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Bericht van de Raad van Commissarissen 

Voor eert overzicht van de gang van zaken in 
1984 mogen wij verwijzen naar het hierna
volgende Jaarverslag. De door de Directie 
opgemaakte jaarrekening 1984 is door ons 
vastgesteld. Wij bieden deze hierbij aan de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
aan en stellen voor: 
— de jaarrekening 1984 overeenkomstig de 

aangeboden stukken goed te keuren; 
— de winst over 1984 in mindering te bren

gen op het cumulatief verliessaldo ultimo 
1983; 

— de Directie te dechargeren voor het ge
voerde beleid; 

— de Raad van Commissarissen te dechar
geren voor het gehouden toezicht. 

Mede gezien de financiële resultaten willen 
wij besluiten met onze dank uit te spreken 
aan Directie en personeel voor al hetgeen zij 
in 1984 in het belang van de Vennootschap 
hebben gedaan. 

Almelo, 22 mei 1985 

Namens de Raad van Commissarissen 

J.B. Schepers, 
Voorzitter 
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Ds scheidingslabriek UT A I van Urenco D, die deze 
zomer in bedrijf zal worden genomen. 
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Jaarverslag 

Inleiding 

De in het vorig jaarverslag uitgesproken 
winstverwachting is in 1984 bewaarheid: het 
resultaat steeg niet onbelangrijk van f 2,1 mil
joen in 1983 tot f 17,5 miljoen in 1984. De 
geaccumuleerde aanloopverliezen zijn hier
mee teruggebracht tot f 75,0 miljoen. 

Naast deze ontwikkeling deden zich in 1984 
nieuwe feiten voor die de rendementspositie 
in de verdere toekomst zullen verstevigen: 
Urenco slaagde er in twee nieuwe markten te 
openen met het afsluiten van langlopende 
verrijkingscontracten met elektriciteits
maatschappijen in de Verenigde Staten en 
Zweden. De waarde van de totale Urenco-
orderportefeuille is op ca. f 9 miljard gekomen. 

Om aan deze contractuele verplichtingen te 
kunnen voldoen werd eind 1984 besloten de 
produktie van ultracentrifuges in 1985 met 
40% op te voeren, hetgeen onder meer een 
uitbreiding van het aantal medewerkers met 
zich meebrengt. Mede als gevolg van de in
gevoerde arbeidstijdverkorting zullen in de 
loop van 1985 ongeveer 70 nieuwe medewer
kers in dienst worden genomen. Het is de 
bedoeling deze schaalvergroting begin 1986 
te hebben voltooid. 

Met het oog op de verdere toekomst werd 
het laboratorium uitgebreid in het kader van 
het gezamenlijk met de partners opgezette 
onderzoek naar nieuwe geavanceerde materi
alen en fabricagetechnieken. 

Bij Urenco Nederland v.o.f. heeft een aantal 
centrifuges inmiddels tien jaar gedraaid, waar
mee in de praktijk werd aangetoond dat de 
economische doelstelling van tien jaar opera
tie kan worden gehaald en overschreden. 

Deze zomer zal de schetdingsfabnek van 
Urenco D in Gronau in bedritf worden geno
men. Als gevolg hiervan werd, in juli 1984 
met de installatie van de laatste Duitse casca
de in de scheidingsfabriek SP4 van Urenco 
Nederland v.af.r de Duitse bijdrage aan de 
opbouw van gezamenlijke Nederlands-Duitse 
capaciteit voltooid. 

In het verslag zal op deze punten nader wor
den ingegaan. 

De marlet 

De groei van de Urenco-orderportefeuil* is te 
meer opmerkelijk daar de nucleaire opbouw 
programma's in de Westerse wereld sinds 
1979 worden gekenmerkt door neerwaarts 
gerichte bijstellingen. Daarmee is overigens 
niet gezegd dat de nucleaire bouw stil ligt. In 
1984 werden in de Westerse wereld 25 reac
toren met een totale capaciteit van ruim 
22 GWe in gebruik genomen en voor 1985 
wordt de ingebruikstelling van 41 reactoren 
met een totale capaciteit van 38,6 GWe ver
wacht. Eind 1984 stond in de Westerse we
reld 173 GWe nucleair vermogen opgesteld 
dat, wanneer de reactoren die nu in aanbouw 
zijn in bedrijf zullen worden genomen, in 
1990 en 2000 resp. tot 290 en 300 GWe 
gestegen zal zijn. De prognose voor het jaar 
2000 luidt 364 GWe inclusief nog in aanbouw 
te nemen kerncentrales. Uiteraard wordt de 
discussie in Nederland over de bouw van 
nieuwe kerncentrales met belangstelling ge
volgd. Een positief besluit zal een belangrijke 
uitbreiding van de thuismarkt betekenen. 

Vanzelfsprekend is de situatie in de nucleaire 
bouw van invloed op de internationale verrij-
kingsmarkt, die bovendien wordt gekenmerkt 
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door de aanwezigheid van meer capaciteit 
dan wordt gevraagd. Aan deze overcapaciteit 
draagt Urenco overigens niet bij, omdat de 
centrifugelechrvoiogie het mogelijk maakt de 
capaoteitsopbouw af te stemmen op de 
vraag. 

Een starre contractvorm voor de afname van 
verrijkingsarbeid heeft bij een aantal kerncen
trales geleid tot te grote voorraden. Deze leid
den tot het ontstaan van een "secondary mar
ket", waar overtollige voorraden verrijkt urani
um of verrijkingsarbeid worden aangeboden 
onder financieel aantrekkelijker voorwaarden 
dan op de "primaire" markt geiden. In het vo
rige jaarverslag is in dit verband al melding 
gemaakt van een nieuwe contractvorm welke 
de grootste aanbieder van verrijkingsarbeid, 
het Amerikaanse Department of Energy (US-
DOE) aan elektriciteitsmaatschappijen ging 
aanbieden. Van deze nieuwe contractvorm -
het z.g. Utility Services Contract met een nau
were relatie tussen leveringen en behoeften 
- werd door een groot deel van de afne
mers van US-DOE gebruik gemaakt. Hier
door zal de jaarlijkse surplusvoorraad van en
kele miljoenen SWU's, die begin 1984 
bestond, aan het einde van de jaren tachtig 
kunnen zijn verdwenen. 

Naast deze vervanging van oude contractvor-
men door nieuwe heeft de introductie van het 
Utility Services Contract voorts geleid tot een 
sterke beweging op de internationale verrij-
kingsmarkt. Behalve enkele Amerikaanse af
nemers hebben vooral Europese afnemers 
van US-DOE aanleiding gezien hun lopende 
contracten geheel op te zeggen en hun voor
ziening in verrijkingsarbeid onder te brengen 
bij andere aanbieders. 

In deze aanzienlijke ontwikkelingen op de 

verrijkingsmarkt in de wereld in 1984 kon 
Urenco nieuwe contracten afsluiten in West-
Duitsland en bovendien in twee nieuwe markt
gebieden: de Verenigde Staten en Zweden. 

