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Bericht van de Raad van Commissarissen 

Van de per 1 september 1985 aftredende 
commissarissen werden de heren 
Mr. LC.F.A.J.S. de Leur, Mr. PC. Maas, 
Ir. WW Nijs, J.B. Schepers, Drs. G.H.B. 
Verberg en Ir. H. Vredeling herbenoemd. 
De heer Dr. ir. H.L. Beckers deelde tot onze 
spijt mede niet voor herbenoeming in aan
merking te willen komen. In de hierdoor ont
stane vacature werd per 1 maart 1986 de 
heer Ir. C. Grooters benoemd. De heer 
Beckers was commissaris vanaf 1 december 
1982. Gaarne spreken wij ook op deze plaats 
onze dank uit voor zijn bijdrage aan de 
menings- en besluitvorming in de Raad, in 
het bijzonder over de strategie van de onder
neming. 

Voor een overzicht van de gang van zaken in 
1985 mogen wij verwijzen naar het hierna
volgende Jaarverslag van de Directie De 
door de Directie opgemaakte jaarrekening 
1985 is door ons vastgesteld. Wij bieden de
ze hierbij aan de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders aan en stellen voor: 
— de jaarrekening 1985 overeenkomstig de 

aangeboden stukken goed te keuren; 
— de winst over 1985 in mindering te bren

gen op het cumulatief verliessaldo ultimo 
1984; 

— de Directie te dechargeren voor het ge
voerde beleid; 

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

Wij spreken onze dank uit aan Directie en 
personeel voor al hetgeen zij in 1985 in het 
belang van de vennootschap hebben ge
daan. 

Almelo, 29 mei 1986 

Namens de Raad van Commissarissen 

J.B. Schepers, 
voorzitter 
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Een blik op de nieuwe vijver rondom het hoofdkantoor 
van UCN. 
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Jaarverslag 

Inleiding 

Een stijging van de win t̂ met 40% tot ca. 
/ 25 miljoen, sterk verhoogde investeringen 
en nieuwe contracten waren de belangrijkste 
ontwikkelingen in 1985 die de positie van 
Ultra-Centrifuge Nederland NV en Urenco 
voor de jaren negentig verder hebben ver
sterkt. De Urenco-orderportefeuille heeft een 
waarde bereikt van ca. f 10 miljard, terwijl de 
geaccumuleerde aanloopverliezen van UCN 
zijn teruggebracht tot ca. / 50 miljoen. Op 
basis van de huidige inzichten wordt voor 
1986 een stijging van de winst verwacht van 
tenminste 40%. Ook zal over de winst van 
1986 voor het eerst vennootschapsbelasting 
verschuldigd worden. Voor de daaropvolgen
de jaren zijn de winstverwachtingen, niette
genstaande een verdergaande prijserosie ge
geven de bestaande orderportefeuille en de 
verwachte kostenontwikkeling, goed. Hierbij 
zij echter aangetekend, dat mogelijk met con
sequenties op langere termijn van het ongeluk 
in de kerncentrale van Tsjernobyl in de Sovjet
unie moet worden gerekend. Dit ongeluk heeft 
opnieuw de aandacht gevestigd op de hoge 
veiligheidsnormen die in de gehele splijtstof
cyclus in acht dienen te worden genomen. 
Alhoewel de centrales die in het afnemers
bestand van Urenco zitten naar type en naar 
veiligheidsnormen sterk verschillen met de 
Tsjernobyl-reactor, mag niet worden uitgeslo
ten dat een drukkende werking op de verrij-
kingsmarkt zal ontstaan. 
De contractuele afleveringsverplichtingen en 
de voorbereidingen voor de introductie van 
een nieuw centrifugetype zullen in 1986 tot 
een verhoging van de investeringen leiden tot 
een bedrag van f 160 miljoen tegenover 
/113 miljoen ir. 1985. Deze stijging doet zich 
vooral voor bij Urenco Nederland v.o.f. en de 
Centrifugefabriek van UCN. 

Bij Urenco Nederland nadert de verrijkingsfa-
briek SP4 zijn voltooiing met de bouw van de 
zevende en achtste hal. De bouw van een 
vijfde verrijkingsfabriek wordt thans voorbe
reid. Na het verkrijgen van de vereiste ver
gunningen kan de bouw van deze SP5 in de 
loop van 1987 beginnen. Bij voltooiing van 
deze fabriek in de loop der 90-er jaren zal 
daarmee een investering van ruim f 1 miljard 
gemoeid zijn. 

De werving van nieuwe medewerkers, nood
zakelijk om de in het vorige verslag vermelde 
produktieverhoging in de Centrifugefabriek te 
kunnen realiseren, is zonder veel problemen 
verlopen. 

In het hiernavolgende verslag zal op deze 
punten nader worden ingegaan. 

De markt 

Ook in 1985 is er in de Westerse wereld weer 
een groot aantal kernreactoren in bedrijf 
genomen met een totale capaciteit van 
33,5 GWe. Daarmee is het geïnstalleerd ver
mogen per ultimo 1985 boven de 200 GWe 
uitgekomen. De verwachting voor het jaar 
2000 is gering gedaald tot ruim 350 GWe, 
hetgeen betekent dat ook in 1985 geen uit
breidingen van nucleair vermogen boven 
hetgeen reeds in aanbouw of planning is, zijn 
aangekondigd. 

