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De rekenìngen en de balans van de Ëuropese Investeringsbank luiden 
in de rekeneenbeden, als omschreven in art. 4 lid 1 van haar Statuten. De 
waarde van een rekeneenheid bedraagt 0,88867088 gram fijn goud. 

In dit verslag zijn aile omrekeningen in rekeneenbeden verriebt met 
gebruikmaking van de navolgende koersen : 

1 Rekeneenbeid = 

50 Belgiscbe franken 
4,20 Duitse marken 
493,706 Franse franken 
624,91 lires 
50 Luxemburgse franken 
3,80 guldens  
1 United States dollar 
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JAARVERSLAG 1958 

De Europese Investeringsbank, opgericht per 1 januari 1958, is baar 
bestaan feitelijk eerst in maart van hetzelfde jaar begonnen. Haar eerste 
boekjaar, waarop dit verslag betrekking heeft en dat de 3Ie december is 
geëindigd, omvat slechts drie kwartalen. 

I 

Alvorens verantwoording af te leggen van de werkzaamheden van de  
Bank en haar eerste baiane over te leggen, komt bet gewenst voor de  
motieven in herinnering te brengen, welke bij de oprichting van de Bank 
hebben voorgezeten en de taak, die haar is toegedacht. 

Het verdrag dat op 25 maart te Rome werd ondertekend en waarbij de  
Europese Economische Gemeenschap werd in het leven geroepen, had in 
de eerste plaats de geleidelijke economische integratie ten doel van de  
zes Lid-Staten, te weten van: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxem
burg en Nederland. Tijdens de voorbereiding van het Verdrag bleek 
duidelijk, dat deze integratie alleen reeds uit hoofde van de economische 
structuur van de zes landen op verschillende moeilijkheden zou stuiten, 
zoals onder meer een relatief geringere ontwikkeling van diverse streken, 
een läge produktiviteit in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, onvol-
doende communicatiemiddelen en een mogelijk energiegebrek. 

Teneinde deze belemmeringen uit de weg te ruimen, en tevens om op het 
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niveau van de Gemeenschap instellingen en bedrijven in het leven te  
roepen en in het algemeen nieuwe activiteiten te stimuleren, zuUen 
belangrijke investeringen moeten plaats hebben. Het totale bruto investe-
ringsvolume in de zes landen der Gemeenschap is ongetwijfeld reeds 
aanzienlijk; voor het jaar 1958 heeft men het op 30 miljard rekeneenheden 
geschat. De zes landen vormen tezamen een van de delen van de wereld, 
waar de investeringsintensiteit vergeleken bij het bruto nationale product 
zeer groot is en waar het bankwezen een hoge trap van ontwikkeling heeft 
bereikt. De bestaande structurele verschillen doen echter vrezen, dat deze 
gunstige factoren op zichzelf niet voldoende zijn om de achtergebleven 
sectoren van het bedrijfsleven in het gewenste tempo te financieren. 

De zes Lid-Staten hebben dan ook besloten een Bank op te richten,  
teneinde op Gemeenschapsniveau en in overeenstemming met de activi
teiten die de Gemeenschap wenst te ontwikkelen, de nieuwe financierings-
problemen gezamenlijk te bestuderen en tot hun oplossing bij te dragen. 

Gezien de haar toegedachte taak, moet de Europese Investeringsbank 
uiteraard nauw samenwerken met de Commissie van de Europese Econo-
mische Gemeenschap en wel uitsluitend ten dienste van de Gemeenschap. 
De projecten, die de Bank kan financieren, zijn omschreven in art. 130  
van het Verdrag van Rome (bijlage I). 

Door voor het volbrengen van deze taak niet een fonds te kiezen dat 
slechts de haar ter beschikking gestelde gelden zou hebben toe te wijzen, 
maar een Bank die zelf leningen kan emitteren; en door die Bank uit te  
rüsten met een kapitaal van een miljard rekeneenheden — waarvan 250  
miljoen gestört — hebben de zes Lid-Staten het aanwenden van meer recht-
streekse financieringsmethoden ter zijde gesteld, dat op den duur het 
bijeenbrengen van de nodige gelden stellig zou hebben verhinderd. Het 
is hun bedoeling dat de noodzakelijke investeringen in de eerste plaats 
door de bestaande bankinstellingen worden gefinancierd, waarnaast dan  
een nieuw instituut zal kunnen voorzien in een aanvuUende financiering,  
die in een aantal gevallen van beslissende betekenis zal kunnen blijken. 
In deze zin zijn de Statuten van de Bank opgesteld. 
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Uit de eerste algemene richtlijnen voor de te volgen kredietpoUtiek  
van de Bank door de Baad van Gouverneurs in zijn zitting van 4 december  
1958 vastgesteld (bijlage II), blijkt, dat de projecten zullen worden  
gekozen met bet oog op bun economiscb nut en dat bun fìnanciele renta· 
biliteit overeenkomstig artikel 20 van de Statuten beoordeeld zal worden.  
Gedurende de aanloopperiode zal de Bank een gedeelte van baar gestört  
kapitaal voor bet verstrekken van baar leningen kunnen gebruiken. 
Wanneer dit beginstadium voorbij is zal bet grootste gedeelte van de  
middelen der Bank ecbter moeten worden gevonden door uitgifte van 
leningen, te plaatsen zowel op de kapitaalmarkten van de Lid-Staten als  
op die van derde landen. 

