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Innovatie

Stork is groot geworden met ondernemingszin, techniek en innovatie.
Nog steeds bewijzen onze innovaties iedere dag hun bestaansrecht. 
Omdat ze het leven beter, veiliger en efficiënter maken, omdat ze
Stork commerciële successen brengen en de continuïteit van het
concern waarborgen. 
Zonder Stork had het vederlichte en oersterke Glare niet bestaan.
Mede dankzij dit revolutionaire materiaal krijgt het grootste
passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, een lichtere romp.
Dankzij de hoogwaardige kunststof die wordt gebruikt voor de
vleugelvoorranden – ook van Stork – bespaart het toestel enorm 
op gewicht en dus op brandstof. Onze kabelbomen vormen straks
het centrale zenuwstelsel van de JSF, de hypermoderne opvolger 
van de F16. Zonder onze digitale textielbedrukkingstechnieken was
Brazilië zijn laatste modehit, de fotokini, misgelopen. En dankzij de
software en intelligente camera’s die Stork in complexe machines
voor de pluimveeverwerking stopt, kan de kwaliteit van onze voeding
scherper dan ooit in de gaten worden gehouden. 

Jaarlijks besteedt Stork 3 à 4% van de omzet aan innovatie (in 2003:
€ 74 miljoen), leidend tot gemiddeld 30 patentaanvragen per jaar. 
Stork levert een belangrijke bijdrage aan Nederland als innovatieland. 

In dit jaarverslag wordt daarom in woord en beeld extra aandacht
geschonken aan het innovatieve vermogen van Stork.
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Stork N.V.

Missie
Stork vergroot de effectiviteit en efficiency 
van industriële productieprocessen van haar
klanten. Wij leveren systemen, componenten
en diensten waarin de specialistische Stork
know-how op het gebied van technologie en
productieprocessen wordt toegepast. 

Stork behoort tot de marktleiders in elke
activiteit door een aanbod van hoogwaardige
producten en diensten. 

Onze aandeelhouders bieden wij een solide
investering met voorspelbare resultaten en 
een gemiddeld groeiende dividendstroom.

Goed opgeleide en resultaatgerichte 
medewerkers zijn voor het realiseren van 
deze doelstellingen een essentiële succes-
factor. 

Verantwoordelijkheid voor het milieu en 
zorg voor de veiligheid van onze medewerkers
zijn basisvoorwaarden voor ons ondernemen.

Waarden
• resultaatgerichtheid
• betrouwbaarheid
• respect
• professionaliteit
• vertrouwen

Markten en producten
• complete systemen, componenten en

diensten voor textiel- en grafische druk
• complete systemen, componenten en

diensten voor pluimveeverwerking en
convenience food

• componenten en diensten voor de 
lucht- en ruimtevaart

• elektronische componenten, systemen 
en diensten voor industriële producten

• (deel)systemen en technische diensten 
voor (productie)installaties 

Resultaat 2003
Stork realiseerde in 2003 met 13.181
medewerkers een omzet van € 1,9 miljard. 
Het nettoresultaat bedroeg € 74 miljoen.

Prints
Poultry & Food

Processing
Aerospace

Industrial
Components

Technical
Services

Stork N.V.
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2003 2002 2001 2000 1999

Kerngegevens jaarrekening

Ontvangen opdrachten 1.829 1.865 2.189 2.528 2.826

Netto-omzet 1.946 2.079 2.196 2.578 2.406

Resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 136 4 47 146 110

Resultaat na afschrijvingen (EBIT) 87 (58) (5) 90 55

Resultaat na afschrijvingen (EBIT) (strategische activiteiten) 87 58 1) 71 123 105

Resultaat voor belastingen (EBT) 81 (69) (15) 88 56

Nettoresultaat 74 (42) (8) 63 44

Totale activa 1.161 1.198 1.355 1.391 1.400

Geïnvesteerd vermogen 374 437 668 580 538

Eigen vermogen 433 382 449 497 521

Langlopende schuld 154 171 174 194 150

Kasstroom

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 121 258 (19) 90 41

Kasstroom uit operationele activiteiten 115 251 (28) 59 16

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (5) (39) (45) (115) (96)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (10) (54) (78) 35 (2)

Mutatie geldmiddelen 96 157 (153) (20) (80)

Aantal medewerkers per 31 december 13.181 16.146 16.919 18.939 20.475

Financiële waardecreatie

Resultaat na nominaal belastingtarief (NOPAT) 4 (68) 3) (51) 23 82

Gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) in % 8 8 8 7 7

Vergoeding kapitaal (74) (76) 3) (86) (71) (67)

Economic Profit (70) (144) 3) (137) (48) 15

Gegevens per aandeel (in € per aandeel)

Nettoresultaat 2,28 (1,27) (0,24) 1,91 1,36

Dividend 0,65 2) 0,45 0,45 0,85 0,75

Uitkeringspercentage in % 29 4) n.v.t. n.v.t. 44 55

Eigen vermogen 13,37 11,56 13,59 15,06 16,31

Koers ultimo 15,70 5,80 9,07 13,35 14,50

Hoogste koers 16,50 12,41 16,25 15,55 25,00

Laagste koers 4,40 4,80 8,20 11,05 12,70

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) 32.413 33.020 33.020 33.020 31.939

Verhoudingsgetallen (in procenten)

Nettoresultaat/netto-omzet 3,8 (2,0) (0,4) 2,5 1,8

EBIT/netto-omzet (strategische activiteiten) 4,9 2,8 1) 3,8 7,8 7,8

Rentedekkingsratio (strategische activiteiten) 9,7 5,3 1) 3,6 8,6 9,4

EBIT/gemiddeld geïnvesteerd vermogen 21,3 (10,5) (0,8) 16,1 11,1

EBIT/gemiddeld geïnvesteerd vermogen (strategische activiteiten) 22,5 10,6 1) 12,0 29,3 31,0

Eigen vermogen/balanstotaal 37,4 31,9 33,1 33,7 37,2

1) exclusief bijzondere baten en lasten
2) voorstel
3) de berekening van Economic Profit is herzien (zie pagina 104)
4) voor normalisatie

Kerngegevens (in € x miljoen, tenzij anders vermeld)
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Het aandeel Stork

Beursnotering gewone aandelen Stork
De gewone aandelen Stork hebben een
nominale waarde van € 5,- als toonderstuk
(‘het verzamelbewijs’) dat niet (ook niet gedeel-
telijk) kan worden omgewisseld in afzonderlijke
fysieke stukken. Dit verzamelbewijs wordt
bewaard door het NECIGEF (Nederlands
Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer). 

Vanaf maart 2002 is het aandeel opgenomen
in het ‘Next Prime’-segment van de Euronext
150. Vanaf maart 2004 zal het Stork-aandeel,
na een afwezigheid van drie jaar, weer op-
genomen zijn in de Nederlandse Midkap-index.
Het aandeel Stork is eveneens genoteerd in
Duitsland en Zwitserland. Het aantal ver-
handelde aandelen aldaar is echter gering. 
Er is besloten deze noteringen op te heffen.

Aantal aandelen per 31-12-2003

Gewone aandelen 45.000.000

Waarvan geplaatst 33.019.541

Waarvan uitstaand 32.412.997

Preferente aandelen 85.000.000

Maatschappelijk kapitaal (in €) 650.000.000

Verdeling aandelenbezit
Krachtens de Wet Melding Zeggenschap in ter
beurze genoteerde vennootschappen hebben
de volgende instellingen hun kapitaalbelang
aan de Autoriteit Financiële Markten gemeld:

Deelnemingen

melding ontstaan

Aegon N.V. 6,54% 28-04-1992

Aviva Plc. 5,42% 03-12-1998

Delta Deelnemingen Fonds 5,02% 17-09-2001

Tweedy Browne Fund Inc. 5,24% 10-09-2002

De zogenoemde free float is daarmee onge-
veer 77%. Van het totale aantal uitstaande
aandelen was ultimo 2003 naar schatting bijna
70% in het bezit van institutionele beleggers.
Ongeveer 30% is in handen van particuliere
beleggers (inventarisatie december 2003).

Geografisch zijn de aandelen van institutionele
beleggers als volgt verspreid:
Nederland 25%

Groot-Brittannië en Ierland 16%

Europese vaste land 14%

Verenigde Staten 14% 

Koersen (in €)

2003 2002 2001 2000 1999

Koers ultimo 15,70 5,80 9,07 13,35 14,50

Hoogste koers 16,50 12,41 16,25 15,55 25,00

Laagste koers 4,40 4,80 8,20 11,05 12,70



7

Ontwikkelingen aandelenkapitaal
In het boekjaar 2003 is het geplaatste aan-
delenkapitaal van Stork noch door emissies,
noch door het uitoefenen van opties door 
het personeel uitgebreid. Wel heeft Stork in 
de eerste helft van 2003 ter afdekking van
verleende optierechten 445.000 aandelen
ingekocht.
Een overzicht van uitstaande personeelsopties
is vanaf pagina 90 van dit verslag opgenomen.
Daar zijn tevens de aan de opties verbonden
voorwaarden vermeld. 
Een overzicht van het aandelenbezit door de
bestuurders is opgenomen op pagina 91 van
dit verslag.

Dividendbeleid
Het beleid van Stork is erop gericht om in de
toekomst, op basis van verbeterende opera-
tionele resultaten, een gemiddeld groeiende
dividendstroom te realiseren. Over de boek-
jaren 2001 en 2002 werd ondanks een
negatief nettoresultaat toch dividend uit-
gekeerd, gebaseerd op de resultaten van de
operationele activiteiten, exclusief bijzondere
baten en lasten en rekening houdend met een
genormaliseerde belastingdruk. Stork heeft
over het boekjaar 2003 een positief netto-
resultaat behaald. Dankzij de effecten van
compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren was de belastingdruk erg laag. Bij
de berekening van het dividend is uitgegaan
van een genormaliseerde winst.

Dividendbetaling

2003 2002 2001 2000 1999

Nettoresultaat 

per aandeel 2,28 (1,27) (0,24) 1,91 1,36

Dividend 

per aandeel 0,65* 0,45 0,45 0,85 0,75

Uitkerings-

percentage 29** n.v.t. n.v.t. 44 55

* voorstel

** voor normalisatie

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders wordt voorgesteld een contant
dividend uit te keren van € 0,65 per aandeel
(na aftrek van 25% dividendbelasting zal 
€ 0,49 betaalbaar zijn).

Bij aanvaarding van het dividendvoorstel door
de op 11 maart 2004 te houden Algemene
Vergadering van Aandeelhouders zal het
dividend met ingang van 24 maart 2004 op
dividendbewijs nr. 22 betaalbaar worden
gesteld en aan de overige reserves worden
onttrokken.

De winstverdeling na acceptatie van het
voorstel is als volgt (in € miljoen):

Resultaat 2003 74,2

Contant dividend 21,1

Toevoeging aan de overige reserves 53,1

Belangrijke data

Verslagjaar 2003

11 februari 2004 Jaarcijfers 2003

11 maart 2004 Algemene Vergadering van

Aandeelhouders en vaststelling

dividend

15 maart 2004 Notering ex-dividend

24 maart 2004 Betaalbaarstelling dividend

Verslagjaar 2004

6 mei 2004 Cijfers eerste kwartaal 2004

5 augustus 2004 Halfjaarcijfers 2004

4 november 2004 Cijfers derde kwartaal 2004

3 februari 2005 Jaarcijfers 2004

4 maart 2005 Algemene Vergadering van

Aandeelhouders

Verslagjaar 2005

28 april 2005 Cijfers eerste kwartaal 2005

4 augustus 2005 Halfjaarcijfers 2005

27 oktober 2005 Cijfers derde kwartaal 2005
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Disclosure Policy
Als beursgenoteerde onderneming conformeert
Stork zich aan de verplichting dat alle bekend-
makingen van Stork naar waarheid zijn
opgesteld, accuraat zijn en in lijn met alle
regels en verplichtingen van Euronext en 
de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast
hanteert Stork een aantal ‘best practices for
Investor Relations’. Het document waarin deze
beschreven staan, is te vinden op de website
van Stork (www.stork.com) onder het hoofd-
stuk ‘Aandeel Stork’, disclosure policy.

Specifiek:
• Koersgevoelige informatie wordt door Stork

terstond per persbericht bekendgemaakt.
Het staat eenieder vrij zich via de website
van Stork (www.stork.com) te abonneren op
E-mailverzending van deze persberichten. 

• Als gesloten periode voor de kwartaalcijfers
hanteert Stork de periode die begint op de
eerste dag van het nieuwe kwartaal tot de
datum waarop de kwartaalcijfers worden
gepubliceerd. In de gesloten periode is het
aan Stork-medewerkers die uit de aard van
hun werkzaamheden zouden kunnen
beschikken over voorwetenschap, verboden
om direct of indirect in Stork-aandelen te
handelen. Voor de jaarcijfers beslaat deze
periode de reglementair voorgeschreven 
twee maanden. Een overzicht van deze 
data is te vinden op de website van Stork
(www.stork.com) onder het hoofdstuk
‘Aandeel Stork’.

• De stille periode begint vier weken voor
publicatie van de kwartaalcijfers en eindigt
op de dag dat de cijfers gepubliceerd worden.
Gedurende de stille periode vinden geen
roadshows en one-on-one’s plaats met
(potentiële) beleggers. Voor de jaarcijfers
lopen gesloten en stille periode parallel. 
Een overzicht van deze data is te vinden 
op de website van Stork (www.stork.com)
onder het hoofdstuk ‘Aandeel Stork’.

• De verantwoordelijkheid voor investor
relations ligt bij het hoofd Corporate
Communications & Investor Relations. Met
betrekking tot investor relations rapporteert
deze aan de Chief Financial Officer. 

• Presentaties voor beleggers worden ge-
publiceerd op de website (www.stork.com)
onder het hoofdstuk ‘Aandeel Stork’.

• Dat geldt ook voor programma’s van road-
shows waarbij het management van Stork in
contact treedt met (potentiële) beleggers. 

• Conference calls met analisten ter toelichting
van kwartaalcijfers zijn via de website te
beluisteren (www.stork.com)

• Een overzicht van analisten die Stork volgen,
alsmede hun winstschattingen, worden op
de website (www.stork.com) gepubliceerd. 

Liquidity Providers
De volgende instellingen zijn door Stork
verzocht op te treden als liquidity provider 
voor het aandeel Stork:
ABN AMRO Bank
ING
Kempen & Co.
Rabo Securities

Analisten
De volgende beursanalisten (sell-side) volgen
het Stork-aandeel intensief:

Bank Insinger de Beaufort N.V. Tom Muller

CAI Cheuvreux Michael Roeg

F. van Lanschot Bankiers Jan Wirken

Fortis Bank Allard de Buijzer

ING Financial Markets Marc Zwartsenburg

Kempen & Co. Richard Brakenhoff

Petercam Nederland N.V. Luuk van Beek

Rabo Securities N.V. Michel Aupers

SNS Securities N.V. Paul Andriessen

De actuele winstverwachtigen en aanbevelingen
van analisten worden gepubliceerd op onze
website (www.stork.com) onder het hoofdstuk
‘Aandeel Stork’, aandeelinformatie.
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Stork staat er duidelijk sterker voor dan in
2002. De winstgevendheid is hersteld en er is
een goede cashflow en een gezonde balans
gerealiseerd. Onder moeilijke marktomstandig-
heden is het afgelopen boekjaar, vier kwartalen
op rij, een stabiel operationeel resultaat
behaald. De maatregelen die in 2003 hebben
geleid tot een herstel van de winstgevendheid
waren:

Aanpassing van de capaciteit
In 2003 zijn verschillende reorganisaties
doorgevoerd. In totaal hebben daarbij
ongeveer 1.200 medewerkers het concern
verlaten of zullen dit op korte termijn nog
doen. Mede daardoor nam het personeels-
bestand in 2003 af van 16.146 naar 13.181
medewerkers. In 2004 zal, waar noodzakelijk,
de personeelscapaciteit verder worden aange-
past in lijn met de relevante marktontwikkelin-
gen. Stork zal in 2004 werken aan een verdere
vergroting van de flexibiliteit van de personeels-
capaciteit.

Aanscherping van risico- en projectmanagement
Om de risicobeheersing binnen projecten meer
nadruk en diepgang te geven en het risicobeleid
aan te scherpen is in september 2002 een
directeur Risk Management benoemd die de
lijnorganisatie begeleidt op risico-identificatie en
-preventie. In 2003 werd gewerkt met strakkere
regels voor risicobeheersing in projecten.
Tevens is de bestaande Stork contract- en
projectmanagementopleiding uitgebreid en
verder verbeterd.

Dit beleid heeft positief gewerkt: het risico-
bewustzijn in de onderneming is verder
verbeterd en er behoefden geen grote
tegenvallers te worden geïncasseerd. Het
beleid wordt dan ook in 2004 onverminderd
voortgezet. 
In een aparte paragraaf in dit jaarverslag
(pagina 15) wordt uitgebreider aandacht
besteed aan het beleid van Stork om risico’s 
zoveel mogelijk te beheersen.

Reductie inkoopkosten (Corporate Procurement)
Stork heeft in 2003 met het Corporate
Procurement-programma de beoogde 
€ 10 miljoen besparing gerealiseerd. Tevens
werden de interne processen dienaangaande
vereenvoudigd. In totaal is een groot aantal
projecten gestart waaruit twintig sterk
verbeterde contracten met leveranciers zijn
afgesloten. De gestructureerde aanpak in de
implementatie en het verhogen van de
participatiegraad in de contracten door de
werkmaatschappijen, werpen hun vruchten af. 

Reductie van het werkkapitaal
Het in 2002 gestarte Working Capital
Programma heeft in 2002/2003 de financiële 
positie van het concern structureel aanzienlijk
versterkt. Het programma heeft over een
periode van twee jaar een netto reductie
opgeleverd van circa € 150 miljoen. Het
programma als zodanig is afgerond; het is nu
onderdeel van de normale werkzaamheden.
Werkkapitaal en de beheersing ervan zijn een
vast agendapunt geworden van het reguliere
voortgangsoverleg tussen de business units en
de Raad van Bestuur. Met behulp van audits
wordt de vinger aan de pols gehouden.

Aanvullende programma’s voor 2004
Naast de reeds gestarte programma’s 
zijn inmiddels de volgende aanvullende
programma’s gestart. Ook deze programma’s
zullen moeten bijdragen aan de verbetering
van de winstgevendheid van het concern:

• Corporate ICT-beleid
Door centralisatie van het ICT-beleid en bunde-
ling van de expertise en inkoopkracht worden
belangrijke besparingen verwacht. Daarom is in
2003 een directeur ICT benoemd die leiding
geeft aan de IT-council, waarin alle units binnen
Stork een vertegenwoordiger hebben. Een
belangrijke doelstelling is het verlagen van de
operationele kosten, waarbij de focus ligt op het
verhogen van de efficiency van routinematige en
geautomatiseerde bedrijfsprocessen.  

Verslag van de Raad van Bestuur

Winstherstel, solide uitgangspositie voor 

transformatie naar sterk en gefocusseerd Stork
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• Arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit
In 2003 werden reeds lang bestaande 
systematieken met betrekking tot beloning,
arbeidsduur en flexibiliteit van onze mede-
werkers beoordeeld op marktconformiteit en
effectiviteit. Waar nodig zullen er, in overleg
met de sociale partners, aanpassingen
plaatsvinden, om het concurrentievermogen
van Stork te verbeteren.

Strategie

In het boekjaar 2002 heeft Stork zijn missie
opnieuw geformuleerd. Daarin is beschreven
wat de onderneming voor klanten, medewerkers
en aandeelhouders wil betekenen. Deze missie
is te vinden op pagina 3 van dit verslag. De
strategie is gericht op het realiseren van deze
missie en de daarbij geformuleerde doelen. 
Begin 2003 heeft de Raad van Bestuur,
vooruitlopend op de uitvoering van de strategie,
verbetering van de winstgevendheid als eerste
prioriteit vastgesteld. Daarna volgt lange-
termijnwaardecreatie voor de individuele bedrijfs-
activiteiten. Het aanbrengen van focus in het
portfolio van Stork is de derde prioriteit. Met
de in 2003 verbeterde winstgevendheid is de
basis gelegd voor waardecreatie op de lange
termijn en voor het aanbrengen van focus. 

Waardecreatie
Langetermijnwaardecreatie is in de loop van

2003 nadrukkelijk als prioriteit gedefinieerd.
Daarbij is het van groot belang een gezonde
balans aan te brengen tussen de resultaat-
gerichtheid, de commerciële slagvaardigheid
en het technisch vermogen van de onder-
neming. 
Door interne groei van de strategische 
activiteiten wordt waarde gecreëerd. Onder
meer door versterking van marktposities, een
optimale keuze voor kerncompetenties en een
zorgvuldige keuze voor goed verdedigbare
posities in de betreffende waardeketens.
Acquisities moeten eveneens bijdragen aan 
het bereiken van deze posities. 
In 2003 zijn aantrekkelijke langjarige opdrachten
binnengehaald en succesvolle nieuwe
producten gelanceerd. 

Ook in 2004 zal gewerkt worden aan de
versterking van de marktpositie door een
grotere commerciële slagkracht. Cruciaal
onderdeel daarvan is innovatie. 
Stork, een industriële kennisgedreven onder-
neming, heeft in haar 176-jarige geschiedenis
altijd consequent aandacht besteed aan
innovatie in producten en processen.
Stork wil en kan vanuit haar industriële traditie
een bijdrage leveren aan het innovatiebeleid
van de Nederlandse overheid. Zeker wanneer
dat gekoppeld wordt aan een krachtig en
duidelijk industriebeleid. 
Jaarlijks besteedt Stork 3 à 4 procent van de
omzet aan innovatie (in 2003: € 74 miljoen),

De groepsraad van Stork N.V. (v.l.n.r.): Theo Hoen, Kees de Koning, Hans Bouland, 
Hans Berends van Loenen, Sjoerd Vollebregt, Maarten Schönfeld, Jan Bruggenthijs, 
Koos Ros en Peter Boerma (op de foto ontbreekt Dick Joustra).
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leidend tot gemiddeld 30 patentaanvragen 
per jaar. Innovatieve materialen als Glare en de
nieuwe spiraalovens voor convenience food,
maar ook de succesvolle re-marketing van
uitgefaseerde Fokker-toestellen zijn slechts
enkele voorbeelden van innovaties van Stork. 

Focus
Op basis van het hierboven beschreven herstel
van de winstgevendheid en door waarde-
creatie is een solide uitgangspositie ontstaan
voor de transformatie van Stork die moet
leiden tot een sterk en gefocusseerd Stork in
2006. Daar horen acquisities en desinveste-
ringen bij, maar deze dienen op het meest
geschikte tijdstip en bovenal op economisch
verantwoorde wijze te worden uitgevoerd.
Zorgvuldigheid prevaleert boven snelheid.
Voorop staat dat alle activiteiten optimaal
worden aangestuurd, ongeacht of ze binnen of
buiten Stork een toekomst hebben. In 2003
zijn de volgende werkmaatschappijen afgestoten:
• Stork ICM Australia
• Polmor

Ontwikkeling kernactiviteiten
Voor wat betreft de systemen en toebehoren
voor textielrotatiezeefdruk opereert Stork Prints
op een al enige jaren krimpende markt. Stork
blijft een zeer belangrijke rol in deze markt
spelen, maar het is voor de toekomst nood-
zakelijk om aanvullende activiteiten op te
zetten. Dat gebeurt door in te zetten op digitale
textieldruk, grafische rotatiezeefdruksystemen
en digitale kleurenproefsystemen voor de
grafische industrie. Voor een deel compen-
seerden deze activiteiten de krimp in de textiel-
rotatiezeefdrukmarkt. Desalniettemin stond de
omzet van de groep in 2003 onder druk.

Voor Stork Poultry & Food Processing was
2003 geen eenvoudig jaar. Overproductie in de
pluimvee-industrie in West-Europa en de
Verenigde Staten zorgde er (opnieuw) voor dat
de pluimveeverwerkende bedrijven in deze
regio´s terughoudend investeerden in nieuwe
systemen. In de loop van het jaar is de markt
iets aangetrokken, waardoor de verwachtingen
voor de toekomst positief zijn. Dat geldt
eveneens voor de verkoop van convenience
food-systemen, al is de concurrentie op deze
markt momenteel hevig.

Ondanks de problemen in de luchtvaartbranche
was het resultaat van Stork Aerospace in 
2003 beduidend beter dan in 2002. Dankzij 
de doorgevoerde reorganisaties en een 
pro-actieve marktbenadering slaagden
Aerospace Industries en Aerospace Services
erin volume en rendement op peil te houden. 

Stork Industrial Components kampt al een
aantal jaren met zeer zware omstandigheden in
de markten waarin zij actief is. Vooral de crisis
in de halfgeleiderindustrie speelt deze activiteit
parten. Forse organisatorische ingrepen en een
aangepast businessmodel, waarbij concentratie 
op meer kennisintensieve activiteiten centraal
staat, zorgden ervoor dat er in 2003 een positief
resultaat is gehaald. In het vierde kwartaal van
2003 werden de eerste voorzichtige tekenen
van herstel zichtbaar, waardoor Industrial
Components iets optimistischer naar de
toekomst kijkt.

Net als in 2002 het geval was, kampten de
drie units van Technical Services in 2003 met
matige marktomstandigheden. Opdrachten
voor nieuwbouw van kantoren, utiliteits-
gebouwen, industriële procesinstallaties, 
et cetera zijn tot het minimum teruggeschroefd
en grootschalige onderhoudsactiviteiten
worden zoveel mogelijk getemporiseerd.
Desondanks wist Technical Services het 
totale rendement redelijk op peil te houden.
Commerciële en operationele successen in
lange-termijnprojecten versterkten de positie
als complete dienstverlener voor de industrie.

Zoals gemeld in het jaarverslag 2002 heeft in
2002 de parlementaire enquête bouwnijverheid
plaatsgevonden. Daarbij is ook de installatie-
branche aan de orde gekomen. In het verslag
van de commissie is Stork Installatietechniek
genoemd (tegenwoordig Stork WorkSphere).
Het NMa-onderzoek is nog niet afgerond. 

De activiteiten onder de naam Capital Assets
omvatten nog één grote activiteit: Stork Food
& Dairy Systems. Stork ICM Australia werd in
de loop van 2003 gedesinvesteerd. 
De Capital Assets-activiteiten behaalden als
totaal in 2003 een break even-resultaat. 
Voor 2004 worden schommelingen in de
resultaten verwacht. 
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Zo zijn in Stork Food & Dairy Systems extra
investeringen nodig voor de doorontwikkeling
van de aseptische vuller voor de Europese
markt. Anderzijds wordt rekening gehouden
met positieve bijdragen van de mogelijke
verkoop van vaste activa. De timing van
kosten en baten kan daarbij uiteenlopen.

Corporate Governance

Stork hecht grote waarde aan een goed
ondernemingsbestuur en optimale trans-
parantie. Het overgrote deel van de principes
die in de Corporate Governance Code (de
Code) zijn vastgelegd liggen reeds ten grond-
slag aan de huidige corporate governance-
structuur van de vennootschap. De Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen aan-
vaarden de Code als een nieuwe doelstelling
voor de verdere uitbouw en verdieping van de
huidige corporate governance-structuur van de
vennootschap. In het jaarverslag over het
boekjaar 2004 zal, geheel conform de eisen
van de Code, verslag worden uitgebracht over
de corporate governance-structuur van de
vennootschap en de naleving van de Code.
Via de website van Stork is al sinds jaren in
steeds toenemende mate informatie beschik-
baar over de onderneming en wordt op trans-
parante wijze inzicht gegeven in het bestuur
van de vennootschap. Het komend jaar zal
deze informatiebron verder worden uitgebreid,
conform de aanbevelingen in de Code. 
Over Corporate Governance leest u meer 
op pagina 54.

IFRS 

Met het oog op de invoering van IFRS in 2005
worden voorbereidingen getroffen om de
systemen voor interne en externe financiële
rapportage aan deze standaard aan te passen.

Duurzaam ondernemen

De Raad van Bestuur is in 2003 voortgegaan
met het voorbereiden van initiatieven op deel-
gebieden van duurzaamheid. Besloten is om in
2004 het accent nog meer op veiligheid te

leggen. Op dat gebied is binnen Stork al veel
gedaan wat als basis zal worden gebruikt voor
verdere verbeteringen. Ook de uitgangspunten
voor het beleid zijn inmiddels vastgesteld. 
Op basis van een inventarisatie van sterkten
en zwakten zal in de loop van het jaar een
algemeen Stork-beleid worden geformuleerd
en geïmplementeerd. De volledige implemen-
tatie zal eind 2005 zijn afgerond.
Er komt een geïntegreerd zorg- en borgings-
systeem voor veiligheid, gezondheid, milieu 
en kwaliteit, waarbij nadrukkelijk voorop staat
dat het nauw zal aansluiten bij de bestaande
systemen en werkzaamheden van de strate-
gische activiteiten.

Human Resources Management

Het HRM-beleid van Stork richt zich op het
behoud van kerncompetenties en de voort-
durende verbetering van de kwaliteit en
inzetbaarheid van de medewerkers.
De speerpunten voor het HR-beleid in 2004
zijn: verdere aanpassing van de arbeidsvoor-
waarden, managementontwikkeling en verdere
verlaging van het arbeidsverzuim.

Managementagenda en personal roadmap
In 2003 zijn er voor alle strategische activiteiten
managementagenda’s opgesteld die de
belangrijkste doelen per activiteit weergeven.
Deze agenda wordt doorvertaald naar
specifieke doelen voor de directies van werk-
maatschappijen. De vorderingen op de agenda
worden maandelijks door de Raad van Bestuur
met het betreffende management besproken.
Voor directeuren zijn ‘personal roadmaps’
geïntroduceerd die de belangrijkste financiële
en persoonlijke doelstellingen bevatten, de
belangrijkste verantwoordelijkheden en
competenties én de organisatorische aanpak
om de operationele en strategische doelen 
te realiseren. De inhoud van de roadmaps
wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Vanaf
2004 worden zulke roadmaps ook ingevoerd
voor de management-teamleden van de
werkmaatschappijen. 

