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Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Struer, den 7. oktober 2005

Delårsrapport for perioden 1. juni – 31. august 2005 for
Bang & Olufsen a/s
y

Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første kvartal på 799 millioner DKK
mod 726 millioner DKK i samme periode sidste år, en fremgang på 73 millioner
DKK eller 10 procent.

y

Det ordinære resultat før skat blev på 50 millioner DKK mod 10 millioner DKK i
samme periode sidste år.

y

Koncernen har haft fremgang på stort set alle europæiske markeder, samt på flere
asiatiske markeder.

y

Der har været resultatfremgang i både Bang & Olufsen Medicom a/s og i Bang &
Olufsen ICEpower a/s.

y

Koncernen lancerede som planlagt et nyt lydsystem til Audi A8 på IAA i Frankfurt i
september. Det nye Advanced Sound System forventes leveringsklart omkring årsskiftet i Europa og i løbet af foråret på de øvrige markeder.

y

Første kvartal er afviklet tilfredsstillende. Historisk set er udviklingen i første kvartal,
som er årets mindste kvartal, ikke indikativ for resten af året. Koncernen fastholder
forventningerne om et årsresultat før skat i intervallet 400-430 millioner DKK (nu
opgjort efter IFRS standarder).

Jørgen Worning

Torben Ballegaard Sørensen

Formand for bestyrelsen

Administrerende direktør
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Hovedtal – Bang & Olufsen a/s – koncernen (ikke revideret)
Denne kvartalsmeddelelse er som den første aflagt i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting
Standards).
(mio. DKK)
1/6–31/8 2005

1/6–31/8 2004

Nettoomsætning

798,7

725,6

Bruttoresultat
Bruttoavance

370,2
46,4

328,7
45,3

Resultat af primær drift
Finansielle poster, netto

53,9
(3,8)

6,7
3,4

Resultat af ordinær drift før skat
Skat af ordinært resultat*

50,1
(17,5)

10,1
(3,4)

Periodens resultat efter skat

32,6

6,7

Bang & Olufsen a/s’ andel af periodens resultat
Minoritetsinteressernes andel af periodens resultat

32,7
(0,1)

6,9
(0,2)

Periodens resultat efter skat

32,6

6,7

31/8 2005

31/8 2004

Immaterielle aktiver i alt
Materielle aktiver i alt
Investeringsejendomme
Finansielle aktiver i alt
Langfristede aktiver i alt

311,6
609,5
0,8
68,4
990,3

269,9
633,0
0,8
88,0
991,7

Varebeholdninger
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver i alt

495,0
655,2
635,1
1.785,3

541,7
660,5
482,8
1.685,0

Aktiver i alt

2.775,6

2.676,7

Egenkapital i alt
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser

1.735,9
348,6
691,1

1.575,0
399,7
702,0

Passiver i alt

2.775,6

2.676,7

Balance oplysninger
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1/6-31/8 2005

1/6-31/8 2004

Egenkapital pr. 1. juni
1.750,5
Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i regnskabspraksis
(34,0)
Egenkapitalreguleringer i datterselskaber
Valutakursregulering i datterselskaber
(0,8)
Ændring i dagsværdi af afledt finansielt instrument
0,1
Køb af egne aktier
(31,9)
Kapitalforhøjelse til medarbejderaktier
11,5
Salg af egne aktier
6,3
Tildeling af aktieoptioner
1,0
Skat vedrørende aktieoptioner og jubilæumsgratiale
0,6
Overført resultat
32,6

1.651,9
(38,0)
(1,3)
0,1
5,0
(49,4)
6,7

Egenkapital pr. 31. august

1.735,9

1.575,0

1/6-31/8 2005

1/6-31/8 2004

Pengestrømsopgørelse i hovedtal
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

(15,1)
(68,2)
(13,5)

96,2
(38,8)
(47,6)

Periodens pengestrømme

(96,8)

9,8

* Selskabsskat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skat, der påhviler resultatet for de anførte 3 måneder.

Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes.
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Kommentarer til udviklingen i første kvartal

Bang & Olufsen a/s
Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i første kvartal på 799 millioner DKK mod 726 millioner DKK i samme periode sidste år. Der er tale om en
omsætningsfremgang på 73 millioner DKK eller 10 procent.
Den brand-understøttede forretning havde i første kvartal en omsætningsfremgang på 51 millioner DKK. Den brand-uafhængige forretning omfattende Bang
& Olufsen Medicom a/s og Bang & Olufsen ICEpower a/s viste en omsætningsfremgang på 22 millioner DKK.
Koncernen fastholdt bruttoavanceniveauet, som blev på 46,4 procent, hvilket er
på niveau med regnskabsåret 2004/05, som var på 46,5 procent. I første kvartal
sidste år var bruttoavancen på 45,3 procent.
Der er fortsat fastholdt et højt aktivitetsniveau indenfor udviklingsområdet, hvor
der er anvendt 104 millioner DKK mod 81 millioner i første kvartal sidste år. Netto-effekten af aktiveringer er i kvartalet positiv med 20 millioner DKK mod 4 millioner DKK i negativ effekt i samme periode sidste år.
Der er i første kvartal afholdt omkostninger vedrørende udstedelse af medarbejderaktier på 11 millioner DKK. Udgiften for medarbejderaktier i 2004/05 lå i andet kvartal og var på 8 millioner DKK.
Det ordinære resultat før skat blev et overskud på 50 millioner DKK mod 10 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket er en forbedring på 40 millioner
DKK. Resultatet efter skat blev et overskud på 33 millioner DKK mod 7 millioner
DKK året før.
Periodens cash flow for første kvartal var negativt med 97 millioner DKK mod et
positivt cash flow i første kvartal sidste år på 10 millioner DKK. De væsentligste
årsager hertil er en forøget pengebinding i tilgodehavender fra salg som følge af
det højere omsætningsniveau, samt at der er tilbagekøbt aktier for 32 millioner
DKK i kvartalet.

Brand-understøttet forretning
I den brand-understøttede forretning steg omsætningen i forhold til sidste år
med 7 procent til 747 millioner DKK mod 696 millioner DKK sidste år.
Resultatet før skat blev på 46 millioner DKK mod 15 millioner DKK i samme periode sidste år. Det er en fremgang på 31 millioner DKK.
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Udviklingen på markederne
Den procentuelle ændring er beregnet i lokal valuta

Koncernen har haft omsætningsfremgang på de fleste europæiske markeder og i
flere asiatiske lande:
Den faktiske udvikling i de vigtigste regioner:
•

I Storbritannien var den realiserede omsætning i første kvartal på niveau
med året før. Markedet er stadig præget af lavere trafik i vore butikker
end sædvanligt.

•

Den positive udvikling på det danske marked fortsætter. Købelysten er
fortsat stor, og omsætningen i første kvartal lå på 103 millioner DKK
mod 98 millioner DKK i samme periode sidste år svarende til en omsætningsfremgang på 5 procent.

•

Den positive omsætningsfremgang, der sporedes i Tyskland og resten af
Centraleuropa i andet halvår af 2004/05, er fortsat i første kvartal
2005/06 med en omsætningsfremgang i Tyskland på 20 procent i forhold til samme periode sidste år. I Østrig og Schweiz har udviklingen også været positiv.

•

I USA lå omsætningen i første kvartal på 60 millioner DKK mod 61 millioner DKK året før. I lokal valuta er niveauet uændret.

•

Latin Europa har oplevet en pæn fremgang i første kvartal 2005/06. Både Frankrig, Spanien og Italien har kunnet notere tocifrede vækstrater i
regnskabsårets første tre måneder i forhold til samme periode sidste år.
Den positive udvikling kan især føres tilbage til et stigende salg af fladskærms-TV. Det brede program af fladskærms-TV er faldet godt i forbrugernes smag.

•

Asien, med undtagelse af Japan, har overordnet haft en lille fremgang
på 12 procent, men udviklingen i de enkelte lande har været meget forskellig.

