8.149

274.693 259.830

Selskaberne har i 1983 i gennemsnit beskæftiget 1.518 medarbejdere (1.537 i 1982).

3. Afskrivninger
Indretning i lejede lokaler 528
Bygninger 3.015
Driftsmidler 16.805

20.348

417
991

10.976
12.384

Afskrivningerne i 1983 er beregnet på basis af aktivernes genanskaffelsesværdi efter de enkelte
aktivers forventede levetid. I 1982 anvendtes skattemæssige regler for afskrivning.

4. Renteindtægter
Renteindtægt 3. mand 11.539 16.745
Kursgevinst obligationer 225 2.499
Kursgevinst pantebreve 32 88

_----'Ic!.;1.'-'-'79::..:::6 19.332

Kursregulering af obligationsbeholdningen ultimo 1983 udgør 586.000 kr., som er overført til
opskrivningshenlæggelser. '

5. Renteudgifter
Renter til koncernselskaber 4.473 2.212
Renter til 3. mand 23.829 29.129

28.302 31.341

6. Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat

2.506
12.118

1.372
328

1.70014.624

De betalte selskabsskatter androg i 1983 1.372.000 kr.

7. Tillæg af overførsel fra sidste år
Overførslen fra 1982 er forøget med 400.000 kr. svarende til den lovmæssige reservefond fra A/S
Axel Schou og Insotrac A/S i forbindelse med fusioneringen af disse selskaber pr. 1. januar 1983.

Revisionspåtegning og -beretning
Jeg har revideret nærværende koncernregnskab. bestående af årsberetning, resultatopgørelse og
status med tilhørende noter. Under min revision har jeg modtaget alle de oplysninger, jeg har anmodet
om til bekræftelse af koncern regnskabets rigtighed, og jeg anser regnskabet for aflagt efter lovgivnin-
gens regnskabsbestemmelser.

Ohrlings Revisionsaktieselskab
S. Blankholm
Statsaut. revisor.

4



~-
Resultatopgørelse for året 1983 1982
Beløb i 1.000 kr.

Salg inklusive afgifter 1.780.350 1.563.183
-;..afgifter 331.167 307.230
Nettoomsætning (i) 1.449.183 1.255.953
Andre driftsindtægter 9.879 11.343

Indtægter i alt 1.459.062 1.267.296

Vareforbrug 977.222 817.815
Personaleudgifter ® 274.693 259.830
Afskrivninger ® 20.348 12.384
Øvrige udgifter 133.079 1.405.342 135.390

Driftsresultat
før finansielle poster 53.720 41.877

Renteindtægter @) 11.796 19.332
Renteudgifter ® 28.302 16.506 31.341

Driftsresultat 37.214 29.868
Skat af årets resultat ® 14.624 1.700

Årets resultat 22.590 28.168

Tillæg af overførsel fra sidste år (j) 21.558 257
Fradrag af minoritets-

interesserne s andel 520 349

Giver totalt 43.628 28.076

I henhold til generalforsamlingsbeslutninger ""
disponeres således over det angivne beløb:
Udbytte 6.758 6.758
Philips Fond 245 160
Overførsel til næste år 36.625 21.158

43.628 28.076

O se noter
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Noter

8. Immaterielle og materielle aktiver
Indretning i Grunde og Drifts- Funktionær-

Anskaffelsesværdi lejede lokaler bygninger midler boliger
Saldo 1/1 1983 4.164 55.470 89.923 3.331
Tilgang til kostpris 44 46 14.433
Afgang til kostpris 5.612
Saldo 31/12 1983 4.208 55.516 98.744 3.331

Opskrivning
Saldo 1/1 1983 27.431
Regulering primo 31 62.190 22.106
Saldo 31/12 1983 31 89.621 22.106 lAfskrivninger
Saldo 1111983 823 18.766 59.026 IRegulering primo 281 48.505 11.534 206
Årets afskrivninger 528 2.943 16.805 72
Afskrivninger vedrørende årets
afgang 4.582
Afskrivning 31/12 1983 1.070 70.214 82.783 278
Bogført værdi 31/12 1983 3.169 74.923 38.067 3.053
Grunde, bygninger og driftsmidler er i 1983 værdiansat til genanskaffelsespriser. Øvrige
aktiver er værdiansat til kostpriser. Den seneste kontantværdi for ejendommene udgør
34.950.000 kro

9. Lagerbeholdninger 1983 1982
Råvarer og halvfabrikata 72.155 86.175
Færdigvarer 177.551 179.070

249.706 265.245

Råvarer og halvfabrikata er optaget til kostpriser med tillæg af direkte løn og indirekte
omkostninger.
Færdigvarer er værdiansat til indkøbspriser eller salgspriser, hvis disse er lavere

10. Tilgodehavender fra salg er reduceret med en hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer på
12 mill. kro (198210 mill. kr.)

