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l. Fremtidens elektroniske øje.
2. Den hollandske dronning Beatrix
var vært for en aften på det smukt
belyste Frederiksborg Slot.
3. Til krydstogtskibet MIS Holidayer
leveret et omfattende kommunikationsanlæg.

4. Kulturministeren overværede åbningen af H. C. Ørsteds Mindestuer
som - med en donation fra Philips blev overflyttet til Danmarks Tekniske Museum.
5. Det første Philips Kontorstudio
blev åbnet i Århus.
6. Philips TV nr. 100.000.000 blev
fejret i ]984 - bl.a. med lagkager til
alle TV-forhandlerne.
F'qr16. gang kår~d
.,;Philips europæi~
or unge forskere og"

s vinderurrence

Philips Industri og Handels A/S
Aktiekapital: 100.000.000 kr.
Eneaktionær: .
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven, Holland
Bestyrelse:
Generalforsamlingsvalgte:

Direktør S. A. Windelin, formand
Professor, dr. phil. Thor A. Bak
Direktør H. Bertelsen
Direktør Hiltjo W. D. Bos
Direktør W. C. 1. van't Hoff
Civilingeniør Haldor Topsøe

Medarbejdervalgte:

Civilingeniør Steen Enggaard
Andersen
Smed John Jensen
Fuldmægtig Birger Vessel

Datterselsk.~;~eI:,
Nordisk G1ød~l\lmpeIndustri A/S
(Aktiekapital: 1.000.000 kr. Heraf
ejes af Philips Industri og Handels
A/S 716.000 kr.)

Philips Elektronik rndl!stri A/S
elefori A/S
Dux Radio og TV A/S
Pbilips A/S

A.P. Radiotelefon AIS (Oslo)
(Aktiekapital: 1.258.000 kr.)
A.P. Radiotelefon AB (Stockholm)
(Aktiekapital: 2.556.000 kr.)
Datterselskab:
Roos Transportradio AB
(Aktiekapital: 50.000 sv.kr.)

Direktion:
Hiltjo W. D. Bos, adm.
H. Bertelsen

Datasystemer
"
Industri og Forskning
Medieo-Systemer
Sikrings- og lydsystemer
Telekommunikation
Teknisk Service

ææs

Philips Lampe A/S
Pbilips Radio A/S
Philips Service AIS
Miniwatt
Aktieselskab for Elektroniske Komponenter

Pbilips Elapparat A/S

PHILIPS
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1984 blevet godt år for den danske Philips-koncern. Salget inel. afgifter
steg med 18 procent til 2.093 mia. kr. Overskuddet blev på 40 mio. kr. I
Philips Industri og Handels A/S bliver der. udbetalt et udbytte på 12
procent for 1984.
I begyndelsen af1984 overtog selskabet aktiekapitalen i A. P. Radiotelefon AIS i Oslo og A. P. Radiotelefon AB i Stockholm, der begge
- sammen med sidstnævntes datterselskab, Roos Transportradio AB indgår i koncernregnskabet for 1984.
På konsumentvare-området
var Philips begunstiget som leverandør
af produkter, der specielt har forbrugernes interesse. Den generelle
vækst i privatforbruget var på godt tre procent. For radio/TV-handelen
blev stigningen på 17 procent, og totalsalget af hårde hvidevarer steg
med 16 procent. Philips oplevede den samme stigning på radio/TVområdet, mens fremgangen for hårde hvidevarer blev på 41 procent.
Inden for belysning og batterier øgede Philips også sin andel af markedet.
Philips leverancer til producentvareområdet
er inde i en betydelig
vækst og omfatter nu over halvdelen af selskabets omsætning på
hjemmemarkedet.
Salget i 1984 blev kraftigt påvirket af industriens
betydelige investeringer.
Den samlede afsætning på de udenlandske markeder steg med 17
procent til 400 mio kr. En væsentlig del heraf består af radiotelefoner til
Holland, Østrig og de øvrige nordiske lande. Mest bemærkelsesværdig
er stigningen i eksporten af navigationsudstyret »Navigator«, der blev
50 procent større end i 1983. Glødelampe-eksporten var på niveau med
året forud, og professionelt TV-måleudstyr steg med cirka 15 procent.
Produktionen på vore fabrikker i København ventes at ville stige
inden for samtlige eksportartikler. Til udvikling og produktion har der
hidtil været anvendt cirka 10 procent af salgsværdien af de danskproducerede produkter. I de nærmest kommende år vil investeringerne til udvikling af ny teknologi være betydelige.
I produktionssektoren er beskæftigelsen steget, alene i radiotelefonproduktionen blev der i efteråret 1984 antaget 70 nye medarbejdere.
Ved årets slutning var medarbejderstaben
oppe på godt 1.600 medarbejdere. Heri indgår også de ansatte i de to datterselskaber i Norge og
Sverige.
Forventningerne til 1985 er optimistiske med baggrund i den fortsatte investeringslyst i den private sektor - som allerede har vist sig ved en
kraftig forøgelse af ordrebeholdningen i producentvare-grupperne
samt det stadigt stigende salg til de udenlandske markeder. For konsumentvareområdet vil de foretagne regeringsindgreb uden tvivl have en
negativ effekt.