De contracten met Zweden zijn van een zo
danige omvang, dat dft land zich onder de 
belangrijkste afnemers van Urenco schaarde. 
In de verenigde Staten zal voorlopig veel be
weging in de markt blijven en daarmee is dit 
land voor Urenco een belangrijk potentieel af
zetgebied waaraan veel aandacht zal worden 
besteed. Evenwel moet geconstateerd wor
den dat potentiële afnemers de aanbiedingen 
van verrijkingsarbeid zorgvuldig tegen elkaar 
afwegen en zich voor de voorziening in hun 
behoefte niet lang tevoren willen vastleggen. 

Deze situatie heeft voor Urenco en Ultra-
Centrifuge Nederland NV. de consequentie 
dat contractcondities nog meer dan voorheen 
zijn toegesneden op de wensen van de afne
mer. 

Samenwerkingsstructuur 

De verhoogde activiteiten van Urenco op de 
Amerikaanse rnarkt maakten het noodzakelijk 
in de Verenigde Staten een service-
agentschap van Urenco Ltd. te vestigen, ten
einde potentiële afnemers daar optimaal 
diensten te kunnen verlenen en Urenco Ltd. 
locaal te ondersteunen op het gebied van de 
marktactiviteiten. Daarom werd in 1984 beslo
ten in de Verenigde Staten een dochteronder
neming van Urenco Ltd. op te richten onder 
de naam Urenco Incorporated. 

De bouw en inrichting van de verrijkings-
fabriek van Urenco D in Gronau naderen 
thans het moment dat de eerste cascades in 
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bedrijf kunnen worden gesteld. Volgens sche
ma zal dit deze zomer gaan gebeuren. 

De Urencopartners beschikten eind 1964 
over 1220 ton SW per jaar aan opgesteld ver
mogen, waarvan 775 ton SW per jaar in Al
melo. Met de partners, Uranrt en BNFL. was 
ook in 1984 weer een intensief en goed lo
pend overleg over de vele aspecten van de 
samenwerking. Hetzelfde dient gezegd te 
worden van de contacten met de Gemengde 
Commissie, het comité van overheid-
vertegenwoordigers dat krachtens het verdrag 
van Almelo toezicht houdt op alle politieke 
aspecten van de bedrijfsactiviteiten. 

Urenco Nederland v.o.f. 

voltooid Nieuwe Omtse capaciteit 2al verder 
in de schetdingsfabriek van Urenco O in Gro-
nau worden geplaatst Sinds in 1981 de 
eerste ultracentrifuges in de SP4 in bedrijf 
werden genomen, heeft deze fabriek meer 
dan 1000000 eenheden schetdingsarbetd 
geproduceerd. 

Teneinde een meer bij Nederlandse verhou
dingen passende structuur aan te brengen 
werden op 30 mei 1984 de statuten van de 
beheersmaatschappij Urenco Nederland 
Operations BV gewijzigd in die zin dat het 
toezicht werd neergelegd bij een Raad van 
Commissarissen, waarvan het voorzitterschap 
rouleert tussen de Directies van Ultra-
Centrifuge Nederland NV en Uranrt GmbH. 

De geïnstalleerde produktiecapaciteit van 
Urenco Nederland v.of. steeg in 1984 van 
700 ton SW per jaar naar 775 ton SW per 
jaar. De produktie steeg van 600 ton SW in 
1983 tot ca. 720 ton SW in 1984. Het elektrici
teitsverbruik per eenheid scheidingsarbeid in 
de commerciële scheidingsfabriek SP4 bleef 
gehandhaafd op minder dan 60 kWh. 

De ontmanteling van de proeffabriek SPI 
werd zonder probleem voortgezet. Ultimo 
1984 waren meer dan 6.000 ultracentrifuges 
schoongemaakt en gedemonteerd. 

In de proeffabriek SP2 heeft een serie ultra
centrifuges het tiende levensjaar volbracht, 
terwijl in de demonstratiefabriek SP3 enkele 
cascades hun negende bedrijfsjaar ingingen. 

In de SP4 werd in juli 1984 de laatste Duitse 
cascade in bedrijf gesteld, waarmee de Duit
se bijdrage aan de opbouw van de geza
menlijke Nederlands-Duitse capaciteit werd 

De Directeur-generaal van het IAEA, dr H Blix, bracht 
op 19 april/l. als gast van de Nederlandse regering een 
bezoek aan UCN en Urenco NL. De heer Blix (vijlde 
van links) werd vergezeld door o.a. de Nederlandse am
bassadeur voor nonprolileratievraagstukken. 
drs F.J.A. Terwisscha van Scheltinga (derde van links) 
en de Nederlandse ambassadeur in Wenen, tevens per 
manent vertegenwoordiger bt/ de IAEA, 
mr. L.H.J.B. van Gorkom (derde van rechts) 
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De jl nvt geringe bedrijvigheid :n de 
Centntugetabnek ja/ de komende 
maanden sterk tuenemen met het oog 
ov de produkuevethogmg van 
40 procent 

Het naderende begin \an de ooeraties in 
Gronau leidde tot het vertrek van een aantal 
Duitse medewerkers die naar Urenco D 
den overgeplaatst. 

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap 
van de Verenigde Naties te Wenen en Eura
tom voerden in 1984 elf inspecties uit op de 
uramumhuishouding van Urenco Nederland 
v.o.f. Evenals vorige jaren gaven deze inspec
ties geen aanleiding tot opmerkingen. 

Centrifugeproduktie en 
-ontwikkeling 

Zoals in het vorig jaarverslag al gemeld gaf 
de Minister van Economische Zaken. 
Drs. G.MV van Aardenne. op 19 januari 1984 
het officiële startsein voor de produktie van 
de TClO-centnfuge. die een 75% hogere 
scheidingscapaciteit heeft dan zijn voorgan
ger en de specifieke investering per SWU in
grijpend heeft doen dalen. De eerste casca
des met dit type centrifuges zijn inmiddels in 
de SP4 in gebruik gesteld. 

Geheel volgens plan werd het beoogde pro-
duktietempo van de TC10 in het derde kwar
taal bereikt. Inmiddels was duidelijk geworden 
dat de marktontwikkelingen van 1984 een 
produktieverhogmg van 40% noodzakelijk 
maakten. 
Met het oog hierop werden voorbereidingen 
getroffen om benodigde acties te kunnen 
starten, zoals: 
- - werving extra produktiemedewerkers. 

— inkoop van extra materialen en componen
ten. 

— realisatie van extra investeringen en 
— het opstellen van werktijdroosters voor pro

duktiemedewerkers waardoor de bedrijfs
tijd van een aantal machines wezenlijk kan 
worden verlengd. 

De start van de TClO-centnfugeproduktie en 
de mbedrijfstelling kreeg de benodigde on
dersteuning van UC-Ontwikkeling. dat in 1984 
voortging met de kwalificatie van een nieuw 
type centrifuge, de TC14. Voor de jaarwisse
ling werd een experimentele cascade in be
drijf genomen Dit onderzoek wordt in 1985 
voortgezet; hiertoe zal een tweede serie door 
de Centnfugefabnek worden geproduceerd 

In tift kadpr l,»-r' het ge/amp.nh/k orh1rr,\>t>* naar nieu
we geavanceerde materialen en fabricagetechnieken 
werd het laboratorium m 1984 uitgebreid De benodigde 
nieuwe apparatuur en inptallatief .ijn inmiddels m berin/f 
genomen 
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In het kader van een gemeenschappelijk on
derzoek met de Urenco-pa/tners begon 
UC-Ontwikkeling in 1984 met een studie naar 
een gezamenlijk te ontwikkeien centrifuge 
voor produktie in de jaren negentig. Met het 
oog op fabricage-onderzoek en de produktie 
van prototype centrifuges werd het laborato
rium uitgebreid. Deze uitbreiding is volgens 
schema verlopen: de bouw kwam in septem
ber 1964 gereed en de benodigde appara
tuur en installaties zijn inmiddels in bedrijf ge
nomen. 