11. Aktiekapitalen består af 100.000 aktiebreve å 1.000 kro Samtlige aktier ejes af N. Y. Philips
Gloeilampenfabrieken, Holland.

12. Opskrivningshenlæggelser
Saldo 1/1 1983 27.370
Regulering ejendomme primo 13.791
Regulering driftsmidler primo 10.572
Regulering af udskudt skat vedr. opvurdering -7 4.357
Kursregulering obligationer 586
Saldo 31/12 1983 47.962

13. Eventualskat
Hensættelsen udgør den skatteforpligtelse, der ville opstå ved indtægtsføring af skattemæssige
nedskrivninger på lagerbeholdningen samt ved afhændelse af selskabets aktiver til de i balan-
cen anførte værdier.

14. Prioritetsgæld
Kr. 2.807.000 af den i balancen anførte prioritetsgæld forfalder efter 5 år eller senere.

15. Minoritetsinteresser
Værdien af aktier hos Philips Finance Company B.Y. i Finax AIS 7.787 7.729
og hos 3. mand i Nordisk Glødelampe Industri AIS 3.018 2.556

__ -"-10::..:..8",,,0c.::.510.285

16. Bankgæld
Til sikkerhed for bankkredit er der deponeret veksler til et beløb af 32.175.172 kro
Leverandørgæld
3. mand
Koncernselskaber
Moderselskabet

17.
20.275 21.802
81.517 65.170

__ .:::-67':"':. .0:.:80=2 __ c:...:90:..:...0::..=3~8

169.594 _---=.1'-'77--'-.0""1-'-0

Direktion: 1. Hoekman, adm., H. Bertelsen og T. Meldal.
Bestyrelse:
S. A. Windelin, formand, Steen Enggaard Andersen, Thor A. Bak, H. Bertelsen, W. C. J. van't Hoff,
John Jensen, Haldor Topsøe og Birger Vessel.
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Status pr. 31. december 1983 1982
Beløb i 1.000 kr.

Immaterielle anlægsaktiver: ®
Indretning, lejede lokaler 3.169 3.341

Materielle anlægsaktiver: ®
Grunde og bygn!nger 74.923 64.135
Driftsmidler 38.067 30.897
Funktionærboliger 3.053 116.043 3.331

Finansielle anlægsaktiver:
Værdipapirer 443 719

Anlægsaktiver i alt 119.655 102.423

Lagerbeholdninger ® 249.706 265.245
Tilgodehavender fra salg @ 349.094 321.722
Forudbetalt til leverandører 3.295 4.088
Periodeafgrænsningsposter 2.912 2.739
Andre tilgodehavender 24.129 25.588
Obligationer 10.408 10.533
Likvide beholdninger 1.096 41.840 1.501

Omsætningsaktiver 640.640 631.416

Aktiver i alt 760.295 733.839

Egenkapital:
Aktiekapital @ 100.000 ·100.000
Opskrivningshenlæggelser @ 47.962 27.370
Lovpligtig reservefond 27.250 27.650
Overført til næste år 36.625 21.158

Egenkapital i alt 211.837 116.178

Hensættelser:
Pensionsforpligtelser 2.994 3.184
Eventualskat @ 18.841 2.365
Øvrige hensættelser 12.3l3 34.148 8.296

Langfristet gæld:
Pengekreditorer 16.194 15.340
Prioritetsgæld ~ 3.637 3.784
Minoritetsinteresser @ 10.805 30.636 10.285

Kortfristet gæld:
Bankgæld @ 113.152 180.542
Leverandørgæld @ 169.594 177.010
Forudbetaling fra kunder 19.132 20.952
Selskabsskat 2.506 1.372
Udbytte 6.758 6.758
Anden gæld 169.010 122.082
Periodeafgrænsningsposter 3.522 200.928 5.691

Gæld og hensættelser i alt 548.458 557.661

Egenkapital, gæld og hensættelser i alt 760.295 733.839

Eventualforpligtelser:
Kautionsforpligtelser 7.532 8.395
Leasingforpligtelser 53.410 60.080

o se noter
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Philips på konsumentvare-området i 1983·

Audio og Video
Den samlede efterspørgsel på radiobran-
chens produkter viste en stigende tendens,
og i det samlede audio-video marked opnå-
ede Philips en særdeles pæn omsætnings-
fremgang.