Doordat bet kapitaal van de Bank in verscbillende geldsoorten is 
gestört, terwijl de Bank genoodzaakt zal zijn leningen op verscbillende 
kapitaalmarkten te plaatsen en de opbrengst daarvan, evenab baar 
kapitaal, aan te wenden voor bet verstrekken van leningen in zes landen,  
ziet de Bank zieb van stonde af aan voor problemen van monétaire aard 
geplaatst. De Bank vleit zieb met de boop dat de oplossingen die zij 
biervoor zal weten te vinden, daadwerkelijk zullen bijdragen tot bet 
vrijmaken van bet kapitaalverkeer tussen de zes landen. 

EERSTE WERKZAAMHEDEN VAN DE ORGANEN VAN DE BANK 

Op 25 januari 1958 kwam de Baad van Gouverneurs van de Bank te  
Brüssel bijeen voor bet benoemen van de twaalf Bewindvoerders. Deze 
benoemingen zijn overeenkomstig de statutaire bepalingen gescbied na 
aanwijzing door de Lid-Staten en de Europese Commissie en wel als volgt: 
drie zijn aangewezen door Dnitsland, diie door Frankrijk, drie door Itabe, 
twee door de Benelux-landen en één door de Commissie. De plaatsver-
vangende Bewindvoerders zijn te zelfder tijd benoemd; slecbts de benoeming 
van de plaatsvervangende Bewindvoerder aangewezen door de Europese 
Commissie is later gescbied. 

Op 13 februari 1958 ging de Baad van Gouverneurs over tot de benoeming 
van de leden van de Directie op voorstel van de Baad van Rewind. Benoemd 
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werden: tot president van de Bank de heer Pietro Campilli en tot vice-
presidenten de heren Hans Karl von Mangoldt'Reiboldt en Claude Tixier. 
Daar de heer Tixier niet in staat was zijn functie terstond te aanvaarden, 
is de heer Paul Delouvrier aangezocht ad interim als vice-president op te  
treden. De heer Tixier aanvaardde zijn functie op 15 augustus 1958, 

Gaame betuigen wij onze bijzondere waardering aan de heer Paul 
Delouvrier voor de toewijding en kennis van zaken waarmede hij zieh  
van de hem opgedragen taak heeft gekweten. 

Op 4 december 1958 kwam de Raad van Gouverneurs opnieuw bijeen. 
Bij deze gelegenheid Steide hij met name de Algemene Richtlijnen betreffende  
de Kredietpolitiek van de Bank en bet Reglement van Orde vast; de Raad 
benoemde de leden van het Comité ter Contrôle van de Boekhouding. 

De Raad van Rewind hield zijn eerste vergadering op 6 februari 1958. 
De eerste Directievergadering vond op 24 februari 1958 plaats. 
De Bank heeft, na de zeer gewaardeerde gastvrijheid te hebben genoten  

van de Nationale Bank van België, voorlopig haar intrek genomen in  
nieuwe lokaliteiten aan de Kunstberg 11 te Brüssel, in afwachting van de 
beshssing, die de regeringen van de Lid-Staten overeenkomstig de Statuten 
ten aanzien van haar zetel zuUen nemen. 

INSTELLING VAN DE AFDELINGEN EN DIENSTEN VAN DE BANK 

De afdelingen en diensten van de Bank zijn de volgende: 
een Algemeen Secretariaat 
een Afdeling Kredietverlening 
een Afdeling Financiën en Thesaurie 
een Studiedienst 
een Juridische Afdeling 

De Bank heeft emaar gestreefd de personeelsbezetting zo beperkt 
mogelijk te houden. Bij bet kiezen van haar medewerkers is een adequate  
vertegenwoordiging van de verschillende landen in acht genomen. Op 
31 december 1958 bedroeg de totale personeekbezetting 66 personen,waarvan 
43 vertaal- en administratieve functies verrichten dan wel werkzaam zijn 
bij aankoop en onderhoud van materiaal. 
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Daar de Bank de wens heeft in de toekomst dezelfde gedragslijn te  
blijven volgen, is zij voomemens, voorzover haar werkzaamheden zulks 
nodig maken, adviezen te vragen aan zelfstandige ingenieursbureaus. 

