Bang & Olufsen a/s
Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 - 30. november 2001

Meddelelse nr. 01.04

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Struer, den 16. januar 2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002
Ÿ

Omsætningen voksede tilfredsstillende med 131 mio. DKK til 1.997
mio. DKK, svarende til en stigning på 7 procent i forhold til første
halvår 2000/01.

Ÿ

Det ordinære resultat før skat blev på 98 mio. DKK mod 135 mio.
DKK sidste år. Lønsomheden er presset som følge af udviklingen i
USA og forskydninger i produktmikset mod produkter med lavere
dækningsgrader.

Ÿ

Stærk udvikling på en række vigtige europæiske markeder, blandt
andet Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien.

Ÿ

Tab i USA, hvilket påvirker resultatet negativt med godt 30 mio.
DKK.

Ÿ

Vi har i halvåret gennemført de planlagte produktlanceringer i
audio/video-forretningen og er klar til at lancere endnu to nye produkter i andet halvår.

Ÿ

Fortsat positiv udvikling i Medicom, herunder succesrigt samarbejde
med 3M.

Ÿ

Stabil udvikling i Telecom med god efterspørgsel på trådløse
produkter.

Ÿ

Tilpasning af investerings- og omkostningsniveau effektueres som
planlagt.

Ÿ

Starten på tredje kvartal er forløbet tilfredsstillende. Vi fastholder på
den baggrund en tilfredsstillende omsætningsfremgang og et resultat på niveau med sidste år.

Jørgen Worning

Torben Ballegaard Sørensen

Formand for bestyrelsen

Adm. direktør

For nærmere information: Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen, tlf.: 9684 5000.
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1. halvår 2001/2002
Hovedtal - Bang & Olufsen a/s - koncernen
(mio. DKK)
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Resultat af ordinær drift i associerede selskaber
Finansielle poster
Resultat af ordinær drift før skat
Skat af ordinært resultat
Ordinært resultat efter skat
Heraf minoritetsandel
Halvårsresultat efter skat og minoritetsandele

2001/02
1.997

2000/01
1.866

107
1
(10)
98
(47)
51
6
57

156
2
(23)
135
(42)
93
0
93

Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes.

Skat af ordinært resultat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skatteomkostning, der påhviler halvårsresultatet. Skatteomkostningen
stiger fra at udgøre 31 procent af resultat af ordinær drift i 2000/01 til 48
procent i 2001/02. Stigningen skyldes primært, at der ikke er optaget et skatteaktiv vedrørende underskuddet i USA.

Balance oplysninger
Egenkapital
Aktiver
Aktiver, ekskl. likvide midler og værdipapirer

Udvikling i egenkapital
Saldo pr. 1. juni 2001
Valutakursregulering af investering i
datterselskaber
Kapitalforhøjelse anvendt til medarbejderaktier,
netto efter skat
Udbytte af egne aktier
Overført resultat
Saldo pr. 30. november 2001

30/11 - 01
1.202
2.679
2.580

30/11 - 00
1.151
2.483
2.415

2001/02
1.147
(6)
1
3
57
1.202

Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere.
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Kommentarer til udviklingen i det første halvår

Bang & Olufsen a/s
Omsætningen i Bang & Olufsen a/s blev i halvåret på 1.997 mio. DKK
mod 1.866 mio. DKK i halvåret 2000/01. Det er en tilfredsstillende stigning på 131 mio. DKK eller 7 procent.
Resultatet af den primære drift blev på 107 mio. DKK.
Det ordinære resultat før skat blev på 98 mio. DKK mod 135 mio. DKK i
samme halvår sidste år. Den utilfredsstillende lønsomhed skyldes væsentlige driftstab i USA og forskydninger i produktmikset mod video.
Hertil kommer øgede omkostninger til nye forretningsområder på omkring 15 mio. DKK.