Farve-TV markedet viser en stabil stig-
ningstakt med et voksende erstatningssalg.
En stærkt stigende forbrugerinteresse for
tekst-TV og stereo-TV samt et bredt og
konkurrencedygtigt produktsortiment var
årsag til, at det lykkedes at befæste en stærk
markedsposition .

Markedet for sort/hvid TV blev på sam-
me niveau som i 1982 og er positivt påvirket
af stigende interesse for monitorer og over-
vågnings-TV Også på dette marked opret-
holdt vi en tilfredsstillende markedsandel.

Markedet for videobåndoptagere viste en
uventet udvikling, idet efterspørgslen faldt,
sammenlignet med 1982. Det bidrog til en
skærpet konkurrence mellem systemer og
fabrikater. I denne situation introducerede
Philips i efteråret med stor succes en ny
generation, og det lykkedes at opnå en væ-
sentlig stigning i markedsandel.

Hi-fi markedet viste en mindre tilbage-
gang. Det lykkedes imidlertid for os at opnå
en fremgang i omsætning og markedsandel,
bl.a. takket være introduktionen af det re-
volutionerende nye grammofonsystem,
Compact Disc.

Markedet for transportable audiopro-
dukter viste en markant fremgang, og her
opnåede vi en betydelig stigning i omsæt-
ning og en yderligere styrkelse af vor leden-
de markedsposition.

Autoradio-markedet viste et fortsat op-
sving, influeret af udviklingen på bilrnarke-
det, og også her lykkedes det at øge omsæt-
ningen og befæste vor markedsposition.

Radio-TV branchen vil i 1984 blive udsat
for hård konkurrence om at få del i forbru-
gernes rådighedsbeløb til varige forbrugs-
goder. Takket være en rivende teknologisk
udvikling har branchens produkter en fort-
sat høj præference.

På baggrund af Philips betydelige indsats
inden for forskning og produktudvikling
samt en planlagt intensiveret markedsfø-
ringsaktivitet venter vi en fortsat styrkelse
af vor ledende markedsposition.

Med en betydelig stigning i erstatnings-
salget af farve-TV samt en øget efterspørg-
sel på produkter som videobåndoptagere,
Compact Disc og transportabelt udstyr har
vi positive forventninger til omsætningsud-
viklingen i 1984.
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Påforhandlerudstilling i efteråret introducerede Philips sin nye generation af videobåndop-
tagere i Video 2000 systemet.

Husholdningsapparater
Omsætningen i 1983 har været meget til-
fredsstillende og viser i forhold til 1982 en
stigning på 15%. Vor omsætningsandel på
det totale marked er steget igen, så Philips
må betragtes som den ledende leverandør
på det danske marked.

Produktområder, som har haft en væsent-
lig stigning i 1983 er shavere og støvsugere. I
begge produktområder er der introduceret
et nyt program, som har opnået stor accept i
branchen og hos forbrugerne.

Også de helt nye produkter, Mix-Box og
varmepaneler, har bidraget til en væsentlig
del af omsætningsfremgangen.

Udsigten for 1984 må betragtes som sær-
deles positiv. Nye produkter vil blive intro-
duceret inden for mange områder, og det vil
utvivlsomt styrke vor allerede ledende posi-
tion på det danske marked.

En af de tre modeller i det nye grammofon-
system, Compact Disc.

Philips' nye Mix-Box bidrog væsentligt til
omsætningsfremgangen i husholdningsap-
parater.



En Philips-løsning på belysning af fodgæn-
gerfelter.

Belysning
Den øgede bevidsthed om anvendelsen af
energibesparende lyskilder kædet sammen
med en stor renoveringsaktivitet har resul-

-
teret i en stigning i efterspørgslen i 1983.
Når dertil kommer, at vi på armatur marke-
det har vundet markedsandel, har det resul-
teret i en væsentlig fremgang.