Stork waarden
Een onderneming met een geheel eigen
identiteit is een sterke onderneming, althans,
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als de normen en waarden worden gedragen
door alle medewerkers. De Groepsraad van
Stork heeft de wens uitgesproken de identiteit
– en daarmee de normen en waarden – van
Stork expliciet onder de aandacht te brengen.
Het gaat niet zozeer om het verbeteren van de
identiteit, maar om het verstevigen van dat-
gene wat Stork al is: een onderneming die
werkt op basis van resultaatgerichtheid,
betrouwbaarheid, respect, professionaliteit 
en vertrouwen. Deze vijf elementen vormen
samen de Stork waarden.

Arbeidsvoorwaarden
Er zit verschil in de arbeidsvoorwaarden die
binnen Stork bij de verschillende werkmaat-
schappijen gehanteerd worden. Daarom zijn
het afgelopen jaar de arbeidsvoorwaarden-
pakketten tegen het licht gehouden. Hieruit
bleek dat de pakketten enerzijds niet altijd
marktconform zijn en anderzijds niet altijd
conform de bedoelingen worden toegepast.
Daarom zullen het toegepaste functiehuis, 
ADV en delen van de arbeidsvoorwaarden
nader bekeken worden. Over aanpak en
oplossingen worden besprekingen gevoerd
met de vakverenigingen. De effecten zullen
nog niet in 2004, maar pas op langere termijn
zichtbaar worden.

Reorganisaties
In 2003 hebben verschillende reorganisaties
plaatsgevonden. Ongeveer 1.200 medewerkers

hebben het concern verlaten of zullen dit op
korte termijn doen. Mede daardoor nam in
2003 het personeelsbestand af van 16.146
naar 13.181 medewerkers. Stork kent een
sociaal kader dat geldt wanneer reorganisaties
worden uitgevoerd. Een van de daarin opge-
nomen voorzieningen is ‘werk en bemiddeling’.
De medewerkers die hiervoor kiezen, treden in
dienst van de stichting Sociaal Kader. In deze
stichting wordt samengewerkt met vakbonden
en andere sociale instellingen. Tot nu toe slaagt
de stichting erin voor ongeveer 90% van de
medewerkers extern een nieuwe functie te
vinden.

Flexibiliteit
De reorganisaties van de afgelopen jaren
hebben in een flinke afname van het personeels-
bestand geresulteerd. Incidenteel kan dat in
een personeelstekort resulteren. Met vak-
verenigingen en ondernemingsraden worden
afspraken gemaakt over het vergroten van de
flexibele inzet van medewerkers.

Arbeidsverzuim
In 2003 is het arbeidsverzuim gedaald van
5,3% naar 4,9%. Dit heeft enerzijds te maken
met de doelbewuste aanpak om het verzuim te
reduceren, anderzijds heeft ook de conjunctuur
hier haar invloed doen gelden.

Aantal medewerkers per groep ultimo 2003 Arbeidsverzuim per groep
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Pensioenen

De door Nederlandse Stork-werkmaatschappijen
toegezegde pensioenen worden beheerd door
de Stichting Pensioenfonds Stork. Jaarlijks wordt
op basis van actuariële berekeningen en richt-
lijnen van de Pensioen- en Verzekeringskamer
de dekkingsgraad vastgesteld. Mede aan de
hand daarvan worden de hoogte van de 
pensioenpremies en -indexatie bepaald. Reeds
in 2001 is het pensioenfonds gestart met het
premie- en indexatiebeleid te richten op een
structurele verbetering van de dekkingsgraad. Als
gevolg daarvan zijn de premies over de periode
2002-2004 stapsgewijs verhoogd van 11% tot
24%. Tevens zijn de pensioenen over dezelfde
periode beperkt geïndexeerd. Ultimo december
2003 bedroeg de dekkingsgraad 108%.

Dividend

Het beleid van Stork is erop gericht om in 
de toekomst een gemiddeld groeiende
dividendstroom te realiseren. Over de 
boekjaren 2001 en 2002 werd ondanks 
een negatief nettoresultaat toch dividend
uitgekeerd, gebaseerd op de resultaten van de
operationele activiteiten, exclusief bijzondere
baten en lasten en rekening houdend met een
genormaliseerde belastingdruk. Stork heeft
over het boekjaar 2003 een positief netto-
resultaat behaald. Dankzij de effecten van
compensabele verliezen uit voorgaande boek-
jaren was de belastingdruk erg laag. Bij de
berekening van het dividend is uitgegaan van
een genormaliseerde winst. Aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders zal worden
voorgesteld een contant dividend uit te keren
van € 0,65 per aandeel.

Vooruitzichten 2004

In boekjaar 2003 is in elk kwartaal, in een
economisch zwak klimaat, een stabiele winst
gerealiseerd. De maatregelen uit 2003, onder
andere in de sfeer van capaciteitsaanpassingen,
kostenbesparingen en productiviteitsverbete-
ringen, hebben daar zeker aan bijgedragen.
Een aantal van deze maatregelen krijgt zijn
volle effect in 2004.

De marktverwachtingen tonen een gemengd
beeld. De markt voor Industrial Components lijkt
te herstellen door het aantrekken van de semi-
conductor-markt. Herstel kondigt zich ook aan
in de markt van Poultry & Food Processing in
West-Europa en de Verenigde Staten. Zowel 
de markt voor de aerospace-activiteiten als die
voor de activiteiten van Stork Prints zal naar
verwachting niet wezenlijk verbeteren. Daarnaast
verwachten wij nog lastige marktomstandigheden
voor de Technical Services-activiteiten. Met
name de utiliteitsmarkt zal zich niet herstellen.

Voor 2004 vragen de volgende zaken aandacht.
Allereerst zal het resultaat van Stork worden
beïnvloed door een verdere stijging van de
salariskosten en pensioenpremies. De salaris-
kosten in Nederland stijgen door een CAO-
verhoging in april. In de huidige marktomstan-
digheden is het niet aannemelijk dat deze
loonkostenstijging volledig door prijsstijgingen
kan worden gecompenseerd. 
Een verdere stijging van de euro ten opzichte
van andere valuta kan een negatieve invloed
hebben op export van goederen en diensten.
Dit ondanks verregaande maatregelen om 
deze valutarisico’s in te dekken.

Kortom: 
Stork staat er aanzienlijk sterker voor dan in
2002 en er zijn goede stappen voorwaarts
gemaakt: de winstgevendheid is hersteld, de
balans is gezond en er is structureel waarde
gecreëerd.
Hoewel de kwaliteit van de winst in 2003
beduidend is verbeterd, zal het evenaren van
het 2003-resultaat, onder de huidige econo-
mische omstandigheden, veel aandacht
vragen. Zoals eerder aangekondigd zal de
belastingdruk in 2004 aanzienlijk hoger zijn.
Stork zal dan ook onverminderd doorgaan met
het vergroten van de commerciële slagkracht
en het innovatief vermogen alsmede met het
verbeteren van de productiviteit.
Ontegenzeggelijk is een solide uitgangspositie
ontstaan voor de uitvoering van het strategisch
plan dat moet leiden tot een meer gefocus-
seerd Stork in 2006.

Drs. Sj. S. Vollebregt (voorzitter en CEO)
Drs. J.C.M. Schönfeld (vice-voorzitter en CFO)
Ir. H.E.H. Bouland (COO)
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De Raad van Bestuur geeft risicobeheersing
een hoge prioriteit. Daarbij is risicobeheersing
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van
het lijnmanagement. Om daarvoor heldere
kaders aan te geven is het interne governance-
systeem verder aangescherpt. Dit systeem
definieert wie besluiten voorbereidt, daarover
moet adviseren en wie besluiten goedkeurt;
met vastlegging van de financiële grenzen van
de bevoegdheden voor de onderscheiden
managementniveaus. Ook de Stork gedrags-
regels vormen een onderdeel van het risico-
beheersingsbeleid. De groepsdirecties hebben
voor hun verantwoordelijkheidsgebieden een
toegespitst risicobeheersingsbeleid geformuleerd
waarvan de implementatie periodiek geëvalu-
eerd wordt door de Raad van Bestuur. 

Ten behoeve van het uitvoeren van operationele
audits, die ondernemingsbreed de kwaliteit van
de beheersing van processen toetsen, is de
Operational Audits-groep in 2003 aanzienlijk
versterkt. In 2003 zijn in een tiental werkmaat-
schappijen operationele audits uitgevoerd en is
tevens een begin gemaakt met audits die zich
concentreren op risicobeheersing in het order-
verwervingsproces. De audits zullen met
kracht worden voortgezet.

Projectrisico’s
Na systematische analyse van de risico’s in
grote projecten worden in het offertestadium
maatregelen genomen om de risico’s te
beheersen. Maar ook voor de projectuitvoering
leiden de analyses tot maatregelen ter
vermindering van risico’s. In 2003 werd
gewerkt met een lagere grens waarboven
bijzondere aandacht voor risicobeheersing in
projecten is vereist. Dit beleid werkt positief.

Technologische ontwikkelingsrisico’s
Hier onderscheidt Stork verschillende risico’s.
Indien een product wordt geleverd waarvan de
specificaties afwijken van de standaard, kan dit
een risico betekenen. In de orderacceptatie
wordt hiermee rekening gehouden. Dit risico
geldt overigens maar voor een klein deel van
de activiteiten. In de meeste gevallen levert
Stork uitontwikkelde en beproefde producten
en diensten.

Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten worden volgens een vaste procedure
afspraken gemaakt met de opdrachtgever.
Daarnaast vinden de technologische ont-
wikkelingen plaats binnen het kader van een
gedetailleerd voorbereide aanpak, met vooraf
bepaalde mijlpalen voor go/no go-beslissingen.
Door deze aanpak, en mede doordat het
concern zich meer en meer richt op ontwikke-
len in partnerships, worden risico’s beperkt.

De aerospace-industrie heeft een eigen karakter
met betrekking tot de financiering van nieuwe
programma’s. Het is in de civiele luchtvaart-
markt gebruikelijk dat de leverancier bij
opdrachten voor nieuwe programma’s de
kosten van de eigen nieuwe ontwikkelingen,
alsmede de eenmalige kosten voor het
inrichten van de productie, voorfinanciert.
Deze zogenaamde non-recurring-kosten
worden geactiveerd in het onderhanden werk
en worden door Stork in veruit de meeste
gevallen in vijf jaar afgeschreven. Dat is
aanzienlijk sneller dan gebruikelijk is in de
markt. Slechts in enkele gevallen is de
afschrijvingstermijn tien jaar, naar rato van 
het aantal af te leveren producten.

Valutarisico’s
Het uitgangspunt van Stork is dat, waar moge-
lijk, alle leveranties en inkoopverplichtingen met
valutarisico worden afgedekt. De wereldwijde
spreiding van activiteiten maakt dat er een
translatierisico blijft bestaan door variërende
wisselkoersen. De US dollar is hier het belang-
rijkst (voor meer informatie over valutamanage-
ment zie pagina 85 van het jaarverslag).

Betalingsrisico’s
De meeste leveringen vinden plaats aan ofwel
goed kredietwaardige opdrachtgevers, of ze
kennen een adequaat betalingsschema. 
Daarnaast zijn het verkrijgen van betalings-
zekerheden en het verzekeren van krediet-
risico’s essentiële elementen in het risico-
beheersingsbeleid in deze.
Voorts dragen ook de structureel ingevoerde
maatregelen in het kader van het Working
Capital-project bij aan de vermindering van
betalingsrisico’s.

Risicobeheersing
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Stork Prints

Voor wat betreft de systemen en toebehoren
voor textielrotatiezeefdruk opereert Stork Prints
op een al enige jaren krimpende markt. Stork
blijft een zeer belangrijke rol in deze markt
spelen, maar het is voor de toekomst nood-
zakelijk om aanvullende activiteiten op te
zetten. Dat gebeurt door in te zetten op digitale
textieldruk, grafische rotatiezeefdruksystemen
en digitale kleurenproefsystemen voor de
grafische industrie. Voor een deel compen-
seerden deze activiteiten de krimp in de textiel-
rotatiezeefdrukmarkt. Desalniettemin stond de
omzet van de groep in 2003 onder druk.

Marktontwikkelingen
De markt van textieldrukkers waar Stork zich
met rotatiezeefdruksystemen en toebehoren op
richt, verandert in hoog tempo. De productie
verplaatst zich nog sneller dan verwacht van
de traditioneel sterke gebieden (Verenigde
Staten en Europa) naar Azië (vooral Pakistan
en China). De verplaatsing gaat dermate snel

dat verschillende producenten in de VS en
Europa in zwaar weer zijn terechtgekomen.
Marktleider Stork kon hier het marktaandeel
weliswaar vasthouden, maar de markt werd
wel structureel kleiner. In de ‘nieuwe’ produc-
tiegebieden in Azië is de concurrentie zeer
hevig. In deze markt wordt zeer sterk op prijs
geconcurreerd voor zowel de systemen als de
eindproducten. Daar komt bij dat de Aziatische
landen afrekenen in US dollars. De lage US
dollarkoers zet de marges extra onder druk.
Positief is dat de markt in Turkije zich lang-
zaam lijkt te herstellen. Stork is hier van
oudsher een belangrijke speler.
In het algemeen geldt dat de markt voor de

textielrotatiezeefdruk volwassen is en in de
toekomst eerder af dan toe zal nemen. Veel
van de investeringen die worden gedaan,
betreffen vervangingen van bestaande
systemen. De markt voor levering van toe-
behoren (met name sjablonen) is min of meer
stabiel, maar hierop neemt de concurrentie 
wel toe.
De markt voor digitale textieldruksystemen
bevindt zich qua potentie nog aan het begin
van haar ontwikkelingscyclus; het gaat
gestaag, maar nog altijd langzaam. Vooralsnog
blijft de toepassing van de digitale druktechniek
beperkt tot enkele nichemarkten. Grootschalige
toepassingen zijn echter nog niet aan de orde.

De markt voor digitale kleurenproefsystemen
heeft zich in 2003 conform onze verwachtingen
(positief) ontwikkeld. De markt voor de grafische
rotatiezeefdruksystemen blijft groeien. Voor
etiketten, verpakkingen en veiligheidsdrukwerk
is de vraag naar gecombineerde druktechnieken
gegroeid. Deze technieken voegen decoratieve
en functionele eigenschappen toe aan deze
producten. 

Resultaten en maatregelen
De verschuivingen in de markt van eindge-
bruikers van textielrotatiezeefdruk, de hevige
concurrentie, de lage US dollarkoers en de
hoge nikkelprijs zorgden er voor dat zowel het
volume als de marges van deze activiteit in
2003 onder druk stonden. Dat gold zowel voor
de verkoop van systemen als van toebehoren
(sjablonen). Stork heeft hierop gereageerd door
versneld op kosten te besparen, de personeels-
sterkte wereldwijd te reduceren en de efficiency
te vergroten. Zo zijn er afdelingen samen-
gevoegd en is er besloten om de productie
van rotatiezeefdruksystemen te concentreren
in één vestiging. Door deze maatregelen zijn
de operationele kosten fors verlaagd en kon
de teruggang in volume en rendement voor het

Verbreding activiteiten vangt teruggang 

traditionele markt gedeeltelijk op

“Textielproductie verplaatst

zich sneller dan verwacht.”
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grootste deel worden opgevangen. De positie
van Stork in China is verder uitgebreid en
verstevigd door de uitbreiding van de lokale
serviceactiviteiten.

Op het gebied van de digitale textieldruk bleef
het resultaat achter bij de verwachting. 
Dit komt met name doordat de doorlooptijd
van eerste contact tot definitieve order trager
verloopt dan wij gewend zijn.
De grafische activiteiten ontwikkelden zich
volgens planning. Vooral de nieuwe Rotaform
machine voor het drukken van labels bleek
succesvol. De sterke groei van de vraag naar
apparatuur voor de vervaardiging van zelf-
klevende etiketten pakte voor ons positief uit.
De positie van Stork in deze markt is verder
versterkt door de introductie van nieuwe rotatie-
zeefdrukkoppen voor onder andere de semi-
rotatiedrukmachines van Codimag, marktleider
op het gebied van semi-rotatiesystemen. Dit
helpt de stroom van zeefmateriaal te vergroten.
Ook de verkoop (in samenwerking met
DuPont) van digitale kleurenproefsystemen
was bevredigend. Door de ontwikkeling van
een nieuwe technologie zijn Stork en DuPont
erin geslaagd de kostprijs van kleurenproef-

systemen te halveren. De nieuwe Cromalin B2,
de machine waarin deze technologie is toege-
past, wordt dan ook goed ontvangen. Verder
heeft de samenwerking met onder andere
BASF gezorgd voor de succesvolle introductie

van een nieuw lasergraveersysteem voor
flexoplaten. Vooral door de druk op volume en
verkoopprijs van sjablonen viel de omzet lager
uit. De druk op de marge kon worden opge-
vangen door verregaande kostenbesparingen.

Strategie en verwachtingen
De kracht van de organisatie komt tot uiting in
de technologie van de gebruiksgoederen en de
toepasbaarheid van die technologie in niche-
markten. Marktleiderschap is gebaseerd op
technologische voorsprong.

In de grafische markt ligt de focus op enkele
specifieke sectoren, onder andere digitale
kleurenproefsystemen en rotatiezeefdruk-
systemen. De groei in deze sectoren is
gebaseerd op de unieke technologie van
sjablonen en sleeves. Voor verdere penetratie
in de markt worden strategische allianties aan-
gegaan met machinebouwers. Over een aantal
jaren moet 50% van de omzet van Prints
gerealiseerd worden op de grafische markt. 
In de textielmarkt moet het marktleiderschap
behouden worden. De digitale textieldruk-
activiteiten zullen in 2004 hun potentie 
moeten bevestigen. 

Om de structurele teruggang van marge en
volume enerzijds, en anderzijds de US dollar-
koers en de hoge nikkelprijs op te kunnen
vangen, blijft ook in 2004 de noodzaak tot
kostenbesparingen en verdere efficiencyver-
beteringen bestaan. De verwachting is dat ook
in 2004 het resultaat nog onder druk zal staan,
te meer daar het leeuwendeel van de kosten-
besparingen en de efficiencywinst al in 2003
gerealiseerd is. 

“Succesvolle introductie 

nieuw lasergraveersysteem.”
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Stork Prints

Profielschets

Algemeen
Stork Prints ontwikkelt en produceert rotatie-
zeefdruksystemen en digitale systemen voor
alle processtappen (als enige ter wereld) in het
textieldrukproces. Daarnaast levert de groep
rotatiezeefdruksystemen en digitale kleuren-
proefsystemen voor de grafische industrie. 

Kernactiviteiten
• Ontwikkeling en productie van geïntegreerde

rotatiezeefdruksystemen en toebehoren voor
de textielindustrie

• Levering van services, onderdelen en
verbruiksproducten (distributie) voor rotatie-
zeefdruksystemen (sjablonen, design
manipulatiesystemen, finishing-apparatuur) 

• Ontwikkeling en productie van digitale
textieldruksystemen 

• Ontwikkeling en productie van digitale
(inkjet)kleurenproefsystemen (voor ver-
vaardigen van proeven op papier, folie en
textiel, in samenwerking met DuPont)

• Levering van rotatiezeefdruksystemen aan
de grafische industrie

Kerncompetenties
• Systeem- en applicatie-know-how van

rotatiezeefdruk voor de textielindustrie en 
de grafische industrie

• Systeem- en applicatie-know-how van
digitale drukprocessen voor de textiel-
industrie en de grafische industrie

Marktpositie
• Rotatiezeefdruk voor textielindustrie: wereld-

marktleider
• Digitale textieldruk: in de top-drie
• Rotatiezeefdruktechniek in de grafische

industrie: nummer twee
• Digitale kleurenproefsystemen: wereldmarkt-

leider in partnership met DuPont

Klanten
• Grafische en industriële zeefdrukkers en

coating-bedrijven
• Textieldrukkers en -veredelaars wereldwijd 
• Textieldrukvoorbereiders wereldwijd

Concurrenten
• Rotatiezeefdruk voor textielindustrie:

Reggiani en Zimmer 
• Digitale textieldruk: lokale resellers van onder

andere Colorspan, Encad en Mimaki 
• Rotatiezeefdruk voor grafische industrie:

Gallus
• Digitale kleurenproefsystemen: Agfa en

Kodak

Octrooien
• Octrooigebied: screen printing, screens,

laser engravers
• Gedeponeerde octrooien: 514
• Aangevraagde octrooien: 190
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Stork Prints

2003 2002 2001 2000 1999

Netto-omzet 199 220 238 284 247

EBIT 23 23 27 38 34

EBIT exclusief bijzondere baten en lasten n.v.t. 23 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geïnvesteerd vermogen 30 37 68 80 98

Ontvangen opdrachten 192 210 228 294 260

Orderportefeuille 20 33 37 55 50

Personeel ultimo in aantal 

• Nederland 610 675 813 898 817

• buitenlandse vestigingen 747 796 770 824 826

EBIT als % van geïnvesteerd vermogen 77 62 40 48 35

EBIT als % van de netto-omzet 12 10 11 13 14

(in € x miljoen) 

Kerngegevens
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Voor het maken van kritische kleurenproeven om
drukwerk te beoordelen, hebben digitale systemen
een hoge vlucht genomen. Stork Digital Imaging
ontwikkelde, samen met DuPont, de Digital Cromalin.
Een systeem waarmee het mogelijk is digitaal kleuren-
proeven te maken die een zeer betrouwbaar beeld
geven van de uiteindelijke kwaliteit van het drukwerk.

Briljantie, diepte en echtheid
“Bij het systeem draait alles om consistentie tussen
de kleurenproef en het drukwerk zelf”, zegt Rob
Goossens, directeur van Stork Digital Imaging. 
“Het systeem moet met name de briljantie, de 

Consistentie tussen kleurenproef en
uiteindelijk drukresultaat

diepte en de echtheid van kleuren weergeven. We
bereiken dit door het proefsysteem af te stemmen op
alle relevante karakteristieken (parameters) van de
pers waarop gedrukt gaat worden. Daarbij kijken we
ook naar de documentstromen eromheen, want op
basis van die gegevens kalibreren we het systeem.
We leren de Digital Cromalin dus eigenlijk om op
dezelfde manier kleuren te maken als de betreffende
drukpers dat doet.”

Goedkoper met behoud van kwaliteit
Aanvankelijk werd voor het maken van de proeven
gebruik gemaakt van de ‘Continuous Flow Inkjet-
technologie’ (CFIJ). De complexiteit van deze techno-
logie zorgt echter voor een relatief hoge prijs. Met de
zogeheten ‘Piezo Array’-printtechnologie vond Stork

Stork Prints
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een goedkopere methode om kleurenproeven te
maken mét behoud van de kwaliteit van CFIJ. Met 
de nieuwe Cromalin B2 is er nu een systeem dat de
helft kost van de gangbare CFIJ kleurenproefsystemen,
de onderhoudskosten nog maar eentiende zijn en ook
de prijs per proef lager is. Hierdoor kunnen Stork en
DuPont nu de hele keten van ontwerp tot en met
realisatie bedienen, terwijl iedereen met elkaar
eenduidig communiceert over een identieke kleur-
weergave.

Rob Goossens, Stork Digital Imaging:

“Halvering kostprijs digitaal
kleurenproefsysteem door
nieuwe technologie”
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Stork Poultry & Food Processing

Voor Stork Poultry & Food Processing was
2003 geen eenvoudig jaar. Overproductie in 
de pluimvee-industrie in West-Europa en de
Verenigde Staten zorgde er (opnieuw) voor dat
de pluimveeverwerkende bedrijven in deze
regio´s terughoudend investeerden in nieuwe
systemen. In de loop van het jaar is de markt
iets aangetrokken, waardoor de verwachtingen
voor de toekomst positief zijn. Dat geldt
eveneens voor de verkoop van convenience
food-systemen, al is de concurrentie op deze
markt momenteel hevig.

Marktontwikkelingen
De pluimveeverwerkende industrie heeft in
grote delen van de wereld een moeilijk jaar
achter de rug. In de Verenigde Staten was
voor het derde achtereenvolgende jaar sprake
van overproductie. Ook de West-Europese
bedrijven kregen daar voor het tweede opeen-
volgende jaar mee te maken. Direct gevolg
hiervan was dat er weinig geld beschikbaar
was om te investeren in nieuwe technologie 
of systemen. In andere delen van de wereld,
zoals Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en de 
GOS-landen, was de situatie in 2003 gunstiger
en groeide de markt voorspoedig.

Het lijkt er op dat de problemen in de pluimvee-
sector in West-Europa en de Verenigde Staten
langzaam maar zeker afnemen. In de loop van
2003 waren de eerste tekenen van herstel
zichtbaar. Door het herstel van de rendementen
van de pluimveeverwerkende industrie, nemen
ook de mogelijkheden toe om opnieuw te
investeren.

De markt voor convenience food-systemen
ontwikkelde zich in 2003 terughoudend. De
toenemende behoefte van de consument aan
producten die snel en gemakkelijk te bereiden
zijn, zorgt ervoor dat de vraag naar systemen

om deze producten (voor) te bereiden in
principe nog altijd groot is, maar door de
economische omstandigheden stelt men
investeringen in nieuwe machines uit.
Specifiek komt daarbij dat Stork opereert in
een sterk concurrentieveld. Waar Stork in de
pluimveeverwerkende sector de onbetwiste
marktleider is, neemt zij in de productie van
convenience food-systemen de derde positie
in. Met name in het niet-pluimveegerelateerde
segment van de markt vergt het grotere
inspanningen om een positie te verwerven. 

Resultaten en maatregelen
Om de moeilijke marktsituatie het hoofd te
bieden heeft Stork ervoor gekozen de basis
van de onderneming niet wezenlijk te verande-
ren en te streven naar hogere efficiency, het
aantal inleenkrachten drastisch te verminderen
en de commerciële inspanningen te vergroten.
De investeringen in onderzoek en ontwikkeling
zijn niet naar beneden bijgesteld. Ook is er niet
gesneden in het aantal vaste personeelsleden,
omdat daarmee de kennisbasis en de daaraan
gerelateerde bedrijfskenmerken zouden worden
aangetast.
De genomen maatregelen hadden het gewenste
effect. Ondanks de moeilijke markt slaagde
Stork erin het omzetverlies beperkt te houden.
Het operationeel resultaat bleef achter bij de
taakstelling, maar gegeven de omstandigheden
is een acceptabel resultaat gerealiseerd. De
opleving die gedurende het derde kwartaal
inzette in de pluimveesector, was een extra
impuls voor de verkoop van zowel de pluim-
veeverwerkende als de convenience food-
systemen.

Strategie en verwachtingen
Met alle productgroepen blijft Stork Poultry &
Food Processing zich richten op rendements-
verbetering voor de opdrachtgever, verdere
mechanisatie en daardoor arbeidstijdbesparing
en perfectionering van de productieprocesen.
Voor convenience food-systemen gaat het
daarbij met name om de presentatie van de
producten die met behulp van de systemen

Marktherstel lijkt in zicht

“Maatregelen leidden tot

gewenst effect.”
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worden geproduceerd.
Op de markt voor pluimveeverwerkende
systemen wil Stork haar marktaandeel
vergroten door haar positie bij de traditionele
klantenkring vast te houden en de marktpositie
in ‘opkomende landen’ uit te bouwen. 
Dit zal bereikt moeten worden op basis van
technologische vernieuwingen.

Voor wat betreft de convenience food-systemen
kiest Stork er voor om voort te bouwen op
haar sterke positie in de pluimveeverwerkende
sector en van daaruit ook aanpalende markten
(vlees, vis) te bedienen. Ook hier zal de groei

onder meer door middel van technologische
vernieuwingen tot stand moeten komen. 
De verwachting is dat omzet en rendement
zich zullen herstellen in 2004. Deze positieve
verwachting is gebaseerd op verschillende ont-
wikkelingen. Allereerst is er het gesignaleerde
herstel van de West-Europese en Amerikaanse
markten die voor Stork belangrijk zijn. 
Veelbelovend op het gebied van producten zijn
het recent geïntroduceerde, innovatieve borst-
fileersysteem (de FHF-XB) en een eveneens
nieuw maar reeds succesvol panklaarsysteem
(de Nu-Tech Nuova). 

Ten slotte worden in 2004 successen verwacht
van de convenience food-systemen die in de
afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De opwaartse
lijn in de verkoop van deze systemen zette al in
de loop van 2003 in en de verwachting is dat
deze in 2004 zal doorzetten. 

“De groei zal door middel van

technologische vernieuwingen

tot stand moeten komen.”



24

Stork Poultry & Food Processing

Profielschets

Algemeen
Stork Poultry & Food Processing ontwerpt,
ontwikkelt, produceert en onderhoudt
industriële systemen en installaties voor het
verwerken van pluimvee en het produceren
van convenience food. 

