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De rekeningen en de balans van de Europese Investeringsbank
luiden in de rekeneenheden, als omschreven in art. 4 bd 1 van haar
Statuten. De waarde van een rekeneenheid bedraagt 0,88867088 gram
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In dit verslag zijn aile omrekeningen in rekeneenheden verriebt
met gebruikmaking van de navolgende koersen :

1 Rekeneenheid =

50 Belgische franken
4,20 Duitse marken
4,93706 Nieuwe Franse franken
625 Lires
50 Luxemhmgse franken
3,80 Guldens
1 United States dollar
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JAARVERSLAG 1959

I
Het jaar 1959 — het tweede boekjaar van de Europese
Investeringsbank — was getuige van de eerste verlagingen van de
douanetarieven en de verruiming van de contingenten binnen het kader
van de gemeenschappebjke markt, zoals voorzien in het Verdrag van
Rome. De Commissie van de Europese Economische Gemeenschap begon,
uitgaande van de in het Verdrag uiteraard slechts schematisch aangegeven
beginselen, de feitelijke maatregelen onder het oog te zien die de
economische integratie van de zes landen zullen moeten verwezenlijken.
Het ontwerpen van een gemeenschappelijk buitentarief — dat een
grondige bestudering vereiste van de sectoren, voor welke de slechting
van de tariefmuren ernstige repercussies zal kunnen hebben — het
onderzoek naar de grondslagen van een gemeenschappelijke landbouwpolitiek, de bepaling in grote lijnen van de prioriteiten van de investeringen
op het veelomvattende gebied van het vervoer en de ν oorbereiding
van de geleidelijke vrijmaking van het kapitaalverkeer, vormen de
belangrijkste dementen van die activiteiten. Bovendien werd een
uitgebreide Studie gemaakt van de in ontwikkeling achtergebleven of
tot verval geraakte gebieden binnen de Gemeenschap, teneinde deze
gebieden af te bakenen, de oorzaken van bun geringere ontwikkeling
te analyseren en te vergelijken, hetgeen voor het voeren van een op de
werkeUjkheid gerichte regionale ontwikkelingspolitiek onmisbaar is. De
Bank zal hieruit stellig concrete gegevens kunnen putten die voor haar
de keuze uit de projecten, welke haar zullen worden voorgelegd, zullen
vergemakkelijken.
Meer op het arbeidsterrein van de Bank ligt de terugkeer tot
de bijna volledige convertibiliteit van de geldsoorten der zes landen,
waartoe de regeringen aan het einde van 1958 hebben besloten.
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Deze maatregel was een belangrijke stap op de weg naar de verwezenlijking
der doeleinden van het Verdrag. Hij maakte veelvuldiger en omvangrijker
operaties tussen de diverse financiële markten mogelijk en leidde tot
een vermindering van de onderlinge verschillen in het rentepeil voor
geld op lange termijn, alsook tot een toenemende samenwerking tussen de
handelsbanken in de zes landen voor de bestudering en de verwezenlijking
van gemeenschappelijke financieringen. Binnen de Gemeenschap kwamen
als gevolg van de toenemende concurrentie ook andere overeenkomsten
tot specialisatie of integratie in dezelfde bedrijfstak tot stand. Daamevens
zijn van buiten de Gemeenschap talrijke initiatieven te signaleren geweest
tot het doen van investeringen binnen de gemeenschappelijke markt,
hetzij door deelneming in bestaande, hetzij door bet scheppen van nieuwe
ondememingen in de productieve sector. Men kan in deze verschijnselen
moeilijk iets anders zien dan een symptoom van positieve belangstelhng
en een bewijs van vertrouwen van de zijde van verantwoordehjke
figuren op belangrijke posten van bet economisch leven, met betrekking
tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeenschappehjke markt.
Dit gunstige klimaat beeft zelfs ertoe geleid, dat men een versnelling
is gaan overwegen van het oorspronkehjke tijdschema voor de uitvoering
van verschillende in het Verdrag voorziene maatregelen.
De opmerkelijke uitbreiding van de internationale handel en
de economische opleving na de recessie in 1958 hebben een overvloed
aan bèscbikbare middelen en een toeneming van de besparingen teweeggebracht. Een en ander leidde tot een verhoogde hquiditeit gedurende
het grootste deel van het jaar. De ondememingen hebben daardoor hun
lopende kredietbehoeften gemakkehjker bij de banken kunnen dekken en
op de kapitaalmarkten, hetzij direct hetzij indirect door tussenkomst van
gespecialiseerde instellingen, in ruime mate de middelen kunnen vinden
die zij voor hun investeringsprogramma's nodig hadden.
«
•