Produktlanceringer
Som planlagt blev der ikke lanceret nye audio- eller video produkter i første kvartal.
I fondsbørsmeddelelsen af 15. august omtalte vi et nyt telefon-koncept blandt
årets planlagte lanceringer. Efterfølgende har koncernen offentliggjort et samarbejde med Samsung Electronics om udvikling af et unikt mobiltelefon-koncept,
som ventes lanceret på markedet inden jul.
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Distributionsudvikling
I regnskabsårets første kvartal er der i alt åbnet eller opgraderet 9 B1 butikker,
samtidig med at 13 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop in shop butikker.
Ved udgangen af første kvartal var der således 668 B1 butikker verden over mod
672 ved udgangen af regnskabsåret 2004/05. Koncernen udbygger fortsat den
globale distribution med vægt på kvalitet, og målet for året er som meddelt tidligere en nettotilgang på 50 B1 butikker.
Omsætningsandelen i B1 butikkerne ligger uændret på 71 procent. Antallet af
shop in shop butikker er på 628 mod 637 ved udgangen af det seneste regnskabsår.
Ny forretningsudvikling
Som planlagt kunne Bang & Olufsen præsentere sit nye avancerede lydsystem til
Audi A8 på bilmessen IAA i Frankfurt i starten af september, og lydsystemet forventes leveringsklart omkring årsskiftet i Europa og i løbet af foråret på øvrige
markeder.
Udviklingsarbejdet er for nærværende koncentreret om Audi, men der pågår
fortsat salgs- og prototype-arbejde rettet mod andre ledende bilmærker.
Produktionsudvikling
Opførelsen af et nyt fabriksanlæg i Tjekkiet forløber som planlagt, og med udgangen af første kvartal var 84 medarbejdere beskæftiget i Koprivnice, Tjekkiet.
Projekteringen af den nye fabrik følger planerne, og den 8. september kunne
ceremonien omkring grundstensnedlæggelse gennemføres. Fabrikken forventes
taget i brug primo 2006.

Brand-uafhængig forretning
Bang & Olufsen Medicom a/s
Bang & Olufsen Medicom a/s havde i regnskabsårets første kvartal en omsætning
på 48 millioner DKK. Det er en fremgang på 16 millioner DKK i forhold til samme
periode året før, hvor omsætningen lå på 32 millioner DKK.
Resultatet før skat viste en forbedring på 5,2 millioner DKK, idet resultatet fra
første kvartal udviste et overskud på 3,6 millioner DKK mod et negativt resultat
på 1,6 millioner DKK i samme periode sidste år.
Udviklingen i første kvartal fortsætter således den positive tendens fra sidste
regnskabsår. Aktivitetsniveauet er relativt højt som følge af allerede indgåede
kontrakter og en række nye udviklings- og produktionsopgaver for farmaceutiske
kunder.
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Bang & Olufsen ICEpower a/s
Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i første kvartal på 13 millioner
DKK mod 7 millioner DKK i samme periode året før. Den betydelige udviklingsindsats er fortsat, og resultatet for første kvartal blev et nulresultat mod et underskud på 3 millioner DKK i samme periode sidste år.
Omsætningen kommer fra salg af ICEpower standardmoduler samt salg af udviklingsydelser og indtægter realiseret i forbindelse med indgåede licensaftaler. Der
investeres fortsat i teknologiudvikling. Udover Sanyo og Sony hører også Samsung til blandt ICEpowers partnere.

Forventninger til regnskabsåret
Omsætning og resultat
Første kvartal er afviklet tilfredsstillende. Historisk set er udviklingen i første kvartal, som er årets mindste kvartal, ikke indikativ for resten af året.
Ved afslutningen af årsregnskabet 2004/05 udtrykte koncernen forventningerne
til indeværende regnskabsår således:
”Koncernen forventer et resultat i intervallet 400-430 millioner DKK. Resultatet
er baseret på regnskabsstandarder efter International Financial Reporting Standards (IFRS).”
På grundlag af det realiserede resultat for kvartalet fastholder koncernen ovennævnte forventning.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for første kvartal 2005/06 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Bang & Olufsen a/s, er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS), samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige
skøn forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende.
Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2005 samt af resultatet af
koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni - 31. august 2005.
Struer, den 7. oktober 2005
Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s