Kernactiviteiten
• Ontwikkeling, productie en levering van

geïntegreerde verwerkingslijnen voor
pluimvee en convenience food

• Ontwikkeling, productie en levering van
hygiënetechnische systemen en applicaties

Kerncompetenties 
• Verregaande specialistische kennis om

innovatieve processen te introduceren,
kostenreductie en kwaliteitsverbetering te
realiseren bij de verwerking van pluimvee,
pluimveevlees en andere grondstoffen

• Expertise op het gebied van: kwaliteit,
hygiëne, (voedsel)veiligheid, mechanisering,
automatisering, informatisering van pluimvee-
verwerkingsprocessen en convenience food
productieprocessen

• Productdifferentiatie waarbij gemak voor de
consument en maximalisering van het
gebruik van bijproducten centraal staan

Marktpositie
• Pluimveeverwerking: al meerdere jaren

wereldmarktleider 
• Convenience food: wereldwijd in top-drie 

Klanten
AIA Italië
Atria Finland
Cebeco/Plukon/Friki Nederland
Charoen Pokphand Thailand
Danpo Denemarken
Doux Frankrijk
Goldkist Verenigde Staten
Kronfageln Zweden
LDC Frankrijk
Nutreco Nederland
Optigal Zwitserland
OSI Verenigd Koninkrijk
Padley Verenigd Koninkrijk
Sada Spanje
Tyson Verenigde Staten
Wesjohann/Wiesenhof Duitsland

Concurrenten
• Pluimveeverwerking: Johnsson (Baader),

Linco, Meyn (Talon) en Systemate
• Convenience food: Formax, Koppens (CFS)

en Stein (FMC)

Octrooien
• Octrooigebied: poultry en convenience food

processing
• Gedeponeerde octrooien: 287
• Aangevraagde octrooien: 95



25

Stork Poultry & Food Processing

Kerngegevens

2003 2002 2001 2000 1999

Netto-omzet 124 137 157 143 138

EBIT 8 11 15 13 12

EBIT exclusief bijzondere baten en lasten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geïnvesteerd vermogen 29 25 30 18 28

Ontvangen opdrachten 125 137 143 147 154

Orderportefeuille 29 29 31 46 47

Personeel ultimo in aantal 

• Nederland 596 582 551 504 492

• buitenlandse vestigingen 206 196 230 212 217

EBIT als % van geïnvesteerd vermogen 28 44 50 72 43

EBIT als % van de netto-omzet 6 8 10 9 9

(in € x miljoen) 
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Meer rendement, besparing op arbeid én
flexibiliteit in lay-out

verwerken. Uniek, omdat het systeem automatisch en
in-lijn ontvelt en ontbeent, terwijl het rendement hoger
is dan wanneer dit handmatig gebeurt. Bij de ont-
wikkeling van het systeem, dat wordt aangeduid als 
FHF-XB, hebben we alle kennis aangewend die is
opgedaan bij eerdere zogeheten ontbeensystemen.”

Nauwkeurig positioneren
Hart van het systeem is een producthouder die de
borststukken zodanig positioneert dat bewerkingen in
de modules optimaal zijn uit te voeren. Het handmatig
opzetten van de producten is met behulp van deze
houder eenvoudiger én ergonomischer. Ook verbetert
het rendement en leidt de hoge graad van automati-
sering tot een besparing op arbeid en een betere
voedselveiligheid. Janssen: “De opbouw van het

Stork Poultry & Food Processing bracht onlangs een
revolutionair borstfileersysteem op de markt. Hiermee
wordt onder andere ingespeeld op de trends naar het
ontbenen van steeds zwaardere pluimveeproducten
én de eis om rendabel en met weinig personeel te
produceren.

Hoge verwerkingscapaciteit
Piet Janssen van de afdeling Research & Develop-
ment van Stork Poultry & Food Processing was zeer
intensief betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe
ontbeensysteem. Janssen: “Het modulaire systeem is
uniek en kan per uur maar liefst 3.000 borststukken
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systeem is, logistiek gezien, een uitkomst: mede-
werkers kunnen modules flexibel in- en uitschakelen
waardoor productstromen eenvoudig te optimaliseren
zijn en dat komt de hygiëne en de houdbaarheid 
weer ten goede.”

Afstemming met opdrachtgevers
Om de positie als marktleider te behouden, overlegt
Stork regelmatig met grote klanten over gewenste
innovaties. Zo is er de juiste feedback uit de markt en
blijven producten up-to-date. Er wordt bij Stork voor
wat betreft de innovaties hoofdzakelijk in zelfsturende,
multidisciplinaire ontwikkelteams gewerkt. Hierin
werken R&D’ers en constructeurs samen met
inkopers, verkopers en productiemedewerkers. 

Erkenning
Het Nederlands Voedingscentrum heeft Stork de 
VIV-award toegekend voor het nieuwe ontbeensysteem.
De jury vindt het een opmerkelijke innovatie die een
goede opbrengst en een goede return of investment
combineert door lagere arbeidskosten, en een betere
voedselveiligheid door minder menselijk contact met
het product. Een ander belangrijk voordeel is dat de
kans op botresten in het vlees minimaal is.

Piet Janssen, Stork Poultry & Food Processing:

“Bundeling kennis ontbeen-
technologie leidt tot vernieuwing”

Stork Poultry & Food Processing
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Stork Aerospace

Ondanks de problemen in de luchtvaartbranche was
het resultaat van Stork Aerospace in 2003 beduidend
beter dan in 2002. Dankzij de doorgevoerde reorgani-
saties en een pro-actieve marktbenadering slaagden
Aerospace Industries en Aerospace Services erin
volume en rendement op peil te houden. 

Marktontwikkelingen
De internationale luchtvaartbranche maakte in 2003
(opnieuw) een zwaar jaar door. De matige economische
omstandigheden, de nasleep van 11 september 2001
en de hevige concurrentie tussen luchtvaartmaat-
schappijen, zorgden ervoor dat het bedrijfsresultaat
van vrijwel alle operators beneden de maat was. De
situatie is in 2003 weliswaar niet verslechterd, maar
van een significante opleving was evenmin sprake. Dat
had automatisch zijn weerslag op de orderportefeuille
van de vliegtuigproducenten en daarmee op de markt
waarop Aerospace Industries opereert. De klanten
van Aerospace Industries zijn voor het volume en
rendement van hun activiteiten sterk afhankelijk 
van het reilen en zeilen van de luchtvaartmaatschap-
pijen. Mede door het besluit van de Nederlandse
regering om deel te nemen aan de ontwikkeling van
de F35 Joint Strike Fighter (JSF), ontwikkelde de
markt voor de toelevering aan militaire toestellen 
zich wel positief.

Wat geldt voor Aerospace Industries geldt ook voor
Aerospace Services. De serviceactiviteiten die zij
verricht voor luchtvaartmaatschappijen en de levering
van reserveonderdelen voor de Fokker-vloot zijn nauw
verbonden met het aantal vlieguren van toestellen. 
Als er minder wordt gevlogen, dan is er minder
onderhoud nodig en is er minder vraag naar
reserveonderdelen. Door de problemen in de lucht-
vaartbranche kwamen in 2002 vooral in de Verenigde
Staten veel Fokker-toestellen werkeloos aan de 
grond te staan. Dankzij de re-marketing van de
uitgefaseerde Fokker-toestellen was wel sprake van
een, vooralsnog tijdelijke, opleving in de service-
activiteiten. De bezuinigingen bij de Koninklijke
Luchtmacht hebben een negatief effect op het 
volume en dus ook op het resultaat in de militaire
supportactiviteiten. 

Resultaten en maatregelen
Aerospace Industries heeft in 2003 een redelijk jaar
gehad. Volume en rendement namen toe doordat een
aantal nieuwe programma’s in 2003 in de productie-
fase kwam. Dit gold onder meer voor de programma’s
van het zakenvliegtuig Cessna Sovereign en de 
NH90-helikopter. Dit gebeurde weliswaar in een lager
tempo dan voorzien, maar het zorgde in vergelijking
met 2002 wel voor een toename van de omzet en de
winst. Positief was daarnaast dat in 2003 twee
belangrijke overeenkomsten werden afgesloten met
Lockheed Martin voor de F35 JSF, de geavanceerde
opvolger van de F16-straaljager. Aerospace Industries
was al vanaf het prille begin betrokken bij de ont-
wikkeling en slaagde erin ontwikkelingsopdrachten,
inclusief prototypebouw, binnen te halen voor het
elektrische bekabelingssysteem van het toestel en
voor de productie van de deuren en luiken.
Gedurende de ontwikkelingsfase werken meer dan
honderd ingenieurs van Stork mee aan het project. 
Eind 2003 werd door minister Brinkhorst van
Economische Zaken de nieuwe fabriek voor de
productie van Glare geopend voor de bouw van
rompdelen van de Airbus A380. Ten slotte werd in
2003 ook het prototype van de Boxer gepresenteerd,
een nieuw pantserwielvoertuig dat Stork samen met
Britse en Duitse partners ontwikkelt voor (onder meer)
het Nederlandse leger.
Het resultaat werd ook positief beïnvloed door de
herstructureringsmaatregelen die eind 2002 en (voor
een deel) in 2003 zijn genomen. Voor de activiteiten
op het gebied van elektrische systemen voor vlieg-
tuigen leidde dit tot een herstel van de rentabiliteit.
Ook zijn maatregelen genomen ter verbetering van de
organisatie en wordt er veel aandacht geschonken
aan vermindering van het risicoprofiel door onder
andere de opbouw van het programmaportfolio en
valuta-hedging. 

Bij Aerospace Services zijn in 2002 en 2003 ingrij-
pende maatregelen genomen om de rentabiliteit te
herstellen. Bij de in 2003 afgeronde reorganisatie zijn
in totaal ruim 200 arbeidsplaatsen verdwenen en zijn
de serviceafdelingen verder organisatorisch geïnte-
greerd om slagvaardiger te kunnen opereren. Deze
maatregelen wierpen al in 2003 hun vruchten af.

Positief over toekomstperspectieven
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De FUTURE50- en FUTURE100-programma’s waren
in 2003 een groot succes. Deze programma’s zijn in
samenwerking met een aantal leasemaatschappijen,
motorenleveranciers en leveranciers van belangrijke
onderdelen ontwikkeld om de uitgefaseerde Fokker 50
en 100 weer aan het vliegen te krijgen. Door beide
programma’s werden eind 2003 weer 60 toestellen
van het type Fokker 100 en 21 Fokker 50-toestellen
gebruikt. Dat is van belang voor de economische
levensduur van de Fokker-vloot en leverde direct werk
op doordat Stork in veel gevallen werd ingeschakeld
om de toestellen weer volledig vliegklaar te maken.
Daarnaast ontstaan hierdoor mogelijkheden om
serviceovereenkomsten af te sluiten met de gebruikers
van de Fokker-toestellen, omdat deze zich nu vooral
in Europa en niet langer in de Verenigde Staten
bevinden. Door de kostenbesparingen, het succes
van de re-marketingprogramma’s en door scherp te
opereren op de markt is Aerospace Services erin
geslaagd om 2003 goed te beëindigen.

Strategie en verwachtingen
Aerospace Industries gaat in 2004 verder op de
ingeslagen weg. Basis van de strategie is om als
voorkeurspartner betrokken te zijn bij de ontwikkeling
en productie van nieuwe programma’s van toonaan-
gevende vliegtuigbouwers. De vooruitzichten hiervoor
zijn positief. Er wordt deelgenomen aan onder meer
de ontwikkeling van de Lockheed Martin F35 JSF, de
Airbus A380 en de Dassault Falcon 7X en het streven
is ook aan de nieuwe Boeing 7E7. Ontwikkeling en
engineering zijn de kerncompetenties op basis
waarvan de strategie ingevuld wordt. De focus ligt 
op innovatieve materialen en productiemethoden.

Aerospace Industries positioneert zich verder als een
spin in het web in cruciale delen van de keten. Onder
onze regie wordt onder meer een gedeelte van de
productie in lagelonenlanden uitgevoerd. Het markt-
aandeel moet op termijn duidelijk toenemen: zowel bij
de bekabeling als bij de composieten is een positie in
de top vijf gewenst. 
Verder is evenwicht tussen de civiele en de defensie-
activiteiten cruciaal. Belangrijke ontwikkelingen die op
de defensiemarkt worden gedaan, worden namelijk
doorvertaald naar de civiele markt, bovendien is er

minder sprake van voorfinancieringslasten. 
Ten laatste wordt er continu gewerkt aan verbetering
van het risicoprofiel. Bijvoorbeeld door een goede
programma-opbouw en een grotere flexibiliteit door
inschakeling van bepaalde toeleveranciers.

De huidige programma’s in de serieproductiefase zijn
onder andere Airbus A340 500/600, Airbus A300,
Boeing 737 en 777, Boeing Apache en C17, Cessna
Sovereign, Gulfstream GIV en GV en Hawker Horizon.
Voor elk van de nieuwe programma’s geldt wel dat ze
een lange aanlooptijd hebben, waarin de kosten voor
de baat uitgaan. Het zijn investeringen in groei, die
pas over een aantal jaren een optimaal rendement
zullen opleveren.

Aerospace Services heeft voor 2004 en de jaren
daarna het structureel verzekeren van de toekomst
van de Fokker-vloot hoog in het vaandel staan. Een
belangrijke pijler binnen het re-marketingprogramma 
is het lanceren van diverse varianten, zoals een
Executive Jet-uitvoering van de Fokker 100. 
Het tweede speerpunt blijft het verbeteren van de
operational excellence door de efficiency te
verbeteren en waar mogelijk kosten te besparen.
Tevens biedt de uitstekende logistieke infrastructuur
voor de levering van reserve-onderdelen mogelijk-
heden voor een bredere inzet.
Ten slotte worden in 2004 verdere stappen gezet 
om de serviceactiviteiten verder uit te breiden naar
niet-Fokker-vliegtuigen. Daar zijn inmiddels al de
nodige successen mee geboekt.
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Stork Aerospace

Profielschets

Algemeen
Stork Aerospace ontwikkelt en produceert
hoogwaardige componenten en systemen voor
de lucht- en ruimtevaartindustrie en levert
geïntegreerde servicediensten aan eigenaren
en gebruikers van vliegtuigen. Deze activiteiten
worden uitgevoerd door de units Aerospace
Industries en Aerospace Services.

Kernactiviteiten 
Aerospace Industries
• Ontwikkeling, ontwerp en productie van

grote structuurdelen van vliegtuigen,
vervaardigd met of door:

- (geautomatiseerde) assemblage 
- Glare 
- metaallijmen 
- (thermoplast) composietmaterialen
- verspaning (‘High Speed Machining’)
• Ontwikkeling, ontwerp en productie van 

3D-bekabelingssystemen voor vliegtuigen 
en vliegtuigmotoren

• Projectrealisatie, systeem-engineering en
levering van componenten aan internationale
ruimtevaart- en defensiebedrijven en het
Nederlandse ministerie van Defensie

Aerospace Services
• Onderhoud, reparatie en modificatie van met

name Fokker-toestellen en -onderdelen
(totale integrale technische en logistieke
ondersteuning)

• Technische en logistieke ondersteuning van
militaire operators (waaronder de F16-vloot)

Kerncompetenties
Aerospace Industries
• Unieke kennis en kunde van materialen en

ontwikkeling, ontwerp en productie van
complete vliegtuigen, gebaseerd op de
ervaring opgedaan in de Fokker-periode

• Automatisering van ontwerp- en productie-
proces op het gebied van elektrische
bekabelingssystemen

Aerospace Services
• Integrale kennis van vliegtuigen en

vliegtuiggebruik
• Als typecertificaathouder van de Fokker-

toestellen als beste gepositioneerd om
integrale technische en logistieke onder-
steuning aan deze uit te voeren

Marktpositie
Aerospace Industries
• Vooraanstaande posities (‘first tier supplier’)

bij de wereldmarktleiders in de vliegtuig-
bouw, met uitstekende mogelijkheden voor
verdere uitbreiding

Aerospace Services
• Voor Fokker-vliegtuigen de absolute markt-

leider. Voor andere typen vliegtuigen
(waaronder de Boeing 737 en de F16-
straaljager) neemt de rol van Aerospace
Services langzaam maar zeker toe, vooral
door het aanbieden van innovatieve
onderhoudsconcepten.

Klanten
Aerospace Industries: Airbus, Boeing,
Bombardier, Cessna, Dassault, EADS, ESA,
Gulfstream, Hamilton Sundstrand, Honeywell,
Lockheed Martin, Nederlands ministerie van
Defensie, NH-Industries, Northrop Grumman,
Pratt & Whitney, Raytheon, Rolls Royce.
Aerospace Services: Meer dan 200
luchtvaartmaatschappijen (Germania, KLM,
Australian Airlines, Portugalia, et cetera),
vliegtuigleasemaatschappijen, Koninklijke
Luchtmacht, Boeing, Gulfstream.

Octrooien
• Octrooigebied: aluminium vezellaminaten

voor aerospace-toepassingen
• Gedeponeerde octrooien: 124
• Aangevraagde octrooien: 78



2003 2002 2001 2000 1999

Netto-omzet 478 411 421 434 459

EBIT 29 (73) 12 28 44

EBIT exclusief bijzondere baten en lasten n.v.t. 12 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geïnvesteerd vermogen 224 186 283 268 241

Ontvangen opdrachten 531 382 505 530 516

Orderportefeuille 593 555 589 449 422

Personeel ultimo in aantal 

• Nederland 2.837 3.101 3.177 3.125 2.995

• buitenlandse vestigingen 124 128 136 104 99

EBIT als % van geïnvesteerd vermogen 13 6* 4 10 18

EBIT als % van de netto-omzet 6 3* 3 6 10

* exclusief bijzondere baten en lasten
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(in € x miljoen) 

Kerngegevens
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In 2006 gaat de Airbus A380, het grootste passagiers-
vliegtuig ter wereld, de lucht in. In het voorste en
achterste stuk van de romp van deze dubbeldeks
megajet (met maar liefst 550 stoelen!) zal een nieuw
supersterk constructiemateriaal verwerkt zijn: Glare.
Deze Nederlandse vinding geldt als een doorbraak in
de luchtvaartindustrie. 

Drie significante voordelen
Glare is een laminaat van flinterdunne laagjes alu-
minium, afgewisseld met een glasvezellaag die in een
lijmfilm is geïmpregneerd, en heeft drie significante
voordelen. Maarten van Mourik, hoofd van de afdeling

Nieuw materiaal is mijlpaal in
technologische ontwikkeling

Metaallijmen/Glare van Stork Aerospace Industries:
“Glare is sterker (het is minder gevoelig voor metaal-
moeheid dan aluminium), het is lichter én het is beter
bestand tegen inslag. Daarnaast verwachten technici
van Stork dat Glare-onderdelen minder vaak hoeven
te worden onderzocht, waarmee de operator even-
eens kosten bespaart.”

Innovatieve uitstraling
Hoofdrolspelers in de ontwikkeling van Glare
(Glassfibre Re-enforced Aluminium) zijn de TU Delft,
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
(NLR) en Stork. Van Mourik: “Vanaf het idee tot het
uiteindelijke product zoals dat nu in productie is, ligt
een periode van ongeveer twintig jaar. Nadat we in
2001 groen licht kregen na de opdracht van Airbus

Maarten van Mourik, 
Stork Aerospace Industries:

“Vele toepassingen
van Glare liggen 
nog in het verschiet”
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voor verwerking van Glare in de A380, is in een zeer
korte periode het materiaal gecertificeerd, het ont-
werp van de panelen gemaakt, de technologie voor
de fabricage ontwikkeld en een fabriek gebouwd van
12.000 m2, waarin we deze technologie op industriële
schaal kunnen toepassen.”

Hoge verwachtingen
Stork heeft hoge verwachtingen van het nieuwe
materiaal: over zo’n tien jaar zal een aanzienlijk deel
van de aerospace-omzet bestaan uit Glare-producten.
Maar dat niet alleen. Glare staat aan het begin van
een hele nieuwe familie, of zelfs generatie, van toe-
passingen. Het eerste succes is al behaald: ook de
voorranden van de A-380 staartvlakken zullen in 
Glare worden uitgevoerd, vanwege de uitstekende

eigenschappen tegen inslag. Meer onderzoek naar
andere lijmfilms en aluminiumsoorten zal het toe-
passingsgebied nog aanmerkelijk verder kunnen
vergroten. De ingenieurs van Stork zijn dan ook 
vast van plan om verder te gaan met onderzoek 
en ontwikkeling.

Stork Aerospace Industries
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Fokker Services, onderdeel van Stork Aerospace
Services, introduceerde begin 2003 een programma
om uitgefaseerde Fokker 100-toestellen opnieuw in
de markt neer te zetten. Kort daarna volgde eenzelfde
revitaliseringsprogramma voor Fokker 50-toestellen.
En niet zonder succes. Doordat operators naarstig
zoeken naar rationalisering van kosten zijn de pro-
gramma’s FUTURE100 en FUTURE50 de uitkomst 
om met relatief kleine vliegtuigen rendabel te vliegen.

Meest recente technologie
Beide programma’s bestaan eruit dat maatschappijen
een Fokker 50 of Fokker 100 kunnen kopen of leasen,

Revitalisering als doordacht
marketingconcept

inclusief een op maat gesneden serviceondersteuning
op basis van een vast tarief per vlieguur. Richard
Jacobs, Vice President Marketing & Sales van Fokker
Services: “De programma’s zorgen ervoor dat lucht-
vaartmaatschappijen ruimschoots kunnen profiteren
van de meest recente en meest economische
technologie. Momenteel hebben in totaal 81 toestellen
weer een nieuwe eigenaar gekregen: 60 van het type
Fokker 100 en 21 toestellen van het type Fokker 50.
Dit betekent dat de meeste toestellen die nu nog aan
de grond staan weer vliegen of binnen afzienbare tijd
gaan vliegen.”

Sterke partners
Fokker Services heeft het programma opgezet met
een financieringsmaatschappij en motorenleverancier

Richard Jacobs, Fokker Services:

“Een mooi tweede leven voor 
Fokker 50 en Fokker 100”

Stork Aerospace Services
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Rolls Royce. Kernleveranciers als Pratt & Whitney
Canada (turbopropellermotoren), Honeywell 
(avionica), Dowty Propellers, Messier Dowty
(landingsgestellen) en Aircraft Braking Systems
Corporation (remsystemen) participeren in de
programma’s en garanderen service, reserve-
onderdelen en technische ondersteuning voor een
periode van ten minste de komende tien jaar. 

Jacobs: “Operators willen een oplossing om anders
met kosten om te gaan. De Future-programma’s zijn
ontwikkeld om beginnende luchtvaartmaatschappijen
de best mogelijke start te geven door investeringen
en technische risico’s te minimaliseren. Ook bestaande
operators nemen een aanzienlijk deel van de migratie
voor hun rekening.”

Meer mogelijkheden
De Fokker 50 is door de opwaardering en door
aantrekkelijke leaseprogramma’s een van de meest
concurrerende toestellen in het 50-stoelensegment
geworden, maar kent ook een andere toepassing. 
Het passagiersvliegtuig kan worden omgebouwd tot
een toestel met een militaire of maritieme patrouille-
functie. Jacobs: “Voor de Fokker 100 hebben we een
Executive Jet-concept in de markt gezet. Dit voorziet
erin de toestellen zodanig aan te passen dat ze
gebruikt kunnen worden door captains of industry,
hoge overheidsfunctionarissen en vermogende
particulieren.”
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Stork Industrial Components

Stork Industrial Components kampt al een
aantal jaren met zeer zware omstandigheden
in de markten waarin zij actief is. Vooral de
crisis in de halfgeleiderindustrie liet zijn sporen
na. Forse organisatorische ingrepen en een
aangepast businessmodel, waarbij concen-
tratie op meer kennisintensieve activiteiten
centraal staat, zorgden ervoor dat er in 2003
een positief resultaat is gehaald. 
In de loop van 2003 werden de eerste
voorzichtige tekenen van marktherstel zicht-
baar, waardoor Industrial Components iets
optimistischer naar de toekomst kijkt.

Marktomstandigheden
De markt voor medische systemen, waar
Industrial Components printplaten levert,
groeide in 2003 conform de verwachtingen
met 3 tot 5%. Naar verwachting zal deze trend
zich voortzetten, waarbij er wel sprake zal zijn
van een toenemende concurrentie voor Stork.

Als toeleverancier van onderdelen en systemen
aan producenten van apparatuur voor de
halfgeleiderindustrie werd nog steeds veel last
ondervonden van de wereldwijde crisis die
deze industrietak in haar greep hield. De crisis
leidde tot een sterk verminderde afzet van
apparatuur om chips te vervaardigen en

daardoor ook tot een verminderde vraag 
naar onderdelen hiervoor. Als gevolg hiervan
stonden – uiteraard – ook de marges onder
druk.
De crisis is niet voorbij, maar toch werden in
het derde kwartaal van 2003 de eerste tekenen
van herstel van de markt zichtbaar. De over-
capaciteit in de halfgeleiderproductie lijkt af te
nemen en de voorraden in de toeleverende
keten zijn afgenomen. Daardoor is de vraag
naar nieuwe systemen weer stijgende.

Resultaten en maatregelen
Eind 2002 zijn ingrijpende maatregelen aan-
gekondigd om in te spelen op de slechte
marktsituatie waar Stork mee te maken had.
Deze maatregelen zijn in 2003 geëffectueerd.
Het aantal personeelsleden is met ongeveer
twintig procent verminderd, er is fors bespaard
op de overige kosten en de bedrijven Stork
Electronics en Stork Industrial Modules zijn
onder één directie samengevoegd. 

Daarnaast zijn in 2003 goede resultaten
geboekt met systeemleveranties aan nieuwe
markten. Zo is vanaf het derde kwartaal, in
samenwerking met het Britse TTP en het
Duitse Electronic Networks, de markt voor
mechatronicasystemen actief benaderd. Het
samenwerkingsverband bouwt op de kracht
van TTP als het gaat om technologie en
productontwikkeling, op de mechatronica-
systeembouwkennis en onderhoudskennis 
van Stork Industrial Components en op de
ervaring van Electronic Networks met logistiek
management en productie. De markt heeft 
het concept positief ontvangen. 

In het streven naar concentratie op meer
kennisintensieve activiteiten past ook de
selectieve uitbesteding van activiteiten onder
onze regie naar Tsjechië en Roemenië.
De voorzichtige doorbraak bij nieuwe klanten
en de forse besparingen die zijn doorgevoerd,
hebben ertoe geleid dat Stork Industrial
Components bij een sterk dalende omzet een
positief resultaat heeft behaald. In vergelijking
met 2002 – toen nog een operationeel verlies
van enkele miljoenen euro’s werd geleden – 
is dat dus een belangrijke stap voorwaarts.
De werkmaatschappij Polmor werd aan het
einde van het boekjaar via een management
buy-out verkocht. De activiteiten van Polmor 

Voorzichtige opleving lijkt in zicht

“Overcapaciteit in halfgeleider-

industrie lijkt af te nemen.”

“Samenwerking met partners

wordt positief ontvangen.”



37

pasten niet meer bij de strategische activiteiten
van Stork.

Strategie en verwachtingen
Binnen Industrial Components heeft een
strategische heroriëntatie plaatsgevonden:
Stork Electronics (Son) en Stork Industrial
Modules (Eindhoven) zijn, onder de naam
Industrial Components, geïntegreerd om hun

concurrentiepositie te verbeteren en effectiever
op de eisen van de klanten te kunnen inspelen.
In de nieuwe strategie zullen beide bedrijven

zich meer richten op kennisintensieve proces-
sen, zoals design, prototypebouw en fabricage
van complexe producten. Voor de reguliere,
arbeidsintensieve productie wordt gebruik
gemaakt van goedkopere productielocaties. 

De overige activiteiten in de groep (precisie-
producten op basis van elektroformeren en
foto-etsen) moeten hun marktaandeel vergroten
door recente investeringen in nieuwe productie-
processen en een versterkte marketinginzet. 

De situatie in de halfgeleiderindustrie bepaalt in
belangrijke mate het resultaat van deze groep.
De vooruitzichten voor 2004 zijn redelijk
gunstig, hoe de markt zich zal ontwikkelen 
valt echter nog niet te voorspellen. Wel heeft
Stork goede verwachtingen van het in nauwe
samenspraak met opdrachtgevers ontwerpen
van systemen. 

“Strategische heroriëntatie:

meer richten op kennis-

intensieve processen.”
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Stork Industrial Components

Profielschets

Algemeen
Stork Industrial Components ontwerpt en
produceert (hoogwaardige) elektronica- en
mechanische componenten en systemen, veelal
in opdracht van industriële eindgebruikers. 

Kernactiviteiten
• Ontwerp, assemblage en testen van printed

circuit boards
• Ontwerp en advies met betrekking tot

hoogwaardige elektronica-componenten, die
in kleine series speciaal op maat worden
gemaakt voor producenten van medische
systemen, halfgeleiderfabricagesystemen en
drukpersen

• Vervaardiging metalen precisieproducten
door middel van elektroformeren en 
foto-etsen

• Samenstelling frames en kasten voor
elektronica- en mechatronicamodules 
en -systemen

Kerncompetenties 
• Industrialisatie van business-to-business

mechatronica producten
• Consultatieve verkoop
• Netwerk organisator
• Kennis van ontwerp van printed circuit

boards
• Kennis van (precisie) elektroformeren en

foto-etsen
• Kennis van ontwerp van hoogwaardige

electronicacomponenten
• Collaborative design 
• Kennis van de lifecycle toeleveringsketen

Marktpositie
Op deelmarkten waar Industrial Components
actief is, behoort zij tot de voorkeursleveranciers.
Industrial Components neemt daarnaast een
vooraanstaande positie op wereldniveau in met
haar nikkel-elektroformeeractiviteiten.

Klanten
ANWB, ASME, ASML, Hauni, Heidelberg,
Magna Charta, Océ, ODME, Orga, Philips
(Medical Systems), Remington, Telefunken 
en Waters.

Octrooien
• Octrooigebied: screens
• Gedeponeerde octrooien: 15
• Aangevraagde octrooien: 4
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Stork Industrial Components

Kerngegevens

2003 2002 2001 2000 1999

Netto-omzet 117 137 161 183 128

EBIT 7 (15) (7) 10 8

EBIT exclusief bijzondere baten en lasten n.v.t. (2) n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geïnvesteerd vermogen 28 31 67 64 55

Ontvangen opdrachten 104 124 114 236 166

Orderportefeuille 28 45 59 113 66

Personeel ultimo in aantal 

• Nederland 604 751 862 897 894

• buitenlandse vestigingen 10 302 291 425 322

EBIT als % van geïnvesteerd vermogen 25 (6)* (10) 16 15

EBIT als % van de netto-omzet 6 (1)* (4) 5 6

* exclusief bijzondere baten en lasten

(in € x miljoen) 
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geografische aanwezigheid in Duitsland en het logistiek
management. Stork tot slot is met industrialisatie,
productie en life cycle management van mechatro-
nicasysteembouw een belangrijke speler”, zegt 
Theo Alsemgeest, manager Business Development &
Technology van Stork Industrial Components. 

Betrouwbare totaaloplossingen
Alsemgeest vervolgt: “Als voorkeursleverancier maken
wij klantspecifiek zeer hoogwaardige modules in
kleine series. Door onze kennis en vaardigheden te
bundelen met TTP en EN kunnen we klanten garande-
ren dat de levenscyclus van het product van begin tot
eind in betrouwbare handen is. Samen kunnen we
beter, goedkoper en sneller totaaloplossingen bieden.”
The Network Partnership levert een uitstekend, nieuw 

Klanten de beste oplossing bieden als het gaat om de
ontwikkeling en productie van mechatronicasystemen.
Dát is de doelstelling van Stork Industrial Components,
het Britse The Technology Partnership (TTP) en het
Duitse Electronic Network (EN). Sinds het najaar van
2003 werken zij samen in The Network Partnership.