•

In de loop van het boekjaar werd een groot aantal projecten
aan de Bank voorgelegd. Aangezien echter de taak van de Bank in het
Verdrag scherp omschreven is, kon hiervan slechts een beperkt aantal
in nadere overweging worden genomen. Vele van deze projecten voldeden
geheel afgezien van bun intrinsieke betekenis, niet aan de voorwaarden.
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welke voor een medefinanciering door de Bank zijn gesteld. Deze projecten
waren dan ook niet gelegen in minder-ontwikkelde gebieden, noch konden
zij geacht worden bij te dragen tot de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt, terwijl zij evenmin een gemeenschappelijk belang
vertegenwoordigden voor meer dan één van de Lid-staten. Verscheidene
projecten, tenslotte, hadden betrekking op sectoren van het bedrijfsleven,
waarvan de bestudering binnen het raam van de Gemeenschap nog niet
voldoende was gevorderd.
De projecten, welke de Bank tot nu toe besloten heeft mede te
financieren, behoren tot de categorie van investeringen bestemd tot
uitbreiding van de basisproductie, welke uitbreiding op haar heurt
stimulerend werkt op de vraag, de productie en de investeringen op
talrijke aanverwante terreinen. Bijna al deze projecten zijn gelegen in
de minder-ontwikkelde gebieden van de Gemeenschap. De hiermede
gemoeide bedragen zijn tameHjk belangrijk, daar de projecten, krachtens
hun aard, in böge mate kapitaalintensief zijn.
Steeds duidelijker bhjkt, dat op het terrein van de ontwikkelingsprojecten, in het bijzonder in de achtergebleven gebieden, de eerste
initiatieven tot industrialisatie alleen met succès kunnen worden genomen
door ondernemingen van zekere omvang. Uiteraard zijn deze meer in
Staat het hoofd te bieden aan de moeilijkheden, die zieh doorgaans bij
de uitvoering van dit soort projecten voordoen, met name op het stuk van
materieelvoorziening en aantrekking en huisvesting van arbeidskrachten ;
bovendien kunnen zij binnen het grotere ruimtehjke en financiële kader
van de door hen uitgeoefende bedrijven beter de doelmatigheid beoordelen
van een investering in een minder-ontwikkeld gebied.
Overeenkomstig de voorschriften van de Statuten heeft de
Bank slechts een gedeelte van de voor elk project benodigde middelen
verstrekt. De bedragen zijn steeds toegestaan onder voorwaarde van een
gelijktijdige inschakeling van andere financieringsbronnen,
te weten eigen
middelen van de kredietnemer of gelden van derden.
De Bank heeft haar leningen verstrekt in nauwe samenwerking
met de in elk land voor de financiering
of de coördinatie van de
ontwikkelingsprojecten bestaande organisatie; zo heeft zij in Italië haar
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leningscontracten voor de financiering van de beoogde projecten afgesloten
met de Cassa per il Mezzogiorno. Bij al haar operaties heeft de Bank
steeds nauw kontakt gehenden met de gezamenHjke bankinstellingen
van het desbetrefFende land. Van de Italiaanse leningen zijn er drie
verstrekt parallel met leningen van de Internationale Bank voor Herstel
en Ontwikkeling.
Krachtens haar bijzondere aard is de Bank gehenden al haar
aandacht te wijden aan de doeleinden die de Europese Economische
Gemeenschap heeft na te streven en zieh te richten naar de economische
politiek van die Gemeenschap. De Bank is ook bereid tot het verlenen
van elke bijdrage die zij met vrucht zou kunnen leveren voor de verdere
ontwikkeling van de Gemeenschap.
*
* *
Bij de bestudering van de haar voorgelegde aanvragen, evenals
bij de verstrekking van haar leningen, volgt de Bank een gedragslijn
die overeenkomt met de algemene banktechnische normen in de zes
landen voor vergelijkbare financieringen.
Bij het aflossingsschema van de leningen wordt rekening
gehenden met de voor de verschiUende typen van bedrijven gebruikelijke afschrijvingen. Voor de tot dusverre toegestane kredieten strekken
de termijnen, waarin de terugbetalingen moeten plaats vinden, zieh uit
tot Perioden van 12 tot 20 jaar; tussen de afsluiting van het contract en
het begin van de eerste terugbetalingen ligt een tijdvak van 3 à 4 jaar,
naar gelang van de aard der projecten.
Daar de Statuten haar niet verplichten een overheidsgarantie
te verlangen, heeft de Bank naar gelang van de omstandigheden
hetzij een overheidsgarantie, hetzij andere voor banken gebruikelijke
zekerheden aanvaard.
Wat de valuta-voorwaarden voor haar leningen betreft — een
probleem dat voortvloeit uit het feit dat haar middelen uit verschiUende
geldsoorten bestaan en haar gegadigden in verschiUende landen zijn
gevestigd — biedt de Bank op het ogenblik aan haar cUënten de keuze
uit twee clausules. Volgens de eerste ontvangt de geldnemer uitbetaling
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in door de Bank bepaalde geldsoorten — die eventueel ook geldsoorten
van landen buiten de Gemeenschap kunnen zijn — met uitsluiting
echter van de valuta van bet land van de geldnemer. De terugbetahng
moet dan geschieden in geheel dezelfde geldsoorten, die de geldnemer
van de Bank heeft ontvangen. Volgens de tweede clausole vindt de
uitbetaling plaats in één of meer van de geldsoorten der zes landen naar
keuze van de geldnemer; de Bank behoudt zieh dan echter het recht
voor, op de vervaldata de terugbetaling te verlangen in één van de
geldsoorten van de zes landen te barer keuze, zulks op de grondslag van
de pariteiten ten tijde van de uitbetaling van de leningen. Van de hiema
te vermelden zeven leningen zijn er zes verleend volgens de eerste formule
en één volgens de tweede.
De rentevoet variëert naar gelang van de situatie op de
kapitaalmarkt. Op een gegeven tijdstip is het tarief voor alle gegadigden
steeds hetzelfde; de rentevoet is dan uitsluitend afhankelijk van de
door de begunstigde gekozen valuta-clausule. Voor de tot dusver verstrekte
leningen bedroeg de rentevoet 5®/$ % indien de eerste clausule werd aangehouden, en 5
% indien de keuze op de tweede viel.