In dit verband blijven de ontwikkelingen rond 
de besluitvorming tot de bouw van nieuwe 
kerncentrales in Nederland voor UCN en 
Urenco van groot belang. Hierbij wordt opge
merkt dat het ongeluk in Tsjernobyl een ver
tragende invloed op de besluitvorming zal uit
oefenen. 
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In weerwil van het uitblijven van nieuwe uit
breidingen van het nucleair vermogen in de 
Westerse wereld en de voortdurende overca
paciteit bij de andere aanbieders van verrij
kingsdiensten, slaagde Urenco er in 1985 on-
nieuw in het marktaandeel aanzienlijk te ver
hogen. Langlopende verrijkingsopdrachten 
werden afgesloten met de Britse Central Elec
tricity Generating Board en met een tweede 
etectricitertsbedrijf in de Verenigde Staten, ter
wijl een lopend contract met een Zwitserse 
electridteitsmaatschappij in volume werd ver
dubbeld. De waarde van de totale Urenco-
crderportefeuille, waarvan de realisatie zich 
uitstrekt tot voorbij het jaar 2000, is daarmee 
tot ca. f 10 miljard gestegen. Het marktaan
deel van Urenco in de Westerse wereld stijgt 
daardoor van 7% in 1985 tot 10% in 1990. 

!n toenemende mate tracht de grootste aan
bieder van verrijkingsarbeid, het Amerikaanse 
Department of Energy (DOE), om uit alle 
macht het afbrokkelende marktaandeel te be
houden. Eén en ander leidt niet alleen tot 
steeds scherpere contractcondities, maar ook 
tot lagere prijzen. Een dalende dollarkoers 
werkt hier nog eens versterkend op, en de ef
fecten daarvan kunnen zich vooral op de 
Amerikaanse markt doen gelden. DOE trof 
rigoreuze maatregelen, waaronder de beëin
diging medio 1985 van de reeds in aanbouw 
zijnde verrijkingsfabriek op basis van de 
door DOE ontwikkelde centrifugetechnologie. 
Omdat deze Amerikaanse centrifuges onvol
doende financieel voordeel zouden opleve
ren, heeft DOE thans besloten voorlopig met 
de bestaande diffusiecapaciteit voort te gaan 
en pas in de tweede helft van de jaren ne
gentig over te gaan op de thans nog in ont
wikkelingsfase verkerende lasertechnologie. 

Ook de drie Urenco-partners verrichten on

derzoek naar de mogelijkheden die isotopen
scheiding door middel van lasertechnologie 
biedt. De Urenco-centnfugetechnologie zal in 
elk geval tot het eind van deze eeuw vol
doende concurrentiepotentieei bieden. 

Samenwerkingsstructuur 

In het vorig jaarverslag werd melding ge
maakt van het besluit om in de verenigde 
Staten een service-agentschap van Urenco 
Ltd. te vestigen onder de naam Urenco In
corporated. In 1985 werd een en ander ge
formaliseerd. 
De activiteiten van het Amerikaanse agent
schap hebben inmiddels duidelijk gemaakt, 
dat Urenco Inc. van grote betekenis is en zal 
zijn voor verdere penetratie in de Amerikaan
se verrijkingsmarkt. 

Geheel volgens plan werd op 18 augustus 
1985 de eerste cascade in de verrijkingsfa
briek van Urenco D in Gronau in bedrijf ge
nomen. Eind 1985 bedroeg het opgestelde 
vermogen in deze fabriek reeds 100 ton SW 
en beschikten de Urenco-partners over een 
gezamenlijke capaciteit van 1500 ton SW per 
jaar. De installaties in Almelo hadden toen 
een capaciteit van 900 ton SW per jaar. 

De samenwerking met de partners Uranit en 
BNFL op het gebied van de ontwikkeling en 
produktie van de TCl2-centrifuge werd in 
1985 verder geïntensiveerd en verloopt naar 
wens. 

Eveneens bevredigend waren de contacten 
met de Gemengde Commissie, het comité 
van overheidsvertegenwoordigers dat krach
tens het Vedrag van Almelo - dat 4 maart 
1985 vijftien jaar bestond - de poiitieke 
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aspecten van de bedrijfsactiviteiten bewaakt 
en regelt 

Da bazalBng van hal kantoor van 
Uranco Inc. kt Washington. V.l.n.r. 
Manona Thomas (sacratary). OonaU 
Mier (contract manager), Josaph Badar 
(marltattng managar). MMfem Tazüaar 
(sanor markattng managar). Barbara 
Boathght (admnotratw» managar). Alan 
Laar (garmaf courts*!). Hans Asya» 
(pravdant) an Deborah Ac t (admnstra-
Uva sacratary). 

nen en Euratom net als voorgaande jaren 
geen aanleiding tot opmerkingen. 

Urenco Nederland vAff. 

De geïnstalleerde produktecapaciteit van 
Urenco Nederland v.af. steeg in 1965 van 
775 ton SW naar 90X3 ton SW per jaac De 
produktie steeg met ruim 12% ten opzichte 
van 1984. 

In de proeffabriek SP2 had aan het eind van 
het jaar ca. 30% van de cascades het tiende 
levensjaar volbracht. Het feit dat sinds 1985 
de SP2-cascades vanuit de demonstratiefa-
briek SP3 worden gevoed, levert nog een 
verdere kostenbesparing op. 

De hallen 5 en 6 van de verrijkingsfabriek 
SP4 werden verder ingericht met systemen 
en centrifuges. Eind 1985 was het grootste 
deel van de in hal 5 voorziene cascades in 
bedrijf gesteld. In maart 1985 werd een aan
vang gemaakt met de bouw van de hallen 7 
en 8, die in december wind- en waterdicht 
waren. Als deze hallen in de loop van de ja
ren tachtig in bedrijf zijn genomen, zal de 
SP4 een capaciteit hebben van ca. 1500 ton 
SW per jaar en niet verder uitgebreid worden. 