Krachten bundelen
“Het samenwerkingsverband combineert de specifieke
krachten van de drie ondernemingen. TTP heeft in de
markt een reputatie als het gaat om onderzoek en
technologie- en productontwikkeling. EN is een sterke
partner door de productiefaciliteiten die ze heeft, de

Eén aanspreekpunt voor marktbehoefte
mechatronica

Stork Industrial Components
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en onafhankelijk aanbod van totale mechatronica-
oplossingen in de Europese business-to-business-
markt.

De praktijk: Micromass
Alsemgeest: “Wij worden in toenemende mate in een
zo vroeg mogelijk stadium bij de levenscyclus van
producten van onze klanten betrokken. De samen-
werking biedt daar alle mogelijkheden toe. Een
voorbeeld van die samenwerking is Micromass. 
Het Engelse bedrijf, dat actief is op de markt voor
spectometrie, benaderde TTP om een nieuw product
te ontwerpen. Stork werd ingeschakeld vanwege de
specialistische kennis én het inzicht om het ontwerp
af te stemmen op de productie van elektronica-
componenten. Door de significante, synergetische

voordelen die de twee-eenheid opleverde, was er 
veel minder overleg en afstemming nodig en kon het
product op een efficiënte wijze worden samengesteld.
Bovendien kon door de samenwerking het product
aanzienlijk sneller op de markt worden gebracht.”

Overtuigen van voordelen
Alsemgeest tot slot: “We beschikken over veel kennis
en kunde waardoor nagenoeg iedere vraag van klan-
ten efficiënt beantwoord kan worden. De drie partners
zijn elk sterk op hun eigen deelgebied, bundeling
maakt ons aanbod bijzonder competitief. We zullen 
in dat opzicht de markt moeten overtuigen van de
vele voordelen die één aanspreekpunt in mechatro-
nicasysteembouw biedt.”

Theo Alsemgeest, 
Stork Industrial Components:

“Slagkracht vergroten
door samenwerking”
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Stork Technical Services

Evenals in 2002 het geval was, kampten de
drie units van Technical Services in 2003 met
matige marktomstandigheden. Opdrachten
voor nieuwbouw van kantoren, utiliteits-
gebouwen, industriële procesinstallaties, 
et cetera zijn tot het minimum teruggeschroefd
en grootschalige onderhoudsactiviteiten
worden zoveel mogelijk getemporiseerd.
Desondanks wist Technical Services, mede
dankzij kostenbesparende maatregelen en een
grotere focus op service, onderhoud en pro-
jecten voor vaste klanten, het totale rendement
redelijk op peil te houden. Commerciële en
operationele successen in lange-termijn-
projecten versterkten de positie als complete
dienstverlener voor de industrie. 

Marktontwikkelingen
Stork Industry Services had in 2003 te
maken met een verhevigde concurrentie. Het
aantal projecten dat werd aanbesteed, bleef
ver achter bij het normale niveau. Met name
van nieuwbouw en projecten voor productie-
uitbreidingen was amper sprake. Bij de projec-
ten die nog wel werden aangeboden, stonden
de marges door de concurrentie onder druk. 
Ten opzichte van 2002 verslechterde de
situatie in dit marktsegment verder. In de
onderhoudsprogramma’s die Stork Industry
Services in opdracht van haar klanten uitvoert,
is de economische teruggang ook merkbaar,
maar omdat het hier in veel gevallen om
regulier onderhoud gaat, is deze markt 
relatief minder kwetsbaar. Ook voor deze
programma’s geldt overigens wel dat onder-
houd waar mogelijk wordt uitgesteld. 

Voor Stork Industry Specialists gold in 2003
eveneens dat de markt zeer terughoudend
was. In vrijwel alle sectoren waarin zij opereert,
zetten de klanten de rem op nieuwe investe-
ringen en worden onderhoudswerkzaamheden
zoveel mogelijk uitgesteld. De aan de energie-
sector gelieerde turboblading-activiteiten
hebben in 2003 een stabilisatie ten opzichte
van 2002 laten zien.

Stork WorkSphere had ook in 2003 te maken

met moeilijke marktomstandigheden. Met
name het nieuwbouwsegment van de utiliteits-
markt heeft zwaar te lijden van de teruggang
van de economie. Dat leidt er tevens toe dat
de concurrentie op de markt voor service,
renovatiewerk en onderhoud is verhevigd:
concurrenten die zich in het verleden vooral op
nieuwbouwprojecten richtten, zoeken andere
segmenten.

Resultaten en maatregelen
Stork Industry Services is al enige jaren
geleden begonnen met het verleggen van de
koers van algemene nieuwbouw naar service,
onderhoud en projecten voor vaste klanten. De
afhankelijkheid van de (momenteel schaarse)
aanbestedingen op het gebied van nieuwbouw
en uitbreidingen is daardoor minder groot.
Stork Industry Services haalt tegenwoordig het
grootste deel van haar omzet uit meerjarige
overeenkomsten voor onderhoud en is daardoor
minder conjunctuurgevoelig geworden. Deze
strategie betaalde zich in 2003 uit. 
Intern is een meerjarig programma opgestart
om de effectiviteit van de organisatie te 
verbeteren. Stork Industry Services heeft in
2003 de VCA-certificatie afgerond, waarmee
tevens het ISO9001-certificaat is behaald voor
de gehele Benelux. Ook is veel aandacht
geschonken aan kostenreducties en is het
aantal inleenkrachten aangepast aan de
omvang van de orderportefeuille.
Een verhoogde marketinginspanning resulteerde
in het binnenhalen van een aantal nieuwe
klanten en het afsluiten van nieuwe grote
contracten. Zo is het samenwerkingsverband
AJS (bestaande uit Amec, Jacobs en Stork) in
2003 gestart met een groot offshore-onder-
houdsprogramma voor NAM en Shell Expro.
De combinatie van de genomen maatregelen,
aanwas van nieuwe klanten en de gevolgde
strategie zorgden ervoor dat het rendement
van Stork Industry Services in 2003 op peil
bleef.

Stork Industry Specialists heeft een aantal
jaren geleden reeds gekozen om zich vooral 
te richten op marktsectoren waar kennis en

Markt aanhoudend onder druk, rendement redelijk op peil



43

kunde de onderscheidende factoren zijn. Dat
heeft ervoor gezorgd dat Industry Specialists
minder conjunctuurgevoelig is geworden door
unieke posities die zij heeft opgebouwd. Wel is
de omvang van de werkzaamheden door de
recessie afgenomen. Om daarop te anticiperen,
zijn eind 2002 maatregelen aangekondigd.
Deze zijn in 2003 volledig doorgevoerd. Het
aantal medewerkers is gereduceerd en ook op
andere fronten zijn kostenbesparingen door-
gevoerd. Daarnaast zijn maatregelen genomen
om de productiviteit per medewerker en de
commerciële slagkracht van de verkoop-
organisatie te vergroten. Het volume van de
werkzaamheden is weliswaar afgenomen,
maar door de genomen maatregelen is het
rendement licht verbeterd. 

Eind 2002 is een uitgebreid maatregelenpakket
aangekondigd om het rendement van Stork
WorkSphere te verbeteren. Die maatregelen
bestonden onder meer uit een vermindering
van de personeelssterkte met in totaal 120
mensen. Eind 2003 zijn er additionele maat-
regelen genomen om de indirecte kosten te
verlagen en de productiviteit te vergroten.
Regio’s zijn samengevoegd en in totaal 
werden ruim 100 indirecte functies geschrapt.
Stork WorkSphere heeft in 2003 financieel
matig gepresteerd. Daarnaast zijn er eind 2003
reorganisatievoorzieningen genomen ten laste
van het resultaat.

Strategie en verwachtingen
Stork Industry Services zal in 2004 doorgaan
op de ingeslagen weg. Dat betekent een sterke
nadruk op meerjarige overeenkomsten voor
onderhoud en profilering als complete dienst-
verlener met sterke maintenance- en project-
managementvaardigheden. Doelstelling is om
klanten te ondersteunen met verdere verlaging
van operationele kosten en/of verhoging van
de beschikbaarheid van de (productie)installa-
ties. Daarbij blijft Stork Industry Services actief
in het uitvoeren van projecten en ‘shutdowns’
voor haar vaste klanten. Kerncompetenties zijn
verregaande kennis van geïntegreerde onder-
houdsconcepten en procesbeheersing. Door

investeringen in het projectbeheersingsysteem
PRINCE worden uitvoeringsrisico’s verlaagd,
zowel voor de klant als voor Stork. De
diensten van Industry Services en Industry
Specialists zijn complementair. Voor de klanten
betekent dit een breder aanbod, terwijl intern
kennisuitwisseling plaatsvindt. 
In 2004 zal het in 2003 gestarte offshore-project
van de AJS-combinatie in volle omvang draaien.
Ook wordt het nieuwe product ‘ProFormer’
(een hulpmiddel om installaties van klanten
snel op hun effectiviteit door te lichten) op de
markt gebracht. De verwachting is dat de
markt voor Stork Industry Services zich in
2004 nog niet zal herstellen. Bij een eventuele
economische opleving zal immers in eerste
instantie de consumentenmarkt aantrekken en
pas daarna de (proces)industriële markt. Voor
de jaren erna zijn de verwachtingen positiever. 

Bij Stork Industry Specialists blijft de koers
erop gericht de leidende marktposities verder
uit te bouwen. Hiertoe zijn specifieke groei-
kernen gedefinieerd. De zeer gespecialiseerde
technologische kennis, de basis voor deze
activiteiten, wordt verder ontwikkeld. In
combinatie met Industry Services kan complete
dienstverlening worden aangeboden. De maat-
regelen die in de afgelopen jaren zijn genomen,
maken dat Stork Industry Specialists voldoende
is toegerust om ondanks de verwachte matige
markt de opwaartse lijn voort te zetten.

Stork WorkSphere zet in op een verhoogde
marketing- en salesinspanning in de utiliteits-
markt. Speerpunt blijft service en onderhoud.
Specifieke acties moeten de productiviteit
verhogen.
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Stork Technical Services

Profielschets 

Algemeen
Stork Technical Services is een kennisintensieve
en professionele leverancier van integrale,
technische dienstverlening voor installaties en
machines in de industriële en de utiliteitsmarkt.
De groep bestaat uit de units: Industry
Services, Industry Specialists en WorkSphere.

Kernactiviteiten
Industry Services
• Montage, installatie, (preventief) onderhoud,

reparatie, renovatie, modificatie, verplaatsing
en uitbreiding mogelijke technische installa-
ties, variërend van procesinstallaties tot pro-
cesondersteunende installaties en machines

• Advies en technisch beheer (maintenance
management)

• Projectmanagement en projectuitvoering
Industry Specialists
• Materiaal- en schadeonderzoek
• Warmtebehandeling/thermal engineering
• Coatings
• Onderhoud/reparatie van gereedschaps-

werktuigen, dieselmotoren, tandwielkasten,
hijswerktuigen, turbines en compressoren

• Productie turbocomponenten
• Verhuur materieel en gereedschappen
WorkSphere
• Advies, installatie en onderhoud op het gebied

van verlichting, energie, klimaatbeheersing,
bereikbaarheid, veiligheid en communicatie

Kerncompetenties
Industry Services 
• Verregaande kennis van geïntegreerde onder-

houdsconcepten voor industriële klanten
• Unieke kennis van procesbeheersing voor

voortgangs- en budgetbewaking
Industry Specialists
• Specialistische kennis op de gebieden zoals

omschreven bij ‘kernactiviteiten’
WorkSphere
• Verregaande kennis van technische installaties

en systemen die de werkomgeving van
mensen bepalen (verwarming, airconditio-
ning, verlichting, communicatie/informatie,
energie, water, toegangsbeveiliging)

Marktpositie 
Industry Services
• Heeft vooral een sterke positie in de

(petro)chemische industrie, de voedings- en
genotmiddelenindustrie, de farmaceutische
industrie, de basismetaal en de energie-
sector. 

• De strategische unit behoort in haar markt-
segment in de Benelux tot de marktleiders.

Industry Specialists
• Behoort op deelterreinen van specialistische

dienstverlening tot de wereldmarktleiders.
WorkSphere
• Behoort in Nederland tot de top-vier van

ondernemingen die zich op advies, imple-
mentatie en technisch beheer en onderhoud
van gebouwgebonden installaties richten.

Klanten o.a.: 
• Chemie: Akzo Nobel, DSM, Teijin 
• Energie: Essent, Gasunie, Nuon, Reliant,

Siemens
• Entertainment: Ahoy Rotterdam, Arke

Stadion (FC Twente), De Efteling, Parkstad
Limburg Stadion (Roda JC), Philips Stadion
(PSV), Rabo Theater Hengelo

• Farmaceutische industrie: DSM Anti-
Infectives, Fort Dodge 

• Financiële dienstverlening: ABN Amro,
AMEV/Fortis, Interpay

• Gezondheidszorg: Catharina Ziekenhuis,
Medisch Centrum Leeuwarden 

• Luchtvaart: Airbus, Bell Helicopters, Boeing,
Rolls-Royce

• Metaalindustrie: Alcoa, Corus 
• Olie, gas, petrochemie: Amoco, BP, NAM,

Shell, TotalFinaElf
• Onderwijs: Haagse Hogeschool, RU

Groningen, TU Eindhoven 
• Overige: KPN, Océ, Philips High Tech

Campus, TNO
• Transport: Luchthaven Schiphol, NS
• Voedings- en genotmiddelenindustrie:

Heineken

Octrooien
• Octrooigebied: sproeiers, ontluchters
• Gedeponeerde octrooien: 50
• Aangevraagde octrooien: 3



2003 2002 2001 2000 1999

Netto-omzet 870 893 882 786 633

EBIT 28 19 41 31 31

EBIT exclusief bijzondere baten en lasten n.v.t. 26 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geïnvesteerd vermogen 53 71 177 169 64

Ontvangen opdrachten 752 814 911 793 718

Orderportefeuille 274 398 493 468 460

Personeel ultimo in aantal 

• Nederland 4.710 5.413 5.448 5.149 4.955

• buitenlandse vestigingen 1.989 2.516 2.775 2.690 2.163

EBIT als % van geïnvesteerd vermogen 53 37* 23 18 48

EBIT als % van de netto-omzet 3 3* 5 4 5

* exclusief bijzondere baten en lasten
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“PRINCE biedt krachtige ondersteuning om complexe
projecten te beheersen en laat letterlijk op ieder
moment exact zien waar we staan. Verrassingen
komen daardoor niet meer voor”, zegt Lex Hofstee,
manager Technische Systemen bij de groep Projecten
van Stork Industry Services. 

Aansturing en begeleiding
Stork gebruikt PRINCE voor de aansturing en
begeleiding van grootschalige projecten. Het is ooit
ontwikkeld als hulpmiddel bij de installatie en montage
van piping-netwerken voor raffinaderijen. De grote
omvang van dit soort projecten, de complexiteit én de

PRINCE houdt complexe 
werkprocessen in de hand

eisen die worden gesteld aan het reproduceren van
gegevens, maakte het nodig om hiervoor een
speciaal systeem ter ondersteuning te ontwikkelen.
Hiervoor ontwierp Stork – in eigen huis – het PRINCE
besturingssysteem.

Breed inzetbaar
In de loop der jaren is PRINCE doorontwikkeld tot
een breed inzetbaar multidisciplinair besturings-
systeem voor bijvoorbeeld nieuwbouw en verbouw 
of de aansturing van de werkprocessen tijdens stops
en relocaties. In het systeem wordt alle relevante
procesinformatie eenduidig opgeslagen en in die
hoedanigheid is het dan ook uitermate geschikt voor
kennismanagement. Alle gedetailleerde informatie en
vergaarde kennis zijn daarmee zodanig in de

Lex Hofstee, Stork Industry Services:

“Zelf ontwikkeld
besturingssysteem
voorkomt verrassingen”
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organisatie verankerd dat deze voor bevoegde
medewerkers snel en makkelijk toegankelijk is. 
Daarbij gaat het niet alleen om de voortschrijdende
planning, maar bijvoorbeeld ook om gedetailleerde
gegevens over inkoop en expeditie, uitgevoerde
werkzaamheden, certificering van personeel en
materiaal, voortgangsmeldingen en calculaties.
Klanten, subcontractors, toeleveranciers en
inspecterende instanties hebben on line toegang 
tot het systeem en kunnen zien wat de status van het
werk is, wat hen te doen staat, of bijvoorbeeld data
accorderen. Administratieve en kwaliteitsgegevens
zijn altijd actueel en elk moment beschikbaar, zodat
na de laatste fysieke handeling in het proces de
kwaliteitsdocumentatie direct voor overdracht
beschikbaar is, elektronisch of op papier.

Volledig inzichtelijk
Lex Hofstee: “Het grote voordeel van het gebruik van
PRINCE is dat we niet alleen de complexe processen
er goed mee kunnen beheersen, maar dat we ook
alle aspecten van een project volledig inzichtelijk
kunnen maken. We kunnen continu zien én laten zien
waar we staan. Discussies achteraf over vertragingen
of problemen komen daardoor ook niet meer voor. Als
er door welke oorzaak dan ook een vertraging dreigt
op te treden, dan zien we dat op het vroegst mogelijke
moment en kunnen we meteen actie ondernemen om
de vertraging te voorkomen of maatregelen te nemen
om deze op te vangen. Nog afgezien van de logistieke
en beheersmatige aspecten, is dat voor de klant één
van de grote voordelen van PRINCE.”

Stork Industry Services
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kalibratie van meetinstrumenten én de behoefte 
aan meer outsourcing, zijn we het beheerproces
verregaand gaan automatiseren en hebben zo ook de
rentabiliteit verbeterd. Onze klanten, overwegend
actief in de luchtvaart, energiewinning, farmacie en
petrochemie blijken veel baat te hebben bij een
integrale aanpak. Nu werken veel klanten nog met
diverse programma’s. Ons systeem, ILA (Integrale
Laboratorium Automatisering), bundelt alle commer-
ciële, technische en logistieke gegevens in één
programma. Hét voordeel is dat het geïntegreerd kan
worden met ons ERP-systeem. Bovendien kunnen
klanten de status van het beheer on line volgen.” 

Meer voordelen
Maar het is niet alleen het gemak voor klanten om

Stork Intermes, onderdeel van Industry Specialists,
houdt zich bezig met onderhoud, kalibratie en
certificering van meetinstrumenten voor verschillende
fysische grootheden. Of het nu gaat om druk,
temperatuur, relatieve vochtigheid, elektriciteit,
geometrie, gewicht, lengte of massa. Het in de
Benelux actieve bedrijf kijkt vooruit en ontwikkelde
een in de wereld uniek systeem om het beheer van
het kalibratieproces te automatiseren. 

Beheerproces verregaand automatiseren
Philippe de Ryck, algemeen directeur van Stork
Intermes: “Inspelend op de toenemende vraag naar

Onderhouden, kalibreren en 
certificeren meetinstrumenten
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vanaf de eigen werkplek overzicht te hebben. Ook
doorlooptijden zijn korter, informatie kan beter en
sneller worden verstrekt, de papierrompslomp is
minder en er wordt automatisch melding gemaakt
wanneer instrumenten gekalibreerd en opnieuw
gecertificeerd moeten worden. Klanten kunnen 
zich nog meer en beter concentreren op hun 
kernactiviteiten. 
Verder zorgt ILA ervoor dat wensen ten aanzien 
van transport, het aantal meetpunten, het soort
certificaat, gewenste managementinformatie, 
et cetera worden opgeslagen en uitgevoerd. 
Kortom, de klant heeft er weinig omkijken naar.

Marktbenadering
Het bedrijf is niet over een nacht ijs gegaan. 

De Ryck: “We hebben eerst zorgvuldig de specifieke
wensen van klanten in kaart gebracht, ontwikkelaars
intensief bij het proces betrokken, maar ook overleg
gevoerd met collega-bedrijven. Na uitvoerige tests in
de vestiging te Antwerpen zijn we nu zover dat we
het systeem ook gaan implementeren in Nederland.
De verwachtingen zijn hoog. We hebben een uniek
product in handen waar bedrijven financieel, logistiek
en technisch baat bij hebben. Het is dan ook belang-
rijk hen snel te overtuigen van de vele voordelen die
ILA biedt.”

Philippe de Ryck, Stork Intermes:

“Integrale aanpak beheer 
meetinstrumenten 
biedt volop kansen”

Stork Industry Specialists
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Niet vanuit de techniek redeneren, maar de verre-
gaande kennis van een optimale werk- of verblijfs-
omgeving centraal stellen en daar de organisatie op
inrichten. Die metamorfose onderging Stork
WorkSphere enkele jaren geleden. Uitgangspunt 
van die marktbenadering is dat prestaties van mede-
werkers toenemen als de kwaliteit en het comfort van
een werkomgeving verbeteren. 

Aandachtsgebieden
Klimaatbeheersing, communicatie, beveiliging, energie-
beheer, bereikbaarheid en verlichting. Het zijn van
oudsher de belangrijkste aandachtsgebieden van

Totaalconcept verhoogt 
arbeidsprestaties

deze unit van Stork Technical Services. “We hebben
de voorheen redelijk autonoom werkende bedrijven 
tot één bedrijf geïntegreerd: WorkSphere. Onze
oplossingen spelen volledig in op de eisen en wensen
die klanten hebben als het gaat om de werk- en
verblijfsomgeving”, zegt Marinus Schimmel, regio-
directeur West-Nederland van Stork WorkSphere. 

Slim onderhoud
Ook het onderhoud van gebouwen slim aanpakken,
kan renderen. Schimmel: “Door een efficiënte
organisatie, een zorgvuldige planning én het stroom-
lijnen van de contracten met derden zijn al snel
besparingen van 10 tot 30% mogelijk. Zonder aan
kwaliteit in te boeten.” Maar er speelden meer ont-
wikkelingen in de markt waardoor Stork besloot de

Marinus Schimmel, Stork WorkSphere:

“Transformatie van puur 
installateur naar slimme adviseur”

Stork WorkSphere
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bakens te verzetten. “We merkten bij onze klanten 
dat ze in toenemende mate behoefte kregen aan één
aanspreekpunt en één uniforme wijze van dienstverle-
ning. Ze hebben geen zin meer om voor bijvoorbeeld
de toegangscontrole zaken te doen met X en voor
verlichting met Y. Zij willen het gemak van één profes-
sionele partner die alles regelt en op elkaar afstemt. 
Ook de technologie stimuleerde ons om de markt
anders te benaderen. Werktuigbouwkundige installa-
ties, ICT en elektrotechniek groeien steeds verder
naar elkaar toe en worden steeds vaker aan elkaar
gekoppeld. Alle gebouwengebonden installaties zijn
via één netwerk met elkaar verbonden. Klanten willen
dan ook vanuit een centrale locatie zien wat de status
van die systemen is die in een gebouw actief zijn”,
aldus Schimmel. 

Goed luisteren 
“Als een organisatie met ons in zee gaat, is de
kwaliteit van de werkomgeving voortaan onze zorg”,
vervolgt Schimmel. “Of het nu gaat om nieuwbouw,
verbouw, renovatie of een aanpassing. Verder is het
ook een pluspunt dat we dicht bij de klant zitten,
hetgeen blijkt uit de zestien servicevestigingen die 
we over het hele land hebben. Elke klant heeft een
account manager die vanuit een van deze vestigingen
opereert. Verder heeft elke vestiging zijn eigen
servicemonteurs, waardoor klanten niet steeds
nieuwe mensen over de vloer krijgen die niet weten
wat er bij die klant speelt. Kortom, snelle directe lijnen
zodat eventuele problemen snel verholpen of in de
kiem gesmoord kunnen worden.”



Prints

Nederland
• Stork Prints B.V., Boxmeer en Brummen
• Stork Digital Imaging B.V., Boxmeer
Europa
• Stork Prints Austria A.G., Kufstein (A)
• Stork Prints Iberia S.A., 

Massanet de la Selva (E)
• Stork Facilities Deutschland GmbH,

Kiefersfelden (D)
• Stork Tekstil Sistemleri Tic Ltd, Sti Istanbul (TR)
Noord-Amerika
• Stork Prints America Inc., Charlotte (USA)
Midden-Amerika
• Stork Mexico SA, Mexico (MEX)
Zuid-Amerika
• Stork Prints Brasil Ltda, Piracicaba (BR)
Azië
• P.T. Stork Prints Indonesia, Bekasi (RI)
• Stork IBI Prints (Pvt) Ltd., Pakistan, 

Karachi (PK)
• Stovec Industries Ltd., Bombay (IND)
• Stork Prints Japan K.K., Osaka (J)
• Stork Textile Systems Wuxi Caltd, Wuxi (CN)

Poultry & Food Processing

Nederland
• Stork PMT B.V., Boxmeer
• Stork Titan B.V., Boxmeer
Noord-Amerika
• Stork Gamco Inc., Gainesville (USA)
Zuid-Amerika
• Stork PFP Systems Ltda, Piracicaba (BR)

Aerospace

Nederland
• Stork Fokker AESP B.V., Papendrecht,

Hoogeveen en Schiphol
• Fokker Elmo B.V., Hoogerheide
• Stork Product Engineering B.V., Amsterdam
• Fokker Services B.V., Hoogerheide, 

Nieuw-Vennep en Schiphol
Noord-Amerika
• Fokker Services Inc., Atlanta (USA)
Azië
• Langfang Fokker, Hebei (CN)
• Fokker Services Asia Pte.Ltd., Singapore

(SGP)

Industrial Components

Nederland
• Stork Electronics B.V., Son
• Stork Industrial Modules B.V., Eindhoven
• Stork Veco B.V., Eerbeek

Technical Services

Nederland
• Stork Industry Services B.V., De Meern
• Stork Maintenance Management B.V., 

De Meern
• Stork WorkSphere B.V., De Meern
• Stork Turbo Blading B.V., Sneek
• Stork Turbo Services B.V., Almere
• Stork Gears & Services B.V., Rotterdam
• Stork Trading B.V., Hengelo

• Stork Materials Technology B.V., Amsterdam
• Stork Manufacturing Services, Hengelo
• Stork Special Products B.V., Zwolle
• Stork Bronswerk B.V., Amersfoort
• Stork Materieel B.V., Rozenburg
• Stork Sales & Rental Services B.V.,

Rozenburg
• Reisiger Verhuur B.V., Groningen
• Interlas B.V., Rozenburg
• Stork Mobiel B.V., De Meern
Europa
• Stork MEC N.V., Antwerpen (B) 
• Stork Intermes N.V., Antwerpen (B)
• Cooperheat UK Ltd., Skelmersdale (GB)
Noord-Amerika
• Sutherland Schultz, Cambridge (CDN)
• Stork H&E Turbo Blading Inc., Ithaca (USA)
• Stork Cellramic Inc., Milwaukee (USA)
• Stork Technimet Inc., New Berlin (USA)
• Stork Materials Technology and 

Inspection Inc., Huntington Beach (USA)
• Stork Herron Testing Laboratories Inc.,

Cleveland (USA)
• Stork Southwestern Laboratories Inc.,

Houston (USA)
• Stork Twin City Testing Inc., St. Paul (USA)
• Stork Bronswerk Inc., Quebec (CDN)
Zuid-Amerika
• Stork Wescar N.V., Willemstad (CU)
• Stork MSW, Buenos Aires (RA)

Overzicht vestigingen Stork
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Directeur Controller HRM

Prints D.W. Joustra* Drs. A.J. van Efferen, RA Drs. R.M. Clermonts

Poultry & Food Ir. Th. Hoen* H. van Konijnenburg G.M.J. van Tilburg

Processing

Aerospace

Industries Ir. C.A.M. de Koning* vacature J.Z. Cislo

Services Ir. C.J. Berends van Loenen* H.T.A. Heijtel, RA J. Damad

Industrial ** Ir. R.A.M. van Dijk, MBA **

Components

Technical Services

Industry Services Ing. J.B.J. Bruggenthijs* Drs. H. Molenaar, RA J. den Hartog

Industry Specialists Ing. J.M. Ros* Drs. J.G.B.J. Hooge Venterink J. Bakker

WorkSphere Ir. P.G. Boerma* Mr. drs. R.B. Kalma I.J.H. Vermeulen, MA

* Leden Groepsraad Stork

** Vanwege beperkte omvang geen groeps- en HRM-directeur
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Organisatieschema Stork N.V. 2004

Raad van Bestuur Drs. Sj.S. Vollebregt* (voorzitter)

Drs. J.C.M. Schönfeld* (vice-voorzitter)

Ir. H.E.H. Bouland*

Corporate Strategy and Control Corporate Human Resources Management

Ir. E.J. Kaman Mr. W.F. van Dorp

Corporate Communications & Investor Relations Corporate Legal

Drs. D.T. Kors Mr. Y.H. de Heer
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Corporate Governance

Op 9 december 2003 heeft de Commissie
Corporate Governance de definitieve Neder-
landse Corporate Governance Code (hierna
‘de Code’) gepubliceerd die per 1 januari 2004
van kracht is geworden. De Code bevat
principes en concrete aanbevelingen die de bij
een vennootschap betrokken personen (onder
andere bestuurders en commissarissen) en
partijen (onder andere institutionele beleggers)
tegenover elkaar in acht moeten nemen. De
Code beoogt de governance van beursgeno-
teerde ondernemingen te verbeteren, teneinde
het vertrouwen in het goede en verantwoorde
bestuur van ondernemingen te vergroten.

De Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen van Stork hechten grote
waarde aan een goed ondernemingsbestuur
en optimale transparantie. Het overgrote deel
van de principes die in de Code zijn vastge-
legd, liggen reeds ten grondslag aan de huidige
corporate governance-structuur van de
vennootschap. De Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen aanvaarden de
Code als een nieuwe doelstelling voor de
verdere uitbouw en verdieping van de huidige
corporate governance-structuur van de
vennootschap. In het verslag over het boekjaar
2004 zal, geheel conform de eisen van de
Code, verslag worden uitgebracht over de
corporate governance-structuur van de
vennootschap en de naleving van de Code. 