Bang & Olufsen AudioVisual a/s
Fremgang i Europa
Omsætningen i Bang & Olufsen AudioVisual a/s blev på 1.833 mio.
DKK. Det er en stigning på 101 mio. DKK eller 6 procent i forhold til
første halvår 2000/01. I Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien er
der tale om markant omsætningsfremgang, mens de øvrige markeder bortset fra Skandinavien - har udviklet sig som forventet. I såvel Danmark som Norge og Sverige har vi måttet notere tilbagegang i omsætningen. Den samlede fremgang er bl.a. en konsekvens af forbedringer i
distributionen og et accellereret lanceringsprogram.
I USA præges udviklingen fortsat af usikkerhed, og selv om salget til
forhandlerne i første halvår lå på niveau med omsætningen i samme
periode sidste år, er indtjeningen på såvel forhandler- som detailhandelsniveau markant dårligere. Da Bang & Olufsen selv ejer og driver forretninger i USA, får denne udvikling en mærkbar indflydelse på halvårets resultat.
Udviklingen på de største markeder
Tyskland
Efter år med vigende omsætning ser det tyske marked nu ud til at manifestere den positive tendens, som tog sin begyndelse i dette regnskabsår. Bang & Olufsen kunne i halvåret notere en omsætning på 316
mio. DKK mod 291 mio. DKK, altså en fremgang på 25 mio. DKK eller
9 procent.
Implementeringen af den centraleuropæiske region - med hovedsæde i
Tyskland - er i gang, og vi forventer at regionsstrukturen vil forbedre såvel effektiviteten i regionen som supporten til forhandlerne i Tyskland,
Schweiz og Østrig. Den nye centraleuropæiske region har i alt 98 B1
butikker og 623 øvrige butikker.
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Skandinavien
Omsætningen i Danmark blev i halvåret på 201 mio. DKK, hvilket er en
tilbagegang i forhold til sidste halvår på 33 mio. DKK. Også i Norge og
Sverige gik omsætningen tilbage.
Regionen har nu 67 B1-forretninger og 338 øvrige butikker.
Storbritannien
Storbritannien kunne i halvåret notere en omsætningsfremgang på 22
mio. DKK, nemlig fra 227 til 249 mio. DKK. Fremgangen kan ikke
mindst tilskrives en succesfuld distributionsudvikling - alene i det forgangne halvår er der etableret 8 nye B1 butikker, således at markedet
nu tegner sig for 70 rene Bang & Olufsen-butikker.
Holland
Holland er Bang & Olufsens femte største marked. Halvåret resulterede i
en omsætningsfremgang fra 139 mio. DKK til 153 mio. DKK eller en
vækst på 10 procent. Der er nu 35 B1 butikker i Holland.
Frankrig, Spanien og Portugal
På det franske marked lykkedes det - blandt andet som resultat af en
intens opbakning til forhandlerne - at forøge omsætningen i første
halvår med 12 procent, nemlig fra 84 mio. DKK til 94 mio. DKK, og
Spanien/Portugal kunne notere en omsætningsfremgang på ikke mindre end 19 procent til 91 mio. DKK.
USA
Såvel omsætnings- som indtjeningsmæssigt har det amerikanske marked lidt under følgerne af den økonomiske afmatning. Vi er i perioden
ikke lykkedes med at få bragt en række af vores B1 butikker op på et
tilfredsstillende aktivitetsniveau. På det amerikanske marked har vi måttet konstatere en resultattilbagegang på godt 30 mio. DKK i forhold til
sidste år. Markedets udvikling er fortsat behæftet med store usikkerheder, og vi oplever markante udsving i omsætningen pr. butik fra måned
til måned. Derfor er det vanskeligt at forudsige forløbet af de resterende måneder.
Vi har foreløbigt standset etableringen af yderligere B1-butikker og har
tilført flest mulige marketing-ressourcer til de allerede etablerede butikker. De ældre, veletablerede butikker klarer sig relativt bedst, og vi vil
derfor fokusere på en styrkelse af de nyere butikker.
Trods den skuffende og vanskelige situation er USA fortsat et væsentligt langsigtet vækstmarked for koncernen.
Stabil udvikling i den asiatiske region
På trods af udsvingene i den internationale økonomi viser udviklingen
på de asiatiske markeder fortsat en positiv tendens. I Japan lykkedes det
at forbedre omsætningen med 22 procent i forhold til sidste halvår.
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B1 butikkernes omsætningsandel fortsat stigende
Bang & Olufsen har i halvåret åbnet 46 nye B1 butikker og opgraderet
yderligere 25, så der nu er 602 B1 butikker world-wide. De rene B1 butikker tegner sig for 56 procent af totalomsætningen mod 48 procent i
samme periode sidste år.
Produktlanceringer indfrier forventninger
Bang & Olufsen AudioVisual har i halvåret lanceret et helt nyt tabletop
TV, BeoVision 3, og en opgradering af BeoVision Avant, der nu fås med
integreret DVD-afspiller.
Begge produkter er blevet vel modtaget på lanceringsmarkederne og
har bidraget til såvel butikstrafik som omsætning.
Desuden har vi i efteråret lanceret BeoVision 4, en plasma-løsning dedikeret til det amerikanske marked.
Generelt har efterspørgslen i halvåret især været rettet mod produktporteføljens TV-del, der traditionelt har den laveste margin. I andet
halvår iværksætter vi derfor marketing- og produktudviklings-initiativer,
der skal styrke salget af audio.
I februar lancerer vi desuden BeoSound 2, en kompakt og elegant MP3afspiller, på samtlige markeder, og til foråret lanceres BeoVision 5, et
helt nyt plasma-koncept, på markederne i Europa og Mellemøsten.