OPVRAGING EN STORTING VAN HET KAPITAAL 

Het kapitaal van de Bank is als volgt samengesteld : 

Duitsland 30 % 
Frankrijk 30 % 
Italië 24 % 
Beîgië 8,65 % 
Nederland 7,15 % 
Luxemburg 0,2 % 

100 % 

De eerste twee tranches, tezamen rond 100 miljoen rekeneenheden groot, 
zijn in de loop van dit boekjaar gestört. 

De Bank heeft de Lid-Staten gevraagd, dat gedeelte van de stortingen, 
dat in goud of convertibele geldsoorten moet worden voldaan, voor deze 
eerste twee tranches voor een vierde gedeelte in goud en voor drie Vierden 
in dollars te betalen. 

De stortingen van de verschillende Lid-Staten hebben als volgt plaats 
gehad (in rekeneenheden) : 

Land Goud of Nationale Totaal 
US dollars valuta 

Duitsland 7.500.000 22.500.000 30.000.000 
Frankrijk 7.500.000 22.500.000 30.000.000 
Italië 6.000.000 18.000.000 24.000.000 
België 2.162.500 6.487.500 8.650.000 
Nederland 1.787.500 5.362.500 7.150.000 
Luxemburg 50.000 150.000 200.000 

Totaal 25.000.000 75.000,000 100.000.000 
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De drie resterende tranches, ieder groot 50 miljoen rekeneenheden, die 
nog op het kapitaal gestört moeten worden, komen te vervallen respec-
tievelijk op 30 aprii 1959, 30 novemher 1959 en 30 juni 1960. 

De beschikbare middelen van de Bank zijn gedeeltelijk in schatkist-
promessen en schatkistbiljetten belegd en gedeeltelijk bij verschillende 
banken uitgezet. Deze vorm van belegging is gekozen, teneinde de Bank 
een voldoende mate van liquiditeit te verzekeren met inachtneming van 
een verantwoord rendement. 

KREDIETEN 

In de maand mei 1958 is de Bank begonnen contact op te nemen met de 
overheidsinstanties en de voomaamste bankinstellingen van de Lid-Staten. 
In aansluiting daarop zijn de projecten bestudeerd, waarvoor de Bank 
officieus was benaderd. 

Het betrof hier energie-, vervoers-, telecommunicatie- en industrie-
projecten. De projecten zijn voomamelijk in Zuid-Italië en in bepaalde 
gebieden van Frankrijk gelegen. 

Tot op heden zijn vier van deze projecten door de Raad van Rewind in 
overweging genomen. Het totale bedrag aan investeringen dat met deze 
projecten is gemoeid, beloopt ongeveer 128,5 miljoen rekeneenheden. 

Het eerste betreft een hydro-elektrische pompcentrale gelegen in het 
Groothertogdom Luxemburg. Deze centrale, met een eigen capaciteit van 
320.000 kW, zal deel gaan uitmaken van het intereuropese kabelnet, waarin 
zij stroom voor de piekuren zal leveren. Het project zal door de Société 
Electrique de VOur, een Luxemburgse Naamloze Vennootschap, worden  
uitgevoerd. De belangrijkste aandeelhouders van deze vennootschap zijn het 
Groothertogdom Luxemburg en de Duitse Naamloze Vennootschap Rhei 
nisch-Westfälisches Elektrizitätswerk A.G. (R.W.E.). Afgezien van een  
belangrijke bijdrage door de vennootschap zelf, is de financiering van dit 
project verzekerd door kredieten van de Internationale Bank voor Herstel  
en Ontwikkeling en de Dresdner Bank A.G. in samenwerking met de  
Deutsche Bank A.G. en voorts door middel van twee obligatieleningen. 
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waarvan er één op de New-Yorkse kapitaalmarkt is geplaatst door tussen-
komst van de First Boston Corporation en de Firma Kuhn, Loeb & Co en  
de andere op de Luxemburgse kapitaalmarkt. De Bank neemt de financiering  
van het saldo ad 4 miljoen rekeneenheden voor haar rekening. 