Om aan de verdere leverantieverplichtingen 
te kunnen voldoen zal een vijfde verrijkingsfa
briek, de SP5, worden gebouwd. In het na
jaar van 1985 startte hiervoor de voorstudie 
met het doel in 1987 de vergunning krach
tens de Kernenergiewet te verkrijgen en daar
na met de bouw te beginnen. 

Ook in 1985 gaven de maandelijkse inspec
ties van het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap van de verenigde Naties te We-

Centrifugeproduktie en 
-ontwikkeling 

De serieproduktie van ICIO-centrifuges ver
liep voorspoedig en het geplande aantal kon 
dan ook ruimschoots worden gerealiseerd. 
Parallel daaraan werden de acties uitgevoerd 
om de produktie met 40% te verhogen: nieu
we produktiemedewerkers werden aangeno
men en ingewerkt, het werken in roosters is 
geïntroduceerd om de bedrijfstijd van een 
aantal machines tot 60 uur per week te ver
lengen en extra materialen, componenten en 
produktieapparatuur zijn aangeschaft. 

Op basis van deze maatregelen kon het pro-
duktietempo in de onderdelenfabricage in de 
tweede helft van 1985 worden verhoogd. Aan 
het einde van het jaar kon vervolgens worden 
aangevangen met het in verhoogd tempo af
leveren van TCIO-centrifuges aan Urenco Ne
derland v.o.f. 

In nauwe samenwerking met de partners 
Uranit en BNFL wordt, zoals eerder gemeld, 
de gezamenlijke produktie van een nieuw 
centrifugetype de TC12, voorbereid. De Cen-
trifugefabriek maakte een aanvang met de 
verwerving van materialen, componenten en 
produktie-apparatuur om in 1986 een voorse
rie van dit type te kunnen produceren. Ook 
de bouwactiviteiten die hiermee samenhan
gen, werden in 1985 voorbereid. UC-Ontwik-
keling verrichtte duurproeven, metallurgisch 
onderzoek en scheidingsproeven. Met de 
TC12 wordt een verdubbeling van de schei
dingsprestatie ten opzichte van de TC10-
centrifuge bereikt. De serieproduktie van de 
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De manteHabnc»ge //> de Centrifuge-
kbnek. 

1C12 zal eerder dan oorspronkelijk gepland 
in 1988 worden begonnen. In verband daar
mee zal de 1C14 - als tussenstap tussen de 
1C10 en TC12 - niet in produktie worden 
genomen. 

UC-Ontwikkeiing verrichtte tevens verdere stu
die naar een eveneens gezamenlijk met de 
Urenco-partners te ontwikkelen centrifuge 
voor produktie in de jaren negentig. De 
eerste test-centrifuges voor dit type zijn reeds 
vervaardigd voer beproeving van het dyna
misch- en scheidingsgedrag. Met de beproe
vingen van deze centrifuges is een aanvang 
genomen en kort voor het eind van het jaar 
kon het beoogde toerental bereikt worden. 

In het kader van de produktie van de volgende genera
tie centrifuges werd in 1985 een aanvang gemaakt met 
de uitbreiding van een der hallen van de Centrifuge-
tabnek. 

Financiële aspecten 

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 de bestede kosten geleverd aan Uren-
co 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 doch
teronderneming Urenco Nederland v.o.f. 

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

Winstontwikkeling bij Urenco NL 
De netto omzet van Urenco NL nam in 1985 
toe met ruim 35% nl. met f 79 min. Het om
zetvolume wordt nagenoeg geheel bepaald 
door contracten die in het verleden - d.w.z. 
een aantal jaren voordat de eerste levering 
daarop plaatsvindt - zijn afgesloten. Deze si
tuatie, tezamen met de mogelijkheid om de 
centrifugecapaciteit modulair uit te breiden, 
biedt UCN de mogelijkheid de bedrijfsvoe
ring, capaciteitsuitbreiding en produktie zoda
nig te optimaliseren dat sprongsgewijze pro-
duktieschokken worden vermeden. In het ka
der van optimalisatie zijn in het verleden 
voorraden scheidingsarbeid opgebouwd wel
ke als gevolg van de voorziene sterke stijging 
van de uit de orderportefeuille voortvloeiende 
afleveringen, in de komende jaren zullen wor
den afgebouwd. In 1985 werd de voorraad 
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met ruim f 13 min verminderd, terwijl in 1384 
de voorraadopbouw nog bijna f 13 min be
droeg. 

De opgestelde capaciteit bij Urenco NL steeg 
in 1965 aanmerkelijk. De produkrJetoename 
bedroeg asm 12%. terwijl de afschrijvingen 
stegen met 6% en het energjeverbruft in 
kWh met 7%. De relatieve daling van het 
energieverbruikscijfer weerspiegelt het groei
ende aandeel van de meest moderne centri-
fugegeneratie in het totale capaciteitsbestand. 
De totale kostenstijging bij Urenco NL be
droeg, mede als gevolg van toenemende ver
koopkosten, circa f 14 min, dat is circa 9%. 

Het aan UCN toekomende inkomen uit deel
nemingen steeg tot ruim f 63 min (1984 f 52 
min). Dit bedrag bestaat voornamelijk uit het 
aandeel in de winst van Urenco NL. Het aan
deel in de winst van Urenco NL is opge
bouwd uit UCN's 49% aandeel in de geza
menlijke UCN/Uranit-capaateit (Urenco NL 
deel I) en UCN's 96% aandeel in de in 1984 
gestarte uitbreidingen (Urenco NL deel II). 

UCN's 2% aandeel in het resultaat van Uren
co UK en van Urenco D (welke nog in de 
aanloopfase verkeert) is thans per saldo nog 
verwaarloosbaar klein. UCN's aandeel in de 
winst van 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 f 7 min tot 
bijna f 25 min. Van de circa M l min toena
me van het resultaat uit deelnemingen 
resteerde na aftrek van de hogere R&D- en 
concernkosten een winstverbetering van ruim 
f 7 min. 