KREDIETGEVING

De Baad van Bewind heeft in de loop van 1959 zeven leningen
goedgekeurd voor een totaal bedrag van 52,1 miljoen rekeneenheden.
Ten aanzien van enige hiervan werd reeds in het vorige verslag vermeld
dat zij in overweging waren genomen.
Deze leningen zijn als volgt over de landen verdeeld : 32 miljoen
in Italië, 16,1 miljoen in Frankrijk, 4 miljoen in Luxemburg.
Vier van de zeven projecten hebben betrekking op financieringen
in de energiesector en wel tot een totaal bedrag van 35,1 miljoen; de
overige drie, ad 17 miljoen in totaal, betreffen de chemische industrie.
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Zes leningen tot een totaal bedrag van 48,1 miljoen zijn van belang
voor de minder-ontwikkelde gebieden van de Gemeenschap (art. 130 a
van bet Verdrag); de zevende, voor een bedrag van 4 miljoen, draagt
een direct Europees karakter (art. 130 c).
Het totale bedrag, door de Bank op deze kredieten uitbetaald,
beliep eind februari 1960 13,5 miljoen. Ingevolge de kredietvoorwaarden
zullen de stortingen zieh uitstrekken over de gehele période van
uitvoering van de projecten.
De totale kosten van de investeringsprojecten, waaraan de
Bank door haar leningen bijdraagt, worden geraamd op 288 miljoen.
Het gedeelte van dit bedrag, dat door de leningen van de Bank ad
52,1 miljoen wordt gedekt, beloopt gemiddeld 18 % en variëert naar
gelang van de projecten van 9 % tot 38 %.