3

[

Noter
Beløb i 1.000 kr.

I
Regnskabet for 1984 er udarbejdet
Alle mellemværender
i udenlandsk
1.

2.

Nettoomsætningen
Hjemmemarked
Eksportmarkeder

Personaleudgifter
Løn og gager
Pensionspræmier
Øvrige personaleudgifter

Selskaberne
3.

har i 1984 i gennemsnit

Afskrivninger
Indretning i lejede
Bygninger
Driftsmidler

Afskrivningerne
vers forventede
4.

i henhold til den nye lov om årsregnskaber.
mønt er omregnet til statusdagens kurser.

beskæftiget

lokaler

er beregnet
levetid.

på basis af aktivernes

6.

genanskaffelsesværdi

Renteindtægter
Renteindtægt
3. mand
Kursgevinst obligationer
Kursgevinst pantebreve

Kursregulering
af obligationsbeholdningen
opskrivningshenlæggelser.

s.

1.566 medarbejdere

ultimo

1984 udgør

indtægter

er fortjeneste

1983

1.282.749
399.812

1.108.390
340.793

1.682.561

1.449.183

267.184
22.153
19.355

242.585
18.738
13.370

308.692

274.693

(1.518 i 1983).

433
2.989
14.510

528
3.015
16.805

17.932

20.348

efter de enkelte

akti-

10.728
207
102

11.539
225
32

11.037

11.796

634 t.kr. som er overført

Renteudgifter
Renter til koncernselskaber
Renter til 3. mand

Ekstraordinære

1984

til

7.070
18.876

4.473
23.829

25.946

28.302

ved salg af Finax aktier.

Ekstraordinære
udgifter består af nedskrivning af aktier i A. P. Radiotelefon AB
(Badwill) med et beløb på 1.415 t.kr., samt nedskrivning af aktier i associerede
selskaber på 257 t. kr.
7.

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige
Regulering vedrørende
tidligere år
Regulering af udskudt skat
De betalte

8.

selskabsskatter

androg

1.199
31
15.362

indkomst

i 19842.854

t.kr.

16.592

Tillæg af overførsel fra sidste år
Overførsel fra sidste år
Med tillæg af lovmæssig reservefond

36.625
2.000

i Finax A/S

38.625
Med fradrag af lovmæssig reservefond
i A. P. Radiotelefon
A/S
Norge
samt kursregulering
af egenkaptialen
i de udenlandske datterselskaber

1.120
73

1.193
37.432

Revisionspåtegning
Jeg har revideret næværende
koncernregnskab,
bestående
af årsberetning,
resultatopgørelse
og
balance med tilhørende noter. Under min revision har jeg modtaget alle de oplysninger, jeg har
anmodet om til bekræftelse af koncernregnskabets
rigtighed, og jeg anser regnskabet for aflagt efter
lovgivningens regnskabsbestemmelser.
Ohrlings Revisionsaktieselskab
S. Blankholm
Statsaut. revisor.
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Resultatopgørelse

for året 1984

1983

Beløb i 1.000 kr.
Salg inklusive afgifter
-i- afgifter

2.093.905
411.344

1.780.350
331.167

Nettoomsætning CD
Andre driftsindtægter

1.682.561
10.903

1.449.183
9.879

Indtægter i alt

1.693.464

1.459.062

1.127.238
308.692
17.932

Vareforbrug
Personaleudgifter ®
Afskrivningerer ®
Fabrikations-, adrninistrationsog salgsomkostninger