De drie andere projecten hebben betrekking op het eoonomische ont-
wikkelingsprogram voor Zuid-Italië. In het kader van dit program zijn de 
Europese Investeringsbank en de Internationale Bank voor Herstel en  
Ontwikkeling voomemens om, tegelijk met het plaatsen van een obligatie-
lening door de Cassa per il Mezzogiorno op de New-Yorkse kapitaalmarkt 
door tussenkomst van Morgan Stanley & Co., over te gaan tot een gemeen-
schappelijke financiering van de projecten, welke door de Cassa aan beide 

banken zijn voorgesteld. 
De hiervoor uitgezochte projecten zijn door een missie van de Europese 

Investeringsbank zowel als van de Internationale Bank voor Herstel en  
Ontwikkeling gezamenlijk bestudeerd; deze betreffen energieproducerende 
en industriële ondememingen, waarvoor de gevraagde financiering door de 
beide banken ongeveer 40 miljoen rekeneenheden bedraagt. Het betreft 
hier de thermo-elektrische centrale van Mercure en het petrochemische 
industriecomplex van de maatschappijen Sincat en Celene in het gebied 
van Augusta. De beide banken nemen ieder voor een gelijk bedrag aan de 

financiering deel. 
Het project van Mercure zal door de Società Meridionale di Elettricità  

worden uitgevoerd. Dit omvat de exploitatie van bruinkoollagen in de 
valici van het riviertje de Mercure (Lucanië) en de bouw van een thermo-
elektrische centrale met een maximale capaciteit van 210.000 kW. De finan 
ciering van het project geschiedt gedeeltelijk door zelffinanciering, gedeel-
telijk door een bijdrage van de aandeelhouders en voorts door middel van 
kredieten van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling en de 
Bank van respectievelijk 9 miljoen dollar en 9 miljoen rekeneenheden. 

Het project van de Mij Sincat, Societo //niustriiiÌe Catanese S.jp.^.^ 
opgericht door de Edison N.Y., betreft de bouw van een kraakinstallatie 
voor de produktie van ethyleen te Priolo (Sicüie). De financiering van dît  
project is verzekerd door een bijdrage van de aandeelhouders en door  
middel van kredieten van de Internationale Bank voor Herstel en Ont-
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wikkeling en de Bank van respectievelijk 7 miljoen dollar en 7 miljoen 
rekeneenheden. 

Het project van de Mij S .p.A. Celene, opgericht door de Edison N.V. 
en door de Union Carbide Corporation, betreft de bouw van een fabriek 
te Priolo (Sicüie), die nit ethyleen plastic fabriceert. De financiering 
hiervan vindt plaats door een bijdrage van de aandeelhouders en door 
kredieten van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkebng en de  
Bank van respectievelijk 4 miljoen dollar en 4 miljoen rekeneenbeden. 

De kredieten met betrekking tot deze laatste drie projecten, zullen aan  
de Cassa per il Mezzogiorno worden verstrekt met de verplichting van  
deze om op haar beurt deze bedragen weer uit te lenen respectievelijk aan  
de Società Meridionale di Elettricità en door tussenkomst van bet Istituto 
Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicifië aan de maat· 
scbappijen Sincat en Celene. 
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II 

De baiane en de winst- en verliesrekening van de Bank per 31 december 
1958 zijn aan dit verslag toegevoegd. De belangrijkste posten worden 
hiema toegelicht. 

BALANS 

Het balanstotaal bedraagt per 31 december 1958 251.592.299,16 reken* 

eenheden. 

ACTIVA 

Nog door de Lid'Staten te störten kapitaal 

Overeenkomstig de Statuten hebben in de loop van dit boekjaar slechts 
de eerste twee kapitaalstortingen plaats gehad. Het onder dit hoofd ver
melde bedrag van 150 miljoen rekeneenheden vertegenwoordigt het 
bedrag van de drie stortingen die nog moeten plaats hebben in de loop 

van 1959 en 1960. 