De r roduktie van het IClO-model centrifuge 
werd in 1985 krachtig opgevoerd met het 
doel medio 1986 op maximum niveau te zijn 
De waarde van de geproduceerde centri
fuges steeg met ruim / ^ min en weerspie
gelt het resultaat van deze produktie-
inspanning. 

De totale toename van de personeelskosten 
ad/4,5 min wordt voor f 2 min veroorzaakt 
door een intensivering van de R&D-pro-
gramma's, terwijl daarnaast met name de ho
gere produktie-activitetten in de centrifuge-
bouw tot een kostenstijging leidden. 

De materiaatkosten namen in 1985 toe met 
ruim f 8,5 min waarvan ca. f 7 min wordt 
veroorzaakt door de opgevoerde centrifuge-
produktie. In de materialen is mede begrepen 
een bedrag ad / 6 min voor revisie van cen
trifuges. Door intensivering van het R&D-
programma namen de materiaalkosten even
eens toe met ruim M,2 min. 

De overige bedrijfskosten namen toe met 
f 0,7 min, hetgeen een zeer beperkte stijging 
is in verhouding tot het oplopende activitei
tenniveau. 

De totale bedrijfsiasten van UCN bedroegen 
over 1985 / 87,4 min na aftrek van de kosten 
voortvloeiende uit de internationale technolo
gische samenwerking (1984 / 73,1 min). De 
toename ad f 14,3 min resulteerde voor f 9,5 
min in een hogere waarde van geproduceer
de centrifuges. Het resterende verschil wordt 
voor ruim f 3,9 min veroorzaakt doordat in het 
R&D-programma thans meerdere program
ma's parallel een zeer hoge activiteit vergen. 
Hierin zijn mede begrepen de kosten van ver
kennend laseronderzoek en produktie-ontwik-
keling van opvolgende centrifugegeneraties. 
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Financiering en rente 
De uitbreiding van capaciteit bij Urenco NL 
werd door UCN in 1985 in hoog tempo 
voortgezet. De investeringen in vaste activa 
welke UCN alleen al in Urenco NL verrichtte, 
bedroegen f 103 min. Binnen Urenco NL 
werd dit bedrag meer dan gecompenseerd 
door de afschrijvingen ad M14 min. De ver
dere uitbreidingsinvesteringen in Urenco NL 
komen thans voor 96% voor rekening van 
UCN. Voor de verdeling van winst en afschrij
ving is evenwel thans nog van overwegend 
belang "Urenco NL deel I" waaruit UCN 49% 
geniet. 

Het voorafgaande feit tezamen met UCN's 
aandeel in de reductie van enerzijds voorra
den scheidingsarbeid bij Urenco NL en an
derzijds de verrekening van door cliënten van 
Urenco NL vooruitbetaalde leveranties en on
derhanden werken vergde van UCN een net
to investering van f 58 min. De eigen techni
sche produktie-uitrusting van UCN benadert 
thans bijna een "ideaal-complex": investerin
gen f 9 min, tegenover afschrijvingen f 8 
min, groei vastgelegd vermogen f 1 min. De 
totale toename van het vastgelegde vermo
gen komt hiermee op circa f 59,8 min. De 
financiering hiervan kon voor f 24,9 min 
plaatsvinden uit de winst na correcties voor 
"non-cash" posten en voorzieningen, /13,7 
min uit ontvangen WIR en f 9,2 min uit muta
ties in vlottende middelen en schulden. De 
bancaire financiering onder kasgeld en roll
over arrangementen werd tenslotte eveneens 
voor f 12 min extra benut. 

Het hogere leenvermogen gedurende het 
jaar en de met name in het begin van 1985 
relatief hoge rentevoet deden de betaalde 
rentelast toenemen tot f 14,5 min (1984 
/13,5 min), De gewogen gemiddelde finan

cieringslast lag daardoor in 1985 op 7,4% 
(1984 7,1%). Nadat in de loop van 1985 de 
rentedaling zich had doorgezet is een be
langrijk deel van de financieringsbehoefte 
1986 gesecureerd tegen lagere tarieven. De 
verwachting is dan ook dat de gemiddelde fi
nancieringslast van 1986 opnieuw zal dalen. 
Bij de financiering werd in 1985 naast de 
bestaande consolidatieleningen ad f 75 min, 
gebruik gemaakt van de contractueel be
schikbare roll-over arrangementen. Op grond 
van de bestaande rentestructuur werd even
eens in aanzienlijke mate gefinancierd met 
behuip van geldmarkfleningen. 

Resultatenprognose 
Op grond van de bestaande Urenco-order-
portefeuille zullen de afleveringen vanaf 1986 
zich op een wezenlijk - noger - niveau be
wegen dan in de voorgaande jaren. Voor de 
winstontwikkeling wordt voor 1986 gerekend 
op een hoger resultaat dan over 1985. 

Belangrijk is dat UCN in 1986 de fiscale aan
loopverliezen zal hebben terugverdiend zodat 
op het resultaat 1986 voor het eerst vennoot
schapsbelasting zal drukken. De commercieel 
hogere winstverwachting is dan ook na aftrek 
van vennootschapsbelasting. De commerciële 
aanloopverliezen bedragen ultimo 1985 ca. 
f 50 min. De verwachting is onveranderd dat 
dit bedrag in 1987 zal zijn terugverdiend. 