De Code stelt verantwoording en openbaar-
heid ten aanzien van aandeelhouders en
andere stakeholders voorop. Dit dient te
geschieden door middel van bijvoorbeeld
rapportage in het jaarverslag, via persbericht-
geving en op de website. 

Via de website van Stork is al sinds jaren in
steeds toenemende mate informatie beschik-
baar over de onderneming en wordt op een
transparante wijze inzicht gegeven in het
bestuur van de vennootschap. Het komend
jaar zal deze informatiebron verder worden
uitgebreid conform de aanbevelingen van de
Code.

Hoewel de principes van de Code als zodanig
al grotendeels ten grondslag liggen aan de
corporate governance-structuur van de

vennootschap, worden de nodige acties
ondernomen om, voor zover dit nog niet het
geval is, ook aan de ‘best practices’ te kunnen
voldoen. De implementatie van de ‘best
practices’ wordt voorafgegaan door een
gestructureerde inventarisatie en evaluatie 
van de huidige situatie en bestaande beleids-
en controleprocedures, reglementen en
statuten. Op basis van de uitkomsten hiervan
zal worden besloten welke aanpassingen en
nieuwe initiatieven nodig zijn om aan de Code
te voldoen.

Reeds in dit jaarverslag worden de ‘best
practices’ inzake openbaarheid en verslag-
geving zoveel mogelijk toegepast.  

De hoofdlijnen van de huidige corporate
governance-structuur van Stork zijn de
volgende:

Raad van Bestuur
Stork wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur die uit ten minste drie leden bestaat.
Het bestuur geschiedt onder toezicht van een
Raad van Commissarissen, bestaande uit ten
minste vier personen. De leden van de Raad
van Bestuur worden benoemd en ontslagen
door de Raad van Commissarissen. De huidige
leden van de Raad van Bestuur zijn voor
onbepaalde tijd benoemd. 
De Raad van Commissarissen moet de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op
de hoogte brengen wie zij voornemens is te
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.
Voordat de Raad van Commissarissen een lid
van de Raad van Bestuur ontslaat moet zij
eerst de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders over het voorgenomen ontslag 
horen. In beide gevallen wordt de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders vertegen-
woordigd door de Commissie van Aandeel-
houders.
Informatie over het remuneratiebeleid en het
optiebeleid vindt u op respectievelijk pagina 58
en 90 van dit verslag.

Risicomanagement
De Raad van Bestuur geeft risicomanagement
een hoge prioriteit. Voor meer details over
risicomanagement zie pagina 15 van dit
jaarverslag. 



55

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van de 
Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden ondernemingen. De Raad van
Commissarissen staat de Raad van Bestuur
met raad ter zijde. De leden van de Raad van
Commissarissen ontvangen van de Raad van
Bestuur vier maal per jaar een schriftelijk verslag
omtrent de toestand en de werkzaamheden
der vennootschap gedurende het afgelopen
tijdvak. De Raad van Commissarissen stelt de
honorering van de Raad van Bestuur vast. 

Diverse besluiten van de Raad van Bestuur zijn
onderworpen aan goedkeuring van de Raad
van Commissarissen. Deze besluiten staan
vermeld in artikel 16 van de statuten.
Daarnaast hebben de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen nadere werkaf-
spraken gemaakt en nadere invulling gegeven
aan een aantal van de in artikel 16 genoemde
besluiten. De Raad van Bestuur dient onder
andere goedkeuring van de Raad van
Commissarissen te verkrijgen voor:
• het aangaan van joint ventures, c.q. samen-

werkingsverbanden voor zover dit strate-
gische, duurzame samenwerking beoogt

• acquisities en desinvesteringen waarbij 
een bedrag gemoeid is van meer dan 
€ 17,5 miljoen

• de jaarlijks door de Raad van Commis-
sarissen goed te keuren investeringsnota 
en bovendien voor elke investering van meer 
dan € 10 miljoen

• reorganisaties waarbij meer dan 10% van
het gehele personeelsbestand van het
concern is betrokken. 

De honorering van de Raad van Commis-
sarissen wordt vastgesteld door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. Een
commissaris wordt voor maximaal vier jaar
benoemd. Hij is terstond herbenoembaar. 
Alle leden van de Raad van Commissarissen
voeren hun taak onafhankelijk uit.

Omdat Stork een wettelijk verplichte ‘structuur-
vennootschap’ is, worden de leden van de
Raad van Commissarissen benoemd via het
coöptatiesysteem. Dit houdt in dat de Raad

van Commissarissen zelf  haar leden benoemt.
De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, de ondernemingsraad en de
Raad van Bestuur kunnen aan de Raad van
Commissarissen personen voor benoeming tot
commissaris aanbevelen. Daartoe deelt de
Raad van Commissarissen tijdig mede
wanneer en tengevolge waarvan er vacatures
zullen ontstaan. De Raad van Commissarissen
heeft een reglement opgesteld dat in de loop
van 2004 herzien zal worden, alsmede een
profielschets die elke twee jaar wordt geëva-
lueerd (zie respectievelijk artikel 19.2 van de
statuten en pagina 62 van dit verslag). 

De Raad van Commissarissen heeft de
volgende commissies ingesteld:
Een auditcommissie die onder meer controle
uitoefent en toezicht houdt op het financiële
verslaggevingproces van de vennootschap en
terzake rapporteert aan de Raad van Commis-
sarissen. Tevens is de auditcommissie in het
bijzonder belast met het toezicht op de
werking van de interne risicobeheerings- 
en controlesystemen, waaronder het toezicht
op de naleving van de relevante wet- en
regelgeving en het toezicht op de werking van
gedragscodes.

Een remuneratiecommissie die zich bezighoudt
met het vaststellen van het remuneratiebeleid
voor de Raad van Bestuur.
De Raad van Commissarissen blijft steeds als
geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn
voorbereid door de hierboven genoemde
commissies. 

Conform de aanbevelingen van de Code zullen
de bestaande interne afspraken voor boven-
genoemde commissies in reglementen worden
vastgelegd. 

Aandeelhouders
De aandeelhouders komen ten minste eenmaal
per jaar bijeen in een Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden, indien de
Raad van Bestuur of de Raad van Commis-
sarissen deze bijeenroept, dan wel aandeel-
houders die ten minste tien procent van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks
nodig achten. Houders van aandelen die ten
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minste vijf procent van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen, hebben het recht onder-
werpen te doen plaatsen op de agenda van de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeel-
houders, mits zij deze onderwerpen ten minste
vier weken vóór die vergadering aan de Raad
van Bestuur hebben opgegeven. Elk aandeel
geeft recht op het uitbrengen van één stem.
De notulen liggen voor aandeelhouders ter
inzage en worden bovendien op de website
van Stork geplaatst.
Stork heeft een Commissie van Aandeel-
houders die door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders is benoemd. Deze
Commissie oefent de bevoegdheden van de
Algemene Vergadering uit terzake van het
recht tot het doen van een aanbeveling voor
de benoeming, c.q. herbenoeming, van een 
lid van de Raad van Commissarissen en de
bevoegdheid om tegen een voorgenomen
benoeming, c.q. herbenoeming, bezwaar te
maken. Daarnaast ontvangt de Commissie
namens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders mededelingen aangaande 
een voorgenomen benoeming van een lid 
van de Raad van Bestuur. Tevens wordt de
Commissie over een eventueel ontslag van een
lid van de Raad van Bestuur gehoord.
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Bericht van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders

In 2003 is de Raad van Commissarissen van
Stork acht maal met de Raad van Bestuur
bijeengekomen en twee maal zonder de Raad
van Bestuur. Op nagenoeg alle vergaderingen
was de raad voltallig aanwezig. Er was geen
sprake van frequente afwezigheid van enig lid
van de Raad van Commissarissen. Daarnaast
was er regelmatig overleg tussen de individuele
leden van de Raad van Commissarissen en
van de Raad van Bestuur, waarbij met name
de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad
van Commissarissen intensief contact hadden
met de voorzitter van de Raad van Bestuur,
respectievelijk de CFO.

Bij drie van de vijf overlegvergaderingen van de
Centrale Ondernemingsraad was een delegatie
van de Raad van Commissarissen aanwezig. 

De voorzitter van de Raad van Commissarissen
voerde in het verslagjaar twee maal overleg
met de Commissie van Aandeelhouders,
tezamen met de voorzitter van de Raad van
Bestuur.

In de vergadering van februari werd de jaar-
rekening 2002 behandeld samen met het
dividendvoorstel, de management letter van de
externe accountant, de letter of representation
en de voorbereiding voor de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.

Een extra vergadering in februari was geheel
gewijd aan de strategie van Stork. De Raad
van Bestuur presenteerde haar focusserings-
programma: het smaller maar sterker maken
van Stork met als einddoel twee of drie grote
zuilen met een aanzienlijke omvang en be-
tekenis in de markt. Inhoudelijk werden ook
enkele hoofdkeuzen gepresenteerd. Dit voor-
stel werd door de Raad van Commissarissen
goedgekeurd, evenals de erbij behorende
termijn (3 jaar) en het beleid ten aanzien van
de communicatie. Afgesproken werd dat de
Raad van Bestuur het programma extern zou
aankondigen zonder inhoudelijk in te gaan op
de vraag welke zuilen Stork uiteindelijk zou
kiezen. De belangrijkste overweging hiervoor
was het vermijden van kapitaalvernietiging, op
grond van de ervaring die enkele jaren eerder
werd opgedaan toen over dit soort beslissingen
wèl openheid werd gegeven, onder meer door

deze bedrijfsonderdelen onder te brengen in
Capital Assets.
Ook tijdens de vergadering in oktober sprak
de Raad van Commissarissen met de Raad
van Bestuur over de strategie, nu over een
voorstel tot invulling. De Raad van Commis-
sarissen verleende daarbij - onder zekere
voorwaarden - haar goedkeuring aan het
verder uitdiepen van de door de Raad van
Bestuur aangegeven optie. Een en ander 
heeft nog niet tot een beslissing geleid.
In de vergadering van december werd ruim
aandacht besteed aan het Operationeel Plan
en het Investeringsplan voor 2004.

De overige vergaderingen hadden een regulier
karakter, waarbij de gebruikelijke onderwerpen
werd behandeld, zoals de financiële kwartaal-
verslagen, het verslag van de externe accoun-
tant en de bevindingen van het audit commit-
tee. Tijdens deze besprekingen constateerde
de Raad van Commissarissen met genoegen
dat de resultaatverbetering die de Raad van
Bestuur in het vooruitzicht had gesteld, zich
ook daadwerkelijk manifesteerde.

Bijzondere onderwerpen in 2003 waren de
definitieve vaststelling van de Profielschets van
de Raad van Commissarissen (vorig jaar reeds
vermeld). Verder werden in het kader van het
strakkere risicomanagement de werkafspraken
tussen de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur aangescherpt met aange-
paste eisen ten aanzien van de grenzen waar-
boven goedkeuring van, of informatie aan, de
Raad van Commissarissen is vereist. 
Ook werd aandacht gegeven aan de samen-
stelling van de Raad van Commissarissen, in
verband met het eindigen van de termijn van
de heer P.J. Kalff in 2004, die in de vergadering
van december aangaf voor herbenoeming
beschikbaar te zijn. 

De Raad van Bestuur doet gewoonlijk op elke
reguliere vergadering mededeling van een
scala aan onderwerpen. Daarvan kunnen
worden genoemd: de ontwikkeling van grote
projecten, zoals de Joint Strike Fighter en de
Airbus A380, en voor de laatste met name de
inzet van Glare en de bouw van de speciale
Glare-fabriek. De Raad van Commissarissen
liet zich hierover regelmatig informeren. 
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Ook voorgenomen acquisities en desinves-
teringen kregen aandacht, evenals de
organisatie-ontwikkeling. Op dit gebied
besprak de Raad van Commissarissen
gedetailleerd met de Raad van Bestuur de
plannen om de span of control en de span of
scope van de topdirecteuren te verbeteren.
Regelmatig werd ook tijd besteed aan het
verloop van de speciale programma's (de
reductie van het werkkapitaal en het ver-
minderen van de inkoopkosten), waarbij de
Raad van Commissarissen vaststelde dat de
doelstellingen werden gehaald.

Ten slotte werd ook geruime tijd besteed aan
het bespreken van de aanbevelingen van de
Commissie Tabaksblat en de toepassing daar-
van binnen Stork, waarover op pagina 54 in 
dit jaarverslag mededelingen worden gedaan.
De Raad van Commissarissen evalueerde in
een aparte vergadering haar eigen functioneren
en van de individuele leden alsmede het func-
tioneren van de Raad van Bestuur en van de
individuele leden daarvan.

De audit committee kwam vier keer voltallig bij
elkaar in het bijzijn van CEO, CFO, concern
controller en externe accountant, voorafgaand
aan de publicatie van de kwartaalresultaten.
De audit committee besprak de volgende
kernonderwerpen en rapporteerde hierover
aan de Raad van Commissarissen: 
• De samenstelling van de kwartaalresultaten

en jaarresultaat
• De bevindingen van de externe accountant

ten aanzien van de controle, de
management letter en het opvolgen 
van de aanbevelingen

• Het interne control framework, inclusief 
het functioneren en de uitkomsten van 
de interne operational audits

• Invoering van IFRS
• Risk Management in de meest brede zin

De remuneratiecommissie heeft in 2003 twee
keer vergaderd. Zoals in het jaarverslag over
2002 al aangekondigd, heeft zij een aandelen-
en optieplan vastgesteld. De hoofdlijnen van
dit plan zijn:
• Het toekennen van opties met een looptijd

van vijf jaar. Belasting over deze opties dient
door de optiehouder zelf betaald te worden.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de
wettelijke mogelijkheid de belastingheffing
met betrekking tot de verstrekte optierechten
uit te stellen tot het moment van uitoefening
van deze rechten.

• Ter compensatie van de loonbelasting
schenkt Stork aan de optiehouder voor de
gebruteerde tegenwaarde aandelen Stork,
waarop een vervreemdingsverbod rust van
drie jaar. Over de schenking is de werknemer
eveneens loonbelasting verschuldigd.

Stork biedt haar medewerkers een markt-
conform salaris. Voor het hoger management
en de Raad van Bestuur bestaat de beloning
uit een aantal vaste en een aantal variabele
componenten. Vast zijn: salaris en vakantie-
geld. Variabel zijn: bonus en aandelen- en
optieplan. De bonuscomponenten zijn 
sterk afhankelijk van vooral kwantitatieve 
doelstellingen, zoals het behalen van
nettowinst- en veiligheidsdoelstellingen en 
het outperformen van de Midkap-index.

Voor de Raad van Bestuur zijn in het verleden 
exit-regelingen vastgesteld. De heer Vollebregt
ontvangt, als hij binnen vijf jaar moet vertrek-
ken, een jaarsalaris aangevuld met de
gemiddelde jaarlijkse bonus die hij behaald
heeft. De heren Bouland en Schönfeld hebben
bij ontslag recht op een overbruggingsregeling
met een maximum duur van respectievelijk 36
en 30 maanden. In het remuneratiebeleid van
2004 wordt deze lijn voortgezet.

De door de Raad van Bestuur opgestelde
jaarrekening over het boekjaar 2003 werd door
onze Raad, in aanwezigheid van de externe
accountant KPMG Accountants N.V., besproken
en vervolgens vastgesteld. 

Wij bieden u deze jaarrekening aan ter
beoordeling en goedkeuring in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op donderdag
11 maart 2004. De jaarrekening is door KPMG
gecontroleerd. De accountantsverklaring is
opgenomen op pagina 95 van dit verslag.
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De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 15 maart 2002 heeft krachtens artikel 22
van de statuten van Stork N.V. een Commissie
van Aandeelhouders benoemd voor een
periode van twee jaar. Deze Commissie 
oefent de bevoegdheden van de Algemene
Vergadering uit terzake van het recht tot het
doen van een aanbeveling voor de benoeming
c.q. herbenoeming van een lid van de Raad
van Commissarissen en de bevoegdheid om
tegen een voorgenomen benoeming c.q.
herbenoeming bezwaar te maken. Daarnaast
ontvangt de Commissie namens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders mededelingen
aangaande een voorgenomen benoeming van
een lid van de Raad van Bestuur. Tevens wordt
de Commissie over een eventueel ontslag van
een lid van de Raad van Bestuur gehoord.

In de verslagperiode heeft de Commissie
zowel formeel als informeel overleg gevoerd
met de voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen in aanwezigheid van de voorzitter 
van de Raad van Bestuur. Deze gesprekken
hebben de zorgvuldige taakuitoefening van 
de Commissie bevorderd.

De Commissie heeft er bij de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur op
aangedrongen om de definitieve Nederlandse
Corporate Governance Code (code Tabaksblat)
voortvarend te implementeren en de daarin
opgenomen bepalingen en principes zoveel
mogelijk na te leven en slechts in uitzonderlijke
gevallen daarvan – gemotiveerd – af te wijken.

In het licht van de code Tabaksblat en de
discussie over het structuurregime, is de vraag
gerezen wat in de toekomst de toegevoegde
waarde kan zijn van een Commissie van
Aandeelhouders. Aangezien thans nog geen
duidelijkheid bestaat over het wetsvoorstel
aanpassing structuurregeling, heeft de
Commissie voorgesteld om de benoeming van
de Commissie in afwijking van die in eerdere
jaren, voor één jaar (was twee jaar) te
agenderen.

De Commissie oefent namens de aandeel-
houdersvergadering een beperkt aantal
aandeelhoudersrechten uit. De Commissie stelt
reacties en suggesties van aandeelhouders in

het kader van de uitoefening van die rechten
zeer op prijs. Dit geldt temeer daar de
Commissie openlijk de discussie over de
toegevoegde waarde van het instituut
Commissie van Aandeelhouders ter discussie
heeft gesteld.

Gedurende het verslagjaar is het aftreden van
de heer mr. P.J. Kalff als commissaris aan-
gekondigd wegens het eindigen van de eerste
termijn. De heer Kalff heeft aangegeven een
herbenoeming niet af te wijzen. De Commissie
heeft uitvoerig met de heer Kalff gesproken.
Op grond van dit gesprek, de kennis en
ervaring van de heer Kalff en de profielschets
van de Raad van Commissarissen heeft de
Commissie geen bezwaar gemaakt tegen
herbenoeming.

Binnen het kader van het verstrekte mandaat,
bereikten de Commissie van de zijde van de
aandeelhouders dit jaar geen suggesties.

Indien u als aandeelhouder in contact wenst 
te treden met de Commissie, kunt u zich (bij
voorkeur schriftelijk) richten tot de directeur
Concern Communicatie ten kantore van de
vennootschap te Naarden of een e-mail sturen
naar cva@stork.com.

Naarden, februari 2004 

Mw Mr. J.P. de Feijter-Hoekstra, voorzitter
Mw Mr. E. van Waaijen, secretaris
Mr. R.R. Hoekstra
Drs. C.D. van der Vijver
Drs. P.P.F. de Vries

Verslag van de Commissie van Aandeelhouders van Stork N.V.
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Personalia Raad van Commissarissen

Eerste benoeming in Huidige benoeming tot AvA in

De heer Ir. S.D. de Bree (1937) (voorzitter) 1) 2) 1990 2006
Oud-voorzitter Raad van Bestuur DSM N.V. 

Overige commissariaten: Parenco B.V.,

Koninklijke Boskalis Westminster N.V.,

Siemens Nederland N.V.,

Fondation de la Maison de la Chimie (France),

Entergy Corporation (New Orleans, USA)

De heer Mr. P.J. Kalff (1937) (vice-voorzitter) 3) 2000 2004
Oud-voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO Holding N.V./

ABN AMRO Bank N.V.

Overige commissariaten: Concertgebouw N.V., 

Hagemeyer N.V., Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V., 

N.V. Luchthaven Schiphol, Aon Corporation

De heer J. Aalberts (1939) 2001 2005
President-directeur Aalberts Industries N.V.

Overige commissariaten: Van der Moolen Holding N.V.,

Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Mevrouw Prof. dr. J.P. Bahlmann (1950) 2001 2005
Deeltijd-hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Utrecht

Overige commissariaten: Nedap N.V.

De heer Ir. C. den Hartog (1938) 4) 1997 2005
Oud-lid Directie KLM N.V.

Overige commissariaten: Voorzitter Raad van Toezicht Aviodrome

De heer Ir. A. van der Velden (1940) 2001 2005
Oud-Executive Director Corus Group plc.

Overige commissariaten: N.V. Twentsche Kabel Holding, 

Vitens N.V., Raad van Toezicht ECN

1) Lid Audit Committee

2) Voorzitter Remuneration Committee

3) Voorzitter Audit Committee

4) Lid Remuneration Committee

Onafhankelijkheidsverklaring
Stork beschouwt de leden van haar Raad van Commissarissen als onafhankelijk, zoals bedoeld
in de onafhankelijkheidscriteria van de Code. 



De heer Drs. Sj.S. Vollebregt (1954)
Functie Voorzitter Raad van Bestuur sinds 1 september 2002.

Nevenfuncties Lid Adviesraad Uitgevende Instellingen Euronext Amsterdam

Nationaliteit Nederlandse

De heer Drs. J.C.M. Schönfeld (1949)
Functie Plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur sinds 1 september 2001, lid Raad van

Bestuur sinds 1 mei 2001.

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Nationaliteit Nederlandse

De heer Ir. H.E.H. Bouland (1949)
Functie Lid Raad van Bestuur sinds 27 maart 1998.

Commissariaten Eurometaal N.V., Lloyd’s Register Nederland B.V., Nederlands Centrum voor Laserresearch B.V.

Nationaliteit Nederlandse
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Profielschets Raad van Commissarissen Stork N.V.

Stork heeft als grote naamloze vennootschap
een Raad van Commissarissen waarvan 
de benoeming wettelijk plaatsvindt via het
coöptatiesysteem. Het coöptatiesysteem
houdt in dat de Raad van Commissarissen 
zelf voor aanvulling van zijn leden zorgt.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
de Centrale Ondernemingsraad en de Raad
van Bestuur kunnen voor de vervulling van een
vacature aanbevelingen doen. Van een voorge-
nomen benoeming moet een kennisgeving
gaan naar de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders en de Centrale Ondernemings-
raad. Aan deze laatsten komt ook een recht
van bezwaar toe. Bij Stork is het recht van
aanbeveling en recht van bezwaar van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gedelegeerd aan de Commissie van Aandeel-
houders.

De Raad van Commissarissen heeft tot wette-
lijke taak het toezicht op het beleid van de
Raad van Bestuur en de algemene gang van
zaken van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Hij staat de Raad
van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling
van hun taak richten de commissarissen zich
naar het belang van de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming. 

Voor te dragen personen dienen naar de
termen van de wet ‘geschikt’ te zijn voor de
vervulling van hun taken en de Raad van
Commissarissen dient voorts ‘naar behoren’ 
te zijn samengesteld. 

Om aan deze vereisten te voldoen moet de
Raad van Commissarissen als geheel de
volgende taken goed kunnen vervullen:

a. het samenstellen van de Raad van Bestuur
en het beoordelen van de wijze waarop de
Raad van Bestuur functioneert, alsmede
het vaststellen van de remuneratie

b. het beoordelen van de strategie van de
onderneming en van het algemeen beleid

c. het beoordelen van en het toezicht houden
op de continuïteit van de onderneming

d. het beoordelen van (de ontwikkeling van) 
de financiële positie van de vennootschap,
alsmede de financiering van de vennoot-
schap en de risico’s van het bedrijf

e. het beoordelen van de organisatie en het
management van de vennootschap

f. het beoordelen van het sociale beleid 
van de vennootschap

g. de bewaking van het beeld naar externe
belanghebbenden

De hierboven omschreven taken geven
overigens geen volgorde van belangrijkheid
weer. Iedere afzonderlijke commissaris moet
geacht worden een aanmerkelijke bijdrage te
kunnen leveren aan de vervulling van genoemde
taken.

De Raad van Commissarissen dient als gemeld
ook naar behoren te zijn samengesteld. 
Dit betekent ondermeer dat de Raad in zijn
geheel moet beantwoorden aan de volgende
maatstaven:

1. spreiding van specifieke deskundigheid ten
aanzien van één of meer aspecten van het
ondernemingsbeleid

2. spreiding van maatschappelijke ervaring
3. oog hebben voor maatschappelijke ont-

wikkelingen

Voor Stork betekent het bovenstaande dat de
Raad van Commissarissen dusdanig moet zijn
samengesteld dat inzicht in of bekendheid
dient te bestaan met een onderneming die
zich kenmerkt door:

- een brede spreiding over onderling ver-
schillende marktgebieden: textiel- en
grafische druk, voedingsmiddelen, industriële
componenten, lucht- en ruimtevaart,
technische dienstverlening

- een grote variatie in de omvang van de
ondernemingen in de genoemde activiteiten
met bijbehorende eigen kenmerken

- een grote spreiding in klantencategorieën:
van regionaal tot mondiaal

- een belangrijke spreiding in werkterreinen,
met vestigingen in meer dan 34 landen
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- activiteiten die voor een deel liggen op
gebieden die een grote mate van politieke
belangstelling met zich meebrengen, zowel
nationaal als internationaal

- complexe vraagstukken op het gebied van
het menselijk kapitaal en de menselijke
verhoudingen

- een decentrale aansturing met gedelegeerde
bevoegdheden

Aldus dienen binnen de Raad van Commis-
sarissen de volgende competenties aanwezig
te zijn: commercieel/marketing/ondernemer-
schap, financieel-economisch, research/
wetenschap/technologie, procesindustrie,
lucht-/ruimtevaart, politiek/overheid en
internationale en managementervaring. 

Behalve de wettelijke eisen en de noodzake-
lijke brede deskundigheid binnen de Raad,
moet deze ook uit personen bestaan die
tezamen goed kunnen samenwerken. 
Naast een maatschappelijke spreiding is 
ook een spreiding in leeftijd vereist, zodat
opgedane ervaring binnen de Raad kan
worden gecontinueerd. Ten slotte is het van
belang dat er zowel personen in de Raad
zitting hebben die actief zijn in het bedrijfsleven
of anderszins, als die op een ruime maat-
schappelijke ervaring kunnen bogen, maar
relatief meer tijd beschikbaar hebben. Van een
commissaris wordt verwacht dat deze in de
gelegenheid is in beginsel alle vergaderingen
van de Raad van Commissarissen bij te wonen.

De statuten schrijven voor dat de Raad uit
minimaal vier leden dient te bestaan. De
reglementaire leeftijdsgrens is 70 jaar: iedere
commissaris die de leeftijd van 70 jaar heeft
bereikt, treedt af in de eerstkomende
Algemene Vergadering van Aandeelhouders na
de datum waarop hij/zij de 70-jarige leeftijd
heeft bereikt. Voorts is in 1997 vastgelegd dat
voor nadien benoemde commissarissen in
principe een maximale zittingsduur van 12 jaar
geldt. 

De Raad kent ten slotte een tweetal bijzondere
commissies, te weten de Remuneration

Committee en de Audit Committee. De
Remuneration Committee heeft een ge-
delegeerde bevoegdheid om namens de 
Raad van Commissarissen de belonings-
structuur c.q. de beloning van de leden van 
de Raad van Bestuur vast te stellen en
rapporteert hieromtrent aan de Raad van
Commissarissen. De Audit Committee
controleert en beoordeelt het financiële
verslaggevingsproces van de vennootschap
alsmede het accountantsonderzoek, en
informeert de Raad van Commissarissen
omtrent haar bevindingen. 

Na overleg met de Raad van Bestuur, de
Commissie van Aandeelhouders en de Centrale
Ondernemingsraad is deze profielschets op 
18 februari 2003 door de Raad van
Commissarissen vastgesteld. De profielschets
zal elke twee jaar worden geëvalueerd.
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Overleg met de Centrale Ondernemingsraad

Het afgelopen verslagjaar kwam de Centrale
Ondernemingsraad vijfmaal bijeen voor een
overlegvergadering. In deze vergaderingen is
overleg gepleegd over onder andere:
- een instemmingsverzoek voor een

mantelovereenkomst met een arbodienst;
- een instemmingsverzoek voor overeen-

komsten met reïntegratiebedrijven;
- een adviesaanvraag over de ICT-organisatie;
- de focus en missie van Stork.

De profielschets Raad van Commissarissen,
een eventuele aanbeveling van de COR van
een lid van de Raad van Commissarissen, de
leaseregeling, het sociaal kader, de code
Tabaksblat, procurementprojecten en de 
ICT-strategie zijn onderwerpen die in de
vergaderingen aan de orde zijn geweest.

Uiteraard zijn ook de standaard agendapunten
besproken. Dit zijn jaarlijks terugkerende
onderwerpen, zoals investeringsnota, jaar-
verslag en sociaal jaarverslag, jaar-, halfjaar- 
en kwartaalcijfers.

Alle vergaderingen werden steeds bijgewoond
door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Drie overlegvergaderingen werden bijgewoond
door een delegatie uit de Raad van
Commissarissen. In januari waren Raad van
Bestuur en SU-management aanwezig bij de
jaarlijks gehouden medezeggenschapsdag.
Tevens vond ook dit jaar de zogenoemde
‘Radendag’ plaats. Dit is een bijeenkomst van
de Raad van Bestuur, de Raad van Commis-
sarissen en Centrale Ondernemingsraad.