183.498

Driftsresultat
før finansielle og
ekstraordinære poster
Renteindtægter@)
Renteudgifter@

11.037
25.946

Driftsresultat før
ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter ®
Ekstraordinære udgifter ®

977.222
274.693
20.348
1.637.360

133.079

56.104

53.720
11.796
28.302

14.909

41.195
252
-;- 1.672

Resultat før skat
Skat af årets resultat (j)

37.214

39.775
16.592
23.183
37.432

22.590
21.558

653

520

Giver totalt

59.962

43.628

I henhold til generalforsamlingsbeslutninger
disponeres således over det angivne beløb:
Udbytte
Philips Fond
Overførsel til næste år

12.040
47.922

6.758
245
36.625

59.962

43.628

Årets resultat
Tillæg af overførsel fra sidste år
Fradrag af minoritetsinteressernes andel

o

®

se noter
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Noter
Beløb i 1.000 kr.

9.

Immaterielle

og materielle

aktiver
Indretning
i lejede lokaler

Anskaffelsesværdi

Grunde og
bygninger

Driftsmidler

Funktionærbolig

Saldo III 1984
Tilgang til kostpris
Afgang til kostpris
Tilgået i konsolidering
Udgået af konsolidering

4.208
31

Saldo 311121984

4.239

57.360

31

89.621

22.106
689
9.215

89.621

32.010

70.214
2.917

82.783
14.5\0
10.855
1.854
04

55.516

98.744
28.978
22.113
4.932
131

28
1.872

Opskrivning
Saldo III 1984
Årets opskrivning
Årets afgang

110.4\0

31

Saldo 31/12 1984
Afskrivninger
Saldo 1/1 1984
Årets afskrivninger
Årets afgang
Tilgået i konsolidering
Udgået af konsolidering
Afskrivning vedrørende
skrivning

1.070
433

382

3.331

3.331

278
72

årets op040

Saldo 31112 1984

1.503

73.513

88.868

350

Bogført

2.736

73.468

53.552

2.981

værdi 311121984

Grunde, bygninger og driftsmidler er værdi ansat til genanskaffelsespriser.
Øvrige aktiver er
værdi ansat til kostpriser, den seneste kontantværdi
for ejendommene
udgør 60.550 t. kr.
10.

Lagerbeholdninger
Råvarer og halvfabrikata
Færdigvarer

1984
1983
93.316
72.155
245.051 _----'-17!..!,7-'-'.5""5"'1
338.367
249.709

Råvarer og halvfabrikata
omkostninger.
Færdigvarer er værdiansat

er optaget

til kostpriser

til indkøbspriser

fra salg er reduceret

med tillæg af direkte

eller salgspriser,

med en hensættelse

løn og indirekte

hvis disse er lavere.

II.

Tilgodehavender
på 14.382 t.kr.

12.

Aktiekapitalen
består
Gloeilampenfabrieken,

13.

Opskrivningshenlæggelser
Saldo III 1984
Årets opskrivning(netto)
Indtægtsført
ved afgang
Kursregulering
obligationer

47.962
27
636
634

Saldo 31/12 1984

47.987

af 100.QOOaktiebreve
Holland.

a

til imødegåelse

1.000 kr. Samtlige

af tab på debitorer

aktier ejes af N. V. Philips

14.

Eventualskat
Hensættelsen
udgør den skatteforpligtelse,
der ville opstå ved indtægtsføring af skattemæssig
nedskrivning på lagerbeholdningen
samt ved afhændelse af selskabets aktiver til de i balancen
anførte værdier.

15.

Prioritetsgæld
1.868 t.kr. af den i balancen

16.

anførte

prioritetsgæld

Minoritetsinteresser
Værdien af aktier hos Philips Finance Company
Og hos 3. mand i Nordisk Glødelampe
Industri

forfalder

efter 5 år eller senere.

B. V. i Finax AIS
3.671

7.787
3.018

"

17.