Voor UCN's resultatenprognose voor de ko
mende jaren is van groot belang in welke 
mate bestaande klanten hun contractuele vo-
lumeflexibiliteiten zullen benutten. De specta
culaire val van de dollar zal, indien zich in de 
komende jaren geen herstel zal voordoen, 
een negatieve invloed hebben op de in
komsten uit de in de Verenigde Staten af
gesloten contracten. De contracten welke in 
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dollars luiden, vormen overigens een be
scheiden deel van de Urenco-orderporte-
feuille. Een eventueel effect zal eerst in 1987 
merkbaar worden. Indien de lagere dollar
koers een permanent karakter zal krijgen, zal 
dit potentieel de bestaande concurrentiever
houdingen voor Urenco verder verscherpen. 

Investeringen 
De totale investeringen van UCN, waaronder 
begrepen de investeringen in Urenco NL, be
droegen in 1985 f 113 min. 

De in 1985 op gang gebrachte versnelde uit
breiding van de verrijkingscapaciteit zal wor
den voortgezet. Ook bij UCN zal de introduc
tie van nieuwe centrifugegeneraties aanlei
ding ge«en tot een uitbreiding van de 
technische produktie-uitrusting. 

Personeel 

Eind 1985 boden Ultra-Centrifuge Nederland 
NV, en Urenco Nederland Operations BV. ge
zamenlijk directe werkgelegenheid aan zo'n 
700 medewerkers, van wie er 446 (1984: 383) 
bij UCN en 192 (1984 183) bij UOBV in vaste 
dienst waren. De overigen waren op contract
basis bij de bedrijfsactiviteiten ingeschakeld. 

De werving en het inwerken van het nieuwe 
produktiepersoneel verliep zonder veel pro
blemen. Het overleg over de invoering van 
roosters in de Centritugefabriek was construc
tief en leidde tot een voor alle betrokkenen 
acceptabele vorm. 

De inzet waarmee de Ondernemingsraad de 
gesprekken met de Directie heeft gevoerd 
over de veelheid aan onderwerpen die aan 

de orde zijn gekomen, verdient veel waarde
ring. 

Het jaar 1985 heeft ons gesterkt in ons ver
trouwen in de toekomst. Tegelijkertijd dringt 
zich echter steeds meer het besef op, dat de 
huidige voorsprong op onze concurrenten 
voortdurend belaagd zal blijven worden. 
Het zal veel inspanning vragen onze huidige 
voorsprong te handhaven, maar wij weten 
onze medewerkers toegerust om tezamen 
met onze partners deze doelstelling te reali
seren. 

Almelo, 29 mei 1986 

Drs. W.H.J. Tieleman, Voorzitter 
Drs. C. Griffioen RA 
Ir. NAM. Hootsmans 
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De scheidingsfabriek SP 4 van Urenco Nederland werd 
in 1985 uitgebreid met twee hallen die in december 
wind- en waterdicht waren. Meer cascadehallen dan de 
acht die de fabriek nu heeft zullen er niet worden ge
bouwd. 
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Alfabetisch overzicht van gebruikte afkortingen 

BNFL 
Centec 
ECN 
GnV 

tonSW 
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 
= Duizend eenheden scheidingsarbeid 
= Ultra-Centrifuge Nederland NV. 
---• 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 Capenhuri,., (UK) 
Gronau (BRD) 
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Jaarrekening 1985 
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Jaarrekening 1985 
Ultra-Centrifuge Nederland N.V. 

Balans per 31 december 1985 

Activa 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
— bedrijfsgebouwen en -terreinen 
— bedrijfstnstallaties en -inrichting 
— machines 
— inventarissen 

Totaal materële vaste activa 

31-12-1985 

29.558.223 
13.844.282 
21.337.191 

2.270.499 

67.010.195 

31-12-1984 
f f 

29.437.885 
14.923.812 
19.862.682 
1.849.304 

66.073.683 

Financiële vaste acVva 
— deelnemingen en vorderingen 

op c.q. schulden aan 
deelnemingen 

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

— vooruitontvangen opbrengst 
centrifuges bestemd voor 
Urenco NL 

Totaal financiële vaste activa 

Vlottende activa 

Vorderingen 
— vorderingen 
— overlopende activa 

Totaal vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal activa 

405.893.109 

30.146.433 

16.764.410 
843.760 

436.039.542 

17.613.170 

164.400 

520.827.307 

349,533.769 

35.696.950 

(7.361.777) 

12.462.794 
2.308.006 

377.868.942 

14.770.800 

271.142 

458.984.567 

18 



Passiva 

Eigen vermogen 

Geplaatst en gestort kapitaal 

Reserve koersverschillen op 
deelnemingen 

Cumulatief veriiessaldo 

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 
— af te lossen lange termijn 

leningen 
— bankkredieten in rekening

courant 
— schulden aan leveranciers 
— belastingen en premies socij 

verzekering 
— overlopende passiva 

Totaal kortlopende schulden 

Totaal passiva 

Aandeel in aangegane 
verplichtingen tot levering 
van verrijkingsarbeid 

31-12-1985 
f f 

163.201.560 

(1.236.694) 

(74.969.413) 

24.720.20: 

111.715.654 

80.040.000 

6.014.027 

68.054.000 
75.000.000 

143.054.000 

123.000.000 

16.000.000 

3.806.396 
6.175.746 

11.429.589 
19.591.895 

180.003.626 

520.827.307 

p.m. 

31-12-1984 
f f 

163.201.560 

(522.555) 

(92.447.867) 

17.478.454 

87.709.592 

74.628.571 

4.926.473 

68.054.000 
91.000.000 

159.054.000 

111.000.000 

2.120.068 
3.051.986 

1.989.220 
14.504.657 

132.665.931 

458.984.567 

p.m. 
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Ultra-Centrifuge Nederland N.V. 