Nye produkter som PL *lamper og -ar-
maturer samt vore lystekniske løsninger in-
den for områder som belysning ved data-
skærme, fodgængerfelter og professionel
plantebestråling - for blot at nævne nogle -
har haft deres andel af successen. Nedgang i
salget af Photoflux kan henføres til øget
udbredelse af elektron blitz samt kameraer
med indbygget blitz .

.Salget, af SL"pærer er yderligere steget.
Siden SL*pærens fremkomst er der solgt for
35 mio. kr. beregnet i forbrugerpriser. En
kalkulation baseret på en gennemsnitlig ki-
lowatt-timepris på 50 Øre, giver på landsba-
sis ved en årlig benyttelsestid på 2.000 ti-
mer, en årlig besparelse på 12 mio. kr. i
strøm udgifter.

I batterimarkedet har vi med et stadigt
bredere salgsprogram erobret væsentlige
markedsandele, og fremgangen er hovedsa-
gelig gennemført i dagligvarehandelen.

Vi forventer i 1984 en fortsat positiv ud-
vikling både i renovering og etablering af
nye belysningsanlæg.

Hvidevarer
Hvidevarer havde en mindre omsætnings-
fremgang, hvilket i forhold til totalmarke-
det var utilfredsstillende.

På de enkelte delmarkeder forbedrede vi
vor position på vaskemaskiner og tørretum-
blere, hvorimod vi havde en mindre tilbage-
gang på opvaskemaskiner. For køleskabe
var tilbagegangen betydelig på grund af en
fortsat meget kraftig priskonkurrence inden
for kombiskabe.

For mikroovne ser det nu endelig ud til, at
markedet vil få den forventede stigning.
Vor markedsposition er fortsat meget gun-
stig, og med de nyheder, der vil fremkomme
i 1984, ser fremtiden lovende ud.

Vore forventninger til 1984 er positive,
både hvad angår markedsudvikling og egen
fremgang.

Introduktionen af en ny serie Philishave be-
fæstede yderligere Philips stærke markeds-
position.

Service
Udviklingen inden for det elektroniske ud-
skiftningsmarked steg i forhold til 1982. Det
gælder primært produktsiden specielt om-
fattende komponentmarkedet, mens repa-
rationsaktiviteten skønnes konstant. Vore
betydende markedspositioner på kompo-
nentområdet har vi fastholdt.

Inden for tilbehør viste markedsudviklin-
gen i 1983en ændret karakter sammenlignet
med de seneste års kraftige ekspansion.
Specielt har omsætningen i markederne in-
den for programmerbare TV-spil og video-

bånd udvist opbremsninger i stigningstak-
terne, bl.a. på grund affaldende prisniveau-
er. Kassettebåndsmarkedet blev lidt mindre
end året forud.

Vi opretholder fortsat betydende mar-
kedspositioner inden for TV-spil og video-
kassetter til 2000 systemet. For kassette-
bånd og øvrigt tilbehør er vore positioner på
niveau med andelene i 1982.

I 1984 forventes markedsforholdene at
fortsætte som året forud såvel inden for ser-
vicemarkedet som tilbehørsmarkedet.

Philips udvidede sit program af video-computere med en type, der har indbygget en 9" sort-
hvid skærm.
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Philips på producentvare-området i 1983·

Telekommunikation
Den nye private telefoncentral, TBX, er
blevet særdeles godt modtaget på marke-
det. Den er af KTAS blevet leveret og instal-
leret i mange forskellige virksomheder som
f.eks. Briiel & Kjær, ISS og Palace Hotel.

Afsætningen af digitale transmissionssy-
stemer er forløbet som planlagt. Der er så-
ledes også i 1983 leveret optiske kabler og
transmissionssystemer til teleadministratio-
nerne.

I 1983blev Philips åbne netværk til data-
kommunikation, »Sophonet«, introduce-
ret. Det er et netværk der gør det muligt at
sammenkoble datamater og databaser, ter-
minaler m.v.

Såvel omsætningen som ordrebeholdnin-
gen inden for telekommunikationsområdet
blev væsentligt forøget i forhold til året for-
ud.