Vordering op Frankrijk op grand van art, 7 van de Statuten 

De som van 3.359.053,77 rekeneenheden stelt het bedrag van de aan-
vuUende storting voor, die tengevolge van de devaluatie van de Franse 
frank van 29 december 1958 door Frankrijk moest worden verriebt ter  
aanpassing van dat gedeelte van de twee eerste tranches van het kapitaal, 
dat in Franse franken is gestört. De betaüng van het verschuldigde bedrag 
heeft binnen de bij de Statuten voorgeschreven termijn op 28 januari 1959  

plaats gehad. 
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Kos en hanken^ goud en sckatkistpapier 

Per 31 december 1958 waren de middelen van de Bank, beschikbaar op 
zieht en op termîjn, op de volgendo wijze samengesteld : 

1 Kas en Banken: 63.120.245.11 r.e. 

Dit bedrag kan naar geldsoorten als volgt worden gesplitst : 
Belgische en 
Lux. franken 146.906.204,— = 2.938.124,08 r.e.  
Duitse marken 77.649.351,55 — 1 8.487.940,61 r.e.  
Franse franken 5.453.090.492,— = 11.045.218,18 r.e.  
lires 8.543.753.251,— = 13.671.973,96 r.e. 
guldens 11.621.769,99 = 3.058.360,27 r.e. 
US dollars 13.918.628,01 = 13.918.628,01 r.e. 

Deze activa bestaan voor 5.281,43 r.e. uit kasgeld en voor 63.114.963,68  
r.e. uit tegoeden bij banken. 

2 Goud : 6.229.550,26 r.e. 

De in goud luidende activa bestaan voor 4.541.636,27 r.e. uit deposito's 
op korte termijn en voor 1.687.913,99 r.e. uit door één van de Lid-Staten 
in goud aflosbaar gestelde promessen. 

3 Schatkistpapier: 28.239.318,07 r.e. 

De portefeuille bestaat geheel uit door de verschillende Lid-Staten 
uitgegeven schatkistpapier, dat zieh naar geldsoorten als volgt laat splitsen :  

Belgische franken 190.000.000 = 3.800.000,— r.e. 
Duitse marken 18.000.000 = 4.285.714,29 r.e. 
Franse franken 4.100.000.000 = 8.304.537,52 r.e.  
lires 2.800.000.000 = 4.480.645,21 r.e. 
guldens 9.000.000 = 2.368.421,05 r.e. 
US doUars 5.000.000 = 5.000.000,— r.e. 
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Het totaalbedrag van de drìe zoëven genoemde posten, zijnde 97.589.113,44  
r.e. kan naar de looptijden als volgt worden gesplitst 

op zieht 9.179.362,12 r.e. 
maximaal drie maanden 24.864.927,32 r.e. 
maximaal zes maanden 10.986.643,86 r.e. 
maximaal tot een jaar 50.765.548,56 r.e. 
langer dan een jaar 1.792.631,58 r.e. 

Bovendien kan, naar met de banken waar zieh deze depositors bevinden 
is overeengekomen, bet grootste gedeelte van de tegoeden op termijn zo 
nodig op ieder gewenst tijdstip vóór de vervaldag worden bescbikbaar 
gemaakt. 

Inventaris en inrichting 

De kosten van installatie en van bet materiaal in de loop van dit boekjaar 
aangescbaft, die in totaal 68.922,72 r.e. bebben belopen, zijn ten laste van 
de winst- en verUesrekening tot op 1 rekeneenbeid afgescbreven. 

Te ontvangen rente 

Onder dit boofd is opgenomen de lopende doch op 31 decomber 1958  
nog niet geîncasseerde rente van de uitzettingen ten bedrage van 643.823,84  
rekeneenbeden. 

PASSIVA 

Kapitaal 

Het kapitaal bedraagt 1.000.000.000 rekeneenbeden. Het gestorte of  
nog te störten deel van bet kapitaal bedraagt 250.000.000 rekeneenbeden; 
de betaling van bet saldo ten bedrage van 750.000.000 rekeneenbeden 
kan gevorderd worden, voorzover zulks noodzakelijk mocbt worden ter  
voldoening van de verpUebtingen van de Bank jegens baar geldgevers. 
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Statutaire reserve 

Art. 24 van de Statuten schrijft de geleidelijke vorming voor van een 
reservefonds ten belope van 10% van het kapitaal. Het saldo van de 
winst- en verliesrekening ten bedrage van 577.174,57 r.e. is in haar geheel 
op deze statutaire reserve geboekt. 

Reserve voor valutarisico^s niet gedekt door art, 7 van de Statuten 

Aangezien het kapitaal van de Bank is vastgesteld en haar rekeningen 
worden gehouden in rekeneenheden gedefinieerd als het equivalent van 
een bepaald gewicht aan goud, is het noodzakelijk geleidelijk een ireserve 
te vormen ter dekking van de monétaire risico's, waaraan in geval van een 
wijziging van de pariteiten die onderdelen van de activa der Bank zijn 
blootgesteld, welke niet uit goud bestaan. Het is waar dat deze risico's 
voor een belangrijk deel zijn gedekt door de garantie van de Lid-Staten 
krachtens art. 7 van de Statuten, maar die garantie geldt niet voor alle 
activa van de Bank. De som die in bijzondere reserve is gestört, bedraagt 
800.000 r.e. 