Samenstelling Centrale Ondernemingsraad

Gerrit Dörr (Aerospace), voorzitter

Ben Hubert (Technical Services), secretaris

Math Schlechtriem (Technical Services), 2e voorzitter

Jan Cosijns (Technical Services), 2e secretaris

Ben Eikens (Hoofdkantoor)

Peter Ellemans (Poultry and Food Processing)

René Glandorff (Stork Food & Dairy Systems)

Jan Kannekens (Technical Services)

Jean Pierre van Reijmersdal (Prints)

Piet Smeets (Technical Services)

Gert Jan Sterken (Industrial Components)

Rinus Trip (Technical Services)

Jacob van de Velde (Aerospace)

Piet Vogel (Aerospace)
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Geconsolideerde resultatenrekening (in € x 1.000)

2003 2002

Netto-omzet 1.946.351 2.078.828

Kostprijs van de omzet 1.453.770 1.720.559

Bruto-omzetresultaat 492.581 358.269

Verkoopkosten 131.160 167.932

Algemene beheerskosten 272.905 260.337

404.065 428.269

Netto-omzetresultaat 88.516 (70.000)

Overige bedrijfsopbrengsten 4.152 14.777

Bedrijfsresultaat 92.668 (55.223)

Financiële baten en lasten (6.506) (10.721)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 86.162 (65.944)

Belastingen (6.310) 27.145

Resultaat deelnemingen (4.864) (2.308)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 74.988 (41.107)

Aandeel derden in het resultaat (815) (786)

Nettoresultaat 74.173 (41.893)

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000) 32.505 33.020

Nettoresultaat per aandeel 2,28 (1,27)

Verwaterd nettoresultaat per aandeel 2,27 (1,27)

Bijzondere baten en lasten in het resultaat van 2003 en 2002 zijn gespecificeerd in de gesegmenteerde informatie op pagina 74 en 75.
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Geconsolideerde balans voor verwerking resultaat en voorstel dividenduitkering (in € x 1.000)

2003 2002

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Kosten van ontwikkeling 19.002 20.013

- Ontwikkelingskrediet (19.002) (20.013)

- -

Materiële vaste activa 332.062 370.101

Financiële vaste activa 16.779 26.238

348.841 396.339

Vlottende activa

Voorraden 200.714 230.912

Onderhanden werk 22.982 (16.442)

Vorderingen 369.603 464.147

Liquide middelen 218.402 122.719

811.701 801.336

1.160.542 1.197.675

Passiva

Eigen vermogen 433.465 381.614

Aandeel van derden 4.782 7.359

Voorzieningen 117.860 183.130

Langlopende schulden 154.067 170.921

Kortlopende schulden 450.368 454.651

1.160.542 1.197.675
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2003 2002

Bedrijfsresultaat 92.668 (55.223)

Aanpassing voor:

- Afschrijvingen 49.781 61.859

- Mutatie voorzieningen* (53.090) 25.572

- Verandering werkkapitaal 31.093 225.991

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 120.452 258.199

Ontvangen interest 5.802 3.469

Ontvangen dividenden 5.137 3.425

Betaalde interest (9.473) (11.731)

Betaalde overige financieringskosten (2.300) (2.500)

Betaalde winstbelasting (4.900) -

(5.734) (7.337)

Kasstroom uit operationele activiteiten 114.718 250.862

Desinvestering groepsmaatschappijen 23.300 3.200

Investeringen materiële vaste activa (49.379) (53.722)

Desinvesteringen materiële vaste activa 24.710 11.381

Inkoop aandelen (3.806) -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (5.175) (39.141)

Ontvangsten uit langlopende schulden 9.212 1.917

Aflossingen van langlopende schulden (4.600) (41.441)

Betaald dividend (14.772) (14.859)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (10.160) (54.383)

Netto kasstroom 99.383 157.338

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (3.700) 41

Mutatie liquide middelen 95.683 157.379

Beginstand liquide middelen 122.719 (34.660)

Eindstand liquide middelen 218.402 122.719

Mutatie liquide middelen 95.683 157.379

* Exclusief belastingen

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in € x 1.000)73
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1. Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn Stork
N.V. en de vennootschappen waarin zij direct
of indirect meer dan de helft van het stem-
gerechtigde aandelenkapitaal bezit of een
beleidsbepalende invloed kan uitoefenen,
volledig geconsolideerd opgenomen.
Het aandeel van derden in het eigen vermogen
en resultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Vennootschappen onder firma waarin een
belang van 50% of minder wordt gehouden,
worden niet in de consolidatie meegenomen
wanneer beleidsbepalende invloed ontbreekt.

Met ingang van 2003 wordt Jamjoom Wescon
Co. Ltd (Saoedie-Arabië) niet meer volledig
geconsolideerd, maar als minderheidsdeel-
neming meegenomen.

Gedurende 2003 zijn de werkmaatschappijen
Stork ICM Australia (juli) en Polmor (december)
gedesinvesteerd. Voor 2003 zijn de resultaten
van deze werkmaatschappijen nog mee-
genomen over de periode waarover Stork 
nog beleidsbepalende invloed had.

2. Waardering en resultaatsbepaling

3. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens bestendige
gedragslijnen in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslag-
geving in Nederland (Titel 9 Boek 2 BW).

4. Risico’s en onzekerheden
Door de leiding van de onderneming zijn bij het
opstellen van de jaarrekening schattingen en
veronderstellingen gemaakt die van invloed zijn
op de bedragen die in de geconsolideerde
jaarrekening zijn opgenomen. Wijzigingen in
schattingen en veronderstellingen kunnen van
invloed zijn op bedragen die in komende jaren
worden gerapporteerd.

Binnen het onderhanden werk in opdracht van
derden kon voor een aantal projecten tot en
met 2002 geen resultaat worden genomen,
omdat de winst op reeds verrichte prestaties
voor die projecten tot dat moment niet met
voldoende zekerheid kon worden bepaald.
De inschatting van een aantal onzekerheden

voor deze projecten is in 2003 gewijzigd,
waardoor de winst op reeds verrichte pres-
taties inmiddels wel met voldoende zekerheid
kan worden bepaald en winstneming derhalve
plaatsvindt naar rato van de bestede kosten.
Dit heeft in 2003 geleid tot een eenmalig
positief effect van € 8,8 miljoen op het
operationeel resultaat.

5. Grondslagen
De grondslagen voor de waardering en
resultaatsbepaling zijn gebaseerd op aan-
schaffingskosten. 
Als aanvullende informatie worden op 
pagina 86 gegevens op basis van actuele
waarde vermeld.

6. Vreemde valuta
Omrekening van de resultatenrekening in
vreemde valuta naar bedragen in euro vindt
plaats tegen gemiddelde jaarkoersen. 

In de balans worden bedragen in vreemde
valuta herleid tot bedragen in euro’s tegen de
per einde van het jaar geldende wisselkoersen.
Koersverschillen komen ten gunste of ten laste
van het resultaat. Verkoop en inkooptrans-
acties in vreemde valuta worden verwerkt
tegen de slotkoers welke geldt op de datum
van transactie. Voor zover deze transacties zijn
afgedekt met valutacontracten worden
correcties toegepast voor het effect van deze
afdekking. Koersverschillen op basis van met
banken afgesloten valutacontracten, worden
eveneens ten gunste of ten laste van het
resultaat gebracht en compenseren koers-
verschillen op de daaraan gerelateerde posten.
Valutatermijncontracten worden gesplitst in
een contant gedeelte en een rente-gedeelte.
Het contante gedeelte wordt gewaardeerd
tegen de per einde van het jaar geldende
wisselkoersen. Het rente-gedeelte wordt
gewaardeerd tegen de contante waarde van de
per einde van het jaar geldende renteniveaus. 

Koersverschillen die ontstaan bij omrekening 
in euro’s van het eigen vermogen van deel-
nemingen buiten het euro-gebied en de lange
termijn-intercompany-leningen aan deze
deelnemingen, worden rechtstreeks ten 
gunste of ten laste van het eigen vermogen
gebracht.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (in € x 1.000)
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De voornaamste tegenover de euro gebruikte
koersen zijn:

Resultatenrekening 2003 2002

US dollar 1,14 0,94

Australische dollar 1,72 1,74

Zwitserse frank 1,54 1,47

Balans 2003 2002

US dollar 1,24 1,01

Australische dollar 1,69 1,80

Zwitserse frank 1,56 1,47

De jaarcijfers van buitenlandse werkmaat-
schappijen die zijn opgemaakt in locale valuta
van een land met hyperinflatie worden voor
consolidatiedoeleinden eerst aangepast aan de
invloed van prijswijzigingen alvorens omrekening
plaatsvindt in euro.

7. Bijzondere waardeverminderingen
Op balansdatum wordt beoordeeld of er
sprake is van mogelijke waardevermindering
van vaste activa. Mocht hiervan sprake zijn,
dan wordt er een schatting gemaakt van de
opbrengstwaarde. Het deel van de boek-
waarde van het actief dat groter is dan de
geschatte opbrengstwaarde wordt als verlies 
in de resultatenrekening opgenomen.
Een verlies door waardevermindering wordt
slechts teruggeboekt, voor zover de boek-
waarde van het actief niet groter is dan de
boekwaarde na aftrek van afschrijvingen in 
een situatie waarbij geen verlies door
waardevermindering zou zijn opgenomen.

8. Resultatenrekening

Voor de bepaling van de resultaten worden
naast de algemene beginselen van voorzichtig-
heid en toerekening van uitgaven en ontvang-
sten aan de periode waarop ze betrekking
hebben, de volgende meer specifieke grond-
slagen gehanteerd.

9. Netto-omzet
Dit betreft de opbrengst uit levering van
goederen en diensten aan derden onder aftrek
van kortingen en over de omzet berekende
belastingen. Opbrengst- en winstverantwoor-

ding op lange termijn dienstverlenings-
contracten vindt plaats naar rato van de
geleverde diensten, voor zover dit op
verantwoorde wijze kan worden bepaald.

10. Kostprijs van de omzet
Dit omvat de integrale productiekosten van 
de geleverde goederen en diensten. Hierin 
zijn tevens begrepen de mutaties in de voor-
zieningen voor verliesorders en de ingecalcu-
leerde rente. Voorts worden terugbetalingen 
op ontvangen ontwikkelingskrediet en rente
daarop verwerkt in de kostprijs van de omzet.

11. Kosten van onderzoek
Deze kosten worden direct ten laste van het
resultaat gebracht, voorzover niet gedekt door
krediettoezeggingen van het Ministerie van
Economische Zaken.

12. Financiële baten en lasten
De rentebaten en rentelasten van bank-
rekeningen die behoren tot één en dezelfde
rentecombinatie worden gesaldeerd. Het
rentesaldo van de rentecombinatie wordt
verantwoord onder rentebaten c.q. rentelasten.
De kosten die gemaakt worden ten behoeve
van de financiering van de onderneming worden
apart gespecificeerd. Het betreft onder andere
commitment fees, afsluitprovisies en beheers-
kosten. Deze financieringskosten worden
direct ten laste van het resultaat gebracht.

13. Belastingen
De belasting is berekend over het resultaat
voor belastingen, rekening houdend met de 
in de verschillende landen geldende belasting-
tarieven en fiscale regelgeving.

14. Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel wordt berekend
als aan houders van gewone aandelen toe-
komende nettowinst gedeeld door het gewogen
gemiddeld aantal uitstaande aandelen over de
betreffende periode. De verwaterde winst per
gewoon aandeel wordt berekend als winst,
aangepast voor rentelasten met betrekking tot
de achtergestelde converteerbare obligatie-
lening van Stork, gedeeld door het gewogen
gemiddeld aantal uitstaande aandelen, inclusief
het aantal gewone aandelen dat uitgegeven
zou zijn bij conversie in gewone aandelen en bij
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uitoefening van uitstaande aandelen opties
(alleen zover deze conversie of uitoefening 
tot verwatering zal leiden). De achtergestelde
converteerbare obligatielening is niet meege-
nomen in de berekening over 2003 aangezien
deze geen verwateringseffect had.

15. Balans

16. Immateriële vaste activa
De uitgaven voor ontwikkeling worden geacti-
veerd op basis van integrale kosten. De voor
deze uitgaven ontvangen krediettoezeggingen
van het Ministerie van Economische Zaken
worden in mindering gebracht op de geacti-
veerde ontwikkelingskosten. Naar rato van de
aflossingsverplichtingen, die afhankelijk zijn van
het commerciële succes van de ontwikkelde
producten, vinden de afschrijvingen plaats.

Ingaande het boekjaar 2001 wordt op
acquisities betaalde positieve goodwill
geactiveerd en systematisch over de econo-
mische levensduur (maximaal 20 jaar) ten 
laste van het resultaat afgeschreven.

17. Materiële vaste activa
Waardering vindt plaats tegen aanschaffings-
waarde verminderd met de afschrijvingen.
Deze afschrijvingen worden berekend tegen
vaste percentages van de aanschaffings-
waarde, die gebaseerd zijn op de verwachte
gemiddelde levensduur van de activa.

De verwachte gemiddelde levensduur per 

categorie is:

Gebouwen 25-30 jaar

Machines en installaties 5-15 jaar

Andere bedrijfsmiddelen 3-11 jaar

Niet in het productieproces

opgenomen activa 10-30 jaar

18. Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis
wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen
netto-vermogenswaarde. De deelnemingen
waarin geen invloed van betekenis wordt uit-
geoefend zijn opgenomen tegen verkrijgings-
prijs. De vorderingen op deelnemingen zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde onder
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

19. Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen aan-
schaffingsprijs of lagere netto-opbrengst-
waarde. In mindering wordt gebracht een
voorziening voor incourantie.

20. Onderhanden werk
Onderhanden werk in opdracht van derden
wordt gewaardeerd op basis van de directe
kosten en een deel van de toerekenbare indirec-
te kosten. In mindering worden gebracht de
voor verwachte verliezen getroffen voorzieningen
en de gedeclareerde termijnen. Op onderhanden
werken in opdracht van derden wordt resultaat
genomen voor zover de winst op reeds verrichte
prestaties voor het project op verantwoorde wijze
kan worden bepaald (percentage of completion).
In dat geval vindt winstneming plaats naar rato
van de bestede kosten. Voor zover dit niet het
geval is, wordt winst verantwoord in het boek-
jaar waarin het project wordt opgeleverd.
Investeringen in nieuwe ontwerp- en productie-
programma’s voor de vliegtuigindustrie 
(non-recurring costs) worden geactiveerd in
het onderhanden werk en afhankelijk van het
afleveringsschema ten laste van het resultaat
gebracht in maximaal 10 jaar. Echter, in veruit
de meeste gevallen worden deze kosten over
een periode van vijf jaar afgeschreven.
Noodzakelijk geachte voorzieningen worden
op het onderhanden werk in mindering
gebracht. 

21. Vorderingen
Niet verdisconteerde vorderingen met een
looptijd langer dan een jaar zijn gewaardeerd
tegen de contante waarde. Het toegepaste
discontopercentage per 31 december 2003
bedroeg 5% (2002: 7%). Op deze post wordt
in mindering gebracht het nominale bedrag
van de verdisconteerde wissels, voorzover
hierover nog regresrisico wordt gelopen. 
De noodzakelijk geachte voorziening voor
dubieuze debiteuren wordt eveneens in
mindering gebracht.

Debiteuren met een looptijd van minder dan
een jaar zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Hierop wordt de noodzakelijk geachte
voorziening voor dubieuze debiteuren in
mindering gebracht. 
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Latente belastingvorderingen hebben betrekking
op fiscaal compensabele verliezen die naar
verwachting binnen redelijke termijn gereali-
seerd kunnen worden en vorderingen die
voortvloeien uit tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale waardebepalingen.

22. Voorzieningen
De onder dit hoofd voorkomende voorzieningen
zijn gevormd voor verplichtingen van onzekere
omvang die waarschijnlijk tot uitgaven zullen
leiden. Deze zijn opgenomen tegen de nominale
waarde met uitzondering van de voorziening
voor pensioenverplichtingen, die is gewaardeerd
tegen de contante waarde volgens actuariële
berekeningen. De voorziening voor latente
belastingen heeft betrekking op de nominale
waarde van uitgestelde belastingverplichtingen
voortvloeiende uit tijdelijke verschillen tussen
de commerciële en fiscale waardebepaling.

23. Pensioenen
De door Nederlandse Stork-ondernemingen
toegezegde pensioenen (op basis van
zogenaamd middelloon) worden beheerd 
door de Stichting Pensioenfonds Stork.
Jaarlijks wordt op basis van actuariële 
berekeningen en richtlijnen van de Pensioen-
en Verzekeringskamer de dekkingsgraad vast-
gesteld. Mede aan de hand daarvan wordt de
hoogte van de pensioenpremies bepaald en
indien mogelijk aan de voorwaardelijke indica-
tieve toezegging inhoud gegeven. Van de jaar-
lijks vastgestelde premie komt 59% ten laste
van de onderneming en 41% ten laste van de
werknemer. Ultimo december 2003 bedroeg
de dekkingsgraad 108%.

24. Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde.

25. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode, waarbij voor de
herleiding van de mutatie in de liquide
middelen wordt uitgegaan van het bedrijfs-
resultaat volgens de geconsolideerde
resultatenrekening. Transacties die nog niet
hebben geleid tot een kasstroom zijn bij de
opstelling buiten beschouwing gelaten.
Activa/passiva transacties zijn gepresenteerd

als acquisities en desinvesteringen. In verband
hiermee komen de getoonde kasstromen niet
overeen met de mutaties zoals die uit de
geconsolideerde balans blijken.

26. Gesegmenteerde informatie
De resultatenrekening en een aantal balans-
posten worden per groep weergegeven.
Verder wordt per geografisch gebied de 
netto-omzet en de activa gerapporteerd. 
Capital Assets betreft de te desinvesteren
activiteiten.

De volgende activa en passiva zijn aan de
groepen toegewezen: activa, investeringen 
in immateriële en materiële vaste activa,
afschrijvingen, waardering deelnemingen en
verplichtingen. Onder verplichtingen zijn niet
opgenomen schulden aan kredietinstellingen,
vorderingen en schulden op groepsmaat-
schappijen uit andere hoofde dan handels-
transacties en (latente) belasting vorderingen
en - schulden.
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27. Gesegmenteerde informatie

28. Gegevens per groep

Prints Poultry & Food Aerospace Industrial Technical
Processing Components Services

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002
Opbrengsten:
- netto-omzet aan derden 199,4 220,0 123,8 137,1 478,1 410,5 116,9 136,5 849,6 875,9
- transacties met 

andere segmenten 0,1 0,4 0,1 0,1 - 0,7 0,4 0,9 20,4 17,2
Totaal opbrengsten 199,5 220,4 123,9 137,2 478,1 411,2 117,3 137,4 870,0 893,1

Kostprijs van de omzet 111,2 130,4 81,9 92,7 330,5 388,6 92,8 124,9 721,3 738,9

Bruto omzetresultaat 88,3 90,0 42,0 44,5 147,6 22,6 24,5 12,5 148,7 154,2

Verkoopkosten 33,5 24,3 18,8 17,9 19,9 25,1 4,7 15,2 43,5 70,7
Algemene beheerskosten 31,7 46,3 15,2 14,7 88,3 65,1 13,5 12,8 82,2 78,0

Netto omzetresultaat 23,1 19,4 8,0 11,9 39,4 (67,6) 6,3 (15,5) 23,0 5,5

Overige bedrijfsopbrengsten 0,3 4,8 (0,3) (0,3) (0,3) (0,4) 1,1 - - 10,7

Bedrijfsresultaat 23,4 24,2 7,7 11,6 39,1 (68,0) 7,4 (15,5) 23,0 16,2

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering voor belastingen 

Belastingen
Resultaat deelnemingen - - - - (10,2) (4,8) - - 4,8 2,7
Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering na belastingen 

Aandeel derden in het resultaat
Nettoresultaat

Toelichting bijzondere baten en lasten in resultaat
In de kostprijs van de omzet zijn opgenomen:
- Afwaardering voorraden en materiële 

vaste activa bij Aerospace Group, inclusief 
effecten faillissement Fairchild Dornier: (60,7)

- Afwaardering voorraden en materiële 
vaste activa bij overige groepen: (8,9) (5,9)

- Reorganisatielasten: (4,0) (20,0) (4,9) (6,5) (10,6)
In het bruto omzetresultaat 
opgenomen schattingswijziging 8,8

Overige bedrijfsopbrengsten als gevolg 
van boekwinsten op afstoten van 
vaste activa en deelnemingen 4,0 9,9
Belasting over bijzondere baten en 
lasten in het resultaat
Resultaat deelneming als gevolg van 
waardevermindering/reorganisaties (7,8) (4,4)
Netto-effect bijzondere baten en lasten 
in het resultaat

Activa 171,7 162,7 65,5 63,2 496,7 469,1 70,5 40,2 313,4 312,3

Investeringen in immateriële en 
materiële vaste activa 4,6 3,8 6,9 4,2 20,8 26,9 2,1 1,0 13,5 13,8

Afschrijvingen 6,8 8,8 3,3 3,4 13,9 19,2 4,0 4,8 15,6 18,2

Waardering deelnemingen - - - - 7,3 17,5 - - 5,6 3,7

Verplichtingen 79,0 90,6 28,6 33,3 147,1 162,2 22,6 31,7 186,7 180,8

(in € x miljoen)
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Holdings en overige Capital Assets Eliminatie Geconsolideerd
activiteiten

2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002
Opbrengsten:
- netto-omzet aan derden - - 178,6 298,8 - - 1.946,4 2.078,8
- transacties met 

andere segmenten - - 2,2 0,9 (23,2) (20,2) - -
Totaal opbrengsten - - 180,8 299,7 (23,2) (20,2) 1.946,4 2.078,8

Kostprijs van de omzet (15,4) (6,4) 154,7 271,6 (23,2) (20,2) 1.453,8 1.720,5

Bruto omzetresultaat 15,4 6,4 26,1 28,1 - - 492,6 358,3

Verkoopkosten - - 10,8 14,7 - - 131,2 167,9
Algemene beheerskosten 26,8 30,1 15,2 13,4 - - 272,9 260,4

Netto omzetresultaat (11,4) (23,7) 0,1 - - - 88,5 (70,0)

Overige bedrijfsopbrengsten 3,4 - - - - - 4,2 14,8

Bedrijfsresultaat (8,0) (23,7) 0,1 - - - 92,7 (55,2)

Financiële baten en lasten (6,5) (10,7)
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering voor belastingen 86,2 (65,9)

Belastingen (6,3) 27,1
Resultaat deelnemingen 0,5 (0,2) - - - - (4,9) (2,3)
Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering na belastingen 75,0 (41,1)

Aandeel derden in het resultaat (0,8) (0,8)
Nettoresultaat 74,2 (41,9)

Toelichting bijzondere baten en lasten in resultaat
In de kostprijs van de omzet zijn opgenomen:
- Afwaardering voorraden en materiële 

vaste activa bij Aerospace Group, inclusief 
effecten faillissement Fairchild Dornier - (60,7)

- Afwaardering voorraden en materiële 
vaste activa bij overige groepen (8,1) - (22,9)

- Reorganisatielasten (3,0) (6,5) (42,5)
In het bruto omzetresultaat 
opgenomen schattingswijziging 8,8

Overige bedrijfsopbrengsten als gevolg 
van boekwinsten op afstoten van 
vaste activa en deelnemingen - 13,9
Belasting over bijzondere baten en 
lasten in het resultaat - 38,9
Resultaat deelneming als gevolg van 
waardevermindering/reorganisaties (7,8) (4,4)
Netto-effect bijzondere baten en lasten
in het resultaat (5,5) (77,7)

Activa 93,3 49,6 61,6 (6,9) (4,7) 1.160,5 1.197,7

Investeringen in immateriële en 0,6 0,7 0,9 3,3 - - 49,4 53,7
materiële vaste activa

Afschrijvingen 4,6 5,0 1,6 2,5 - - 49,8 61,9

Waardering deelnemingen 3,9 5,0 - - - - 16,8 26,2

Verplichtingen 96,9 83,1 30,7 63,6 (29,0) (27,1) 562,6 618,2



30. Overige toelichtingen

31. Onderzoekskosten
De totale uitgaven voor innovatie bedroegen 
€ 74 miljoen (2002: € 32 miljoen). Deze
uitgaven zijn exclusief rente over ontvangen
krediettoezeggingen van het Ministerie van
Economische Zaken. Het cijfer over 2002 is
hierop aangepast.
Ten opzichte van 2002 zijn de innovatie-
uitgaven ruimschoots verdubbeld. De reden
hiervoor is dat het begrip innovatie en de
daarbij behorende uitgaven opnieuw
gedefinieerd zijn. Vanaf 2003 wordt innovatie
omschreven als een projectmatige activiteit
gericht op het verkrijgen van nieuwe producten
en/of processen al dan niet in opdracht van
een klant. De cijfers over 2003 en 2002 zijn
derhalve onderling niet goed te vergelijken. 
Van de totale innovatie-uitgaven is circa 
2/3 deel op initiatief van klanten tot stand
gekomen. Gezien het grote aandeel klant-
specifieke innovaties kunnen de innovatie-
uitgave jaarlijks sterk variëren. Zij zijn immers
afhankelijk van de innovatie-eisen die onze
klanten steeds stellen. 

32. Salarissen en sociale lasten
Het totaal bedrag aan salarissen en sociale
lasten is als volgt gespecificeerd:

2003 2002

Salarissen 495.534 524.687

Sociale lasten 82.833 135.194

Pensioenpremies 29.011 25.150

607.378 685.031

Waarvan in Nederland 485.664 507.744

33. Personeel
Het gemiddeld aantal medewerkers is als volgt
over de groepen verdeeld:

2003 2002

Prints 1.428 1.576

Poultry & Food Processing 801 776

Aerospace 3.089 3.264

Industrial Components 981 1.093

Technical Services 6.887 8.068

Holdings en overige activiteiten 103 101

Capital Assets 1.187 1.583

14.476 16.461
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29. Gegevens per geografisch gebied

2003 2002 2003 2002 2003 2002

Nederland 1.481.882 1.481.603 897.902 858.769 39.246 43.796

Overige Europese landen 153.891 168.111 108.300 129.168 3.479 3.568

Noord-Amerika 196.283 203.524 101.984 117.330 4.271 4.242

Zuid-Amerika 24.251 23.015 21.206 22.140 456 424

Azië 37.941 41.842 26.697 34.620 1.741 512

Australië 52.103 160.733 4.453 35.648 186 1.180

Totaal 1.946.351 2.078.828 1.160.542 1.197.675 49.379 53.722

(in € x 1.000)

Netto-omzet Activa

Investeringen in 

immateriële en

materiële vaste activa



34. Bezoldiging Raad van Bestuur 
(bedragen in € x 1.000)

2003 2002

Drs. Sj.S. Vollebregt

(vanaf 01-09-2002)

Periodiek betaalde beloningen 475 158

Winstdelingen en bonusbetalingen* 238 -

Beloningen betaalbaar op termijn** 126 47

839 205

Lasten die betrekking hebben 

op aandelenoptieregelingen 54 -

893 205

Drs. J.C.M. Schönfeld

Periodiek betaalde beloningen 375 375

Winstdelingen en bonusbetalingen* 131 -

Beloningen betaalbaar op termijn** 121 99

627 474

Lasten die betrekking hebben 

op aandelenoptieregelingen 27 -

654 474

Ir. H.E.H. Bouland

Periodiek betaalde beloningen 375 375

Winstdelingen en bonusbetalingen* 131 -

Beloningen betaalbaar op termijn** 145 143

651 518

Lasten die betrekking hebben 

op aandelenoptieregelingen 27 -

678 518

Voormalige bestuurders (tot 01-11-2002)

Periodiek betaalde beloningen - 403

Beloningen betaalbaar op termijn** 136 235

Uitkering bij beëindiging

van het dienstverband - 1.744

136 2.382

Totaal

Periodiek betaalde beloningen 1.225 1.311

Winstdelingen en bonusbetalingen* 500 -

Beloningen betaalbaar op termijn** 528 524

Uitkering bij beëindiging

van het dienstverband - 1.744

2.253 3.579

Lasten die betrekking hebben 

op aandelenoptieregeling 108 -

2.361 3.579

*   Toezegging over boekjaar

**  Pensioenkosten e.d.

Er zijn geen leningen, voorschotten of
garanties verstrekt aan de leden van de 
Raad van Bestuur.

De optierechten worden toegelicht vanaf
pagina 90.

35. Aandelen Stork, gehouden door leden Raad
van Bestuur

Per 31 december bedroeg het bezit in gewone
aandelen Stork N.V.: 

2003 2002

Drs. Sj.S. Vollebregt 20.592 10.300

Drs. J.C.M. Schönfeld 5.146 -

Ir. H.E.H. Bouland 6.458 1.312

36. Bezoldiging Raad van Commissarissen
Aan de leden van de Raad van Commissa-
rissen zijn onderstaande vaste individuele
beloningen toegekend.
(bedragen in €) 2003 2002

J. Aalberts 15.882 15.882

Mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann 15.882 15.882

Ir. S.D. de Bree 29.458 24.958

Ir. C. den Hartog 15.882 15.882

Mr. P.J. Kalff 20.382 15.882

Ir. A. van der Velden 15.882 15.882

Prof. dr. ir. B.P.Th. Veltman 3.971 15.882

Totaal 117.339 120.250

Er zijn geen leningen, voorschotten, garanties
of opties verstrekt aan de leden van de Raad
van Commissarissen.

37. Aandelen Stork, gehouden door leden Raad
van Commissarissen

Per 31 december 2003 had geen van de
commissarissen gewone aandelen Stork N.V.
in bezit.

38. Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten zijn
boekwinsten op de verkoop van vaste 
activa en deelnemingen opgenomen (2003: 
€ 4 miljoen, 2002: € 10 miljoen). Daarnaast 
zijn licentie-inkomsten opgenomen.
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39. Financiële baten en lasten 

2003 2002

Rentebaten 5.802 3.469

Rentelasten 9.473 11.731

Totaal rente (3.671) (8.262)

Financieringskosten (2.300) (2.500)

Koersverschillen (535) 41

(6.506) (10.721)
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40. Belastingen

De bedrijfsactiviteiten van Stork zijn onderworpen aan verschillende buitenlandse belastingwetten
met wettelijke belastingtarieven die variëren en onder andere de oorzaak zijn van het verschil tussen
het gewogen gemiddelde tarief en het wettelijke winstbelastingstarief in Nederland van 34,5%.