Winst- en Verliesrekening 1985 

1985 1984 

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 

63.214.491 

49.849.306 

8.267.095 
3.167.012 

23.366.931 
10.504.970 

33.940.462 

8.073.964 
11.517.366 

915.800 

14.558.210 
3.100.000 

f 

124.497.904 

88.319.493 

36.178.411 

11.458.210 

24.720.201 

f 

52.311.261 

40.352.466 

6.980.769 
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 
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Toelichting, deel uitmakende 
van de Jaarrekening 1985 

Algemene toelichting 

Algemeen 

De jaarrekening is ingericht op basis van 
de Aanpassingswet Vierde EG-richtlijn. De 
jaarrekeningen van UCN en van de dochter
maatschappij Urenco NL worden evenwel 
niet geconsolideerd. Door het verschil in aard 
en omvang van de bedrijfsactiviteiten van 
UCN en Urenco NL - t.w. enerzijds het ont
wikkelen en produceren van centrifuges en 
anderzijds het verrijken van uranium - zou 
consolidatie niet voldoen aan het door de wet 
vereiste inzicht. De Balans en de Winst- en 
Verliesrekening van Urenco NL worden daar
om separaat opgenomen. 

Ter bevordering van het inzicht worden in 
de balanspresentatie van UCN de door UCN 
gefabriceerde en exclusief aan Urenco NL te 
leveren centrifuges (onder aftrek van ontvan
gen betalingen) opgenomen onder de finan
ciële vaste activa. 
Om dezelfde reden wordt in de Winst- en Ver
liesrekening van UCN het resultaat van deel
nemingen gepresenteerd 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 ontwikkelmgs-
werkzaamheden. 

— Urenco Ltd., (BNFL, UCN en Uranit) ten 
doel hebbende de marketing en verkoop 
van verrijkt uranium. 

De verrijkingsfabrieken te Almelo, Capenhurst 
en Gronau worden geëxploiteerd door Uren
co NL respectievelijk Urenco UK en Urenco D 
waarin de Vennootschap rechtstreeks deel
neemt. 
Urenco D is de verrijkingsfabriek in Gronau in 
1985 gaan exploiteren. 

Via Urenco Ltd. zijn overeenkomsten 
gesloten, waaruit de verplichting is ontstaan 
om over een reeks van jaren verrijkingsarbeid 
te leveren, oplopend tot ca. 2.700 ton SW per 
jaar. Om aan deze verplichting te kunnen vol
doen is door de partners overeengekomen 
de vernkingscapaciteit overeenkomstig uit te 
breiden, afgestemd op deze leveringsverplich
tingen. De gezamenlijke UCN/Uranit capaci
teitsuitbreiding is in 1985 voltooid, waarna 
een aanvang is gemaakt met verdere capaci
teitsvergroting op basis van 96% deelne-
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ming door UCN. De bouwkosten van deze 
uitbreiding (ca. 900 ton SW per jaar) bedra
gen ca. f 650 min. 

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-overeenkomst kan de 
Vennootschap haar activa slechts bezwaren 
met voorafgaande toestemming van de Mi
nister 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 % 
— tijdelijke kantoorruimten 10 % 
Op de terreinen wordt niet afgeschreven. 

Bedrijfsinstallaties en -inrichting 5 % 
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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 °/o) 

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

— Urenco United Kingdom 
partnership, Risley ( 2 %) 

— Urenco Deutschland oHG, 
Gronau ( 2 %) 

— Urenco Nederland 
Operations B.V., Almelo (50 °/o) 

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

Door Urenco NL, Urenco UK en Urenco D 
worden verrijkingsfabrieken te Almelo respec
tievelijk te Capenhurst en Gronau geëxploi
teerd, 



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 is in 1985 de 
verrijkingsfabriek in Gronau gaan exploiteren. 

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 t.b.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-belang in Urenco UK en 
Urenco Ltd. alsmede het marken-belang in 
Urenco D worden gewaardeerd tegen de 
kostprijs, dan wel tegen de waarde berekend 
op basis van de valutakoers per balans
datum, indien deze lager is. 

Het 50% belang in UOBV wordt gewaar
deerd tegen de netto vermogenswaarde. 

De deelneming in Centec ten bedrage 
van DM 20.000 wordt pro memorie opgeno
men. 

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 
kosten. De aan Urenco NL op de lopende 
orders gefactureerde bedragen voor gelever
de centrifuges worden in mindering gebracht 
op het onderhanden werk. 

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 6°/o (in 1984 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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Resultaten bepaling 

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 de 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 laste van de Winst- en verliesreke
ning gebracht. 

De overige posten in de Winst- en \/erties-
rekening worden opgenomen voor de aan 
het boekjaar toe te rekenen bedragen. 
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Toelichting op enkele posten van de Balans 
Activa 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 
De samenstelling en het verloop van de post materiële vaste activa blijkt uit het navolgende overzicht: 

Aanschaffings
waardeper 
31-12-1984 

Investeringen 
1985 

Desinvesteringen 
en buitengebruik
stelling 1985 

Aanschaffings
waardeper 
31-12-1985 

Afschrijvingen 
per 31-12-1984 

Afschrijvingen 
1985 

Terugboeking 
i.v.m. 
desinvestering en 
buitengebruik
stelling 1985 

Afschrijvingen 
per 31-12-1985 

Boekwaarde 
per 31-12-1985 

Bedrijfs
gebouwen 

en -terreinen 
f 

35.382.510 

1.224.064 

36.606.574 

5.944.625 

1.103.726 

7.048.351 

29.558.223 

Bedrijfs-
installaties 

en -inrichting 
f 

23.969.129 

554.921 

53 262 

24.470.788 

9.045.317 

1.634.451 

53.262 

10.626.506 

13.844.282 

Machines 
f 

46.684.319 

6.242.901 

903118 

52.024.102 

26.821.637 

4.768.392 

903.118 

30.686.911 

21.337.191 

Inventarissen 
f 

3.756.265 

988.590 

159.197 

4 585 658 

1.906.961 

567.395 

159.197 

2.315.159 

2.270.499 

Totaal 
f 

109.792.223 

9010.476 

1.115.577 

117.687.122 

43.718.540 

8.073.964 

1.115.577 

50.676.927 

67.010.195 
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Deelnemingen en vorderingen op c.q. schulden aan deelnemingen 

De specificatie van deze baianspost luidt als volgt: 

Aandeel 1985 1984 

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." 
Centec GmbH 

49 % 
96 % 
2 % 
2 % 

50 % 
33Vb% 
33V!i% 

f 

225.203 215 
154.140380 
19.461.657 

J71522 
"0.000 

666335 
p.m. 