De projecten betreffen :
- de exploitatie van bruinkooUagen in Zuid-Italië en de bouw
van een thermo-elektrische centrale, die deze bruinkool zal
gebruiken, lening van de Bank 9 miljoen r.e.;
- de constructie op Sicilië van twee installaties, deel uitmakend
van een petrochemisch industriecomplex, leningen van de
Bank respectievelijk 7 miljoen en 4 mUjoen r.e.;
- de bouw in het Groothertogdom Luxemburg van een
hydro-elektrische centrale ten behoeve van het inter-europese
kabelnet, lening van de Bank 4 miljoen r.e.;
- de bouw in het zuiden van Frankrijk van een hydro
elektrische centrale, lening van de Bank 10,1 mUjoen r.e.;
- de constructie, in het zuiden van Frankrijk, van een petrochemische fabriek, lening van de Bank 6 miljoen r.e.;
- de bouw op Sardinië van een serie van drie hydro-elektrische
centrales; lening van de Bank 12 miljoen r.e.
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STORTING VAN HET KAPITAAL EN
BELEGGING VAN DE GELDMIDDELEN
De derde en vierde tranche van bet te störten kapîtaal zijn
in de loop van bet boekjaar door de Lid-staten betaald.
Per 31 december 1959 waren de stortingen van de Lid-staten,
met inbegrip van de eerste twee tranches, als volgt verdeeld (in
rekeneenbeden) ;

Land

Goud of
US-dollars

Nationale
geldsoorten

Totaal

Duitsland
Frankrijk
Italië
België
Nederland
Luxemburg

15.000.000
15.000.000
12.000.000
4.325.000
3.575.000
100.000

45.000.000
45.000.000
36.000.000
12.975.000
10.725.000
300.000

60.000.000
60.000.000
48.000.000
17.300.000
14.300.000
400.000

Totaal

50.000.000

150.000.000

200.000.000

Met de betabng van de vijfde en laatste tranche, die op 30 juni
1960 moet geschieden, zal de voorgescbreven kapitaalstorting baar
beslag bebben gekregen.
Bij de belegging en uitzetting van haar bescbikbare middelen
beeft de Bank er uiteraard voor zorggedragen, te bandelen in overeenstemming met de monétaire en financiële politick van elk van de Lid-staten.
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II

De balans en de winst- eii verliesrekening van de Bank per
31 december 1959 zijn aan dit verslag toegevoegd.
De belangrijkste posten worden hierna toegelicht.

BALANS
Het balanstotaai bedraagt per 31 december 1959
287.467.751,08 r.e.
ACTIVA

Nog door de Lid-staten te störten kapitaal
Het onder dit hoofd vermelde bedrag van 50 miljoen r.e.
vertegenwoordigt het bedrag van de storting, welke op 30 juni 1960
moet plaats hebben. Het gestorte kapitaal zal daarmede 250 miljoen r.e.
hebben bereikt.

Kas en banken, goud en waardepapier
Per 31 december 1959 waren de middelen van de Bank,
beschikbaar op zieht en op termijn, op de volgende wijze samengesteld :
1. Kas en banken:

106.519.180,68 r.e.

Deze activa bestaan voor 2.864,13 r.e. uit kasgeld en
voor 106.516.316,55 r.e. uit tegoeden bij banken.
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2. Goud :

8.486.513,88 r.e.

De in goud luidende activa bestaan voor 1.115.956,21 r.e.
uit goud en voor 7.370.557,67 r.e. uit in goud aflosbaar
gestelde schatkistpromessen.

3. Schatkistpapier
en ander waardepapier ;

87.461.925,16 r.e.

De portefeuille bestaat voor 72.346.347,13 r.e. uit schatkist
papier of door pubUekrechteUjke organen uitgegeven kortlopend papier en voor het restant ad 15.115.578,03 r.e.
uit andere op de geldmarkt verhandelbare waardepapieren.

Het totale bedrag van de drie zoëven genoemde posten, zijnde
202.467.619,72 r.e. laat zieh naar geldsoorten als volgt splitsen :
Belgische franken
Duitse marken
Nieuwe Franse franken
Lires
Luxemburgse franken
Guldens
US dollars
Goud

650.679.667,—
189.018.421,66
228.703.412,84
23.347.727.427,—
17.288.312,07
33.680.856,80
43.073.806,29
—

=
=
=
=
=
=
=

13.013.593,34 r.e.
45.004.386,10 r.e.
46.323.806,64 r.e.
37.356.363,88 r.e.
345.766,24 r.e.
8.863.383,35 r.e.
43.073.806,29 r.e.
8.486.513,88 r.e.

De splitsing naar looptijden is als volgt :
Op zieht
Ten hoogste drie maanden
Meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden
Meer dan zes, doch ten hoogste twaalf maanden
Meer dan twaalf, doch ten hoogste achttien maanden
Langer dan achttien maanden
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23.946.360,25 r.e.
51.689.763,34 r.e.
48.175.862,99 r.e.
58.092.370,13 r.e.
6.395.797,69 r.e.
14.167.465,32 r.e.