2003 2002

Gewogen gemiddelde wettelijke winstbelastingtarief 33,6 % 35,9 %

Resultaat vrij van belasting/niet-aftrekbare kosten (4,2)% (6,2)%

Gebruik van niet-opgevoerde compensabele verliezen (27,8)% 6,6 %

Verliezen van dit jaar, die niet geactiveerd worden 5,1 % (1,8)%

Waardering compensabele verliezen 1,1 % 4,8 %

Effectieve belastingdruk 7,8 % 39,3 %

41. Winst per aandeel 2003
Berekening is als volgt:
Nettoresultaat 74.173

Gedeeld door gewogen gemiddeld

aantal aandelen (x 1.000) 32.505

Nettoresultaat per aandeel 2,28

Verwaterde winst per aandeel:

Nettoresultaat 74.173

Gedeeld door gewogen gemiddeld 

aantal aandelen vermeerderd met 

potentiële aantal aandelen welke tot 

verwatering leiden (x 1.000) 32.684

Verwaterd nettoresultaat per aandeel 2,27

De achtergestelde converteerbare lening is niet

meegenomen in de berekening over 2003 

aangezien deze geen verwateringeffect had.

42. Vennootschappelijke resultatenrekening
Bij de opstelling van de vennootschappelijke
resultatenrekening is gebruik gemaakt van
artikel 2:402, Titel IX, B.W.



43. Immateriële vaste activa

Kosten van ontwikkeling Ontwikkelingskrediet

Boekwaarde 01-01-2003 20.013 20.013

Toevoegingen 846 846

Afschrijvingen/aflossingen (1.857) (1.857)

Boekwaarde 31-12-2003 19.002 19.002

Aanschaffingswaarde resp. ontvangen krediet 26.617 26.617

Cumulatieve afschrijvingen/aflossingen (7.615) (7.615)

Boekwaarde 31-12-2003 19.002 19.002

De ontvangen ontwikkelingskredieten worden in mindering gebracht op de geactiveerde kosten 

van ontwikkeling.

44. Materiële vaste activa

Terreinen Machines Andere In uitvoering Niet in het Totaal

en gebouwen en installaties bedrijfsmiddelen productieproces

opgenomen

Boekwaarde 01-01-2003 212.456 83.245 50.726 23.431 243 370.101

Investeringen 19.674 16.133 10.370 3.202 - 49.379

Desinvesteringen (22.896) - (1.806) - (8) (24.710)

Deconsolidatie (2.168) (2.359) (227) (66) - (4.820)

Afschrijvingen (12.458) (18.950) (18.361) - (12) (49.781)

Overige mutaties (2.590) (1.643) (3.779) (49) (46) (8.107)

Gereedgekomen - 21.239 647 (21.886) - -

Boekwaarde 31-12-2003 192.018 97.665 37.570 4.632 177 332.062

Aanschaffingswaarde 310.541 328.601 185.178 4.632 392 829.344

Cumulatieve afschrijvingen (118.523) (230.936) (147.608) - (215) (497.282)

Boekwaarde 31-12-2003 192.018 97.665 37.570 4.632 177 332.062

De post overige mutaties betreft gewijzigde valutaverhoudingen. 

Het concern heeft 7 woningen en 164 ha terrein in eigendom. Onder het hoofd ‘niet in het productieproces opgenomen’ zijn

woningen en overige verhuurde activa opgenomen.
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45. Financiële vaste activa
In deze post zijn ondermeer begrepen: Agintis S.A. (Vénissieux, 40%); Friday Eurotech Holding
(Amsterdam, 50%); Jamjoom Wescon Co. Ltd. (Jeddah, 50%); Materials Testing Technology B.V.
(Rotterdam, 50%); S.A.B.C.A. (Brussel, 43,6%); Smartest Buildings B.V. (Amersfoort, 50%); 
SPM (Hengelo, 36%) en voorts een aantal deelnemingen die niet van materieel belang zijn.

Deelnemingen Leningen Totaal

Boekwaarde 01-01-2003 23.449 2.789 26.238

Resultaat deelnemingen 2.936 - 2.936

Waardeverminderingen (7.800) - (7.800)

Ontvangen dividenden (5.137) - (5.137)

Investeringen 234 - 234

Desinvesteringen 44 - 44

Mutatie leningen - (1.428) (1.428)

Overige mutaties 1.692 - 1.692

Boekwaarde 31-12-2003 15.418 1.361 16.779

Ten aanzien van een deelneming heeft in 2003 een bijzondere waardevermindering plaats-
gevonden als gevolg van negatieve resultaatsontwikkelingen. Op basis van de contante 
waarde van geschatte toekomstige kasstromen is in 2003 een bijzondere waardevermindering
van € 7,8 miljoen onder ‘Resultaat deelnemingen’ in de resultatenrekening verantwoord.

46. Voorraden

2003 2002

Grond- en hulpstoffen 66.919 79.146

Halffabrikaten 54.844 50.994

Handelsvoorraden en gereed product 78.951 100.772

200.714 230.912

47. Onderhanden werk

2003 2002

Nettowaardering 366.185 475.025

Termijnbetalingen aan leveranciers 2.278 5.008

368.463 480.033

Termijnen aan opdrachtgevers 

gedeclareerd (345.481) (496.475)

22.982 (16.442)

Ultimo 2003 was in het onderhanden werk € 64 miljoen (2002: € 60 miljoen) 

geactiveerd aan non recurring kosten.



48. Vorderingen

2003 2002

Debiteuren (middellange termijn) 412 (2.036)

Debiteuren (kortlopend) 305.527 375.910

Latente belastingvordering 16.707 29.783

Overige vorderingen

en overlopende activa 46.957 60.490

369.603 464.147

49. Debiteuren (middellange termijn)

2003 2002

Handelsvorderingen 1.856 946

Verdisconteerde wissels (1.444) (2.982)

412 (2.036)

Hieronder zijn opgenomen vorderingen op
afnemers aan wie middellang krediet is ver-
leend. Als regel worden kredietrisico’s voor de
middellange termijn verzekerd bij kredietverze-
keringsmaatschappijen en geminimaliseerd
door zekerheidsstellingen in betalingsinstru-
menten. Het bedrag van de verdisconteerde
wissels is uitsluitend vermeld terzake van het
regresrisico voor eigen rekening.

50. Debiteuren (kortlopend)

2003 2002

Handelsvorderingen 281.385 348.835

Vorderingen op deelnemingen 24.142 27.075

305.527 375.910

51. Overige vorderingen en overlopende
activa

Hieronder zijn ondermeer begrepen nog te 
factureren bedragen, voorschotten aan 
personeel, te ontvangen subsidies, te 
ontvangen dividenden van deelnemingen, 
te vorderen licentiegelden en vooruitbetaalde
assurantiepremies.

52. Liquide middelen

2003 2002

Kas, bank 85.245 69.306

Deposito’s 133.157 53.413

218.402 122.719

53. Eigen vermogen

2003 2002

Stand per 1 januari 381.614 448.702

Resultaat 74.173 (41.893)

Dividend voorgaand jaar (14.772) (14.859)

Koersverschillen (5.435) (10.336)

Inkoop eigen aandelen (3.806) -

Overige mutaties 1.691 -

Stand per 31 december 433.465 381.614

54. Aandeel van derden
Hieronder is verantwoord het aandeel van
derden in het eigen vermogen van gecon-
solideerde werkmaatschappijen.
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55. Voorzieningen

Stand Toevoeging Onttrekking Stand

01-01-2003 ten laste van voor het 31-12-2003

het resultaat beoogde doel

Belastingverplichtingen 13.453 432 12.612 1.273

Pensioenverplichtingen 

(contante waarde) 16.209 7.739 4.231 19.717

Reorganisatieverplichtingen 52.071 12.662 31.748 32.985

Milieuverplichtingen 9.860 1.078 - 10.938

Garantieverplichtingen 23.158 4.731 8.663 19.226

Personeelsverplichtingen 6.225 97 2.996 3.326

Claims en geschillen 37.848 5.668 15.295 28.221

Capital Assets 24.306 70 22.202 2.174

183.130 32.477 97.747 117.860

Hiervan is kortlopend 91.069 46.433

Hiervan heeft een looptijd langer dan 5 jaar 26.535 35.317

De pensioenverplichtingen hebben betrekking op pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht
bij het Pensioenfonds Stork. De berekening geschiedt op basis van rekenrenten die in de diverse
landen gebruikelijk zijn. De pensioenverplichtingen tegenover het personeel in Nederland zijn in
afzonderlijke pensioenfondsen ondergebracht en volgens de opgave van de actuaris per balans-
datum volledig gedekt. 
De reorganisatievoorziening bestaat hoofdzakelijk uit de voorzieningen die zijn getroffen in
verband met de in 2002 en 2003 aangekondigde reorganisaties en bevat met name kosten van
afvloeiing van personeel. Onder Garantieverplichtingen zijn voorzieningen opgenomen ter dekking
van mogelijke lasten uit hoofde van garantie op door Stork geleverde producten en diensten. De
voorziening Claims en geschillen betreft voornamelijk een voorziening voor kosten die kunnen
voortvloeien uit claims op door Stork uitgevoerde projecten en die de verplichtingen uit hoofde
van garantie te boven gaan. De voorziening Capital Assets is gevormd in verband met kosten
van beëindiging van bedrijfsactiviteiten.



In de geconsolideerde balans is deze latentie per belastingplichtige (zelfstandige rechtspersoon of
fiscale eenheid) verantwoord. Dit leidt tot de volgende onderverdeling:

2003 2002

Actieve latenties 16.707 29.783

Passieve latenties (1.273) (13.453)

Per saldo 15.434 16.330

Ultimo 2003 heeft Stork nog € 94 miljoen (2002: € 143 miljoen) compensabele verliezen, grotendeels in het

buitenland, die niet zijn geactiveerd.

56. Latente belastingpositie

Activa Passiva

2003 2002 2003 2002

Immateriële vaste activa - - 1.092 332

Materiële vaste activa - - 21.144 20.345

Voorraden 378 1.174 - -

Onderhanden werk - - 11.495 18.797

Vorderingen 1.547 1.983 - -

Schulden 4.417 3.061 - -

Voorzieningen:

- pensioenen - - 9.620 11.663

- reorganisatie 8.108 6.685 - -

- garantieverplichtingen 2.252 3.124 - -

- overige 3.020 12.014 - -

Latente belastingpositie 19.723 28.041 43.351 51.137

Latente vordering verliescompensatie 39.062 39.426 - -

Totale latente belastingvordering 58.785 67.467

Latente belastingverplichting (43.351) (51.137) - -

Latente belastingpositie 15.434 16.330 - -
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57. Langlopende schulden

Aflossing Schuld ultimo Schuld ultimo

2004 2003 2002

Leningen op lange termijn

- 4,375% Achtergestelde Converteerbare Obligatielening 1998 - 102.101 102.101

- 4,1% Middellang krediet diverse Oostenrijkse banken 

(rentepercentage gemiddeld) 1.166 2.475 3.085

- 4% 8-jarige lening variabele rente verstrekt door 

de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 465 465 930

- 5,91% 15-jarige lening in 1999 verstrekt door Westland Utrecht 18.744 37.951 39.848

- 5,86% 14-jarige lening in 2000 verstrekt door Westland Utrecht 5.435 22.484 23.604

- Overige leningen 57 14.458 5.754

25.867 179.934 175.322

Aflossingsverplichtingen in 2004 (resp. 2003) (25.867) (4.401)

154.067 170.921

Waarvan met een resterende looptijd langer dan 5 jaar - 54.896

De achtergestelde converteerbare obligatielening heeft een maximale looptijd van 7 jaar. Stork NV
zal in maart 2005 de lening aflossen. De conversiekoers bedraagt € 45,38 per gewoon aandeel
Stork NV van nominaal € 5,-.
Voor de twee leningen verstrekt door de Westland Utrecht Hypotheekbank zijn zekerheden
verstrekt in de vorm van panden en gronden. Voor zover deze zekerheden aan derden zijn
verkocht in het kader van desinvesteringen wordt een deposito als zekerheid bij de Westland
Utrecht aangehouden. Ultimo 2003 bedraagt dit deposito € 21 miljoen. Per eind 2004 worden de
leningen (naast de reguliere aflossingen) extra teruggebracht met de hoogte van dit deposito. De
rente op deze leningen wordt eind 2004 opnieuw vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Stork
heeft de optie om de leningen eind 2004 en eind 2009 vervroegd af te lossen.

58. Kortlopende schulden
2003 2002

Aflossingen 2004 (resp. 2003) van leningen op lange termijn 25.867 4.401

Handelscrediteuren 158.228 200.411

Schulden aan deelnemingen 297 640

Belastingen en premies sociale verzekeringen 48.039 58.728

Pensioenen 4.134 3.899

Overige schulden en overlopende passiva 213.803 186.572

450.368 454.651

Onder overige schulden en overlopende passiva zijn onder meer begrepen de te betalen kosten
met betrekking tot het afgesloten boekjaar en nog te ontvangen facturen.

59. Faciliteiten
Met ingang van 26 juli 2002 kan Stork voor een periode van twee jaar beschikken over een
Revolving Credit Facility van € 150 miljoen, die ter beschikking is gesteld door een aantal
Nederlandse banken. In de faciliteit zijn covenants opgenomen met betrekking tot de 
debt/equity, debt/ebitda en ebitda/interest ratio’s. Aan deze covenants is voldaan.



60. Financiële instrumenten

De treasury activiteiten van Stork zijn ge-
concentreerd op het hoofdkantoor in Naarden.
Het beleid is gericht op het doelbewust creëren
en in stand houden van optimale financiële
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de
operationele activiteiten van Stork N.V.

Vanuit de centrale expertise, coördinatie en
technische mogelijkheden kunnen financiële
risico’s snel worden geïnventariseerd. Treasury
speelt daarin een coördinerende en sturende
rol. Zij analyseert en beoordeelt de risico’s van
plannen van werkmaatschappijen op het
gebied van financiering en valutarisico’s.

61. Cash Management
Stork centraliseert haar liquiditeitenbeheer in
Nederland en in de Verenigde Staten. Hiervoor
zijn de bankrekeningen van werkmaatschappij-
en ondergebracht bij een beperkt aantal ban-
ken in cashpool-arrangementen. Stork onder-
houdt directe kredietfaciliteiten (cash, garanties,
forex) bij 14 financiële instellingen. Stork is in
2003 dagelijks actief geweest in de geldmarkt
door het afsluiten van daggeldcontracten,
deposito’s en kasgeldleningen. De maximale
kredietruimte per werkmaatschappij wordt
centraal bepaald.

62. Valutamanagement
Valutarisico’s bij het aangaan van contractuele
verplichtingen waarbij het verkoopvolume
zekere kasstromen genereert, worden geheel
centraal afgedekt. Werkmaatschappijen hebben
betreffende deze contracten geen openstaande
vreemde valutaposities. Door een coherente
infrastructuur van procedures en strikte voor-
schriften streeft Stork naar een minimalisering
van het effect van koersschommelingen. In
2003 is voor de externe afdekking van valuta-
risico’s gebruik gemaakt van koersrisicover-
zekeringen en valuta-termijncontracten. Door
werkmaatschappijen is per 31 december 2003
voor € 634 miljoen aan contracten (in 2002: 
€ 828 miljoen) centraal afgedekt uit export-
contracten en voor € 83 miljoen uit import-
contracten (in 2002: € 79 miljoen). Koersrisico’s
uit Aerospace-contracten waarbij het verkoop-
volume onzeker is, worden volgens voorzichtig-
heidsscenario’s afgedekt. Stork heeft per einde

2003 een derivatenportefeuille welke geheel
bestaat uit valuta termijncontracten. 
De oorspronkelijke waarde van deze contracten
bedraagt per einde 2003 € 600 miljoen. De
marktwaarde van deze contracten per einde
2003 bedraagt € 693 miljoen. De gemiddelde
looptijd van de derivatenportefeuille bedraagt 
1 jaar en 10 maanden. Het economisch risico
wordt in principe niet afgedekt. Het translatie-
risico wordt geminimaliseerd door financiering
in lokale valuta. Het resterende translatierisico
wordt niet afgedekt.

63. Rentemanagement
Het rentemanagement voor de kasstromen,
voortvloeiend uit de mutaties van diverse
balanscomponenten, heeft zich in 2003 beperkt
tot het dagelijks cashmanagement en de voor-
uitgang in liquiditeiten gedurende het jaar. Er zijn
in 2003 geen rentederivaten afgesloten.

64. Kredietrisico’s 
Stork voert een actief beleid om de krediet-
risico’s te minimaliseren. Dit wordt ondermeer
bereikt door het aantrekken en opleiden van
professionele creditmanagers, het gebruikma-
ken van verkoopinformatiesystemen, strikte
interne richtlijnen, het raadplegen van externe
bronnen, het stellen van betaalzekerheden en
het afsluiten van kredietrisicoverzekeringen.

65. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

66. Voorwaardelijke verplichtingen

• Afgegeven garanties
Ten behoeve van derden zijn per 31 december
2003 garanties afgegeven tot een bedrag van 
€ 123 miljoen (2002: € 149 miljoen).

• Rechtsgedingen 
Stork en haar geconsolideerde deelnemingen
zijn bij enkele rechtsgedingen betrokken. Op
grond van thans beschikbare informatie en
ingewonnen juridisch advies verwacht Stork dat
de afloop van deze rechtsgedingen geen
nadelige invloed van betekenis zal hebben op
de financiële positie van de vennootschap, dan
wel dat eventuele nadelige invloeden in
voldoende mate in voorzieningen zijn
opgenomen.
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67. Activa in bestelling
De investeringsverplichtingen uit hoofde van
activa in bestelling bedragen € 6,4 miljoen
(2002: € 9,2 miljoen).

68. Langlopende verplichtingen
De verplichtingen uit hoofde van huur- en
operationele lease-overeenkomsten bedragen 
€ 78,5 miljoen.

Kleiner dan1 jaar € 18,2 miljoen

Tussen 1 en 5 jaar € 52,6 miljoen

Langer dan 5 jaar €  7,7 miljoen

De verplichtingen uit hoofde van financial 
lease-overeenkomsten bedragen minder dan 
€ 1 miljoen.

69. Aansprakelijkheid
Stork participeert in een aantal samenwerkings-
verbanden waarin zij hoofdelijke aansprakelijk-
heid heeft aanvaard voor de verplichtingen van
het samenwerkingsverband.

In deze gevallen zouden aanzienlijke verplich-
tingen voor Stork kunnen ontstaan. Het betreft
de volgende samenwerkingsverbanden:
• Artec. Een samenwerkingsverband van 

Stork PWV met KMW (D) en Alvis (GB) in 
de ontwikkeling en productie van een
pantserwielvoertuig

• De NH90 helikopter. Een samenwerkings-
verband van Stork Fokker AESP met onder
andere Eurocopter en Augusta in de NH90
helikopter

• Stork Groningen Long Term. Een project van
Stork Industry Services samen met Jacobs
Engineering, Siemens, Yokogawa en
Siemens Demag Delaval voor de renovatie
van de Groninger Gasvelden

• AJS. Een participatie van Stork Industry
Services met Amec en Jacobs Engineering,
welke de renovatie verzorgt van een aantal
offshore-projecten in de Noordzee

70. Aanvullende informatie op basis actuele
waarde

71. Materiële vaste activa
De actuele waarde van de materiële vaste
activa wordt berekend door middel van index-

cijfers, waarbij rekening is gehouden met
algemene en specifieke prijswijzigingen.
De actuele waarde bedraagt:

2003 2002

Terreinen en gebouwen 280.000 277.000 

Machines en installaties 311.000 273.000 

Andere bedrijfsmiddelen 169.000 195.000 

Materiële vaste activa

in uitvoering 5.000 23.000 

Niet in het productie-

proces opgenomen activa 1.000 1.000 

766.000 769.000 

72. Onderhanden werk
De actuele waarde van het onderhanden werk
wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

73. Toelichting geconsolideerd kasstroom-
overzicht

In het kasstroomoverzicht worden de volgende
kasstromen onderscheiden:
• De kasstroom uit bedrijfsoperaties bestaande

uit een kasstroom uit het bedrijfsresultaat
met aanpassingen voor afschrijvingen, voor-
zieningen en verandering werkkapitaal. Deze
kasstroom bedroeg € 120,5 miljoen positief
(2002: € 258,2 miljoen positief).

• De kasstroom uit operationele activiteiten
bestaande uit de kasstroom uit bedrijfs-
operaties vermeerderd of verminderd met
rente, ontvangen dividenden en belasting
(indirecte methode). Deze kasstroom
bedroeg € 114,7 miljoen positief (2002: 
€ 250,9 miljoen positief).

• De investeringskasstroom betreft de verrichte
betalingen van acquisities en investeringen in
materiële vaste activa na aftrek van ont-
vangsten uit hoofde van verkoop van deel-
nemingen en activa. Deze kasstroom
bedroeg € 5,2 miljoen negatief (2002: 
€ 39,1 miljoen negatief).

• Uit de financieringskasstroom blijken de
mutaties in langlopende schulden, stock-
options en betaald dividend. Deze kasstroom
bedroeg € 10,2 miljoen negatief (2002: 
€ 54,4 miljoen negatief).



2003 2002

Activa

Financiële vaste activa 715.631 842.271

Vlottende activa

Vorderingen 21.063 32.441

736.694 874.712

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 165.098 165.098

Agioreserve 56.463 56.463

Overige reserves 137.731 201.946

Resultaat boekjaar 74.173 (41.893)

433.465 381.614

Voorzieningen 15.315 39.912

Langlopende schulden 102.101 102.101

Kortlopende schulden 185.813 351.085

736.694 874.712

2003 2002

Resultaat deelnemingen 96.038 (20.744)

Overige resultaten (21.865) (21.149)

Nettoresultaat 74.173 (41.893)

Resultatenrekening Stork N.V. (in € x 1.000)

Balans Stork N.V. voor verwerking resultaat en voorstel dividenduitkering (in € x 1.000)
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74. Algemeen
Voor de grondslagen en de algemene toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde overzichten. 

75. Financiële vaste activa

Belang in Minderheids Leningen aan Vorderingen Vorderingen Totaal

groepsmaat- belangen groepsmaat- op groeps- op minder-

schappijen schappijen maatschappijen heidsbelangen

Boekwaarde 01-01-2003 25.883 4.956 782.986 28.446 - 842.271

Resultaat deelnemingen 95.549 489 - - - 96.038

Ontvangen dividenden (47.894) (65) - - - (47.959)

Koersverschillen (5.435) - - - - (5.435)

Mutatie leningen - (1.718) (128.890) - - (130.608)

Overige mutaties (11.011) (36) - (27.636) 7 (38.676)

Boekwaarde 31-12-2003 57.092 3.626 654.096 810 7 715.631

76. Vorderingen
2003 2002

Debiteuren (kortlopend) 145 38

Overige vorderingen en overlopende activa 20.918 32.403

21.063 32.441

77. Gestort en opgevraagd kapitaal
2003 2002

Maatschappelijk aandelenkapitaal 650.000 650.000

Waarvan niet geplaatst 484.902 484.902

165.098 165.098

Toelichting bij de vennootschappelijke jaarrekening (in € x 1.000)



78. Gewone aandelen

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bestaat uit:

45.000.000 gewone aandelen ad € 5,- 225.000

20.000.000 preferente aandelen A ad € 5,- 100.000

65.000.000 preferente aandelen B ad € 5,- 325.000

650.000

Stand per 1 januari 2003: gewone aandelen 33.019.541 165.098

Nieuwe aandelen uitgifte t.l.v. agio -

Stand per 31 december 2003: geplaatst aandelenkapitaal 165.098

79. Agioreserve

Stand per 1 januari 2003 56.463

Stand per 31 december 2003 56.463

De agioreserve is vrijgesteld van belastingheffing in Nederland en derhalve vrij ter beschikking voor uitkering aan

aandeelhouders. 

80. Overige reserves

Stand per 1 januari 2003 201.946

- Resultaat 2002 (41.893)

- Koersverschil waardering deelnemingen (5.435)

- Cash dividend 2002 (14.772)

- Inkoop aandelen (3.806)

- Overige mutaties 1.691

Stand per 31 december 2003 137.731

In de overige reserves begrepen wettelijke reserves zijn niet van materieel belang.
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81. Optierechten
De optierechten geven recht op één gewoon aandeel Stork van € 5,- nominaal, hebben een looptijd van 5 jaar en zijn direct

uitoefenbaar. Optierechten die niet binnen 5 jaar worden uitgeoefend komen te vervallen. Het optierecht eindigt voorts

doordat de optiehouder, door welke oorzaak ook, ophoudt in dienstbetrekking te zijn bij Stork N.V. of één van haar meerder-

heidsdeelnemingen, tenzij door pensionering, vervroegde pensionering of overlijden. Voor de opties verstrekt vanaf 2003 

geldt dat in geval de dienstbetrekking blijft voortbestaan, maar de betrokken meerderheidsdeelneming door overdracht van

(een deel van) haar aandelen voor minder dan 50% tot het concern gaat behoren, de optierechten gerespecteerd blijven.

Volgens onderstaand schema zijn aandelenopties verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en directeuren. Voor de in

2003 verstrekte opties is de uitoefenprijs vastgesteld op de slotkoers per datum toekenning. Met uitzondering van 47.500

opties met een uitoefenprijs van € 6,45 werd tot en met 2002 de uitoefenprijs van de verstrekte opties bepaald door de

slotkoers van het aandeel op datum toekenning te verhogen met 26%.

Voor afdekking van de verleende aandelenopties zijn tot en met 2003 705.300 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde prijs

van € 11,26. Het beleid van de vennootschap is erop gericht om verleende aandelenopties in te dekken voor zover de

beurskoers de uitoefenprijs overtreft. Doordat een deel van de uitstaande optierechten een uitoefenprijs heeft hoger dan de

beurskoers per 31 december 2003 zijn niet alle uitstaande optierechten (1.537.750) afgedekt door inkoop van eigen aandelen. 

In 2003 zijn, tegen een prijs van nihil, 68.966 (2002: 10.300) ingekochte aandelen verstrekt ter compensatie van loonheffing

over de aan de optiehouders verstrekte opties. De reële waarde van deze aandelen op het moment van verstrekking 

(€ 0,4 miljoen) is verantwoord onder salarissen in de resultatenrekening, onder toevoeging van hetzelfde bedrag aan de

overige reserves. Op deze aandelen rust een vervreemdingsverbod van 3 jaar. Daarnaast zijn in 2003 19.500 ingekochte

aandelen verstrekt als gevolg van uitgeoefende opties.

Ultimo 2003 heeft de vennootschap nog 606.534 eigen aandelen in portefeuille. Indien van de nog resterende 1.537.750

optierechten, waarvan 352.500 ten behoeve van de Raad van Bestuur, gebruik wordt gemaakt, zal het aandelenkapitaal

(uitgaande van de 931.216 niet afgedekte aandelenopties) toenemen met € 4,7 miljoen en het eigen vermogen, inclusief dit

aandelenkapitaal, met € 22,5 miljoen.

82. Beleid voor het toekennen van opties
De Raad van Bestuur beslist over het toekennen van opties aan directeuren. De Raad van Commissarissen beslist over het

toekennen van opties aan de Raad van Bestuur. In 2003 is een nieuw beleid voor het toekennen van opties geïmplementeerd,

waarbij de insteek is dat de optiehouders zelf direct financieel zijn betrokken bij de waardeontwikkeling van het aandeel Stork.

83. Totaaloverzicht optierechten en aandelen

Looptijd Aantal Gewogen Positie Toegekend Uitgeoefend Vervallen Positie

toegekend gemiddelde uit 2002 2003

uitoefenprijs

1998/2003 108.000 34,77 88.000 - - 88.000 -

1999/2004 282.000 22,40 202.000 - - - 202.000

2000/2005 412.000 16,50 308.500 - - - 308.500

2001/2006 447.000 17,38 373.000 - - - 373.000

2002/2007 404.500 13,40 355.500 - 5.000 - 350.500

2003/2008 - 5,48 - 318.250 14.500 - 303.750

1.653.500 1.327.000 318.250 19.500 88.000 1.537.750

Aandelen toegekend in kader van optieregeling

2002 - - 10.300 - - - 10.300

2003 - - - 68.966 - - 68.966

10.300 68.966 - - 79.266
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84. Optierechten en aandelen leden Raad van Bestuur
In het volgende overzicht is het aantal openstaande en uitoefenbare opties onderscheiden naar jaar van uitgifte
en uitoefenprijs.

Looptijd Aantal Uitoefenprijs Positie Toegekend Uitgeoefend Vervallen Positie

toegekend ultimo 2002 2003

Drs. Sj.S. Vollebregt

2002/2007 47.500 6,45 47.500 - - - 47.500

2003/2008 - 5,27 - 47.500 - - 47.500

47.500 47.500 - - 95.000

Aandelen 10.300 10.292 20.592

Drs. J.C.M. Schönfeld

2001/2006 35.000 13,61 35.000 - - - 35.000

2002/2007 35.000 14,33 35.000 - - - 35.000

2003/2008 - 5,27 - 23.750 - - 23.750

70.000 23.750 - - 93.750

Aandelen - 5.146 5.146

Ir. H.E.H. Bouland

1998/2003 10.000 34,77 10.000 - - 10.000 -

1999/2004 35.000 22,40 35.000 - - - 35.000

2000/2005 35.000 16,50 35.000 - - - 35.000

2001/2006 35.000 17,70 35.000 - - - 35.000

2002/2007 35.000 14,33 35.000 - - - 35.000

2003/2008 - 5,27 - 23.750 - - 23.750

150.000 23.750 - 10.000 163.750

Aandelen 1.312 5.146 6.458

Totaal opties 267.500 95.000 - 10.000 352.500

Totaal aandelen in bezit 

leden Raad van Bestuur 11.612 20.584 - - 32.196
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85. Voorzieningen

Stand Toevoeging Onttrekking Stand

01-01-2003 ten laste van voor het 31-12-2003

het resultaat beoogde doel

Belastingen 10.126 - 10.126 -

Reorganisatieverplichtingen 7.405 87 1.592 5.900

Claims en geschillen 13.384 1.185 6.904 7.665

Capital Assets 8.997 - 8.997 -

Pensioenverplichtingen - 1.750 - 1.750

39.912 3.022 27.619 15.315

Hiervan is kortlopend 22.334 8.698

Hiervan heeft een looptijd 

langer dan 5 jaar - 1.750

86. Langlopende schulden

Aflossing Schuld ultimo Schuld ultimo

2004 2003 2002

4,375% Achtergestelde Converteerbare Obligatielening 1998 - 102.101 102.101

102.101 102.101

87. Kortlopende schulden

2003 2002

Schulden aan kredietinstellingen 131.667 322.846

Handelscrediteuren 898 1.551

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.434 3.183

Overige schulden en overlopende passiva 50.814 23.505

185.813 351.085
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88. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen
Ten behoeve van derden zijn per 31 december
2003 garanties afgegeven tot een bedrag van 
€ 83,6 miljoen (2002: € 136,8 miljoen).