405.893.109 

f 

249.840.722 
77.380.346 
18.155.546 
4.107.155 

50.000 
p.m. 
p.m. 

349.533.769 

Het verloop van de mutaties luidt: 

1985 1984 

— saldo 1 januari 
— kapitaalstortingen en verrekeningen 
— aandeel in de winst 
— koersverlies 

349.533.769 
(6.141.012) 
63.214.491 

(714.139) 

317.284.874 
(18.787.013) 
52.311.261 
(1.275.353) 

405.893.109 349.533.769 

incl. UCN's aandeel in de kaprtaalvergroOng van 
Urenco Ltd ad £ 500000 

De bedragen, waarvoor UCN's belang in ver
mogen en resultaat van Urenco NL in de 
jaarrekening van de Vennootschap wordt ver
werkt, worden bepaald op grond van de cij
fers van deze deelneming na aanpassing aan 
de door UCN gevolgde methode van waar
dering en resultatenbepaling. 
De Balans per 31 december 1985 en de 
Winst- en Verliesrekening 1985 van Urenco 
Nederland v.o.f. zijn in deze toelichting afzon
derlijk opgenomen (pagina 34 t/m 36). 
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Onderhanden werk en voorbereidingskosten terzake van 
centrifuges bestemd voor Urenco NL 

De specificatie van deze post luidt: 

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

Waarde toegekend aan de centrifuges bestemd voor 
Urenco NL 

Gefactureerd aan Urenco NL 

Saldo 

1985 

f 

35.696.950 

49.849.306 

(55.399.823) 

30.146.433 

1984 

f 

22.004.221 

40.352.466 

(26.659.737) 

35.696.950 

Vlottende activa 

Vorderingen 

I.P.R. premie 

W.I.R. premie 

Omzetbelasting (zie eveneens pag. 30) 

Overige vorderingen 

1985 

16.764.410 

1984 
f 

175.580 

14.766.477 

— 

1.822.353 

f 

1.502.680 

9.784.634 

282.255 

893.225 

12.462.794 

Liquide middelen 

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



Passiva 

Eigen vermogen 

Geplaatst en gestort kapitaal 

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

Reserve koersverschillen op 
deelnemingen 

Het uit de toegepaste waarderings
grondslag voor de deelnemingen voortvloei
end koersverlies 1985, t.w. f 714.139 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 in 1977 
van de Staat der Nederlanden ontvangen bij
drage in de bouwkosten van het laboratorium 
a d / 1 5 min ten gunste van de Winst- en Ver
liesrekening gebracht. 

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

— tot en met 1984 
— in 1985 

Zodat ultimo 1985 resteert 

W.I.R. premie 

De W.I.R. premie op basis van de 
investeringen van UCN en Urenco NL 
bedraagt: 

— toten met 1984 
— in 1985 op grond van 

voorlopige toekenning 

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

— tot en met 1984 
- in 1985 

Zodat ultimo 1985 resteert 

I.P.R. premie 

De I.P.R. premie op basis van de 
investeringen van UCN en Urenco NL 
bedraagt: 

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

— tot en met 1984 
- in 1985 

Zodat ultimo 1985 resteert 

Totaal 

f f f 

15.000.000 

4.650.000 
620.000 

5.270.000 

9.730.000 

68.552.476 

13.678.524 

82.231.000 

13.806.905 
6.594.095 

20.401.000 

61.830.000 

13.310.149 

3.777.149 
1.053.000 

4.830.149 

8.480.000 

80.040.000 
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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 1985 uit: 
— f 53.054.000 zijnde een achtergestelde le

ning van de Staat der Nederlanden. 
— M5 min lening van de Stichting Energie

onderzoek Centrum Nederland, welke 
voortvloeit uit de in 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
cent rifugeprocédé. 

Leningen op lange termijn 

Deze post bestaat uit: 
— f 25 min door Nederlandsche Mid-

denstandsbank NV. verstrekte lening te
gen een rente van 81/2°/o 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"/i6°/o 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. 

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

— De door Shell Kernenergie BV. en NV. 
DSM, elk voor f 8 min verstrekte renteloze 
leningen, zijn opgenomen onder kortlo
pende schulden. 

Kortlopende schulden 

Leningen op korte termijn 

Deze post betreft negentien kasgeldlenin
gen met een gemiddelde looptijd van negen 
maanden, tegen een gemiddelde rente van 
5,9%. De mogelijkheid van refinanciering van 
deze kortlopende leningen is genoegzaam 
zekergesteld. 

Af te lossen lange termijn leningen 

Deze door Shell Kernenergie BV. en NV. 
DSM, ieder voor de helft, verstrekte renteloze 
leningen zijn op 1 mei 1986 afgelost. 

Belastingen en premies sociale 
verzekering 

Hierin is opgenomen een bedrag ad 
f 9 min aan verschuldigde omzetbelasting 
betreffende de aan het eind van 1985 aan 
Urenco NL gefactureerde centrifuges (zie 
eveneens pag. 27). 