Financiële sspecten 

Inkomensgenerahe 
voor een goed inzicht in de financiële ver
houdingen binnen het concern zij hier ver
meld dat de activiteiten van de bedrijfsonder
delen UC-Ontwikkeling en de Centrifugefa-
briek van UCN. bij UCN NV niet onmiddellijk 
leiden tot vennootschappelijk inkomen. De bij 
UCN NV vervaardigde centrifuges worden 
tegen fabriekskostprijs geleverd aan Urenco 
NL teneinde, na aldaar te zijn opgesteld, te 
worden geëxploiteerd om uranium te verrij
ken. Het hiermee verdiende inkomen vloeit 
derhalve in eerste instantie toe aan de 
dochteronderneming Urenco Nederland v.af. 

UCN bestrijdt de kosten van ultracentrifuge-
onderzoek en -ontwikkeling uit het aandeel in 
de winst van Urenco Nederland v.o.f. De fi
nancieringskosten van Urenco NL komen di
rect voor rekening van de vennoten. 

Winstontwikkeling bij Urenco NL 
De netto-omzet bij Urenco NL nam in 1984 
toe met bijna / 67 min. Naast de omzetgroei 
die voortspruii uit de leveringsomvang van de 
afgesloten contracten, is in dit bedrag tevens 

begrepen de aflevering van de in 1983 ver
traagde order voor Brazftë. De netto-winst 
van Urenco NL steeg met ruim f 42 min. 

De voorraadtoename ad /13 min was gerin
ger dar, .i 1983. vborraadopbouw is nodig 
om op efficiënte wijze te voldoen aan het 
sterk gegroeide volume van de afleveringsver-
püchtingen in de jaren 198/ t/m 1969. 

De afschrijvingen stegen overeenkomstig de 
toename in de opgestelde werkzame capaci
teit. Het gekozen afschrijvingssysteem ver
sterkt de afschrijvingslast aan het begin van 
de levensduur. 

De overige bedrijfskosten stegan ondanks de 
sterke produktietoename in slechts beschei
den mate Mede als gevolg van een efficiënt 
energieverbruik daalde de kostprijs. 

Het aan UCN toekomende inkomen uit deel
nemingen steeg tot ruim f 52 min (1983: f 28 
min). Dit resultaat omvat tevens het 2% aan
deel in Urenco UK en Urenco D. Het aandeel 
van UCN in Urenco NL is opgebouwd uit het 
49% aandeel in de gezamenlijke UCN/Uranrt-
capaateit en UCN's 96% aandeel in de in 
1984 gestarte verdere uitbreidingen. Het re
sultaat in Urenco NL is na aanpassing voor 
waarderingsverschillen en vrijval van een deel 
van de destijds gevormde voorziening voor 
tegenvallers uit de demonstratiefabriek. 

Winstontwikkeling bij UCN 
De winst van UCN steeg met ruim /15 min 
tot bijna /17,5 min. Van het met f 24 min toe
genomen resultaat uit deelnemingen resteer
de na aftrek van hogere R&D- en concern
kosten ruim f 15 min meer netto-winst. 

De ultimo 1983 aangevangen produktie van 
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het TClO-model centrifuge werd in 1984 gelei
delijk opgevoerd. De waarde van de gepro
duceerde centrifuges bereikte in 1984 reeds 
een hoger niveau dan in 1983 en zal in 1985 
verder stijgen. 

De personeelskosten bewogen zich in 1984 
op hetzelfde niveau als in 1983. Voor 1985 
wordt met een stijging gerekend o.a. in ver
band met uitbreiding van het personeels
bestand. 

De kosten van materialen en halffabrikaten 
namen in 1984 toe met ruim f 6,6 min. Hierin 
is begrepen een bedrag ad f 6 min voor 
kosten van revisie van centrifuges. 

De overige bedrijfskosten vertonen een groei 
welke voortvloeit uit de toegenomen omvang 
van de activiteiten. 

De bedrijfslasten, welke na aftrek van de 
kosten voortvloeiende uit de internationale sa
menwerking / 73,1 min bedragen (1983: 
/ 65,8 min), worden slechts voor een deel 
toegerekend aan de centrifugeproduktie. 
Het bedrag dat resteert na aftrek van de pro-
duktiewaarde van de centrifuges te weten 
/ 32,7 min (1983: f 25,9 min) omvat de 
kosten van de algemene en technische orga
nisatie en de R&D-kosten. De toename van 
deze kosten komt voort uit de eerder ge
noemde materiële kosten en een intensivering 
van de R&D-kosten voor toekomstige 
centrifugegeneraties. 

Financiering en rente 
De verdere uitbreiding van capaciteit bij 
Urenco NL en de uitbreiding van het UCN-
laboratorium vergden in 1984 etn toename 
van het vastgelegd vermogen met circa f 56 
min na afschrijvingen. 

Deze investeringen leidden na correctie voor 
mutaties in het werkkapitaal tot een toename 
van ruim f 23 min in de bancaire financie
ring. Het hogere leenvermogen gedurende 
het jaar en de gemiddelde hogere rentevoet 
in 1984 deden de betaalde rente stijgen tot 
f 13,5 min (1983: f 8,8 min). De gewogen ge
middelde financieringslast bedroeg in 1984 
7,1%. De lichte toename in de gemiddelde fi
nancieringskosten was reeds in het jaar
verslag over 1983 aangekondigd als uitvloei
sel van de realisatie van UCN's consolidatiefi-
nanciering. De financiering werd in 1984 
uitgevoerd met gebruikmaking van de be
schikbare bancaire arrangementen. Daar
naast werd in aanzienlijke mate gebruik ge
maakt van geldmarktleningen. 

Resultatenprognose 
De leveringsopdrachten uit de Urenco-
portefeuille vertonen voor de eerstkomende 
jaren een vrij sterke groei. De verwachting is 
dat het resultaat 1985 tenminste op hetzelfde 
niveau als dat van 1984 zal liggen. Voor de 
verdere toekomst zijn mede van belang de in 
1984 afgesloten nieuwe contracten welke voor 
het eerst in 1987 tot leveranties zullen leiden. 
Naast deze positieve volume-ontwikkeling 
bestaat er als gevolg van de sterke concur
rentie op de wereldmarkt een druk op de 
winstmarge. 

Het toekomstige prijsbeleid van 's werelds 
grootste aanbieder US-DOE is in deze van 
groot belang. Zowel voor de concurrentiepo
sitie als voor de inkomensontwikkeling zal de 
koersontwikkeling van de US-dollar van groot 
belang zijn. 

Investeringen 
De totale investeringen van UCN, waaronder 
begrepen de investeringen in centrifuges bij 
Urenco NL, bedroegen in 1984 f110 min. 
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De vergroting van het marktaandeel zal ge
paard gaan met een versnelling van de ge
plande opbouw. 