Verstrekte kredieten
Het bedrag van 34.127.484,78 r.e. vertegenwoordigt het totale
bedrag van de kredieten, die voor of op 31 december 1959 van
kracht zijn geworden. Hierop werd aan de geldnemers uitbetaald
een bedrag van 3.690.000 r.e. Daar deze uitbetaüngen hebben plaatsgevonden op kredieten, verstrekt volgens de eerste valuta-clausule,
laten de daaruit voor de Bank voortvioeiende vorderingen zieh naar de
geldsoorten op dezelfde wijze splitsen als de uitbetalingen en wel als volgt :
Duitse marken 7.098.000,— zijnde 1.690.000,— r.e.
Guldens
7.600.000,— zijnde 2.000.000,— r.e.
De tegenpost van het nog te störten bedrag ad 30.437.484,78 r.e.
paraisseert aan de passiefzijde onder het hoofd : "Nog te betalen op
verstrekte kredieten".
Inventaris en inrichting
De kosten van installatie en van het materiaal, in de loop van
het boekjaar aangeschaft, die in totaal 49.465,28 r.e. hebben belopen, zijn
geheel afgeschreven ten laste van de winst- en verliesrekening.
Te ontvangen rente en provisie
Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31
december 1959 nog niet geïncasseerde rente en provisie ten bedrage
van 848.984,36 r.e.

PASSIVA

Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedraagt 1.000.000.000,— r.e., waarvan
het niet te störten obligo bedraagt 750.000.000,— r.e.
Statutaire reserve
De statutaire reserve, die in het begin van het verslagjaar
voor 577.174,57 r.e. te boek stond, is ingevolge artikel 24 van de Statuten
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verhoogd met het saldo van de winst- en verliesrekening van het than s
afgesloten boekjaar en bedraagt aldus 1.533.856,58 r.e.

Reserve voor valutarisico''s niet gedekt door
art. 7 van de Statuten
Het bedrag van deze reserve, waarvan bet doel in het vorige
jaarverslag is idteengezet, is door toevoeging van 200.000,— r.e.
gebraebt op 1.000.000,— r.e.

Egalisatiereserve voor rente op leningen en voor emissiekosten
Deze reserve is bestemd om de voor- en nadebge saldi te
egaüseren, die kunnen voortvloeien uit verscbillen in de rentestand op
de kapitaalmarkt op bet tijdstip van de ondertekening van leningsovereenkomsten en op bet tijdstip waarop emissies plaats hebben. Zij is
bovendien bestemd ter dekking van emissiekosten. De som die in deze
bijzondere reserve is gestört bedraagt 3.100.000,— r.e.

Nog te betalen op verstrekte kredieten
Onder dit boofd is bet bedrag van 30.437.484,78 r.e. opgevoerd,
dat op grond van de voor of op 31 decomber 1959 van kracht geworden
leningsovereenkomsten, nog aan de geldnemers moet worden uitbetaald.

Vooruitvangen rente
Onder dit hoofd is gebockt de op de beleggingen en uitzettingen
ontvangen rente, voor zover die betrekking beeft op de periodo na 31
decomber 1959. Deze bedraagt 1.119.920,79 r.e.

Diverse rekeningen
Dit boofd ten bedrage van 276.488,93 r.e. omvat verscbülende
transitoria, alsmede de bedragen gereserveerd voor een eventueel op te
richten Yoorzieningsfonds ten behoove van bet personeel.
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WINST- EN VERLIESREKENING

DEBET

Administratiekosten
De administratiekosten voor dit boekjaar bedroegen 974.540,79
r.e., tegen 543.879,34 r.e. voor de vorige verslagperiode, die slecbts drie
kwartalen omvatte en gedurende welke de organisatie van de Bank zieh
geleidelijk ontwikkelde.
De administratiekosten vallen uiteen in :
personeels-uitgaven
660.831,48 r.e.
algemene onkosten
313.709,31 r.e.
Bankkosten
Het onder dit boofd geboekte bedrag van 4.936,80 r.e. vertegenwoordigt de kosten gemaakt voor de belegging en uitzetting van
de beschikbare middelen van de Bank.