Leverandørgæld
3. mand
Koncernselskaber
Moderselskabet

3.671

10.805

61.046
86.337
110.927

20.275
81.517
67.802

258.310

109.594

Direktion: Hiltjo W. D. Bos, adm., og H. Bertelsen.
Bestyrelse: S. A. Windelin, formand, Steen Enggaard Andersen, Thor A. Bak, H. Bertelsen,
Hiltjo W. D. Bos, W. C. J.van't Hoff, John Jensen, Haldor Topsøe og Birger Vessel.
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Balance pr. 31. december 1984

1983

Beløb i 1.000 kr.
Immaterielle anlægsaktiver: ®
Indretning, lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver: ®
Grunde og bygninger
Driftsmidler
Funktionærboliger
Finansielle anlægsaktiver:
Værdipapirer

I
I

2.736

3.169

130.001

74.923
38.067
3.053

644

443

133.381

119.655

338.367
410.546

66.269

249.706
349.094
3.295
2.912
24.129
10.408
1.096

Omsætningsaktiver

815.182

640.640

Aktiver i alt

948.563

760.295

Egenkapital:
Aktiekapital@
Opskrivningshenlæggelser@
Lovpligtig reservefond
Overført til næste år

100.000
47.987
26.370
47.922

100.000
47.962
27.250
36.625

Egenkapital

222.279

211.837

54.475

2.994
18.841
12.313

18.604

16.194
3.637
10.805

Anlægsaktiver

i alt

Lagerbeholdninger @
Tilgodehavender fra salg@
Forudbetalt til leverandører
Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender
Obligationer
Likvide beholdninger

3.417
5.390
44.375
10.266
2.821

i alt

Hensættelser:
Pensionsforpligtelser
Eventualskat Q1l
øvrige hensættelser
Langfristet gæld:
Penge kreditorer
Prioritetsgæld @
Minoritetsinteresser @
Kortfristetgæld :
Bankgæld
Leverandørgæld @
Forudbetaling fra kunder
Selskabsskat
Udbytte
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Gæld og hensættelser
Egenkapital,
ser i alt

73.468
53.552
2.981

i alt

3.397
35.086
15.992
12.257
2.676
3.671

203.004
258.310
26.737
1.199
12.040
148.928
2.987

191.891

113.152
169.594
19.132
2.506
6.758
169.010
3.522

726.284

548.458

948.563

760.295

2.164
47.498

7.532
53.410

gæld og hensættel-

Eventualforpligtelser:
Kautionsforpligtelser
Leasingforpligtelser
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Video og audio

fhilips satser på en større ..(lel af ~"{~eom~rkedeto~.in(rodJf:Cjered~f{984
VEJ;§ ma~~kil1lr
'sidelØbende mål det europæiske Video 2000 system. .;.
æ
. ~.
• •

En af 1984-nyhederne var en »Ghetto Blaster« - en transportabel stereo radio/kassettebåndoptager. Den blev populær blandt mange break-dancere.
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Den stigende tendens i efterspørgslen efter
audio- og videoprodukter fortsatte i 1984,
hvor radiobranchen kunne notere en betydelig fremgang i omsætningen. Også Philips
opnåede totalt set en væsentlig stigning i
salget i forhold til 1983.
For farvefjernsyn medførte det begyndende udskiftningssalg af det store antal
solgte apparater i 70'erne en øget stigningstakt. Med vort velkomponerede produktsortiment og introduktionen af højtspecificerede nyheder, såsom Match-Line systemfjernsyn, lykkedes det trods stigende priskonkurrence at fastholde vor position som
en af markedets væsentligste udbydere.
Salget af sort/hvid TV udviklede sig positivt på grund af den voksende interesse for
monitorer til hjemmecomputere. Vor markedsandel må betegnes som særdeles tilfredsstillende.
Efter en afmatning i 1983 steg markedet
for videobåndoptagere atter. Vort sortiment blev suppleret i årets sidste del og
omfatter nu såvel V 2000 som VHS systemet. Trods vanskeligheder med at imødekomme efterspørgslen, ·lykkedes det at øge
markedsandelen .
Hi-Fi-rnarkedet udviklede sig kun lidt
med undtagelse af Compact Disc, hvor salget blev fordoblet. Philips fastholdt omsætningen, og vor førende position som leverandør af CD-afspillere blev yderligere udbygget.
Markedet for transportable audioprodukter fortsatte stigningstakten med hovedvægten på stereokassetteradioer. Philips fik en pæn omsætningsfremgang, men
vor ledende markedsposition og vort attraktive sortiment skabte et behov, der var
større end leveringsmulighederne.
For tilbehør blev året præget af nedgangen på TV-spil markedet, som fremover vil
være totalt overtaget af hjemmecomputere.
Øvrigt tilbehør som kassettebånd og videokassetter m.v. viste stigende totalmarkeder
sammenholdt med forrige år, og på disse
områder er der markante forbedringer i
vore markedsandele.
For 1985 ventes kun svage stigninger i
totalmarkederne, hvor vi som et minimum
regner med at opretholde vore andele.
Det stigende bilsalg bevirkede en kraftig
vækst i autoradiomarkedet, og såvel vor
omsætning som markedsandel udviste en
tilfredsstillende stigning.
Den fortsatte teknologiske udvikling og
de øgede programmuligheder. specielt inden for TV, kan også i 1985ventes at medføre en høj forbrugerprioritering af branchens produkter i forhold til andre langvarige forbrugsgoder.
I dette fortsat stigende og konkurrenceprægede marked forventer vi gennem målrettet markedsføring af et meget attraktivt
produktsortiment at opnå en tilfredsstillende omsætning.