Omstillingsapparatet til Philips nye TBX-telefoncentral, som af KTAS er leveret til en række
virksomheder herhjemme.

Medieo-Systemer
Totalmarkedet for diagnostisk hospitalsud-
styr var i 1983præget af det offentliges fort-
satte sparebestræbelser i sundhedssekto-
ren. I beløb var de samlede indkøb forment-
lig lidt mindre end året før mens vor omsæt-
ning af apparatur blev en smule større end i
1982.

Imidlertid ser det nu ud til, at det hidtidi-
ge indkøbsniveau ikke muliggør selv den
nødvendigste vedligeholdelse af den eksi-
sterende bestand af apparatur på hospita-
lerne og slet ikke tillader anskaffelse af nye
avancerede apparattyper. Derfor er situa-
tionen gradvis blevet uholdbar, og der spo-
res en tendens til øgede bevillinger til områ-
det. Dette var mærkbart allerede i slutnin-
gen af 1983 og betød, at vi fik en betydelig
ordreindgang på installationer til levering i
1984.

Af de mere markante installationer, vi

Røntgen-scanner» Tomoscan 310" leveres til
Slagelse Sygehus.
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har i ordre, kan nævnes en komplet Angio
installation med digital billedteknik til
Odense Sygehus samt en CT Scanner til
Slagelse Sygehus. Endvidere skal vi instal-
lere en lineær accellerator til kræftbehand-
ling på Odense Sygehus.

Vi har således en vis optimisme med hen-
syn tilomsætningsudviklingen i 1984.

Radiotelefoner
og navigationsudstyr
Efter en tredobling af salget af mobiltelefo-
ner til NMT-systemer stod vi ved udgangen
af 1982 som en af de største udbydere af
biltelefoner herhjemme. Den position blev
befæstet gennem 1983, hvor salget gik abso-
lut tilfredsstillende. Forventningerne til
1984 er store - blandt andet på grund af
P&T's forventede lukning af det manuelle
mobiltelefonnet i Danmark.

For mobilradioer tillukkede net har mar-
kedet været præget af NMT-systemets ud-
bredelse, og omsætningen blev derfor kun
på niveau med året forud.

Et nyt datakommunikationssystem til
taxi, ap-tax , ventes at vinde indpas her-
hjemme i løbet af de kommende år.

Salget af navigationsudstyret »ap Naviga-
tor« blev ikke så stort som ventet, men med
introduktion af en nyudviklet navigator -
der koster det halve og kan det dobbelte -
stilles der store forventninger til salget i
1984.

Elektroniske komponenter
Også i 1983 har dansk elektronikindustri
været inde i en forholdsvis gunstig udvik-
ling, som skabte et meget større marked for
elektronikkomponenter, så vor ornsæt-
ningsfremgang blev på 10%.

Der var·nogenlunde samme relative stig-

ning i leverancerne til den professionelle
elektronikindustri som til produktionsvirk-
somhederne inden for radio/TV og højtta-
ler-fremstilling.

I løbet af året blev leveringssituationen
for en del af komponentmarkedet gradvis
vanskeligere. Det gjorde sig stærkest gæl-
dende for teknologisk avancerede produk-
ter, især integrerede kredse. Som sædvan-
ligt i sådanne situationer steg ordreindgan-
gen ekstraordinært, så vor ordrebeholdning
ved årets udgang var større end året før.

I 1984 forudser vi stort set uforandrede
leverancer til fabrikanter af forbruger-elek-
tronik, medens vi regner med en ikke uvæ-
sentlig fremgang i salget til den professio-
nelle elektronikindustri .

Sikrings- og lydsystemer
Året 1983 har været præget af sparebestræ-
belser i den offentlige sektor, men heldigvis
samtidig af en stigende investeringsevne hos
private virksomheder, og det er derfor lyk-
kedes os at fastholde den samlede omsæt-
ning på samme niveau som i året forud.

Omsætningsfremgangen har været mar-
kant for professionelle forstærkeranlæg og
overvågningssystemer, hvorimod vi har haft
vanskeligheder med afsætning af diktere-
maskiner, hvor totalmarkedet er faldet næ-
sten 30%. Inden for dette område er det dog
lykkedes os at opnå en væsentlig forøget
markedsandel.