Personeel 

Eind 1984 boden Ultra-Centrifuge Nederland 
NV. en Urenco Nederland Operations BV. te
zamen op het terrein in Almelo directe werk
gelegenheid aan ruim 600 medewerkers, van 
wie er 383 bij UCN en 183 bij UOBV in vaste 
dienst waren. De overigen waren op contract
basis bij de werkzaamheden ingeschakeld. 

De tijdelijke arbeidsplaatsen voor jeugdigen 
die in 1983 werden gecreëerd in het kader 
van de arbeidstijdverkorting, werden alle om
gezet in vaste dienstverbanden. 

Op 17 mei 1984 trad bij UCN een nieuwe 
Ondernemingsraad aan, waarmee het over
leg over functiewaardering en arbeidstijdver
korting intensief is voortgezet. Ook in 1985 zal 
het sociaal beleid uitvoerig in het overleg met 
de Ondernemingsraad aan de orde komen, 
een overleg dat de Directie met vertrouwen 
tegemoet ziet. 

Reeds in 1984 kwam tot uiting wat in het vo
rig jaarverslag werd gesteld: de zware techni
sche en commerciële uitdagingen zullen gro
te inspanningen vragen van de medewerkers. 
De marktontwikkelingen vereisen meer dan 
voorheen flexibiliteit in de bedrijfsvoering ten
einde snel te kunnen reageren op en te vol
doen aan de eisen die de markt stelt. Wij be
houden het volste vertrouwen dat UCN en 
Urenco deze uitdaging aankunnen. 

Almelo, 22 mei 1985 

Directie 

Drs. W.H.J. Tieleman, Voorzitter 
Drs. C. Griffioen R.A. 
Ir. NAM. Hootsmans 
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Op 9 oktober 1984 bracht de heer 
mr. P. van Vollenhoven een werkbezoek aan UCN en 
Urenco NL. Hier de heer Van Vollenhoven met de UCN 
Directie de heren W.H.J. Tieleman, N.A.M. Hootsmans 
en C. Griffioen. 
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Alfabetisch overzicht van gebruikte afkortingen 

BNFL 
Centec 
ECN 
GnV 

SP4/1 
SWU 
ir.n SW 
UCN 
UOBV 
Uranit 
Urenco Ltd. 
Urenco NL 
of 
Urenco 
Nederland 
v.o.f. 
Urenco UK 

Urenco D 

= BNFL Enrichment (Operations Europe) Limited 
= Gesellschaft für Centrifugentechnik mbH 
= Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland 
= GnV, Gesellschaft für nukleare Verfahrenstechnik 

mbH 
= Scheidingsfabriek nr. 4 , 1 e fase (Separation Plant) 
= Eenheid scheidingsarbeid (Separative Work Unit) 
= Duizend eenheden scheidingsarbeid 
= Uitra-Centrtfuge Nederland N.V. 
= Urenco Nederland Operations B.V. 
= Uranit GmbH 
= Urenco Ltd. 

= Urenco Nederland vennootschap onder firma 

Urenco (U.K.) partnership 

Urenco Deutschland oHG 

Risley (UK) 
Bergisch-Gladbach (BRD) 
's-Gravenhage 

Bergisch-Gladbach (BRD) 

Almelo 
Almelo 
Jülich (BRD) 
Marlow (UK) 

Almelo 

Risley (fabrieken 
te Capenhurst) (UK) 
Gronau (BRD) 
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Jaarrekening 1984 
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Jaarrekening 1984 
Ultra-Centrifuge Nederland N.V. 

Balans per 31 december 1984 

Activa 

31-12-1984 31-12-1983 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 
— bedrijfsgebouwen en -terreinen 29.437.885 
— bedrijfsinstallaties en-inrichting 14.923.812 
— machines 19.862.682 
— inventarissen 1.849.304 

Totaal materiële vaste activa 

27.270.031 
15.060.593 
19.350.855 
1.770.629 

66.073.683 63.452.108 

Financiële vaste activa 
— deelnemingen en vorderingen 

op c.q. schulden aan 
deelnemingen 349.533.769 

— onderhanden werk en voor-
bereidingskosten terzake van 
centrifuges bestemd voor 
Urenco NL 35.696.950 

— vooruitontvangen opbrengst 
centrifuges bestemd voor 
Urenco NL (7.361.777) 

Totaal financiële vaste activa 

317.284.874 

22.004.221 

(14.744.326) 

377.868.942 324.544.769 

Vlottende activa 

Vorderingen 
— vorderingen 

— overlopende activa 

Totaal vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal activa 

12.462.794 
2.308.006 

14.770.800 

271.142 

18.495.885 
2.811.050 

21.306.935 

216.568 

458.984.567 409.520 380 
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Passiva 

Eigen vermogen 

Geplaatst en gestort kapitaal 

Reserve koersverschillen op 
deelnemingen 

Cumulatief verliessaldo 

Winst boekjaar 

Totaal eigen vermogen 

Egalisatierekening 

Voorziening voor 
pensioenverplichtingen 

Langlopende schulden 
— achtergestelde leningen 
— leningen op lange termijn 

Totaal langlopende schulden 

Kortlopende schulden 
— leningen op korte termijn 
— bankkredieten in rekening-

courani 
— schulden aan leveranciers 
— belastingen en premies sociale 

verzekering 
— overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

Totaal passiva 

31-12-
f 

163201.560 

(522.555) 

(92.447.867) 

17.478.454 

68.054.000 
91.000.000 

111.000.000 

2120.068 
3.051.986 

1.989.220 
14.504.657 

1984 
f 

87.709.592 

74.628.571 

4.926.473 

159.054.000 

132.665.931 

458.984.567 

31-12-
f 

163.201.560 

752.798 

(94.587.653) 

2.139.786 

68.054.000 
41.000.000 

133.000.000 

7.114.820 
2.847.657 

1.523.063 
6.696.775 

1983 
f 

71.506.491 

73.069.340 

4.708.234 

109.054.000 

151.182.315 

409.520.380 

Aandeel in aangegane 
verplichtingen tot levering 
van venijkingsarbeid p.m. p.m. 

19 



Ultra-Centrifuge Nederland N.V. 