pac

Belysning
Det almene ønske om miljøforbedring,
hvor belysning som bekendt er en væsentlig
faktor, har været stærkt medvirkende til en
god fremgang i salget af vore lysprodukter.
Hertil kommer den større investeringslyst i
samfundet.
I udendørs belysning er Philips' andel af
markedet blevet øget. Det skyldes ikke
mindst det meget brede armaturprogram,
der er tilpasset de mange nye energibesparende lyskilder, som i de senere år er bragt
på markedet.
På batterimarkedet - men også inden for
salg af glødelamper - er der opnået en pæn

\

\

~

Til Margit og Erik Brandts kunst- og designcenter i et af de 300 år gamle pakhuse ved
Christianshavns Kanal er leveret et belysningsanlæg med nye halogen-spot med 50
watt reflektorlampe.

Hårde hvidevarer
Salget af hårde hvidevarer steg betydeligt
herhjemme, og for Philips blev det til en
fremgang på godt 40 procent i forhold til
året forud. Denne udvikling berørte alle
produktområder, men var mest bemærkelsesværdig for mikrobølgeovne og vaskemaskiner.
11985introduceres en række nye produkter. Specielt knytter der sig forventninger til
et helt nyt program i mikrobølgeovne spændende fra compact-ovne til en kombineret grill-varmluft model. Også i vaskemaskiner og køle/fryseskabe vil der blive introduceret nyheder med helt ny teknik.

De energibesparende PL-lamper er
nu på markedet i flere udgaver.

stigning i markedsandele. Den er særlig udtalt i dagligvarehandelen.
I 1985, hvor primo-ordrebeholdningen
var væsentligt større end året forud, ventes
en fortsat fremgang. Et af de særligt interessante områder er renoveringen af belysningsinstallationer, forsynet med de nye
miljøforbedrende og energibesparende lyskilder. Denne aktivitet er kun lige begyndt
herhjemme.
Desuden introduceres en række nye produkter inden for lysrørsarmaturer, halogen-spots og lysrørstyper med meget fin farvegengivelse. Men også elbranchens fælles
fremstød for »Bedre lys på arbejdspladsen«
sætter belysningen i focus og medvirker til
positive forventninger om et godt 1985.

Man kan hælde postevand i de nye
strygejern - og fjerne den aflejrede
kalk uden brug af kemikalier. Det
skrabes simpelt hen bort.

Konsumentvare-Service

Husholdningsapparater

Omsætningen inden for det marked, der
beskæftiger sig med service på konsumentvarer, viste en fortsat stigning i 1984.
Den teknologiske udvikling på færdigvare-området medfører, at den anvendte
elektronik bliver mere og mere specialiseret på bekostning af traditionelle komponenter. Denne udvikling stiller derfor samtidig større krav til de hjælpemidler, som er
nødvendige i servicesektoren .
Vor markedsandel inden for levering af
servicedele såvel som vor samlede reparationsaktivitet er fortsat af betydeligt omfang.

Omsætningen viste igen i 1984 en tilfredsstillende fremgang - knap 10 procent mere
end året forud. Andelen af det totale marked er i en positiv udvikling.
Salget af shavere steg, og i denne gruppe
er det specielt de genopladelige modeller,
der har den relativt største fremgang. Men
også andre apparater til personlig pleje og
husholdningsapparater viste en pæn stigning i forhold til 1983.
Philips program af husholdningsapparater og apparater til personlig pleje bliver i
1985 udvidet med en del spændende nye
produkter.

