Bang & Olufsen a/s
Delårsrapport for perioden 1. juni 2000 - 31. august 2000

Meddelelse nr. 00.01

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1967 København K
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Delårsrapport for perioden 1. juni 2000 - 31. august
2000 for Bang & Olufsen a/s
Forbedring i forhold til første kvartal sidste år
Ÿ

Omsætningen i regnskabsårets første kvartal blev på 710 mio. DKK.
Det er 15 mio. DKK eller 2 procent mere end sidste år.

Ÿ

Det ordinære resultat før skat blev på -17 mio. DKK. Det er en marginal forbedring på 3 mio. DKK i forhold til første kvartal sidste år.

Ÿ

For hele regnskabsåret fastholder Bang & Olufsen a/s forventningerne til et resultat på niveau med regnskabsåret 1999/00 efter investeringer i nye forretningsområder.

Peter Skak Olufsen

Anders Knutsen

Formand for bestyrelsen

Adm. direktør

For nærmere information: Adm. direktør Anders Knutsen, tlf.: 9684 5000.
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Hovedtal - Bang & Olufsen a/s - koncernen (ikke revideret)
(mio. DKK)
1/6 - 31/8 2000
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Finansielle poster
Resultat af ordinær drift før skat
Skat af ordinært resultat
Ordinært resultat efter skat

2000/01
709,8
(7,8)
(8,8)
(16,6)
4,9
(11,7)

1999/00
695,0
(12,6)
(7,5)
(20,1)
6,0
(14,1)

Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes.

Selskabsskat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skatteudgift, der påhviler resultatet for 3 måneder.
Resultat af ordinær drift før skat på (16,6) mio. DKK fordeler sig således på
selskaber:
Bang & Olufsen AudioVisual a/s
Bang & Olufsen Telecom a/s
Bang & Olufsen Medicom a/s
Bang & Olufsen New Business a/s
Bang & Olufsen a/s*)

(23,7)
(0,5)
4,0
(0,7)
4,3

(33,7)
9,6
5,3

(1,3)

) ekskl. Bang & Olufsen AudioVisual a/s, Bang & Olufsen Telecom a/s, Bang & Olufsen Medicom
a/s og Bang & Olufsen New Business a/s
*

Balance oplysninger

31/8-00

31/8-99

Egenkapital
Aktiver
Aktiver, ekskl. likvide midler og værdipapirer

1.040,1
2.162,4
2.055,8

918,0
1.941,0
1.912,0

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere.
Sammenligningstal er udarbejdet på grundlag af internt regnskab. Sammenligningstallene dækker perioden 1/6 1999 til 31/8 1999.
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Udvikling i egenkapital
(mio. DKK)
Egenkapital per 1/6 2000

1.058,0

Valutakursregulering af investering i datterselskaber
Opskrivning af egne aktier anvendt til jubilæumsgratiale
Værdi af egne aktier anvendt til jubilæumsgratiale
Nedskrivning egne aktier
Overført overskud efter skat
Egenkapital pr. 31/8 2000

3,6
24,1
(24,1)
(9,8)
(11,7)
1.040,1

Anskaffelsessummen af købte egne aktier fragår direkte i koncernens egenkapital.