Vooruitontvangen rente 

Onder dit hoofd is geboekt op de uitzettingen ontvangen rente, voor 
zover die betrekking heeft op de période na 31 decomber 1958, ten bedrage 
van 100.158,07 r.e. 

Diverse rekeningen 

Dit hoofd ten bedrage van 114.966,52 r.e. omvat verschillende transitoria  
en een bedrag van 29.775,72 r.e., gereserveerd voor een eventueel op te  
richten Voorzieningsfonds ten behoeve van het personeel. 

WINST- EN VERLIESREKENING 

ONKOSTEN 

Administratiekosten 

De administratiekosten van dit boekjaar ten bedrage van 543.879,34  
r.e. Valien uiteen in : 
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Uitgaven in verband staande met het personeel: 461.823,66 r.e. 
Salarissen en sociale uitkeringen, vergoeding voor 
inrichtings- en verhuiskosten, honoraria, reser
veringen voor een Voorzieningsfonds.., 

Algemene onkosten: 82.055,68 r.e, 
Huur, verwarming, onderhoud, documentatie, 
porto, telegraaf en telefoon, vervoer, reis- en  
verblijfkosten... 

Onder dit totaal is een bedrag van 56.019,52 r.e. aan onkosten begrepen, 
die in verband staan met de oprichting van de Bank; bovendien heeft het 
feit, dat er gedurende de eerste maanden van het bestaan van de Bank nog  
geen besUssing was genomen omirent haar voorlopige zetel 58.740,80 r.e. 
aan bijzondere kosten met zieh meegebracht voor inrichtingskosten van de 
lokahteiten van de Bank en verblijfsvergoedingen aan het personeel. 

Bankkosten 
Het onder dit hoofd geboekte bedrag van 17.406,07 r.e. vertegenwoordigt 

de kosten, gemaakt voor de uitzetting der beschikbare middelen van de 
Bank. 

Koersversckillen 
Onder dit hoofd is een hedrag van 10.975,09 r.e. opgenomen waarvan 

een bedrag van 9.909,62 r.e. het verlies vertegenwoordigt, door de Bank 
geleden tengevolge van de waardevermindering van haar tegoeden in Franse 
franken, voorzover die waardevermindering niet was gedekt door de garantie  
voorzien bij art. 7 van de Statuten, 

ONTVAPîGSTEN 

Rente en provisie van de beleggingen 
Het bedrag aan rente en provisie dat de uitzetting der beschikbare 

middelen van de Bank heeft opgeleverd, bedraagt 2.018.356,79 r.e. 

Het saldo van de winst- en verliesrekening bedraagt 577.174,57 r.e. 
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De Bank heeft het verlies te betreuren gehad van haar Techniscbe 
Adviseur, de beer Eugène Delachenal, die op 12 augustus 1958, 46 jaar oud, 
overleed. De beer E. Delacbenal bad zicb, ondanks zijn korte diensttijd, 
de acbting en de sympathie van een ieder weten te verwerven. 

Van de zijde van de overbeidsinstanties, de centrale banken, de bandels-
banken en de verschillende internationale organisaties, waarmede de Bank 
in relatie is getreden, is baar een zeer vriendelijke ontvangst ten deel 
gevallen, waarbij gebleken is van een waardevoUe bereidbeid tot samen·  
werking. De Bank betuigt daarvoor te dezer plaatse gaarne baar oprecbte 
dank. 

De President 

Brüssel, 25 aprii 1959 
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BALANS- EN WINST- EN  
VERLIESREKENING 

VERSLAG VAN DE HEREN PRICE WATERHOÜSE & Co. 

Ravensteinstraat, 60  
Brüssel 

9 maart 1959 

De President 
VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK 

BRÜSSEL 

Velgens onze mening geven de bijgaande jaarrekeningen een getrouw  
beeld van de financlële positie van de Europese Investeringsbank per  
31 december 1958 en van de resultaten over bet op die datum geëindigde 
boekjaar en zijn zij opgesteld op basis van algemeen aanvaarde admini-
stratieve beginselen. One onderzoek der jaarrekeningen omvatte steek-
proeven in de boeken en bescheiden en zodanige andere controlemaat-
regelen, als wij onder de gegeven omstandigheden nodig oordeelden. 