De nye mikrobølgeovne er pladsbesparende og kan nu også hænges op
på væggen.
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Philips på producentvare-området

fredsstillende
omsætningsstigning
for udstyr til industri og forskning i forhold til året
forud.

Omsætningsfremgangen
har været mest
markant for elektroniske
måleinstrumenter.
Mikroprocessor-udviklingssystemer
har erobret en anselig markedsandel,
og
også salget af oscilloskoper, generatorer og
multimetre har vist kraftig vækst. En samlet
stor leverance af måleudstyr til den nyoprettede uddannelseslinie
for datamekanikere på de tekniske skoler har bidraget væsentligt til det gode resultat.
På grund af yderligere vækst i markedet
samt introduktionen
af nye avancerede produkter forventer vi, at den positive udvikling fortsætter i det kommende år.
Inden for industriel automation har der
været en mindre omsætningsstigning.
Det
er et marked, som er præget af hård konkurrence og en behersket investeringslyst
inden for bygge- og anlægssektoren.
Der
ventes dog en fortsat fremgang i 1985, især
inden for elektronisk
vejning, hvor vi er
underleverandører
til en række eksporterende danske virksomheder.
Salget af videnskabeligt
analyseudstyr
har været meget tilfredsstillende
i 1984, og
vi har opnået voksende markedsandele
for
røntgenanalyse.
elektronmikroskoper.
optisk emission, spektrornetri og kromatografi.
Mange private firmaer anskaffer i stigende grad analyseudstyr,
og i den offentlige
sektor er påbegyndt en tiltrængt fornyelse
af eksisterende udstyr. Det giver god grund
til forventninger
om fremgang inden for
dette område også i 1985.

nes et stort UHF personsøgeanlæg
med 100
modtagere til Vejle Sygehus, et omfattende
lyd anlæg til det nye kongrescenter
i Herning og et elektronisk adgangskontrolanlæg
til Jydsk Telefon. På Ålborg Værft er arbejdet med at installere et stort kommunikationsanlæg på krydstogtskibet
M/S Holiday
i fuld gang.
Forventningerne
til 1985 er optimistiske.
Selvom der i det forløbne år er introduceret

adskillige nyudviklede konkurrencedygtige
produkter,
vil flere komme til i løbet af
1985.
Optimismen er også begrundet i, at der i
løbet af 1984 er skrevet kontrakt om levering af to store projekter omfattende kommunikations-, overvågnings- og underholdningsanlæg til amerikanske krydstogtskibe,
som er under bygning på Kockums Skibsværft i Malmø.

Måleudstyr til den nyoprettede uddannelseslinie [or datamekanikere på de tekniske
skoler.

Industri og Forskning
En voksende investeringsevne,
især i den
private sektor, samt et væsentligt forbedret
produktprogram
har givet en meget til-

Sikrings- og lydsystemer
Såvel til den offentlige sektor som til private
virksomheder har Sikrings- og lydsystemer
haft en væsentlig omsætningsstigning.
Alle
produktområder
har bidraget, men fremgangen har været størst for personsøgeanlæg samt alarm- og adgangskontrolanlæg.
Mange store projekter blev leveret i 1984.
Af særligt interessante leverancer kan næv-

Telekommunikation
Salget af private telefoncentraler
af typen
TBX, der leveres og installeres af bl.a.
KTAS, har også i 1984 haft en særdeles positiv udvikling.
I 1984 blev der opnået ordre på centraler
til flere krydstogtskibe.
Således er der til
Ålborg Værft i 1984 leveret to centraler til
installation ombord i krydstogtskib
under
bygning på værftet.
Afsætningen af digitale transmissionssystemer er forløbet som planlagt. Der er således også i 1984 leveret optiske kabler og
transmissionssystemer
til teleadrninistrationerne.
Såvel omsætningen som ordrebeholdningen inden for telekommunikationsområdet
blev væsentligt forøget i forhold til året forud.
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Kontrolrummet til det omfattende kommunikationssystem
Holiday.