Winst- en Verliesrekening 1984 

1984 1983 

Bedrijfsopbrengsten 
Aandeel in de winst van 
deelnemingen 
Waarde toegekend aan de 
centrifuges bestemd voor 
UrencoNL 
Onttrekkingen aan de 
Egalisatierekening 
Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Bedrijfslasten 
Salarissen 
Sociale lasten 
Kosten van materialen, 
halffabrikaten en overige 
kosten 
Afschrijvingen op materiële 
vaste activa 
Overige bedrijfskosten 
Kosten voortvloeiende uit de 
internationale technologische 
samenwerking 

Som der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Rentelasten 
Geactiveerde bouwrente 

Uitkomst der financiële baten 
en lasten 

Winst 

f 

52.311.261 

40 352.466 

6980.769 
1.111.105 

20.575.679 
8.797.238 

25.402.686 

7.497.420 
10.808.647 

872.537 

13.499.940 
4.177.000 

f 

100.755.601 

73.954.207 

26.801.394 

9.322.940 

17.478.454 

f 

28.046.682 

39.834.575 

6.519.099 
766231 

20.767.029 
8.647.729 

18.796.316 

7.813.272 
9.740.416 

1.040.051 

8.773.988 
2.552.000 

f 

75.166.587 

66.804.813 

8.361.774 

6.221.988 

2.139.786 
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Toelichting, deel uitmakende 
van de Jaarrekening 1984 

Algemene toelichting 

Algemeen 

De jaarrekening 1984 is ingericht op basis 
van de per 1 januari 1984 van kracht gewor
den Aanpassingswet Vierde EG-richttijn. De 
jaarrekeningen van UCN en van de dochter
maatschappij Urenco NL zijn evenwel niet ge
consolideerd. Door het verschil in aard en 
omvang van de bedrijfsactiviteiten van UCN 
en Urenco NL - t.w. enerzijds het ontwikke
len en produceren van centrifuges en ander
zijds het verrijken van uranium - zou consoli
datie niet voldoen aan het door de wet ver
eiste inzicht. De Balans en de Winst- en 
Verliesrekening van Urenco NL worden daar
om separaat opgenomen. 

Ter bevordering van het inzicht zijn in de 
balanspresentatie van UCN de door UCN ge
fabriceerde en exclusief aan Urenco NL te le
veren centrifuges (onder aftrek van ontvan
gen aanbetalingen) opgenomen onder de fi
nanciële vaste activa. 

Om dezelfde reden is in de Winst- en Verlies
rekening van UCN het resultaat van deelne
mingen gporesenteerd onder "Bedrijfsop
brengsten" in plaats van onder "Uitkomst der 
financiële baten en lasten". 

De Vennootschap 

De Vennootschap is opgericht in 1969 en 
heeft ten doel de verrijking van uranium, in 
het bijzonder volgens het ultracentrifugepro-
cédé, de fabricage van en handel in centrifu
ges bestemd voor de verrijking van uranium, 
alsmede al hetgeen daarmede verband 
houdt of daartoe dienstig is, 

Overeenkomsten op lange termijn 

Op 4 maart 1970 is tussen Nederland, de 
Bondsrepubliek Duitsland en Groot-Brittannië 
een overeenkomst tot samenwerking op het 
gebied van isotopenscheiding door middel 
van de ultracentrifugemethode gesloten (het 
zogenaamde tripartiete verdrag), welke over
eenkomst in 1971 werd geratificeerd. 

Door de in het kader van deze overeen
komst samenwerkende nationale ondernemin
gen - BNFL, UCN, Uranit en GnV - zijn 
opgericht; 
- Centec, (BNFL, UCN en GnV) ten doel 

hebbende het coördineren van de tripar
tiete onderzoek- en ontwikkelings-
werkzaamheden. 

- Urenco Ltd., (BNFL, UCN en Uranit) ten 
doel hebbende de marketing en verkoop 
van verrijkt uranium dat wordt geprodu
ceerd in verrijkingsfabrieken volgens het 
ultracentrifugeproces. 

De verrijkingsfabrieken te Almelo en Capen-
hurst worden geëxploiteerd door Urenco NL 
respectievelijk Urenco UK waarin de Vennoot
schap rechtstreeks deelneemt. 
Voorts is in 1979 Urenco D opgericht welke 
de in Gronau in aanbouw zijnde verrijkingefa-
briek zal exploiteren. 

Via Urenco Ltd. zijn overeenkomsten 
gesloten, waaruit de verplichting is ontstaan 
om over een reeks van jaren verrijkingsarbeid 
te leveren, oplopend tot ca, 2.500 ton SW per 
jaar, Om aan deze verplichting te kunnen vol
doen is door de partners overeengekomen 
de verrijkingscapaciteit overeenkomstig uit te 
breiden, afgestemd op deze leveringsverplich
tingen. Het UCN-aandee! in de financiering 
van de bouwkosten van het in aanbouw zijn-
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de gemeenschappelijke gedeelte (560 ton 
SW per jaar) van de in dit kader te installeren 
verrijkingscapaciteit bedraagt ca. / 360 min. 
Inmiddels is in 1985 de hiervoor genoemde 
gezamenlijke UCN/Uranit capaciteitsuitbreiding 
voltooid, waarna een aanvang is gemaakt 
met verdere capaciteitsvergroting op basis 
van 96% deelneming door UCN. 

Ingevolge een overeenkomst met de Staat 
is een Staatsgarantie voor door de Vennoot
schap op te nemen leningen beschikbaar tot 
een maximum van f 470 min, waarmee on
dermeer de financiering van het UCN-
aandeel in de te installeren verrijkingscapaci
teit genoegzaam is zekergesteld. Als gevolg 
van deze Staatsgarantie kan de Vennoot
schap haar activa slechts bezwaren met voor
afgaande toestemming van de Minister van 
Economische Zaken. 

Grondslagen voor de 
waardering en de resultaten-
bepaling 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaar
deerd tegen de aanschaffingswaarde, onder 
aftrek van lineaire afschrijving, gebaseerd op 
de verwachte economische levensduur. 

De jaarlijkse afschrijvingspercentages zijn 
als volgt vastgesteld: 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 

— bouwkundig deel gebouw 21/2% 
— algemene voorzieningen 5 °/o 
— tijdelijke kantoorruimten 10 % 
Op de terreinen wordt niet afgeschreven. 

Bedrijfsinstallaties en -inrichting 5 % 

Machines 

— algemeen toepasbaar, dat wil zeggen 
voor de vervaardiging van meerdere 
centrifugetypen 10 % 

— specifieke apparatuur 20 % 

Specifieke apparatuur wordt uitsluitend 
gebruikt bij de fabricage van één bepaald 
centrifugetype, waarbij als normale produktie-
periode maximaal vijf jaar wordt veron
dersteld. Indien de produktieperiode korter is 
dan vijf jaar wordt het afschrijvingspercentage 
overeenkomstig aangepast. 

Inventarissen 10 % 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen en vorderingen op 
c.q. schulden aan deelnemingen 

De Vennootschap neemt deel in de navol
gende ondernemingen: 
— Urenco Nederland vennootschap onder 

firma, Almelo, gezamenlijke capaciteits-
opbouw met Uranit (deel I) (49 %) 

— Urenco Nederland vennootschap 
onder firma, Almelo (deel II) (96 %) 

— Urenco United Kingdom 
partnership, Risley ( 2 %) 

— Urenco üeutschland oHG, 
Gronau ( 2 %) 

— Urenco Nederland 
Operations B.V., Almelo (50 %) 

— Urenco Ltd., Marlow (33'/3%) 
— Centec, Bergisch-Gladbach (331/3%) 

Door Urenco NL en Urenco UK worden ver-
rijkingsfabrieken te Almelo respectievelijk te 
Capenhurst geëxploiteerd. 
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Urenco Nederland Operations BV. is door 
de met het dagelijkse beheer van Urenco NL 
belaste vennoten (UCN en Uranit) opgericht 
ter uitvoering van hun werkzaamheden. 

Urenco Deutschland oHG zal de in Gro-
nau in aanbouw zijnde verrijkingsfabriek gaan 
exploiteren. 
In verband met deze bouw zal UCN in de 
verder te installeren capaciteit in Almelo (bo
ven de 560 ton SW per jaar) niet meer op 
basis van 49% maar op basis van 96% deel
nemen. 

