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Bang & Olufsen offentliggør foreløbige regnskabstal for tredje kvartal
og justerer selskabets finansielle forventninger
Omsætningen estimeres til at være faldet i tredje kvartal
Baseret på foreløbige salgstal for tredje kvartal af regnskabsåret 2018/19 er omsætningen for
kvartalet estimeret til at være DKK 710 millioner hvilket svarer til et fald på 18 procent
sammenlignet med samme kvartal sidste år.
De følgende faktorer førte til den lavere end forventede omsætning i tredje kvartal:
•

Omsætningen i Staged kategorien faldt med 34 procent i forhold til samme kvartal sidste
år, hovedsagligt drevet af lavere end forventet omsætning på TV. Faldet relaterede sig
primært til EMEA-regionen. Detailsalget af TV-enheder til forbrugere fortsatte med at
vokse i tredje kvartal. Forhandlerne reducerede dog deres lagerbeholdninger af TV’er,
hvilket resulterede i et betydeligt fald i omsætningen af TV-salg til forhandlere. Denne
omsætning forventes normaliseret i fjerde kvartal, men forventningen er forbundet med
betydelige usikkerheder.

•

Selskabets evne til at eksekvere på transformationen af salgs- og distributionsnetværket
har derudover ikke været på det forventede niveau i flere geografier.

Bruttomarginen for tredje kvartal forventes at være på 49,2 procent sammenlignet med 44,4
procent i samme kvartal sidste år. Kapacitetsomkostningerne er estimeret til DKK 319 millioner
mod DKK 335 millioner sidste år. På trods af det betydelige fald i omsætningen medvirkede den
forbedrede bruttomargin og de lavere kapacitetsomkostninger til at selskabet opnåede en
estimeret EBIT-margin på 4,2 procent i forhold til 5,7 procent sidste år.
De frie pengestrømme i kvartalet er estimerede til at være minus DKK 13 millioner mod positive
DKK 34 millioner sidste år. Pengestrømmene i kvartalet var lavere end forventede, og dette var
primært drevet af den lavere end ventede omsætning og en lagerbeholdning, der ved kvartalets
afslutning var højere end forventet. Den 28. februar 2019 var kontantbeholdningen i selskabet
DKK 517 millioner.
”Det resultat, vi leverede i tredje kvartal, var langt fra tilfredsstillende. Vi har overvurderet, hvor
hurtigt vi har været i stand til at drive forandringen af vores salgs- og distributionsnetværk til at
blive mere retail fokuseret og efterspørgselsdrevet. Kombineret med det uventede fald i TVomsætningen i kvartalet har vi valgt at revurdere vores forventninger for året,” siger Henrik
Clausen, administrerende direktør i Bang & Olufsen.
Justerede finansielle forventninger
Baseret på ovenstående estimat for tredje kvartal og forventningerne til udviklingen i fjerde
kvartal, forventer selskabet nu, at omsætningen for finansåret 2018/19 falder omkring 10 procent
sammenlignet med sidste finansår (før på samme niveau som i 2017/18), mens EBIT-marginen
forventes at blive omkring 4-5 procent (før 7-9 procent). De frie pengestrømme forventes at blive
minus DKK 200-250 millioner (før over DKK 100 millioner).
Som konsekvens af den langsommere end forventede transformation af salgs- og
distributionsnetværket og de deraf justerede finansielle forventninger til finansåret vurderer
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selskabet, at de nuværende treårige mål ikke kan fastholdes. Selskabet vil vurdere og
præsentere de langsigtede finansielle mål i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet
for 2018/19.
Aktietilbagekøbsprogram standses
Set i lyset af de estimerede resultater for tredje kvartal, forventningerne til resten af finansåret
samt revurderingen af de langsigtede finansielle mål, finder bestyrelsen det mest forsvarligt at
standse det nuværende aktietilbagekøbsprogram.
Den 3. september 2018 igangsatte selskabet et aktietilbagekøbsprogram, hvor der skulle
erhverves egne aktier for et beløb på op til DKK 485 millioner. Programmet var planlagt til at
være gennemført senest den 31. december 2019.
Selskabet har i perioden frem til 25. marts 2019 som del af programmet opkøbt aktier for DKK
264 millioner svarende til 2.273.449 egne aktier. I dag ejer selskabet i alt 2.383.439 egne aktier,
svarende til 5,3 procent af den udstedte aktiekapital og det samlede antal stemmerettigheder i
selskabet.
Bestyrelsen vil vurdere potentielt fremtidige udlodninger til aktionærerne i forbindelse med
årsregnskabet for 2018/19.
Telefonkonference for analytikere og investorer tirsdag den 26. marts 2019
Som konsekvens af ændringerne i selskabets finansielle forventninger afholder selskabet en
telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 26. marts kl. 10.00.
Link https://bo.eventcdn.net/201903-partnerevent/
DK: +4535445583
UK: +442031940544
US: +18552692604
Selskabet offentliggør det endelige regnskab for tredje kvartal 2018/19 som planlagt den 4. april
2019.
Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den
danske version gældende.
For mere information, kontakt venligst:
Jens Bjørnkjær Gamborg
Head of Group Communications
Phone: +45 2496 9371

Malene Richter Christensen
Sr. Director, Global Finance
Phone: +45 2974 1609
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