på krydstogtskibet M S

Datasystemer
Salget af datasystemer blev i 1984 koncentreret om tre produktlinier:
P4000-virksomhedsdatamater,
P5000-tekstbehandlingsanlæg og P3000-mikroserien.
Den samlede
omsætning steg med godt 20 procent i forhold til 1983.
På tekstbehandlingsmarkedet
befæstigede vi vor position som den næststørste leverandør.
P3000-mikroserien
blev lanceret i efteråret og fik en meget fin modtagelse. Der er
store forventninger til produktet og markedet, idet anvendelsesområderne
er betydelige såvel i store som i små virksomheder.
Produktserien
er et strategisk produkt for
Philips. Det vil undergå en betydelig udvikling i overensstemmelse
med markedsudviklingen og koordineret
med Datasystemers øvrige produkter.
I 1984 påbegyndtes en ny aktivitet i form
af en franchising-kæde
for salg af Philips
databehandlingsudstyr.
Kæden bærer betegnelsen Philips Kontorstudio.
Det første
blev introduceret i Århus i august. Det er en
ud af 14 planlagte forretninger. I 1985 bliver
der etableret yderligere fire forretninger
i
Jylland og på Fyn. Hensigten med Philips
Kontorstudio er at lægge en grund for betydelig ekspansion inden for salg af tekstbehandlingssystemer , personlige
datamater
og andet kontorudstyr.

Elektroniske

komponenter

Afsætningen af komponenter
til den danske elektronikindustri
udviklede sig ret forskelligt for de to markedssektorer,
underholdningsindustrien
og producentvarefabrikkerne, men taget under et har vi haft en
fremgang på ca. 5 procent.
Som følge af et noget lavere produktionsniveau faldt vore leverancer til radio-, TVog højttalerfabrikkerne.
Den del af elektronikindustrien,
der forsyner de professionelle markeder med producentvarer, var derimod fortsat inde i en
stabil vækst, og produktionen
skønnes at
være forøget med godt 20 procent i 1984.
Vore komponentleverancer
til denne sektor har helt fulgt denne udvikling.
Året var præget af en ganske stram leveringssituation.
Dette forhold vil blive væsentligt forbedret i 1985, hvor vi forudser
stort set uforandrede
leverancer til underholdningsindustrien,
mens vi regner med
en pæn fremgang i salget til den professionelle elektronikindustri.

Den lille billedsensor
veltjente kamerarør.

afløser nu det

Den personlige

datamat fik en meget fin modtagelse på markedet

i efteråret.

Teknisk Service

Medieo-Systemer

I servicefunktionen
for producentvarer,
der
løser integrerede serviceopgaver for Datasystemer, Industri og Forskning, Sikrings
og lydsystemer samt Medieo-Systerner
har
aktiviteterne været cirka 15 procent større
end året forud.
Stigningen skyldes mange og store installations-opgaver, der fulgte det stigende salg
i de nævnte grupper. Specielt har MedicoSystemers levering af en Angio-installation
med digital billedteknik
samt to såkaldte
Cf-scannere været store kapacitetskrævende opgaver.
Forventningerne
til 1985 er store, ikke
mindst på serviceområdet
for vore dataprodukter, som følge af den forventede salgsfremgang.

1984 blevet godt år for medieo-aktiviteten
med en god omsætningsfremgang
i forhold
til året før. Det skyldes bl.a. leverance af
nogle store installationer
inden for Angioudstyr og røntgenscannere.
Efter de sparebestræbelser,
der har påvirket investeringerne
inden for sundhedssektoren, ser det nu ud, som bevillingerne
til røntgendiagnostikudstyr
udvikler sig i
positiv retning.
Det afspejlede sig specielt i slutningen af
året, hvor der blev opnået ordre på ret store
røntgeninstallationer
til levering i 1985,
bl.a. til den nye behandlingsbygning
på
Centralsygehust
i Randers samt til Københavns Amtssygehus i Gentofte og i Herlev.
Endvidere skal leveres en Angio-installation til Århus Kommunehospital.
Vi er derfor optimistiske med hensyn til omsætningen i 1985.

Radiotelefoner/
navigationsudstyr
Forventningerne
til salget af mobiltelefoner
i 1984 var store, blandt andet på grund af
P&T's lukning af det manuelle net i Danmark, og det skabte da også en stor udvidelse af salget af NMT-systemer,
hvoraf apmodellen fik sin pæne andel. Salget blev
endda så stort, at presset på det nuværende
system betyder, at P&T påregner at indføre
et nyt fuldautomatisk
900 MHz NMT-system i slutningen af 1985 med langt større
kapacitet.
Salget af navigationsudstyret
»ap Navigatorblev kvantitativt
tredoblet,
ikke
mindst på grund af den nye prisbillige model, der blev introduceret i 1984. Fremgangen ventes at fortsætte i 1985, hvor der også
bliver bragt et såkaldt cockpit display på
markedet som tilbehør til Navigatoren.