De waardering van het belang in Urenco 
NL, Urenco UK en Urenco D geschiedt te
gen de daarin geïnvesteerde bedragen 
(waarbij de door UCN aan Urenco NL gele
verde centrifuges na het gereedkomen van 
de desbetreffende order worden opgenomen 
voor de bestede kosten), onder aftrek van de 
door UCN tb.v. Urenco NL ontvangen bedra
gen terzake van verrijkingscontracten en ge
corrigeerd voor het UCN-aandeel in de resul
taten van de partnerships. 

Het sterling-belartg in Urenco UK alsmede 
het marken-belang in Urenco D worden ge
waardeerd tegen de kostprijs, dan wel tegen 
de waarde berekend op basis van de valuta
koers per balansdatum, indien deze lager is. 

Het 50% belang in UOBV wordt gewaar
deerd tegen intrinsieke waarde. 

De deelnemingen in Urenco Ltd. en Cen-
tec ten bedrage van £ 1 en DM 20.000 zijn 
pro memorie opgenomen. 

Onderhanden werk en 
voorbereidingskosten terzake van 
centrifuges bestemd voor Urenco NL 

Het onderhanden werk wordt gewaar
deerd tegen de bestede kosten, inclusief af
schrijvingen en een aandeel in de algemene 
koster. De aan Urenco NL op de lopende 
orders gefactureerde bedragen voor gelever
de centrifuges worden in mindering gebracht 
op het onderhanden werk. 

Vboruitontvangen opbrengst 
centrifuges bestemd voor Urenco NL 

Deze post betreft een aanbetaling van 
Urenco NL op na de balansdatum nog te le
veren en te factureren centrifuges. 

Egalisatierekening 

De onttrekkingen aan de Egalisatiereke
ning vinden plaats parallel aan de afschrijvin
gen op de desbetreffende activa. 

Voorziening voor 
pensioenverplichtingen 

Deze voorziening wordt gewaardeerd op 
contante waarde en berekend op basis van 
een rentevoet van 7%. 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva worden op
genomen tegen de nominale bedragen, de 
activa waar nodig onder aftrek van noodzake
lijk geachte voorzieningen. 

Posten luidende in vreemde valuta 

Activa en passiva in vreemde valuta wor
den omgerekend tegen de valutakoers per 
balansdatum. 
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Resultatenbepaling 

Het aandeel in de winst van deelnemin
gen wordt gevormd door het UCN-aandeel in 
de resultaten van de Urenco verrijkingsfabrie-
ken (de partnerships), met een aanpassing 
van de afschrijvingen op door UCN aan 
Urenco NL geleverde centrifuges terzake van 
het verschil tussen het aan Urenco NL gefac
tureerde bedrag en het bedrag der door 
UCN bestede kosten. 

Bij dn Urenco partnerships gelden voor 
de bepalingen van het resultaat onder meer 
de volgende richtlijnen: 
— afschrijvingen degressief in 10 jaar op de 

geïnvesteerde bedragen in centrifuges, 
vanaf het moment van in gebruikneming; 

— waardering van de voorraden geprodu
ceerde scheidingsarbeid in hoofdzaak op 
LIFO-basis tegen produktiekosten c.q. la
gere marktprijs per balansdatum onder af
trek van geschatte verkoop- en afleve-
ringskosten. 

Voorts wordt door Urenco NL een bedrag 
ten gunste van de resultatenrekening ge
bracht, voorzover de afschrijving van de de-
monstratiefabriek niet geheel door de op
brengsten uit verrijkingscontracten wordt ge
dekt. Dit bedrag wordt onttrokken aan een in 
1976 voor dit doel getroffen voorziening. 

Vóór- of nadelige koersverschillen voort
vloeiende uit de waarderingsgrondslag voor 
de deelnemingen worden direct ten gunste of 
ten laste van het Eigen vermogen gebracht. 

De waarde die in de Winst- en Verliesreke
ning van UCN wordt toegekend aan de centri
fuges bestemd voor Urenco NL wordt bepaald 
op basis van de daaraan toe te rekenen kosten. 

De kosten van de R&D-activiteiten worden 
direct ten taste van de Winst- en Verliesreke
ning gebracht. 

De overige posten in de Winst- en Verlies
rekening worden opgenomen voor de aan 
het boekjaar toe te rekenen bedragen. 

24 



Toelichting op enkele posten van de Balans 

Activa 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 

De samenstelling en het verloop van de post materiele vaste activa Wijkt uit het navolgende overzicht: 

Aanschaffings
waardeper 
31-12-1983 

Investeringen 
1984 

Desinvesteringen 
en buitengebruik
stelling 1984 

Aanschaffings
waarde per 
31-12-1984 

Afschrijvingen 
per 31-12-1983 

Afschrijvingen 
1984 

Terugboeking 
i.v.m. 
desinvestering en 
buitengebruik
stelling 1984 

Afschrijvingen 
per 31-12-1984 

Boekwaarde 
per 31-12-1984 

Bedrijfs
gebouwen 

en -terreinen 

f 

32.208.483 

3.174.027 

35.382.510 

4.938.452 

1.006.173 

5.944.625 

29.437.885 

Bedrijfs-
installaties 

en -inrichting 

f 

22.565.266 

1.403.863 

23.969.129 

7.504.673 

1.540.644 

9.045.317 

14.923.812 

Machines 

/ 

41.828.868 

5.015.685 

160.234 

46.684.319 

22.478.013 

4.503.858 

160.234 

26.821.637 

19.862.682 

Inventarissen 

f 

3.262.520 

525.420 

31.675 

3.756.265 

1.491.891 

446.745 

31.675 

1.906.961 

1.849.304 

Totaal 

/ 

99.865137 

10.118.995 

191909 

109.792.223 

36.413.029 

7.497.420 

191.909 

43.718.540 

66.073.683 
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nVMfldslff MKfV ACflMI 

Deelnemingen en vorderingen op cq. schulden aan deelnemingen 

De specificatie van deze balanspost luidt als volgt: 

Aandeel 1984 

De samenstelling van de mutaties luidt: 

1963 

Urenco Nederland v.o.f. (deel I) 
Urenco Nederland v.o.f. (deel II) 
Urenco United Kingdom partnership 
Urenco Deutschland oHG 
Urenco Nederland Operations B.V. 
Urenco Ltd. 
CentecGmbH 

49 % 
96 % 
2 % 
? % 

;o % 
a»/3% 
33Vj% 

f 

249.840.722 
77.380.346 
18.155.546 
4.107.155 

50000 
p.m. 
p.m. 

349.533.769 

f 

245.975.769 
49.851.988 
18.407.519 
2999.598 

50.000 
p.m. 
p.m. 

317.284.874 

De bedragen, waarvoor UCN's belang in ver
mogen en resultaat van Urenco NL in de 
jaarrekening van de Vennootschap is ver
werkt, zijn bepaald op grond van de cijfers 
van deze deelneming na aanpassing aan de 
door UCN gevolgde methode van waarde
ring en resultatenbepaling. 
De Balans per 31 december 1984 en de 
Winst- en verliesrekening 1984 van Urenco 
Nederland vo l , zijn in deze toelichting afzon
derlijk opgenomen (pagina 34 t/m 36). 