Ordrebeholdningen blev væsentligt for-
øget i løbet af-1983, bl.a. på grund af en
ordre fra Ålborg Værft på et totalprojekt
omfattende kornrnunikations-, overvåg-
nings- og underholdningsanlæg til et ameri-
kansk krydstogtskib.

Inden for alle vore områder vil der i løbet
af 1984blive introduceret nye teknisk avan-
cerede og konkurrencedygtige produkter,
og det giver os grund til at se frem til de
nærmeste år med stor optimisme.
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Datasystemer
Salget af P4000 minicomputere ekspandere-
de kraftigt i 1983, og der blev vundet mar-
kedsandel. Salget blev godt støttet med le-
veringen af -anlæg til integreret tekstbe-
handling og en matrixprinter med høj skri-
vekvalitet. Sidst på året markedsførtes et
advokatsystem, udviklet i henhold til krave-
ne fra advokatrådets EDB-udvalg. I 1984
forventes P4000 sucessen øget bl.a. ved in-
troduktion af integreret kontorautomation
og lokalnetværk.

Tekstbehandlingssalget steg med 75% og
Philips Datasystemer nåede en placering
som den næststørste leverandør af fritståen-
de tekstbehandling. P5020 systemet har vist
sig som en bestseller og indførelsen af kom-
munikation og Personal Computer funktio-
nen har yderligere styrket dets placering.
Med indførelse af lokalnet og fælles arkiver
er Philips' dataudstyr sikret en yderligere
vækst i 1983, hvor også markedsandelen for-
udses øget.

Jydsk Telefon A/S bestilte sidst på året et
MAESTRO system til systerndokumenta-
tion, programudvikling og projektstyring.
Systemet er det mest avancerede og bruger-
venlige af sin art, og det kan sammenkobles
med de fleste computere på markedet. Philips-tekstbehandlingsanlæg på Forsikringshøjskolen i Rungsted.

Kommunikations-båndoptager til kontinu-
erlig optagelse af indtil 44 samtidige telefon-
samtaler - bI.a. solgt til brandvæsen, politi,
banker og lufthavne.

Teknisk Service
Teknisk Service havde en omsætningsfrern-
gang på 12%. ..

Den sammenlægning af servicefunktio-
neme for producentvarer, der fandt sted i
1982, har vi udnyttet og draget fordel af ved
løsning af integrerede serviceopgaver for
Datasystemer, Industri og Forskning, Me-
dieo-Systerner og Sikrings- og lydsystemer.
Eksempelvis installation og vedligeholdelse
af den første leverance af en CT scanner, der
omfatter såvel røntgenteknik som cornpu-
terteknik.

Salget på markederne har udviklet sig
gunstigt. Vi forventer fortsat fremgang med
mulighed for stigende beskæftigelse, navn-
lig inden for dataservice.

Industri og Forskning
1983 blev året, hvor vi efter flere års stagna-
tion igen kunne spore en voksende investe-
ringslyst inden for industrien, medens. den
offentlige sektor fortsat var præget af tilba-
geholdenhed. Dette påvirkede også afde-
lingens salg, hvor såvel ordreindgang ~om
omsætning blev væsentligt større end aret
før.

. Salget af elektroniske måleinstrumenter
forløb tilfredsstillende med en pæn omsæt-
ningsstigning på trods af den særdeles store
stigning i 1982. Det er fortsat salget af vore
nye, avancerede produkter som mikropro-
cessor-udviklingssysterner, logikanalysato-
rer og avancerede oscilloskoper, der udviser
de største fremgange, men også salget af
spændingsforsyninger forlø.b udm::erket.

Omsætningen inden for industrielt auto-
mationsudstyr udviste en meget betydelig

stigning, fordelt på såvel instrumentsalg
som projektleverancer, hvor omsætnmgen
for de sidstes vedkommende var præget af
de betydelige ordrer, vi modtog ultimo
1982.

Salget af vejeudstyr steg ligeledes stærkt,
især inden for området blanding/dosering.
Specielt i denne gruppe har vi mærket den
stigende investeringslyst i industrien med
henblik på automatisering og effektivise-
ring af et allerede bestående produktions-
anlæg. Et af vore traditionelle markedsom-
råder, bygge- og anlægssektoren, udviste
dog fortsat en ret ringe vækst på det inden-
landske marked.