CREDIT

Rente en provisie van de verstrekte kredieten
Daar de eerste stortingen op kredieten eerst in de laatste
weken van het boekjaar hebben plaatsgevonden, bedraagt deze bate
slecbts 80.775,82 r.e.
Rente en provisie van de beleggingen
Het bedrag aan rente en provisie, dat de belegging en uitzetting
van de beschikbare middelen van de Bank hebben opgeleverd, bedraagt
5.206.491,08 r.e.
Het saldo van de winst- en verliesrekening bedraagt
956.682,01 r.e.
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III

Aan het slot van de jaarvergadering van 25 aprii 1959 decide
de heer Pietro Campilli de Gouverneurs mede, dat hij zijn funotie als
President van de Bank wenste neer te leggen.
De eminente persoonlijkheid van de beer Pietro Campilli, zijn
zeer grote ervaring en zijn menselijke kwaliteiten zijn voor de Bank
bijzonder waardevol geweest gedurende de eerste pbase van baar
werkzaambeid, die reeds in aprii 1959 resulteerde in de verstrekking
van de eerste leningen.
Wij betuigen bierbij de beer Pietro Campilli onze gevoelens
van levendige en vriendscbappelijke erkentebjkbeid.
Tot zijn opvolger benoemde de Baad van Gouverneurs de beer
Paride Formentini, te voren Directeur-Generaal van de Banca d'Itaba.
De beer Formentini aanvaardde op 1 juni 1959 zijn funotie als President
van de Bank.
In de loop van bet jaar 1959 beeft de Baad van Gouverneurs
de volgende benoemingen verriebt in verband met bet aftreden van
twee leden van de Baad van Bewind.
Op 3 September 1959 werd de beer Sjoerd Boomstra benoemd
tot bewindvoerder ter vervanging van de beer Leo de Block, terwijl
de beer Otto Willem Vos in de plaats van de beer Boomstra tot plaatsvervangend bewindvoerder werd benoemd. Op 24 november 1959 werd
de beer Pierre Guill benoemd ter vervanging van de beer Bene Franck
als plaatsvervangend bewindvoerder.
Wij betuigen de beren de Block en Franck onze dank voor bun
waardevolle en deskundige medewerking.
*

*

*
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Op 1 maart 1960 heeft de Heer Jean-Maxime Lévêque,
directeur van de Afdeling Financiën en Thesaurie, de Bank verlaten,
voor een hoge functie bij de Franse overheid. Tezamen met onze beste
wensen voor zijn succès in zijn verdere carrière, betuigen wij hem onze
dank voor de zeer gewaardeerde medewerking die hij de Bank heeft
verleend gedurende haar eerste ontwikkelingsperiode.
In de interne organisatie van de Bank en in de personeelshezetting
vonden geen noemenswaardige wijzigingen plaats. Op 31 december 1959
waren in totaal 80 personen aan de Bank werkzaam.
*

*

*

Gedurende het gehele jaar 1959 heeft de Bank haar werkzaamheden
verricht in nauwe en vriendschappeHjke samenwerking met de Commissie
van de Europese Economische Gemeenschap. De betrekkingen met de
nationale administraties, de centrale banken en de handelsbanken,
alsmede die met de verschillende internationale organisaties werden
uitgebreid en versterkt.

Brüssel, 15 maart 1960.

De President
van de Baad van Bewind
PARIDE FORMENTINI
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BALANS EN WINST- EN
VERLIESREKENING

VERSLAG VAN DE HEREN PRICE WATERHOUSE & Co.
Ravensteinstraat 60
Brüssel

De President
VAN DE EUROPESE IΝVESΤERIΝGSΒAΝΚ
BRÜSSEL

Velgens onze mening geven de bijgaande jaarrekeningen een
getrouw beeld van de financiële positie van de Europese Investeringsbank
per 31 december 1959 en van de resultaten over bet op die datum
geëindigde boekjaar en zijn zij opgesteld op basis van algemeen aanvaarde
administratieve beginselen, welke in vergebjking met bet vorige jaar
ongewijzigd zijn toegepast. 0ns onderzoek van de jaarrekeningen is
verriebt volgens algemeen aanvaarde controlebeginselen en omvatte derbalve steekproeven in de boeken en bescheiden en zodanige andere
controlemaatregelen, als wij onder de gegeven omstandigbeden nodig
oordeelden.
PRICE WATERHOUSE & CO.