PRICE WATERHOÜSE & CO. 
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BALANS PER 31 
(in Rekeneenheden met een waarde van 0,88867088 

Voor de samenstelling van de rekeningen van dc 
1 rekeneenheid = 50 FB. = 4,20 DM. = 493,706 

ACTIVA 

NOG DOOR DE LID-STATEN TE STÖRTEN  

KAPITAAL 

VORDERING OP FRANKRIJK OP GROND 
VAN ART. 7 VAN DE STATUTEN . . . 

KAS EN BANKEN 

Nationale geldsoorten van de Lid-staten 
op zieht of met een looptijd van 
maximaal een jaar 

Andere geldsoorten 
op zieht of met een looptijd van 
maximaal een jaar 13.178.628,01 
met een looptijd langer dan een jaar 740.000,— 

150.000.000,-

49.201.617,10 

13.918.628,01 

GOUD 

SCHATKISTPAPIER 

Nationale geldsoorten van de Lid-Staten 
met een looptijd van maximaal 
een jaar 22,186.686,49 
met een looptijd langer dan een jaar 1.052.631,58 

23.239.318,07 

Andere geldsoorten 
met een looptijd van maximaal een jaar 5.000.000,— 

INVENTARIS EN INRICHTING 

TE ONTVANGEN RENTE 

DIVERSE REKENINGEN 

Totaal 

3.359.053,77 

63.120.245,11 

6.229.550,26 

28.239.318,07 

1 — 

643.823,84 

307,11 

251.592.299,16 
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DECEMBER 1958 
gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten) 

Bank zijn de volgende omrekeningskoersen gebruikt: 
FF. = 624»91 Lires = 50 FLux. = 3,80 fl- = 1 USI 

PASSIVA 

KAPITAAL 1.000.000.000,-

waarvan gestört of nog te störten overeenkomstig 
Ârt. 5, § 1 van de Statuten  

STATUTAIRE RESERVE  

RESERVE VOOR VALUTA-RISICO'S NIET GEDEKT 

DOOR ART. 7 VAN DE STATUTEN  

VOORUITONTVANGEN RENTE . . . 

DIVERSE REKENINGEN  

Totaal 

250.000.000,— 

577.174,57 

800.000,— 

100.158,07 

114.966,52 

251.592.299,16 
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WINST- EN VERLIESREKENING 
(in Tekeoeenheden met een waarde van 0*8 8867088 

DEBET 

BANKKOSTEN  

KOERSVERSCHILLEN 

ATSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING ....... 

RESERVE VOOR VALUTA-RISICO'S NIET GEDEKT DOOR ART. 7 

VAN DE STATUTEN  

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE . · 

Totaal 

543.879,34 

17.406,07 

10.975,09 

68.921,72 

800.000,— 

577.174,57 

2.018.356,79 

32 



OVER HEX BOEKJAAR 1958 
gram fijn goud — A rt. 4 van de Statuten) 

CREDIT 

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN, 

Totaal 

2.018.356,79 

2.018.356,79 
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VERKLARING VAN HET COMITE  
TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ingesteld en benoemd krachtens artikel 14 van de Statuten  
en artikel 25 van het Reglement van Orde van de Europese Investerings-
bank voor het controleren der regelmatigheid van haar verrichtingen en 

van haar boeken, 

gezien het jaarverslag over 1958 alsmede de balans van de Bank op 
31 december 1958 en de winst- en verliesrekening over het op die datum 
afgesloten boekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de Baad van Rewind 
in haar zitting van 26 februari 1959, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde, 

verklaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1958 hebben 
plaatsgevonden met inachtneming van de door de Statuten en het Regle 
ment van Orde voorgeschreven vormvoorschriften en andere bepalingen; 

dat de balans en de winst- en verliesrekening in overeenstemming zijn 
met de boekingen en dat zij zowel wat de activa als de passiva betreft,  
een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank. 

Brüssel, 18 maart 1959 

Het Comité ter contrôle der Boekhouding, 

Α. M. DE JONG 

κ. BERNARD 

E. BRESSON 
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BIJLAGE I 

ARTIKEL 130 

VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE  

EUROPESE ECONOHISCHE GEMEENSCHAP 

De Europese Investeringsbank heeft tot taak, met een beroep op de  
kapitaalmarkten en op haar eigen middelen bij te dragen tot een even-
wichtige en ongestoorde ontwlkkeling van de gemeenschappelijke markt  
in bet belang van de Gemeenschap. Te dien einde vergemakkelijkt zij, door 
zonder winstoogmerk leningen en waarborgen te verstrekken, de financiering 
van de volgende projecten in alle sectoren van het economische leven: 

a) projecten tot ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebieden, 

h) projecten tot modemisering of overschakeling van ondememingen of 
voor bet scheppen van nieuwe bedrijvigheid, voortvloeiende uit de  
geleidelijke instelling van de gemeenschappelijke markt, welke projecten 
door hun omvang of him aard niet geheel kunnen worden gefinancierd 
uit de verschillende middelen welke in ieder van de Lid-Staten voor-
handen zijn. 