1964 1983 

— saldo 1 januari 
— kapitaaJstortingen en verrekeningen 
— aandeel in de winst 
— koersverlies) winst 

317.284.874 
(18.787.013) 
52.311.261 
(1.275.353) 

274.196.664 
14.288.730 
28 046.682 

752.798 

349.533.769 317.284.874 
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Onderhanden werk en voorbereidingskosten terzake van 
centrifuges bestemd voor Urenco NL 

De specificatie van deze post luidt: 

1984 1983 

Bij de aanvang van het jaar bestede kosten, inclusief 
afschrijvingen en aandeel in do algemene kosten onder 
aftrek van de aan Urenco NL gefactureerde centrifuges 22.004.221 34.869.834 

Waarde toegekend aan de centrifuges bestemd voor 
Urenco NL 

Gefactureerd aan Urenco NL 

Saldo 35.696.950 22.004.221 

40.352.466 39.834.575 

(26.659.737) (52.700.188) 

Vlottende activa 

Vorderingen 

I.P.R. premie 

W.I.R. premie 

Omzetbelasting 

Overige vorderingen 

1984 

f 

1.502.680 

9.784.634 

282.255 

893.225 

12.462.794 

1983 
f 

1.502.680 

15.514.383 

73.'37 

1.405.685 

18.495.885 

Liquide middelen 

Deze post bestaat uit kassaldi en het te
goed bij de postgiro. 
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Passiva 

Eigen vermogen 

Geplaatst en gestort kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van de Ven
nootschap bedraagt ultimo verslagperiode 
f 348 min, .aarvan f 163,2 min is geplaatst 
en volgestort. 

Reserve koersverschlllen op 
deelnemingen 

Het uit de toegepaste waarderings
grondslag voor de deelnemingen voortvloei
end koersverlies 1984, t.w. /1.275353 is 
rechtstreeks ten laste van het Eigen vermo
gen gebracht. 
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Egalisatierekening 

Middelen verstrekt voor de bouw van 
het laboratorium 

Parallel lopende met de verrichte afschrijvin
gen op het laboratorium wordt de van de 
Staat der Nederlanden ontvangen bijdrage in 
de bouwkosten van het laboratorium a d / 1 5 
min ten gunste van de Winst- en Verliesreke
ning gebracht. 

Van het oorspronkelijke bedrag ad 
is ten gunste van de Winst- en 
Verliesrekening gebracht: 

— tot en met 1983 
— in 1984 

Zodat ultimo 1984 resteert 

W.I.R. premie 

De W.I.R. premie op basis van de 
investeringen van UCN en Urenco NL 
bedraagt op grond van de 
(voorlopige) toekenning 

— tot en met 1983 
— in 1984 

Van deze bedragen is ten gunste van de 
Winst- en Verliesrekening gebracht: 

— tot en met 1983 
— in 1984 

Zodat ultimo 1984 resteert 

I.P.R. premie 

De I.P.R. premie op basis van de 
investeringen van UCN en Urenco NL 
bedraagt op grond van de 
(voorlopige) toekenning 

Van deze bedragen is ten gunste van 
de Winst- en Verliesrekening gebracht: 

— tot en met 1983 
— in 1984 

Zodat ultimo 1984 resteert 

Totaal 

f f f 

15.000.000 

4.030.000 
620.000 

4 650 000 

10.350.0C0 

60.012.476 
8.540.000 

68.552.476 

8.506.905 
5.3O0.OO0 

13.806.905 

54.745.571 

13.310.149 

2.716.380 
1.060.769 

3.777.149 

9.533.000 

74.628.571 
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Voorziening voor 
pensioenverplichtingen 

De pensioenrechten van de werknemers 
zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaat
schappij en zijn gebaseerd op het z.g. "final-
pay" systeem. Dit heeft tot gevolg dat salaris
verhogingen leiden tot een backservice-
verplichting m.b.t. voorgaande jaren, welke 
door middel van hogere toekomstige premies 
wordt betaald. 
De mutatie van deze voorziening is onder de 
sociale lasten opgenomen. 

Langlopende schulden 

Achtergestelde leningen 

De achtergestelde renteloze leningen 
bestaan ultimo 1984 uit: 

— f 53.054.000 zijnde een achtergestelde le
ning van de Staat der Nederlanden. 

— f 15 min lening van de Stichting Energie
onderzoek Centrum Nederland, welke 
voortvloeit uit de m 1975 tot stand geko
men overeenkomst tussen deze Stichting 
en UCN inzake de verwerving door UCN 
van de kennis en de rechten van het ultra-
centrif ugeprocédé. 

Leningen op lange termijn 

Deze post bestaat uit: 
— f 8 min door Shell Kernenergie BV. en 

/ 8 min door NV. DSM verstrekte rentelo
ze leningen. 
Aflossingen op deze leningen dienen te 
geschieden zodra de Vennootschap zoda
nige winst maakt, dat terugbetaling kan 
plaatsvinden, doch uiterlijk in de jaren 
1986 tot en met 1989. 
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— f 25 m!n door Nederlandsche Mid-
denstandsbank NV. verstrekte lening te
gen een rente van 8V2% per jaar, voor vijf 
jaren fixe 
Aflossingen dienen te geschieden in ter
mijnen van f 5 min per jaar, voor het eerst 
op 1 januari 1990. 

— f 25 min door Amsterdam-Rotterdambank 
NV. verstrekte lening tegen een rente van 
8 n/i6% per jaar, voor vijf jaren fixe 
Aflossingen dienen te geschieden in ter
mijnen van / 2,5 min per halfjaar, voor het 
eerst op 12 september 1989. 

— f 25 min door Bank Mees & Hope NV. 
verstrekte lening tegen een rente van 
8%% per jaar, voor vijf jaren fixe. 
Aflossingen dienen te geschieden in ter
mijnen van / 2,5 min per halfjaar, voor het 
eerst op 30 september 1989. 

Kortlopende schulden 

Leningen op korte termijn 

Deze post betreft elf kasgeldleningen met 
een gemiddelde looptijd van drie maanden, 
tegen een gemiddelde rente van 6°/o. De mo
gelijkheid van refinanciering van deze kortlo
pende leningen is genoegzaam zekergesteld. 

Overlopende passiva 

Hieronder is ultimo 1984 ondarmeer op
genomen een bedrag ad f 6 min bestemd 
voor revisie van centrifuges. 

Vennootschapsbelasting 

Er behoefde geen voorziening voor ven
nootschapsbelasting te worden getroffen ge
zien de ultimo 1984 nog te compenseren fis
cale verliezen. 



Toelichting op enkele posten van de 
Winst- en verliesrekening 

Bedrijfsopbrengsten 

Aandeel in de winst van 
deelnemingen 

Het resultaat van deelnemingen heeft be
trekking op Urenco NL, Urenco UK en Uren-
co D. 
Het aan UCN toekomende aandeel in de 
winst is bepaald op grond van het resultaat 
van de deelnemingen na aanpassing aan de 
door UCN gevolgde methode van waarde
ring en resultatenbepaling. 
De Winst- en verliesrekening 1984 van Uren
co NL is in deze toelichting afzonderlijk opge
nomen (pagina 36). 