Bang & Olufsen Telecom a/s
Stabil udvikling
Omsætningen i Bang & Olufsen Telecom a/s steg i første halvår med 12
mio. DKK til 135 mio. DKK.
Selskabet har i perioden været igennem en omfattende omstrukturering
af såvel udviklings- som salgsfunktionen. Omlægningen er gennemført
for at forbedre effektiviteten og kompetencerne i produktudviklingen
samt sikre et mere entydigt fokus på selskabets to distributionskanaler.
Efter første halvår fordeler salget sig med cirka 75 procent igennem
Bang & Olufsens audio/video-forhandlere og cirka 25 procent igennem
den specialiserede tele-faghandel.
Væksten i første halvår er bredt fordelt på hele produktprogrammet.
Dog viser de trådløse produkter - både den velkendte BeoCom 6000 og
den nye BeoCom 2 - specielt gode salgstal.
Udviklingen i Bang & Olufsen Telecom følger planerne og selskabet forventer at nå såvel omsætnings- som resultatmål.
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Bang & Olufsen Medicom a/s
Succesfuldt samarbejde med 3M
Bang & Olufsen Medicom a/s omsatte i halvåret for 126 mio. DKK mod
99 mio. DKK i sidste halvår, altså en stigning på 27 mio. DKK. Forretningsenheden fortsætter således den stabile vækst, som har været kendetegnende de senere år.
I det sene efterår kunne 3M og Medicom fremvise resultatet af et intenst, fælles udviklingsarbejde, nemlig verdens første digitale stetoskop.
Stetoskopet er blevet vel modtaget af læger verden over, og Medicom
har således manifesteret sine kompetencer indenfor “Intelligent Acoustic Diagnostics”. I december blev stetoskopet hædret med den prestigefyldte “Ingeniørens Produktpris”.
Udviklingen i Bang & Olufsen Medicom, herunder samarbejdet med
partnerne 3M, AstraZeneca og Novo Nordisk, følger planerne, og selskabet forventer at indfri de opstillede forventninger.

Bang & Olufsen New Business a/s
New Business skal sikre den bedst mulige udnyttelse af koncernens betydelige kompetencer indenfor akustik.
New Business har i halvåret undersøgt mulighederne for/værdien af at
penetrere markedet for professionel akustik. Vi har vurderet at en
egentlig selvstændig produktportefølje for det professionelle segment
ikke tegner til at have de nødvendige kommercielle aspekter, hvorfor vi
koncentrerer kompetencerne om kerneforretningen.
Forretningsenheden er i en positiv dialog med udvalgte high-end bilfabrikanter om mulighederne for at udnytte Bang & Olufsens akustikkompetencer og brand. Dette forretningsområde søges fortsat udviklet, dog
med klar forventning om, at det økonomiske afkast først vil vise sig i senere år.

Bang & Olufsen ICEpower a/s
Markedet for forstærkere har i halvåret oplevet en generel afmatning,
som naturligt også har influeret på ICEpower’s aktivitetsniveau. Der pågår fortsat forhandlinger om fælles udviklingsprojekter med bl.a. Sanyo,
men det mulige forretningsomfang tegner til at blive klart mindre end
oprindelig antaget. Salget af ICEpower’s forstærkerløsninger går dermed langsommere end forudset, og selskabet har ikke levet op til
forventningerne.
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Bang & Olufsen og andet halvår
Forventninger til hele regnskabsåret
I vores kvartalsmeddelelse af 22. oktober skrev vi, at koncernen forventer en moderat omsætningsstigning og et resultat på niveau med sidste
år. Omsætningen i første halvår er gået bedre end ventet og har således
kunnet kompensere for den vigende dækningsgrad.
De igangsatte omkostningsbesparelser er effektueret som planlagt og
fremrykningen af vigtige nylanceringer er sket. Vi forventer at lancere
det første unikke Bang & Olufsen plasma-TV, BeoVision 5, i regnskabsårets sidste kvartal.
I USA forventer vi knapt så markant resultattilbagegang i andet halvår
som den, der blev realiseret i første halvår, om end usikkerheden på det
amerikanske marked fortsat er tilstede.
Starten på tredje kvartal er forløbet tilfredsstillende.
Vi fastholder på den baggrund en tilfredsstillende omsætningsfremgang
og et resultat på niveau med sidste år.
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Bilag 1
Hoved- og nøgletal
Bang & Olufsen a/s
1. halvår
Koncern (mio. DKK)