Overlopende passiva 

Hieronder is ultimo 1985 ondermeer op
genomen een bedrag ad f 7,5 min bestemd 
voor revisie van centrifuges. 

Vennootschapsbelasting 

Er behoefde geen voorziening voor ven
nootschapsbelasting te worden getroffen ge
zien de ultimo 1985 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 1985 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 
1985 1984 

f f 

Met betrekking tot de aan 1985 resp. 1984 
toe te rekenen: 

- subsidie bouw laboratorium 620.000 620.000 
- W.I.R. premie 6.594.095 5.300.000 
- I.P.R. premie 1.053.000 1.060.769 

8.267.095 6.980.769 
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Bedrijfslasten 

Salarissen en Sociale lasten 

Hierin zijn opgenomen de pensioenlasten 
ter grootte van f 2.668.000 
(1984: /1.763.000). De toename van deze 
post wordt in belangrijke mate veroorzaakt 
door de gewijzigde rentevoet bij de bereke
ning van de voorziening voor pensioenver
plichtingen. 
Bij de Vennootschap waren in het verslagjaar 
gemiddeld 410 personeelsleden werkzaam 
(1984: 369). 
De bezoldiging van directeuren met inbegrip 
van pensioenpremie bedroeg over 1985 
f 1.013.000 (1984: / 991.000). 
De commissarissen ontvangen een vaste be
zoldiging waarvan het totaal in 1985 
f 122333 bedroeg (1984: f 125.000). 

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 hieronder opgenomen verwachte 
kosten van revisie van centrifuges tot een be
drag van 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 1985 

Activa 

31-12-1985 31-12-1984 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
— bedrijfsgebouwen en -terreinen 54.246.474 
— machines en installaties 503.633.537 
— andere vaste bedrijfsmiddelen 15.112.402 
— materiele vaste bedrijfsactiva in 

uitvoering en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa 92.833.408 

49.273.547 
414.422.307 
16.955.079 

191.788.838 

Totaal materiele vaste activa 

Vlottende activa 

Voorraden scheidingsarbeid 

Vorderingen 
— handelsdebiteuren 
— vorderingen terzake van 

omzetbelasting 
— overige vorderingen en 

overlopende activa 

Totaal vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal activa 

15.356.389 

9.852.302 

3.241.731 

665.825.821 

91.371.851 

28.450.422 

676.157 

786.324.251 

2.332.410 

3.792.908 

3.661.909 

672.439.771 

104.722.621 

9.787.227 

1.669.963 

788.619.582 

Voor de belangrijkste waarderrngsgrondslagen 
wordt verwezen naar pagina 24 van de jaarrekening. 
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Passiva 

Kapitaal 

Voorzieningen 

Schulden 
— ontvangen vooruitbetalingen 

op bestellingen 
— overige schulden en 

overlopende passiva 

Totaal schulden 

31-12-1985 
f f 

652.990.572 

79.381.328 

46.354.673 

7.597.678 

53952.351 

31-12-1984 
f f 

598.869.427 

77.495.979 

106.798.695 

5.455.481 

112.254.176 

Totaal passiva 786.324.251 788.619.582 

Aandeel in aangegane 
verplichtingen tot levering 
van verrijkingsarbeid p.m. p.m. 
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Winst- en Verliesrekening 1985 van 

Urenco Nederland v.o.f., Almelo 

1985 1984 

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 der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Rentebaten 

f 

299.726.860 

(13.350.770) 

1.981.530 

3.283.525 

113.608.306 

1.885.349 

42.816.782 

f 

291.641.145 

158.310.437 

133.330.708 

220.684 

f 

220.650.418 

12 628.219 

2.150.013 

4.032.632 

107.594.379 

(1.006.417) 

38.003.562 

/ 

239.461.282 

144.591.524 

94.869.758 

214.973 

Winst 133.551.392 95084.731 
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Almelo, 29 mei 1986 

Directie 

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

Raad van Commissarissen 

J.B. Schepers Voorzitter 
Mr. F.C. Beunke 
Drs. R.W.R. Dee 
Drs. H.R. van Dijk 
Drs. H.F.G. Geijzers 
Drs. BJ.M. Giesen 
Ir. C. Grooters 
Mr L.C.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 1985 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 1985 en van het resultaat 
over het op die datum geëindigde boekjaar. 

's-Gravenhage. 29 mei 1986 

KMG Klynveld Kraayenhof & Co. 



Statutaire bepalingen inzake de 
Winstwenteling 

Artikel 34. 
De winst staat ter vrije beschikking van de al
gemene vergadering, indien evenwel aan het 
énde van een boekjaar volgens de Balans 
het Eigen vermogen van de Vennootschap 
geiqk of hoger is dan het geplaatste kapitaal 
zal van de winst in dat boekjaar behaald, 
een door de algemene vergadering te bepa
len gedeelte van ten hoogste veertig procent 
worden gereserveerd. 
Van het dan resterende zal op eik vermeld 
winstcertificaat worden uitgekeerd een/zesde 
gedeelte gedeeld door het aantal winstcertifi
caten. Indien en zodra op een winstcertificaat 
duizend gulden is uitgekeerd, vervallen alle 
aan dat certificaat bij deze statuten toegeken
de rechten. 

Bestemming van de armst 

Voorgesteld wordt de winst 1985 in min
dering te brengen op het cumulatief verties-
saldo ultimo 1984. 

Winsteertificaten 

De achtergestelde leningen van de in
dustriële aandeelhouders en ECN zijn in 1981 
kwijtgescholden tegen uitgifte van 86892 
winstcertifïcaten. 
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 winstoertificaat /1.000) 
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