c) projecten welke voor verscheidene Lid-Staten van gemeenschappelijk 
belang zijn en die door hun omvang of aard niet geheel kunnen worden  
gefinancierd uit de verschillende middelen welke in ieder van de Lid-
Staten voorhanden zijn. 
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BIJLAGE II 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

BETREFFENDE DE KREDIETPOLITIEK. VAN DE BANK 

I 

De R^ad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank, 

gezien artikel 9 lid 2 van de Statuten van de Bank, dat aan de Raadvan 
Gouverneurs de zorg toevertrouwt, de algemene richtlijnen betreffende de  
kredietpolitiek van de Bank vast te stellen; 

gezien de artikelen 2 en 130 van bet Verdrag, die de taak van de Gemeen-
schap en bet algemene kader, waarbinnen de Bank haar werkzaambeid 
uitoefent, bepalen, 
heeft gedurende zijn zitting van 4 december 1958 de algemene ricbtlijnen 
van de kredietpolitiek die voor de Bank als leidraad zal moeten dienen, als  
Voigt vastgesteld. 

II 

De Bank zal een belangrijk deel van baar middelen aan de bnanciering 
van projecten wijden, die gesebikt zijn om tot de ontwikkeling van minder 
ontwikkelde gebieden bij te dragen, welke reeds nu een van de voomaamste 
doeleinden van de Europese Economiscbe Gemeenscbap vormt; deze 
projecten zuUen deel uit kunnen maken van verscbillende sectoren van de 
economie. 

De Bank zal projecten financieren, die voor verscbillende Lid-Staten 
van gemeenscbappelijk belang zijn. Ze zal in bet bijzonder baar bulp ver-
lenen aan projecten die een zodanig karakter bebben, dat zij bijdragen tot 
het nader tot elkaar brengen van de markten en tot de integratie van de 
economie van de aangesloten landen. 

De Bank zal deelnemen aan de financiering van projecten tot modemi-
sering of overscbakefing van ondernemingen of voor bet scbeppen van 
nieuwe bedrijvigbeid, voortvloeiende uit de geleidelijke instelling van de 
gemeenscbappelijke markt, zodra de invloed van de ontwikkeling van deze 
markt op de toestand van de desbetreffende ondernemingen met voldoende 
nauwkeurigbeid zal kunnen worden voorzien. 
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III 

De door de Bank gefinancierde projecten zuUen moeten voldoen aan de 
in de Statuten gesteide voorwaarden en in het bijzonder de voorwaarden 
voorgeschreven door artikel 20 van de Statuten, ten aanzien van hun 
economisch nul en financîële rentabiliteit. 

Bovendien zal de Bank de volgende beginselen in acht nemen: 

a) In de eerste période van haar werkzaamheden zal zij zieh in de eerste 
plaats dienen toe te leggen op het verstrekken van leningen door haar 
zelf, eerder dan op het geven van garanties ten behoeve van leningen. 

h) Zij zal zieh wijden aan de financiering van met name genoemde projecten. 

c) Teneinde haar geldmiddelen niet te versnipperen, zal zij deze in het 
algemeen gebruiken voor de financiering van projecten van een zekere 

omvang. 

d) Het verstrekken van leningen zal ondergeschikt gemaakt worden aan 
de inschakeling van andere financieringsmiddelen, waarover de geld-
nemer zelf beschikt of die afkomstig zijn van derden. 

e) Bijzondere aandacht zal geschonken moeten worden aan projecten voor 
de verwezenlijking waarvan kapitalen afkomstig uit verschillende 
landen van de Gemeenschap samengebundeld zullen worden. 

f) Bij haar werkzaamheden zal de Bank als algemeen doel de geleidelijke 
samenbundeling van de kapitaalmarkten van de aangesloten landen 

nastreven. 

IV 

De tegenwoordige richtlijnen zullen gewijzigd kunnen worden, wanneer 
de behoefte daaitoe zieh doet gevoelen en een aanpassing aan de geleidelijke 
verwezenlijking van de Gemeenschappelijke Markt zulks vereist. 

Het behoort tot de taak van de Raad van Rewind en van de Directie 
het beheer van de Bank in overeensteuMning met de onderhavige richtlijnen 

te voeren. 

Brüssel, 4 december 1958. 
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