Odense Sygehus fik installeret et Poly
Diagnost C-system til undersøgelse af
patienters hjerter og blodkar.
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1984 antaget hen ved 70 nye medarbejdere
i
fabrikationsafdelingerne.
Af nye produkter kan nævnes cockpitdisplay til Navigator MK-3, og der foregår en
videreudvikling
af radiotelefoner
såvel til
det nordiske mobiltelefonsystem
(NMT)
som til det engelske TACS-system og det
amerikanske
AMPS-system.

Professionelt

TV-måleudstyr

Ordretilgangen
på PTV-udstyr
viste en
kraftig stigning i efterårsperioden
. Det er et
ikke uventet resultat af en intensiv markedsføringsindsats
omkring
produkter,
som blev introduceret
i slutningen af 1983
og begyndelsen af 1984. Denne indsats har
været begunstiget af den høje dollarkurs og
et generelt forbedret økonomisk klima.
Denne kraftige stigning i ordretilgang i
efteråret 1984 har medført en unormalt stor
ordrebeholdning
ved begyndelsen af 1985.
Det giver forventninger
om en væsentlig
forøget aktivitet i 1985.

Glødelamper

Produktions- og udviklingsaktiviteterne
på
Philips-fabrikkerne
i København beskæftiger cirka 700 medarbejdere.
Blandt dem er
et stort antal højtuddannede
ingeniører og
teknikere i udviklingslaboratorierne.
der
løbende skaber nye produkter og videreudvikler det nuværende program. Inden for
den professionelle elektronik anvendes i de
kommende år et betydeligt millionbeløb til
videreudvikling.

Radiotelefoner/
navigationsudstyr

Eksporten fra Philips i Danmark holdt sig
på samme høje niveau som året forud og
der ventes igen en pæn stigning i 1985.

Navigationsudstyr

Glødelamper

Eksporten
af »ap Navigator« steg igen i
1984 med mere end 50 procent, ikke mindst
på grund af den nye model, der kan væsentligt mere og kun koster det halve. Der er
stor interesse i en lang række lande i Europa
for dette produkt til lystsejlere, og der ventes en væsentlig stigning i afsætningen i
1985.

Eksporten til glødelamper steg som ventet
med 7 procent i forhold til året forud, og der
ventes også en stigning i 1985 i afsætningen
til udlandet.

Radiotelefoner
Udviklingen inden for eksporten af mobiltelefoner er- kombineret med overtagelsen
af A. P. Radiotelefon-selskaberne
i Norge
og Sverige - meget lovende. Efter at den
sidste del af ordren på 9.000 stk. til Saudi
Arabien blev leveret i begyndelsen af 1984
påbegyndtes
leverancer
til Holland
og
Østrig i tilknytning til den allerede igangværende eksport til de øvrige nordiske lande.
Blandt nye markeder i 1985 kan nævnes
Malaysia.
Ap-tax, der er et datakornmunikationssystem til taxi, er ved at blive leveret til brug
i 1.500 taxi i Oslo og Stavanger. De afsluttende installationer foregår i de første måneder i 1985.

Produktionsaktiviteten
inden for radiotelefoner og navigationsudstyr
er i fortsat vækst
og skyldes primært den store eksportaktivitet.
Udviklingsaktiviteten
øges fortsat, og
forventningerne
til 1985 er positive på baggrund af store ordrer på NMT-systemer fra
nye markeder. Det har skabt nye jobs i
udviklingsafdelingerne,
og der er i 2. halvår

Professionelt

Produktionsværdien
af glødelamper steg 5
procent i forhold til året forud, og det var
både produktionen
til hjemmemarkedet
og
til eksportmarkederne,
som blev forøget.

Belysningsarmaturer
Produktionen af belysningsarmaturer
lå på
niveau med året forud. I samarbejde
med
Rockfon A/S er udviklet en serie indbygningsarmaturer
til det nye loftsystem Futura, som går i produktion i 1985.

Tv-måleudstyr

Næsten hele produktionen
af professionelt
TV-måleudstyr
går til eksport. I 1984 er
markedsføringen
af komplette TV-målesystemer blevet intensiveret,
og det er konstateret en kraftigt voksende ordretilgang,
ikke mindst fra de oversøiske markeder.
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