Kommentarer til udviklingen i det første kvartal

Bang & Olufsen a/s
I forbindelse med regnskabsmeddelelsen i august dette år præsenterede
Bang & Olufsen en ny forretningsmodel, der opdeler virksomheden i
seks selvstændige forretningsområder for at skabe gennemsigtighed og
fokus i virksomheden. Modellen skal sikre, at Bang & Olufsen fuldt ud
udnytter de meget betydelige vækstmuligheder, der ligger i kombinationen af den digitale udvikling og internettet samt Bang & Olufsens kernekompetencer inden for konceptudvikling, design, billede, lyd og
betjening.
Koncernen har påbegyndt de aktiviteter, der skal understøtte den nye
forretningsmodel. Det vil med virkning fra regnskabsåret 2001/02 være
muligt fuldt ud at rapportere på de enkelte selskaber i koncernens nye
struktur.
Omsætningen i Bang & Olufsen a/s blev i første kvartal af 2000/01 på
710 mio. DKK mod 695 mio. DKK i samme periode året før. Det er en
stigning på 15 mio. DKK eller 2 procent.
Resultatet af den primære drift blev i den samme periode forbedret til
- 8 mio. DKK fra -13 mio. DKK.
Det ordinære resultat før skat blev på -17 mio. DKK mod -20 mio. DKK
året før - en marginal forbedring på 3 mio. DKK - men helt i overensstemmelse med de forventninger der blev givet udtryk for i årsregnskabet og senest på generalforsamlingen i september dette år. Vi forventer
fortsat, at væksten i såvel omsætning som indtjening primært vil finde
sted i andet halvår, idet de fleste produktlanceringer finder sted sent i
første halvår eller begyndelsen af andet halvår.
Forbedringen i det ordinære resultat skyldes hovedsagelig udviklingen i
selskabet Bang & Olufsen AudioVisual a/s.
Efter første kvartal er resultatet efter skat -12 mio. DKK mod -14 mio.
DKK sidste år.
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Bang & Olufsen AudioVisual a/s
Omsætningen i Bang & Olufsen AudioVisual a/s blev i første kvartal 645
mio. DKK mod 633 mio. DKK i samme periode sidste regnskabsår. Det
er en forbedring på 12 mio. DKK eller 2 procent.
Det ordinære resultat før skat i første kvartal 2000/01 blev på -24 mio.
DKK. Her er der også tale om en forbedring i forhold til første kvartal
sidste år hvor tallet var -34 mio. DKK.
De enkelte markeder
Der var fremgang i omsætningen i blandt andet USA, Frankrig, Belgien
og Holland i første kvartal. I Tyskland fortsatte den positive udvikling for
B1-butikkerne, mens de øvrige butikker kunne notere et fald. Udviklingen i Danmark og Schweiz var som helhed utilfredsstillende.
Produkter
BeoVision Avant USA skulle have været lanceret på det nordamerikanske marked mod slutningen af sidste regnskabsår. Lanceringen fandt
først sted i august. Med introduktionen af Avant i USA føjer vi et vigtigt
produkt til vores platform i USA.
I overensstemmelse med planerne sender Bang & Olufsen tre nye produkter på markedet i indeværende halvår:
BeoCenter 1, der kombinerer audio/video i et og samme produkt, idet
den indeholder TV, DVD, CD, Radio og desuden har mulighed for indbygning af satellit modtager.
DVD 1, der er Bang & Olufsens første stand-alone DVD afspiller.
BeoSound 1, der er et nyt audioanlæg.
Distributionsudvikling
I første kvartal er der etableret 13 nye B1-butikker. Således er der samlet 460 B1-butikker world-wide. B1-butikkerne tegner sig for 48 procent af omsætningen. Totalt set er der fremgang i B1-segmentet. I de
øvrige butikker faldt omsætningen målt i forhold til første kvartal sidste
år.
Vi fastholder den nuværende distributionsstrategi og forventer i årets
løb at etablere de målsatte 100 nye butikker, således at der ved årets
slutning vil være 550 butikker af denne type.
New business
I Bang & Olufsen New Business fortsætter koncernen med at videreudvikle forretningsgrundlaget for PowerHouse, Car Entertainment og akustik. PowerHouse har således indgået de første, kommercielle mindre
kontrakter omkring leverance af ICEpower-moduler. Hertil kommer at
der arbejdes på en lang række mulige kunder og/eller partnere inden
for forskellige applikationsområder af ICEpower-teknologien.
Bang & Olufsens udvikling af musikanlæg til biler - Car Entertainment blev for første gang vist til offentligheden på Paris bil-messen i september i år. Dette var et vigtigt skridt på vejen i samarbejdet med verdens
største producent af elektronik til biler, Visteon Automotive System.
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Multimedia
I december er Bang & Olufsen Multimedia klar til at udbyde sit første
freeware-produkt, der kan findes under www.bang-olufsen.com. Brugerne kan ved hjælp af den software, der er udviklet til sitet, lagre og
organisere musikken på deres PC og afspille den herfra. Via Bang &
Olufsens PC-link kan musikken desuden distribueres til hele hjemmet.
Sideløbende udvikler Bang & Olufsen Multimedia en række øvrige produkter dedikeret til den digitaliserede musik. Det drejer sig i første omgang om et musikanlæg med indbygget lager for musiksamling samt en
musikmonitor, det vil sige en avanceret PC-monitor med en unik lydgengivelse og enkel Bang & Olufsen betjening.

Bang & Olufsen Telecom a/s
Bang & Olufsen Telecom a/s omsatte i første kvartal for 50 mio. DKK.
Det er 33 mio. DKK mindre end sidste år. Forskellen i omsætningen
skyldes lanceringen af BeoCom 6000 i USA sidste år. Telefonen bidrog
væsentligt til den positive udvikling i første kvartal i fjor. Forventningerne til indtjeningen i Telecom knytter sig til andet halvår. Det kan blandt
andet tilskrives lanceringen af en ny trådløs telefon BeoCom 2, ISDN
produkter samt 2-linjers apparater til USA.

Bang & Olufsen Medicom a/s
Bang & Olufsen Medicom a/s har i første kvartal haft en omsætning på
47 mio. DKK mod 44 mio. DKK sidste år. Det er en stigning på 5
procent.

Konklusion - forventninger til hele året
I regnskabsmeddelelsen 17. august i år udtrykte vi følgende forventninger til hele året:
“Når der ses bort fra de planlagte investeringer i nye aktiviteter forventes følgende forløb i ordinært resultat før skat for året 2000/01.
Væksten i såvel omsætning som indtjening vil primært finde sted i andet halvår, idet de fleste produktlanceringer finder sted sent i første
halvår eller begyndelsen af andet halvår.
For hele regnskabsåret forventes en vækst i omsætningen på ca. 10
procent og en indtjening på ca. 360 mio. DKK. Herfra skal trækkes øgede udviklingsomkostninger på 50 mio. DKK til nye aktiviteter, heraf 40
mio. DKK i multimedia. Det ordinære resultat før skat forventes herefter
at blive på niveau med regnskabsåret 1999/00.”
Med udgangspunkt i resultatet for første kvartal fastholder vi forventningerne til hele året.
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