3 maart 1960
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BALANS PER 3

(in rekeneenheden met een waarde van 0,888670{

Voor de samenstelling van de rekeningen van t
1 rekeneenheid = 50 FB = 4,20 DM = 4,9370
ACTIVA

NOG DOOR
KAPITAAL

DE

LID-STATEN

TE

STÖRTEN

50.000.000,00

KAS EN BANKEN

Geldsoorten van de Lid-Staten
op zieht of met een looptijd van
maximaal een jaar.
.
.
. 83.197.397,66
met een looptijd langer dan een
jaar
6.437.072,54
89.634.470,20
Andere geldsoorten
op zieht of met een looptijd van
maximaal een jaar....15.844.710,48
met een looptijd langer dan een
jaar
1.040.000,00
16.884.710,48
106.519.180,68
8.486.513,88

GOUD
SCHATKISTPAPIER EN ANDER
WAARDEP APIER

Geldsoorten van de Lid-Staten
met een looptijd van maximaal
een jaar
50.736.638,88
met een looptijd langer dan een
jaar
10.536.190,47
-61.272.829,35
Andere geldsoorten
met een looptijd van maximaal
een jaar
23.639.095,81
met een looptijd langer dan een
jaar
2.550.000,00
-26.189.095,81
87.461.925,16

VERSTREKTE KREDIETEN

waarop
uithetaald
in geldsoorten van de Lid-Staten 3.690.000,00
in andere geldsoorten .
.
.
0,00
3.690.000,00
nog nit te hetalen .

. 30.437.484,78
34.127.484,78
1,00

INVENTARIS EN INRICHTING

848.984,36

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE

23.661,22

DIVERSE REKENINGEN .

Totaal ; r. e.

287.467.751,08

DECEMBER 1959
ram fijn goud — Art. 4 van de Statuten)
)ank zijn de volgende omrekeningskoeraen gebruikt :
VFF = 625 Lires = 50 Flux. = 3,80 fl. = 1 US $
PASSIVA

KAPiTAAL

.

1.000.000.000,00

waarvan gestört of nog te störten overeenkomstig Art. 5 paragraaf 1 der Statuten

250.000.000,00

1.533.856,58

STATUTAIRE RESERVE

RESERVE VOOR VALUTA-RISICO'S
DOOR ART. 7 VAN DE STATUTEN

NIET

GEDEKT

1.000.000,00

EGALISATIERESERVE VOOR RENTE OP LENINGEN
EN VOOR EMISSIEKOSTEN

3.100.000,00
30.437.484,78

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN

1.119.920,79

VOORUITONTVANGEN RENTE

276.488,93

DIVERSE REKENINGEN

Totaal : r. e.

287.467.751,08

WINST- EN VERLIESREKENING
(in rekeneenbeden met een waarde van 0,88867088
DEBET

974.540,79

ADMINISTRATIEKOSTEN
BANKKOSTEN

4.936,80

KOERSVERSCHILLEN

1.642,02
49.465,28

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING
RESERVE

VOOR

VALXJTA-RISICO'S

NIET GEDEKT DOOR

ART.

7

200.000,00

VAN DE STATUTEN
EGALISATIERESERVE

VOOR

RENTE

OP

LENINGEN

EN

VOOR

3.100.000,00

EMISSIEKOSTEN
WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE.

Totaal : r. e.
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956.682,01
5.287.266,90

3VER HET BOEKJAAR 1959

;r. fijn goud — Art. 4 van de Statuten)
CREDIT

RENTE

EN

PROVrSIE

VAN

DE

VERSTREKTE

KREDIETEN

80.775,82
5.206.491,08

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN

ToUud : T. e.

5.287.266,90
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VERKLARING VAN HEX COMITÉ
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
Investeringsbank voor het controleren der regelmatigheid van haar
Verrichtingen en van haar hoeken,
gezien het jaarverslag over 1959 alsmede de halans van de
Bank op 31 decemher 1959 en de winst- en verliesrekening over het
op die datum afgesloten hoekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de
Raad van Rewind in haar zitting van 15 maart 1960,
gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde,
verklaart hij deze :
dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1959
hebben plaatsgevonden met inachtneming van de door de Statuten
en het Reglement van Orde voorgeschreven vormvoorschriften en
andere bepahngen;
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, 16 maart 1960
Het Comité ter contrôle van de Boekhouding,
R. BRESSON
K. BERNARD
A. M. DE JONG
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