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

Resultat
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Resultat af ordinær drift før skat
Ordinært resultat efter skat
Ekstraordinært resultat efter skat
Halvårets resultat
Halvårets resultat efter skat og minoritetsandele

1.594
173
187
128
75
203
-

1.779
191
206
141
(50)
91
-

1.800
147
133
90
20
110
-

1.866
156
135
93
93
-

1.997
107
98
51
51
57

Balance
Balancesum pr. 30. november
Aktiekapital
Egenkapital pr. 30. november
Minoritetsinteresser

2.195
133
1.166
-

2.088
134
940
-

2.346
134
1.037
-

2.483
134
1.151
0

2.679
134
1.202
-

Halvårets cash flow

(411)

(544)

(163)

(197)

(137)

11
10
12
2,1
53
92
398
4,3

11
10
13
1,6
45
71
392
5,5

8
7
9
1,8
44
77
242
3,1

8
7
9
1,8
46
86
369
4,3

5
4
4
1,8
45
90
175
1,9

Nøgletal
Overskudsgrad, %
Afkastningsgrad, %
Forrentning af egenkapital, %
Likviditetsgrad
Selvfinansieringsgrad, %
Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
Børskurs pr. 30. november
Børskurs / indre værdi
Parentes angiver negativt fortegn.

Nøgletallene defineres således:
Overskudsgrad:

Resultat af primær drift*100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad:

Resultat af primær drift*100
Gennemsnitlig operative aktier

Forrentning af egenkapital:

Ordinært resultat efter skat*100
Gennemsnitlig egenkapital

Likviditetsgrad:

Omsætningsaktiver
Kortfristet gæld

Selvfinansieringsgrad:

Egenkapital ultimo*100
Passiver ultimo

Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK

Egenkapital ultimo
Antal aktier ultimo
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Bilag 2
Omsætning fordelt på markeder for Bang & Olufsen AudioVisual a/s koncernen

(mio. DKK)

Omsætning
1. halvår
2001/02

Tyskland
Storbritannien
Danmark
USA
Holland
Schweiz
Expansion Markets
Frankrig
Spanien inkl. Portugal
Italien
Sverige
Belgien
Japan
Norge
Østrig
Singapore
Øvrige
I alt

316
249
201
188
153
136
99
94
91
86
49
44
33
32
31
14
17

Vækst i
lokal valuta
9%
12 %
(14 %)
9%
10 %
3%
15 %
12 %
19 %
4%
(5 %)
7%
22 %
(13 %)
(3 %)
14 %

1.833

Parentes angiver negativt fortegn

Omsætning pr. selskab og primær drift pr. selskab
Omsætning
2001/02

Resultat af
primær drift
2001/02

Resultat af
ordinær drift før skat
2001/02

1. halvår, mio. DKK
Bang & Olufsen a/s,
Bang & Olufsen AudioVisual a/s* samt
Bang & Olufsen Operations a/s
Bang & Olufsen Medicom a/s
Bang & Olufsen Telecom a/s
Bang & Olufsen New Business a/s
Bang & Olufsen ICEpower a/s
Internt salg
Bang & Olufsen, koncernen i alt

1.833
126
135
5
(102)
1.997

127
5
(3)
(12)
(10)

119
3
(2)
(12)
(10)

107

98

Parentes angiver negativt fortegn.
) Inklusiv Bang & Olufsen Multimedia a/s, som er blevet fusioneret med Bang & Olufsen AudioVisual a/s med virkning fra 1. juni 2001.
*

Som følge af den nye forretningsmodel, der blev lanceret i august 2000 og som har regnskabsmæssig konsekvens
fra og med regnskabsåret 2001/02, findes der ikke noget historisk sammenligningsgrundlag for de enkelte selskaber i koncernen.
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