Waarde toegekend aan de centri
fuges bestemd voor Urenco NL 

Deze post betreft de in het verslagjaar 
aan de centrifugeproduktie bestede kosten, 
met inbegrip van afschrijvingen en een aan
deel in de algemene kosten. 

Onttrekkingen aan de Egalisatierekening 
1984 1983 
f f 

Met betrekking tot de aan 1984 resp. 1983 
toe te rekenen: 

- subsidie bouw laboratorium 620.000 620.000 
- W.I.R. premie 5.300.000 4.816.719 
- I.P.R. premie 1.060.769 1.082.380 

6.980.769 6.519.099 
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Bedrijfslasten 

Salarissen en Sociale lasten 

Hierin zijn opgenomen de pensioenlasten 
ter grootte van f 1.763.000 
(1983: f 2.210.000). 
Bij de Vennootschap waren in het verslagjaar 
gemiddeld 369 personeelsleden werkzaam 
(1983: 364). 
De bezoldiging van directeuren met inbe
grip van pensioenpremie bedroeg over 1984 
/ 991.000. 
De commissarissen ontvangen een vaste be
zoldiging waarvan het totaal in 1984 
f 125.000 bedroeg (1983: f 97.000). 

Kosten van materialen, 
halffabrikaten en overige kosten 

Onder dit hoofd zijn opgenomen materia
len, halffabrikaten etc. voor de vervaardiging 
van centrifuges en voor onderzoek- en ont-
wikkelingswerkzaamheden. 
Tevens zijn in 1984 hieronder opgenomen 
kosten van revisie van centrifuges tot een be
drag ad f 6 min. 

Kosten voortvloeiende uit de 
internationale technologische 
samenwerking 

Deze post bestaat uit het aandeel van de 
Vennootschap in de kosten van Centec. 
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Nadere toelichting op de Deelneming 
Urenco Nederland v.o.f. 



Balans van Urenco Nederland v.o.f., Almelo per 31 december 1984 

Activa 

31-12-1984 31-12-1983 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 
— bedrijfsgebouwen en -terreinen 49.273.547 
— machines en installaties 414.422.307 
— andere vaste bedrijfsmiddelen 16.955.079 
— materiele vaste bedrijfsactiva in 

uitvoering en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa 191.788.838 

29.203.322 
166.738.863 
19.334.693 

489.180.617 

Totaal materiële vaste activa 

Vlottende activa 

Voorraden scheidingsarbeid 

Vorderingen 
— hartdelsdebiteuren 
— vorderingen terzake van 

omzetbelasting 
— overige vorderingen en 

overlopende activa 

Totaal vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal activa 

2.332.410 

3.792.908 

3.661.909 

672.439.771 

104.722.621 

9.787.227 

1.669.963 

788.619.582 

2.213.548 

5.068.581 

2.869.115 

704.457.495 

92.094.401 

10.151.244 

2.489.314 

809.192.454 

Voor dt Mangrrjkste waard«rtngtgrondslag«n 
wordt vanwazen naar pagina 24 van da jaarrekening 
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Passiva 

Kapitaal 

Voorzieningen 

Schulden 
— ontvangen vooruitbetalingen 

op bestellingen 
— overige schulden en 

overlopende passiva 

Totaal schulden 

31-12-1984 
f f 

598.869.427 

77.495.979 

106.798.695 

5.455.481 

112.254.176 

31-12-1983 
f f 

584.181.784 

78.502.396 

139.539.888 

6.968.386 

146.508.274 

Totaal passiva 788.619.582 809.192.454 

Aandeel in aangegane 
verplichtingen tot levering 
van verrijkingsarbeid p.m. p.m. 
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Winst- en Verliesrekening 1984 van 

Urenco Nederland v.o.f., Almelo 

1984 1983 

Netto-omzet 

Mutatie van de voorraad 
scheidingsarbeid 

Geactiveerde kosten ten 
behoeve van de bouw van 
scheidingsfabrieken 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Afschrijvingen op materiële 
vaste activa 

Mutatie van de voorzieningen 

Overige bedrijfskosten 

Som üer bedrijfsiasten 

Bedrijfsresultaat 

Rentebaten 

Winst 

f 

220.650.418 

12.628.219 

2.150.013 

4.032.632 

107.594.379 

(1.006.417) 

38 003.562 

f 

239.461.282 

144.591.524 

94.869.758 

214.973 

95.084.731 

f 

153.952.828 

23.842.938 

4.667.599 

2.743.077 

93.899.923 

3899.567 

35.042.691 

f 

185.206.442 

132.842.181 

52.364.261 

361.427 

52.725.688 
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Almelo, 22 mei 1985 

Directie 

Drs. W.H.J. Tieleman Voorzitter 
Drs. C. Griffioen R.A. 
Ir. N.A.M. Hootsmans 

Raad van Commissarissen 

J.B. Schepers Voorzitter 
Dr. ir. HL. Beckers 
Mr. F.C. Beunke 
Drs. R.W.R. Dee 
Drs. H.R. van Dijk 
Drs. H.F.G. Geijzers 
Drs. B.J.M. Giesen 
Mr. LC.F.A.J.S. de Leur 
Mr. RC. Maas 
Ir. WW. Nijs 
Ir. C.H. de Ridder 
Drs. G.H.B. Verberg 
Ir. H. Vredeling 



Overige gegevens 
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Accountantsverklaring 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen 
jaarrekening 1984 van Ultra-Centrifuge Ne
derland NV, Almelo gecontroleerd. 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van 
oordeel dat deze jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de grootte en de samenstel
ling van het vermogen van de Vennootschap 
op 31 december 1984 en van het resultaat 
over het op die datum geëindigde boekjaar. 

's-Gravenhage, 22 mei 1985 

Klynveld Kraayenhof & Co. 



Statutaire bepeKngen inzeks de 
Winitvs ids ling 

Artikel 34. 
De winst staat ter vrije beschikking van de al
gemene vergadering. Inden evenwel aan hel 
einde van een boekjaar volgens de Balans 
het Eigen vermogen van de Vennootschap 
gefjk of hoger is dan het geplaatste kapitaal 
zal van de winst in dat boekjaar bPhaakj, 
een door de algemene vergadering te bepa
len gedeelte van ten hoogste veertig procent 
worden gereserveerd 

Van het dan resterende zal op elk vermeld 
winstcertificaat worden uitgekeerd een/zesde 
gedeelte, gedeeld door het aantal winstcertifi
caten. Indien en zodra op een winstcertificaat 
duizend gulden is uitgekeerd, vervallen atte 
aan dat certificaat bij deze statuten toegeken
de rechten. 

Bestemming ven de winst 

Voorgesteld wordt de winst 1984 in min
dering te brengen op het cumulatief veriies-
saldo ultimo 1983. 

Winstcertificaten 

De achtergestelde leningen van de in
dustriële aandeelhouders en ECN zijn in 1981 
kwijtgescholden tegen uitgifte van 86.892 
winstcertificaten. 
Op deze winstcertificaten wordt een uitkering 
uit de in enig jaar behaalde winst verschuldigd, 
zodra het Eigen vermogen van de Vennoot
schap tenminste gelijk is aan het nominaal op 
de aandelen gestorte kapitaal (maximale cu
mulatieve uitkering per winstcertificaat /1.000) 
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