Den samlede ordreindgang blev også sær-
deles god og ordrebeholdningen var ved
årets udgang på niveau med året før, hvor vi
havde en speciel stor ordrebeholdning på
grund af de nævnte større projektordrer.

Philips har leveret instrumenteringen til forbrændingsanlægget på l/S Fasan i Næstved.
~r~ .---~~ ~
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Udvikling og produktion hos Philips

Produktion og udvikling på Philips-fabrik-
kerne i København beskæftiger cirka 700
medarbejdere. Blandt dem er et stort antal
højtuddannede ingeniører og teknikere i
udviklingslaboratorierne, der løbende ska-
ber nye produkter og videreudvikler det nu-
værende program. Inden for den professio-
nelle elektronik anvendes årligt 10% af
salgsværdien af de producerede produkter
til videreudvikling.

Radiotelefoner/N avigationsudstyr
Produktionsaktiviteten inden for radiotele-
foner og navigationsudstyr har haft en bety-
delig vækst i såvel omsætning som beskæfti-
gelse. Omsætningen er steget 74% i forhold
til 1982. Stigningen skyldes den voksende
eksportaktivitet.

Udviklingsaktiviteten for de samme pro-
dukter øges fortsat. Det har skabt nye jobs
til adskillige ingeniører og teknikere. Af
nye produkter kan nævnes Navigator MK

III, som også henvender sig tillystbådemar-
kedet og en videreudvikling af radiotelefo-
nen såvel til det nordiske mobiltelefonsy-
stem som til eksportmarkederne.

Professionelt TV-måleudstyr
Udviklingsaktiviteten har været koncentre-
ret om færdiggørelsen af en række nye pro-
dukter, som er kommet i produktion i løbet
af efteråret 1983, samt opstart af et par helt
nye udviklingsopgaver.

Produktionen har været noget mindre
end forventet blandt andet på grund af en
noget skuffende udvikling af vort USA-
salg.

Glødelamper
Produktionsværdien af glødelamper steg
15% i forhold til 1982, idet forventningerne
til en øget eksport fuldtud blev indfriet.

I 1983passeredes produktionen af % mil-
liard glødelamper for Philips.

Den nyudviklede »Navigator- koster det
halve og kan det dobbelte i forhold til den
tidligere model.

Eksporten fra Philips i Danmark blev i 1983
den største i virksomhedens historie og væ-

. sentligt større end året forud. Den ventes at
holde sig mindst på samme niveau i 1984.

Radiotelefoner
Den mest omfattende eksport foregår inden
for radiotelefoner, hvor Philips over en to-
års periode skal levere 9.000.stk. til Saudi
Arabien. Desuden foregår der store leve-
rancer til de nordiske lande til brug i NMT -

Eksport fra Philips

det nordiske mobiltelefonsystem. Og der er
i 1983 modtaget ordre fra det hollandske
televæsen på 2.500 radiotelefoner.

ap-modellen, der både er udviklet og pro-
duceres herhjemme, er i dag den mest solg-
te i verden.

ap-tax systemet, der er et datakommuni-
kationssystem til taxi, er udviklet på Ama-
ger-fabrikken. Det er foreløbig solgt til brug
i 1.500 taxi i Oslo og Stavanger til en værdi af
60 mio. kr. Levering vil ske i løbet af 1984.

Datakommunikations-systemet ap-tax er solgt til brug i 1.500 taxi i Oslo og Stavanger.
ap-radiotelefon nu både i sort og hvid.

Navigationsudstyr
Eksporten af »ap Navigator« steg betydeligt
i 1983 og kom til at ligge cirka 30% over
foregående års salg.

Udvikling af en ny model af navigatoren,
der kan væsentligt mere og kun koster det
halve, giver forventninger om et stort salg
også på eksportmarkederne i 1984.

Professionelt TV-måleudstyr
Som tidligere år er næsten hele PTV-pro-
duktionen gået til eksport. En stadig stigen-
de del af eksporten består af store komplet-
te TV-systemer til institutioner og TV-fa-
brikker.

Glødelamper
Eksporten af glødelamper steg betydeligt i
1983 og ligger 27% over 1982. Også i 1984
ventes en stigning i afsætningen til udlandet.

»Philips i 1983« er udgivet af Philips Industri og Handels A/S. Redaktion: Henning Bjerno.
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