__________________
Jørgen Worning

__________________

_________________

Torsten Erik Rasmussen

_________________

______________
Peter Skak Olufsen

______________

Preben Damgaard Nielsen

Lars Brorsen

Thorleif Krarup

__________________

_________________

______________

Ole Christian Olesen

John Christoffersen

Knud Olesen

Direktionen for Bang & Olufsen a/s

____________________
Torben Ballegaard Sørensen

_________________

Peter Thostrup
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Bilag 1
Delårsregnskab
Perioden 1/6 2005 til 31/8 2005
Brandunderstøttet
forretning
(mio. DKK)
Nettoomsætning
Intern omsætning
Ekstern omsætning

Bang & Olufsen

Brand-uafhængig forretning
B&O
Medicom a/s

B&O
ICEpower a/s

Andet/
elimineringer

B&O a/s
koncernen

747,1
(6,8)
740,3

48,3
(0,3)
48,0

13,3
(2,9)
10,4

(10,0)
10,0
0,0

798,7
0,0
798,7

Resultat af
primær drift

50,0

4,0

(0,1)

-

53,9

Resultat af ordinær
drift før skat

46,5

3,6

0,0

-

50,1

Andet/
elimineringer

B&O a/s
koncernen

Delårsregnskab
Perioden 1/6 2004 til 31/8 2004
Brandunderstøttet
forretning
(mio. DKK)
Nettoomsætning
Intern omsætning
Ekstern omsætning

Bang & Olufsen

Brand-uafhængig forretning
B&O
Medicom a/s

B&O
ICEpower a/s

695,5
(6,3)
689,2

32,4
( 0,6)
31,8

7,2
(2,6)
4,6

(9,5)
9,5
0,0

725,6
0,0
725,6

Resultat af
primær drift

10,4

(0,9)

(2,8)

-

6,7

Resultat af ordinær
drift før skat

15,0

(1,6)

(3,3)

-

10,1

Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes.

9/11

Bang & Olufsen a/s
Delårsrapport for perioden 1. juni – 31. august 2005

Meddelelse nr. 05.06

Bilag 2
Omsætning Branded Business
(mio. DKK)

Omsætning
1/6-31/8

Ændring i
lokal valuta

2005/06

2004/05

Storbritannien
Danmark
Tyskland
USA
Holland
Schweiz
Spanien/Portugal
Asiatiske markeder, ekskl. Japan
Frankrig
Italien
Expansion Markets
Belgien
Enterprise*
Sverige
Østrig
Norge
Japan
Mellemøsten
Teledistribution
Øvrige
Omsætning til brand-uafhængig forretning

108
103
100
60
54
53
40
38
35
22
22
17
16
16
14
12
12
8
4
6
7

111
98
84
61
47
42
36
34
31
18
25
15
15
18
14
8
18
3
4
8
6

I alt branded business

747

696

0%
5%
20 %
0%
16 %
30 %
12 %
12 %
19 %
23 %
(17 %)
15 %
7%
(12 %)
3%
41 %
(33 %)
121 %

* Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen.
Parentes angiver negativt fortegn
Distributionsudvikling
Butikssegment

Antal butikker
pr. 31/8-05

B1
Shop in shop
Øvrige
I alt

Antal butikker
pr 1/6 2005

Ændring i perioden
1/6-05 – 31/8-05

Omsætningsfordeling
pr. segment

668
628
82

672
637
88

(4)
(9)
(6)

71 %
27 %
2%

1.378

1.397

(19)

100 %

Definitioner af butikssegmenter:
B1
Shop in shop
Øvrige

Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter.
Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter.
Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter.

Parentes angiver negativt fortegn.
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Bilag 3
Specifikationer
Bang & Olufsen a/s koncern
(mio. DKK)

2005/06

2004/05

104,3
(40,9)
20,5

80,8
(17,0)
20,5

83,9

84,3

3,2
0,0
2,7
5,9

2,2
5,5
2,2
9,9

0,7
1,8
5,3
1,9
9,7

2,3
2,4
0,0
1,8
6,5

Udviklingsomkostninger
Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering
Heraf aktiveret
Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen
Finansielle indtægter
Renteindtægter fra kreditinstitutter
Valutakursgevinst, netto
Øvrige finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renter af gæld til kreditinstitutter
Renter af gæld til realkreditinstitutter
Valutakurstab, netto
Øvrige finansielle omkostninger

Parentes angiver negativt fortegn.
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