Voor de op pagina 94 vermelde Nederlandse
werkmaatschappijen zijn aansprakelijkheids-
stellingen gedeponeerd. De schulden van deze
werkmaatschappijen bedroegen ultimo 2003 
€ 223,4 miljoen. 

Naarden, 10 februari 2004

Raad van Bestuur
Drs. Sj.S. Vollebregt (voorzitter)
Drs. J.C.M. Schönfeld (vice-voorzitter)
Ir. H.E.H. Bouland

Raad van Commissarissen
Ir. S.D. de Bree (voorzitter)
Mr. P.J. Kalff (vice-voorzitter)
J. Aalberts
Prof. dr. J.P. Bahlmann
Ir. C. den Hartog
Ir. A. van der Velden
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Prints 
Stork Prints B.V., Boxmeer (NL)
Stork Digital Imaging B.V., Boxmeer (NL)
Stork Prints Austria A.G., Kufstein (A)
Stork Prints America Inc., Charlotte (USA)
Stork Prints Iberia S.A., Massanet de la Selva (E)
Stork Prints Brasil Ltda, Piracicaba (BR)
P.T. Stork Prints Indonesia (95%), Bekasi (RI)
Stork IBI Prints (Pvt) Ltd. Pakistan (88%),

Karachi (PK)
Stovec Industries Ltd. (51%), Bombay (IND)
Stork Prints Japan K.K., Osaka (J)
Stork Facilities Deutschland GmbH (D)

Poultry & Food Processing 
Stork PMT B.V., Boxmeer (NL)
Stork Gamco Inc., Gainesville (USA)
Stork Titan B.V., Boxmeer (NL)
Stork PFP Systems Ltda. (BR)

Aerospace 
Stork Fokker AESP B.V., Papendrecht, 

Hoogeveen, Schiphol (NL)
Fokker Elmo B.V., Hoogerheide (NL)
Langfang Fokker (88,5%), Hebei (CN)
Stork Product Engineering B.V., Amsterdam (NL)
Fokker Services B.V., Hoogerheide (NL)
Fokker Services Asia Pte.Ltd., Singapore (SGP)
Fokker Services Inc., Atlanta (USA)

Industrial Components
Stork Electronics B.V., Eindhoven (NL)
Stork Industrial Modules B.V., Eindhoven (NL)
Stork Veco B.V., Eerbeek (NL)

Technical Services
Stork Industry Services B.V., De Meern (NL)
Stork Maintenance Management B.V., 

De Meern (NL)
Stork MEC N.V., Antwerpen (B)
Stork Wescar N.V., Willemstad (CU)
Sutherland Schultz, Cambridge (CDN)
Stork MSW, Buenos Aires (RA)
Stork WorkSphere B.V., De Meern (NL)
Stork Turbo Blading B.V., Sneek (NL)
Stork Turbo Services B.V., Almere (NL)
Stork H&E Turbo Blading Inc., Ithaca (USA)
Stork Gears & Services B.V., Rotterdam (NL)
Stork Trading B.V., Hengelo (NL)
Stork Materials Technology B.V., Amsterdam (NL)

Stork Cellramic Inc., Milwaukee (USA)
Stork Technimet Inc., New Berlin (USA)
Stork Materials Technology and 

Inspection Inc., Huntington Beach (USA)
Stork Herron Testing Laboratories Inc.,

Cleveland (USA)
Stork Southwestern Laboratories Inc., 

Houston (USA)
Stork Intermes N.V., Antwerpen (B)
Stork Twin City Testing Inc., St. Paul (USA)
Cooperheat UK Ltd. Skelmersdale (GB)
Stork Special Products B.V., Zwolle (NL)
Stork Bronswerk B.V., Amersfoort (NL)
Stork Materieel B.V., Rozenburg (NL)
Stork Sales & Rental Services B.V., 

Rozenburg (NL)
Reisiger Verhuur B.V., Groningen (NL)
Interlas B.V., Rozenburg (NL)
Stork Mobiel B.V., De Meern (NL)

Overige en holdings
Conrad-Stork Beheer B.V., Amersfoort (NL)
Chemica A.G., Zug (CH)
Stork A.G., Zug (CH)
Stork United Corp., Charlotte (USA)

Capital Assets
Stork Food and Dairy Systems B.V., 

Amsterdam (NL)
Stork Thermeq B.V., Hengelo (NL)
Stork RMO B.V., Amsterdam (NL)

Voor de Nederlandse werkmaatschappijen is gebruik
gemaakt van de vrijstellingsregeling als bedoeld in 
artikel 2: 403, Titel IX, BW

Overzicht van belangrijke geconsolideerde werkmaatschappijen

(indien geen deelnemingspercentage is vermeld bedraagt dit 100)
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Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2003 van Stork
N.V. te Naarden gecontroleerd. De jaarrekening
is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
leiding van de vennootschap. Het is onze ver-
antwoordelijkheid een accountantsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in
Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens
deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen onjuistheden van
materieel belang bevat. Een controle omvat
onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onder-
bouwing van de bedragen en de toelichtingen
in de jaarrekening.
Tevens omvat een controle een beoordeling

van de grondslagen voor financiële verslag-
geving die bij het opmaken van de jaarrekening
zijn toegepast en van belangrijke schattingen
die de leiding van de vennootschap daarbij
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van
mening dat onze controle een deugdelijke
grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen op 
31 december 2003 en van het resultaat over
2003 in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en voldoet aan de
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening
zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW.

Amstelveen, 10 februari 2004
KPMG Accountants N.V.
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N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT

Bescherming Stork

Rapport

43/8% in gewone aandelen converteerbare
achtergestelde obligatielening 1998 per 2005
groot € 102.100.549,- ten laste van Stork N.V.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11
van de op 20 maart 1998 voor notaris 
Mr R.J.L. van Helden, notaris te Amsterdam
verleden trustakte, brengen wij onderstaand
verslag uit.

De obligaties à € 453,78 zijn uitgegeven in 
de vorm van een verzamelobligatie groot 
€ 102.100.549,-.

De obligaties zijn gedurende de gehele verdere
looptijd van de lening verwisselbaar in gewone
aandelen Stork N.V. à € 5,- nominaal tegen
een conversiekoers die thans € 45,38
bedraagt.

Gedurende het verslagjaar zijn geen obligaties
ter conversie aangeboden.
Het per 31 december 2003 uitstaande bedrag
van de lening bedraagt € 102.100.549,-.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4 lid
14 van de trustakte heeft de debitrice zoveel
gewone aandelen gedeponeerd t.n.v. de
trustee als nodig is om volledige conversie van
alle uitstaande obligaties mogelijk te maken.

De debitrice is bevoegd de lening tot en met
19 maart 2005 in haar geheel à pari af te
lossen op voorwaarde dat in voornoemde
periode de slotkoers van de gewone aandelen
Stork N.V. op de Euronext Amsterdam N.V. te
Amsterdam, blijkens de Officiële Prijscourant
van Euronext Amsterdam gedurende een
periode van 30 opeenvolgende beursdagen
tenminste 130% van de dan geldende
conversiekoers heeft bedragen.

Tenzij eerder afgelost, ingekocht of gecon-
verteerd, zal de lening per 25 maart 2005 in
zijn geheel worden afgelost.

Amsterdam, 12 januari 2004

N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT

Mr. L.J.J.M. Lutz

Aan de Stichting Stork, gevestigd te
Amsterdam, is een recht verleend tot het
nemen van zoveel cumulatief preferente
aandelen B als er te eniger tijd cumulatief
preferente aandelen A en gewone aandelen
uitstaan minus één. Omtrent de uitoefening
van dat recht beslist uitsluitend het bestuur
van de Stichting Stork. 

Het bestuur van de Stichting Stork zal op de
eventueel te nemen cumulatief preferente 
aandelen B stemrecht kunnen uitoefenen op
zodanige wijze dat de ontwikkeling, de

onafhankelijkheid en het voortbestaan van de
vennootschap of de met haar verbonden
vennootschappen worden gewaarborgd of
bevorderd. Naar het gezamenlijk oordeel van
de bestuurders van Stork N.V. en de bestuur-
ders van de Stichting Stork is de Stichting
onafhankelijk van de uitgevende instelling in de
zin als bedoeld in bijlage X van het Fondsen-
reglement. Bestuurders van de Stichting 
Stork zijn: mr. J.J.C. Alberdingk Thijm (voor-
zitter), mr. M.A. van Peski, mr. ir. G. de Vries
Lentsch, drs. A.G. van Leersum en de heer
A.J. Reeders.
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Statutaire regeling omtrent de winstverdeling (artikel 26)

Aan de houders van cumulatief preferente
aandelen B ('beschermingsaandelen') wordt,
voorzover de winst dit toelaat, allereerst een
percentage uitgekeerd over het op die 
aandelen gestorte bedrag berekend naar 
tijdsgelang vanaf het moment van storting tot
het einde van het boekjaar dat gelijk is aan de
herfinancieringsrente (als gepubliceerd door de
Europese Centrale Bank) verhoogd met twee
drie/vierde procent (2,75%), zoals deze rente
gemiddeld heeft gegolden tijdens het boekjaar,
waarover het dividend wordt uitgekeerd. Indien
geen betaling of gedeeltelijke betaling als
hiervoor bedoeld is gedaan in enig vooraf-
gaand jaar dan zal deze betaling alsnog
plaatsvinden. Aan de houders van cumulatief
preferente aandelen B geschiedt geen winst-
uitkering boven die bedoeld in de vorige zin. 

Op de cumulatief preferente aandelen A van
iedere serie wordt, nadat is voldaan aan de
uitkering aan houders van cumulatief
preferente aandelen B, een dividend uit-
gekeerd gelijk aan een percentage berekend 
over het gestorte bedrag van de cumulatief
preferente aandelen A van de desbetreffende
serie door het rekenkundig gemiddelde te
nemen van het effectieve rendement op
staatsleningen met een resterende looptijd van
zeven tot acht jaar, zoals opgemaakt door het
Centraal Bureau voor de Statistiek en ge-

publiceerd in de Prijscourant over de laatste
twintig beursdagen, voorafgaande aan de dag
van eerste uitgifte van cumulatief preferente
aandelen A van de desbetreffende serie,
eventueel verhoogd of verlaagd met een door
de Raad van Bestuur vastgestelde en door 
de Raad van Commissarissen goedgekeurde
opslag dan wel afslag ter grootte van maxi-
maal één procentpunt afhankelijk van de dan
geldende marktomstandigheden, welke opslag
dan wel afslag kan verschillen per serie.

Vervolgens wordt ten laste van de winst een
zodanige reserve gevormd als de Raad van
Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, zal vaststellen. De daarna
resterende winst staat ter beschikking van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk op-
heffen van aldus gevormde reserves kunnen
slechts worden genomen door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op voorstel
van de Raad van Bestuur met goedkeuring van
de Raad van Commissarissen. 

Er stonden ultimo 2003 geen cumulatief
preferente aandelen A en B uit.

Voorstel winstverdeling
Voor het voorstel tot winstverdeling verwijzen
wij u naar pagina 7 van het jaarverslag.
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Meerjarenoverzicht (in € x miljoen, tenzij anders vermeld)

Geconsolideerd resultatenoverzicht

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Netto-omzet 1.946 2.079 2.196 2.578 2.406 2.253 2.498 2.231 1.870 1.767

Bedrijfsresultaat 92,7 (55,2) (7,0) 88,0 47,5 108,9 101,0 81,9 69,4 57,6

Financiële baten en lasten (6,5) (10,7) (10,2) (1,5) 0,9 (0,5) (2,0) 1,9 (1,8) (2,3)

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening voor belastingen 86,2 (65,9) (17,2) 86,5 48,4 108,4 99,0 83,8 67,6 55,3

Belastingen (6,3) 27,1 6,8 (24,9) (11,0) (23,1) (25,0) (22,7) (24,8) (25,0)

Resultaat deelnemingen (4,9) (2,3) 3,3 2,7 7,4 0,5 3,1 (0,1) 4,2 5,7

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening na belastingen 75,0 (41,1) (7,1) 64,3 44,8 85,8 77,1 61,0 47,0 36,0

Aandeel derden (0,8) (0,8) (0,9) (1,1) (1,3) 0,1 0,8 1,1 2,1 0,8

Nettoresultaat 74,2 (41,9) (8,0) 63,2 43,5 85,9 77,9 62,1 49,1 36,8

Aantal medewerkers ultimo 13.181 16.146 16.919 18.939 20.475 19.848 20.047 20.504 18.392 18.599

Per gemiddeld aantal medewerkers 

(in € x 1.000)

Salarissen en sociale kosten 42,0 41,6 41,5 40,8 40,5 38,4 37,8 33,9 34,5 36,6

Toegevoegde waarde 68,2 67,3 66,4 64,4 60,1 56,1 54,4 50,4 49,8 53,2

Omzet 134,5 126,3 122,5 134,1 115,5 110,9 122,4 111,8 100,3 92,9

Gegevens per aandeel (in €)

Nettoresultaat 2,28 (1,27) (0,24) 1,91 1,36 2,77 2,55 2,08 1,68 1,29

Cashflow 3,83 0,60 1,33 3,62 3,07 4,50 4,24 3,68 3,24 3,03

Dividend 0,65* 0,45 0,45 0,85 0,75 1,13 1,04 0,86 0,68 0,50

Uitkeringspercentage*** 29 n.v.t. n.v.t. 44 55 41 41 41 40 39

Eigen vermogen 13,37 11,56 13,59 15,06 16,31 17,22 15,83 14,08 13,64 12,88

Beurskoers ultimo 15,70 5,80 9,07 13,35 14,50 19,47 31,76 27,64 18,06 20,42

Verhoudingsgetallen in procenten

Nettoresultaat/netto-omzet 3,8 (2,0) (0,4) 2,5 1,8 3,8 3,1 2,8 2,6 2,1

Rentedekkingsratio (strat. activiteiten) 9,7 5,3** 3,6 8,6 9,4 8,6 12,1 10,0 6,8 6,3

Bedrijfsresultaat/gemiddeld 

geïnvesteerd vermogen 22,9 (10,0) (1,1) 15,7 9,6 23,9 24,7 26,6 25,5 18,6

Netto resultaat/gemiddeld 

eigen vermogen 18,2 (10,1) (1,7) 12,4 8,3 16,9 17,2 15,2 12,8 10,3

* voorstel

** exclusief bijzondere baten en lasten

*** voor normalisatie

De resultaten zijn niet aangepast voor wijzigingen in waarderingsgrondslagen die in opvolgende jaren hebben

plaatsgevonden.
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(in € x miljoen, tenzij anders vermeld)Meerjarenoverzicht

Geconsolideerde balans ultimo

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Materiële vaste activa 332,1 370,1 403,1 324,3 359,4 356,2 355,5 309,3 234,9 274,1

Financiële vaste activa 16,7 26,2 39,4 46,2 51,5 36,1 35,7 29,0 40,6 40,3

Vaste activa 348,8 396,3 442,5 370,5 410,9 392,3 391,2 338,3 275,5 314,4

Voorraden 200,7 230,9 306,1 306,4 251,8 217,7 205,4 190,2 136,0 128,1

Onderhanden werk 23,0 (16,4) 31,4 29,6 67,3 (59,1) (70,3) (45,6) (66,4) (30,8)

Vorderingen 369,6 464,2 564,9 566,8 531,0 492,5 531,6 524,8 399,7 398,6

Effecten - - 10,5 19,2 26,1 11,3 9,7 10,0 11,6 15,5

Liquide middelen 218,4 122,7 - 98,9 112,4 207,3 66,5 81,6 200,9 148,9

Vlottende activa 811,7 801,4 912,9 1.020,9 988,6 869,7 742,9 761,0 681,8 660,3

Totaal activa 1.160,5 1.197,7 1.355,4 1.391,4 1.399,5 1.262,0 1.134,1 1.099,3 957,3 974,7

Eigen vermogen 433,5 381,6 448,7 497,2 521,2 533,0 484,5 420,8 398,9 367,5

Aandeel van derden 4,8 7,4 10,4 7,3 5,2 3,7 2,5 3,7 2,4 2,1

Voorzieningen 117,9 183,1 168,9 195,0 238,8 160,4 147,3 151,0 101,6 113,3

Langlopende schulden 154,0 170,9 174,0 193,7 149,9 136,5 45,2 28,1 65,8 85,5

Kortlopende schulden 450,3 454,7 553,4 498,2 484,4 428,4 454,6 495,7 388,6 406,3

Totaal passiva 1.160,5 1.197,7 1.355,4 1.391,4 1.399,5 1.262,0 1.134,1 1.099,3 957,3 974,7

Verhoudingsgetallen

Netto-omzet/gemiddeld 

geïnvesteerd vermogen 4,8 3,8 3,5 4,6 4,8 4,9 6,1 7,2 6,9 5,7

Eigen vermogen/balanstotaal 0,37 0,32 0,33 0,36 0,37 0,42 0,43 0,38 0,42 0,38

Eigen vermogen/vreemd vermogen

(kort en lang) 0,72 0,61 0,62 0,72 0,82 0,94 0,97 0,80 0,88 0,75

Vlottende activa/

kortlopende schulden 1,8 1,8 1,7 2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 1,8 1,6
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Persberichten 2003

15-01-2003 Heijmans N.V. (bouw, vastgoedont-
wikkeling en aanverwante activiteiten) heeft de
overname afgerond van Stork Infratechniek B.V.,
een 100% werkmaatschappij van Stork N.V. met
het hoofdkantoor in Son. De overnamesom is in
contanten voldaan.

06-02-2003 Fokker Services, onderdeel van
Stork Aerospace, heeft het ‘FUTURE100’
programma gelanceerd. Dit programma is
gericht op het opnieuw in de markt brengen van
Fokker-100 toestellen die beschikbaar zijn voor
lease of verkoop. Binnen het FUTURE100-
programma zijn Fokker Services en Rolls-Royce
een alliantie aangegaan voor het gezamenlijk
benaderen en ondersteunen van luchtvaartmaat-
schappijen en (potentiële) vliegtuigeigenaren die
voor het eerst een Fokker 100 willen aanschaffen
cq. gebruikers die hun vloot willen uitbreiden
met meer toestellen van dit type. Belangrijke
leveranciers als ABSC, Honeywell, Rockwell
Collins and Messier Dowty kondigden eveneens
aan dat zij partners worden in het FUTURE100-
programma. Ook leasemaatschappijen zijn uit-
genodigd om toe te treden. Het resultaat hiervan
is dat Fokker Services een concurrerende en op
maat gesneden serviceondersteuning kan aan-
bieden op basis van een vast tarief per vlieguur.

06-02-2003 Rolls-Royce en Fokker Services,
onderdeel van Stork Aerospace, hebben bekend
gemaakt dat zij een alliantie vormen die is
gericht op de ondersteuning van eigenaren en
gebruikers van Fokker 100- en Fokker 70-straal-
vliegtuigen. De betrokken partners voorzien dat
circa 180 van deze exclusief met Rolls-Royce
Tay motoren uitgeruste ‘twinjets’ beschikbaar
komen voor het opnieuw inzetten in de markt.
Via een uniek Total Care Package wordt een
vliegurenovereenkomst voor het gehele vliegtuig
aangeboden.

06-02-2003 Germania en Fokker Services
hebben een overeenkomst gesloten voor het
‘return to service work’ aan de 17 Fokker 100-
toestellen die deze Duitse luchtvaartmaatschappij
in december 2002 overgenomen heeft van
USAirways. Fokker Services zal aan de hand
van een strakke planning in 2003 een uitgebreid
onderhouds- en reconfiguratieschema afwerken.
Het project staat garant voor een omzet van
ongeveer € 17 miljoen. 

19-02-2003 Presentatie jaarresultaat Stork N.V.
2002. Nettoresultaat exclusief bijzondere baten
en lasten € 36 miljoen. Bijzondere baten en
lasten € 78 miljoen negatief. Liquiditeitspositie
sterk verbeterd. Solide aanpak voor focus.

19-02-2003 Stork Aerospace heeft van
Lockheed Martin de opdracht gekregen voor het
ontwerp en de voorproductie van de elektrische
bekabeling van het nieuwe gevechtsvliegtuig de
F-35 Joint Strike Fighter. De opdracht vertegen-
woordigt een waarde van $ 57 miljoen. Het werk
dient te worden opgeleverd in 2007 met een
piek in komende 2-3 jaar. Het gaat in eerste
instantie om de ontwikkeling en productie van
complete sets voor 14 prototypes van de F-35.
De toewijzing van dit project aan Stork
Aerospace is een belangrijke stap naar de
uiteindelijke productiefase waarin een bijdrage
kan worden geleverd aan de geplande 3.000 te
bouwen toestellen voor de VS en het Verenigd
Koninkrijk. Internationale vraag, inclusief de
mogelijke opdracht van Nederland, zou het
totaal kunnen opstuwen naar meer dan 5.000. 

10-03-2003 Stork N.V. heeft met het manage-
ment van Stork Kwant overeenstemming bereikt
over de verkoop van het in Sneek gevestigde
bedrijf door middel van een management buy-
out. Stork Kwant, onderdeel van Stork Technical
Services, telt 34 medewerkers en ontwerpt en
produceert navigatieapparatuur voor zeegaande
schepen. De verkoop past in het beleid van
Stork om te komen tot een onderneming met
een duidelijke focus. 

12-03-2003 Stork Aerospace heeft een
Memorandum of Understanding getekend met
het Roemeense aerospace bedrijf Aerostar met
het doel een langdurige relatie aan te gaan. In
het streven naar verdere ontwikkeling van de
toeleveringsketen heeft Stork Fokker het
Roemeense bedrijf als partner geselecteerd 
voor de ondersteuning bij de productie van zeer
dunne aluminium plaatdelen en -samenstellingen
(sheet metal). De overeenkomst maakt deze
productie flexibeler en concurrerender. 

14-03-2003 De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Stork N.V. heeft het voor-
stel tot uitkering van een contant dividend van 
€ 0,45 per aandeel over 2002, goedgekeurd.
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Alhoewel het nettoresultaat over 2002 negatief
is, werd aan de vergadering voorgesteld een
dividend uit te keren op basis van de resultaten
van de operationele activiteiten, exclusief bij-
zondere baten en lasten. Per 27 maart 2003 
zal – na aftrek van 25 % dividendbelasting – 
€ 0,3375 betaalbaar worden gesteld. Notering
ex-dividend: 18 maart 2003.

14-05-2003 Goed eerste kwartaal 2003 Stork:
nettoresultaat € 17 miljoen (WPA: 0,51). 
(Q1, 2002: € 2,5 miljoen; WPA: 0,08). Kosten-
besparende maatregelen werpen vruchten 
af. Aanhoudende economische tegenwind 
geeft geen reden voor te groot optimisme.
Desondanks EBIT 2003 naar verwachting 
hoger dan 2002 (EBIT: € 58 miljoen, exclusief
bijzondere baten en lasten) en duidelijk positief
nettoresultaat. Liquiditeit onveranderd goed 
(€ 123 miljoen). Netto schuld op laag niveau
gebleven (€ 52 miljoen). EBIT strategische
activiteiten Q1 2003: € 19 miljoen (Q1 2002: 
€ 9 miljoen).

20-05-2003 Stork Aerospace heeft het
FUTURE50-programma gelanceerd voor het
opnieuw in de markt zetten van de Fokker 50-
toestellen die daar recentelijk voor beschikbaar
zijn gekomen en in de toekomst nog beschik-
baar zullen komen. Kernleveranciers als Pratt &
Whitney Canada (turbopropellermotoren),
Honeywell (avionica), Dowty Propellers, Messier
Dowty (landingsgestellen) en Aircraft Braking
Systems Corporation (remsystemen) hebben
zich bij het programma aangesloten. Zij
garanderen service, spare parts en support voor
een periode van tenminste de komende 10 jaar.
Tevens werd een Letter Of Intent getekend
tussen Aircraft Financing & Trading, Denim Air en
Fokker Services. De betrokken partijen leggen
daarmee hun voornemen vast om binnen het
FUTURE50-programma een gezamenlijke markt-
benadering te ontwikkelen, organiseren en in te
voeren. 

21-05-2003 Bij Stork Industrial Components in
Eindhoven/Son zullen 115 arbeidsplaatsen
komen te vervallen. Dit aantal komt boven op de
135 ontslagen die eind 2002 zijn aangekondigd
en die inmiddels grotendeels zijn geëffectueerd.
Marktomstandigheden en outsourcing zijn de
belangrijkste oorzaken van deze capaciteits-

aanpassing. Outsourcing is een van de gevolgen
van een strategische heroriëntatie die Stork
Industrial Components doorvoert om zich meer
te kunnen richten op kennisintensieve processen
zoals design, prototype bouw en fabricage van
complexe producten. Om aan deze nieuwe
strategie beter invulling te kunnen geven, gaan
Stork Electronics (Son) en Stork Industrial
Modules (Eindhoven) integreren. 

03-06-2003 Stork Aerospace in Papendrecht
heeft de eerste complete staartmodule voor de
nieuwe NH90 helikopter afgeleverd. De levering
markeert de start van de seriematige productie
door de Nederlandse industrie voor het
Europese NH90 helikopterprogramma. Dit
programma is een gezamenlijke inspanning van
het internationale consortium NHI, bestaande uit
het Frans-Duitse Eurocopter, het Italiaanse
Agusta en het Nederlandse Stork Aerospace. 
De productie is in eerste instantie gericht op 
254 toestellen voor de eigen behoefte van de
deelnemende landen. Inmiddels hebben drie
landen opdrachten verstrekt voor 52 additionele
toestellen.

11-06-2003 Stork Poultry & Food Processing
heeft de eerste verkoopresultaten geboekt met
een nieuw hetelucht systeem voor de bereiding
van voedselingrediënten in de vleesindustrie. 
De eerste systemen zijn recentelijk afgezet in
Nederland, Zweden, Thailand, Turkije en Brazilië.
De ‘SpiralOven’ combineert drie technologieën:
stomen, garen en grillen voor een breed scala
aan producten bij een hoge capaciteit. 

11-06-2003 Stork Poultry and Food Processing
gaat pluimveeverwerker Rothkötter (Haren,
Duitsland) inrichten en realiseert daarmee het
meest moderne pluimveeverwerkende bedrijf
van Europa. Stork gaat de kuikenslachterij
compleet inrichten: van het eigen container-
aanvoersysteem tot en met de installaties voor
het delen en ontbenen. In de verwerkingslijn
worden de meest geavanceerde technologieën
toegepast, zoals vision systemen en het parade-
paardje van Stork, Nu-tech Nuova, het panklaar-
systeem, wat wil zeggen: ontdoen van eetbare
en niet-eetbare organen.

12-06-2003 Vliegtuigmotorenfabrikant Pratt &
Whitney heeft in het kader van het Joint Strike
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Fighter-project aan Stork Aerospace een
kwalificatieopdracht verstrekt voor een eerste 
set uitlaatsystemen (‘nozzles’) voor de F135
straalmotor voor de F-35 Joint Strike Fighter.
Het contract heeft betrekking op geavanceerde
productietechnieken met behulp van hogesnel-
heidsverspaning van titanium, waarmee aan-
toonbaar kwaliteitsverbetering, lagere kosten en
een snellere doorlooptijd kunnen worden bereikt
voor een aantal kritische F135 subsystemen. De
werkelijke waarde van deze kwalificatieopdracht
is niet zozeer gekoppeld aan de financiële
omvang ($ 40.000) als wel aan de optie dat
Stork Aerospace zich bij welslagen kan kwalifi-
ceren voor de verdere leveringen, mogelijk goed
voor een omzet van tientallen miljoenen euro’s.

19-06-2003 “Als verbetering van het techno-
logieklimaat in Nederland te lang op zich laat
wachten, ontstaat onherstelbare schade en
worden we een derde-rangs land”. Dit zegt
Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Stork N.V. Hij deed zijn uitspraken
ter gelegenheid van de afsluiting van de
manifestatie ‘Ode aan de Techniek 2003’.

10-07-2003 De NAM (Nederlandse Aardolie
Maatschappij) en Shell Expro (Shell U.K.
Exploration and Production) hebben een
gezamenlijk contract gegund voor geïntegreerde
dienstverlening in het Nederlandse en Engelse
deel van de zuidelijke Noordzee. Het contract is
toegekend aan AJS, een joint venture van Amec
plc, Jacobs Engineering BV en Stork Industry
Services BV, na een openbare aanbesteding die
in januari 2003 is gestart. Het contract behelst
de levering van diensten op het gebied van
management, engineering, onderhoud en
operationele ondersteuning voor alle installaties
van NAM en Shell Expro in het zuidelijke deel
van de Noordzee, inclusief de gasbehandelings-
installaties Den Helder en Bacton (Engeland).
Met het contract, dat een looptijd heeft van
zeven jaar, is voor AJS een bedrag gemoeid van
circa € 700 miljoen.

05-08-2003 Stork N.V. en Downer EDI Limited
hebben overeenstemming bereikt over de
verkoop van Stork ICM Australia aan Downer
EDI Limited (Austalië). Het Stork bedrijf met
vestigingen in Melbourne, Sydney, Perth en
Brisbane realiseerde in 2002 met ruim 1.000

medewerkers € 130 miljoen omzet op de markt
voor industriële en utiliteitsdienstverlening. Voor
Stork is de verkoop het gevolg van een reeds
eerder genomen beslissing om deze activiteiten
in Australië te desinvesteren. Alle medewerkers
gaan over naar de nieuwe eigenaar. De transactie
levert voor Stork een bescheiden boekwinst op. 

13-08-2003 Stork realiseerde in het tweede
kwartaal van 2003 verdere verbetering van 
de winstgevendheid: Nettoresultaat € 19 miljoen,
WPA € 0,59. (Q2 2002: € 14 miljoen, WPA: 
€ 0,42). Orderontvangst en omzet blijven 
licht achter bij vorig jaar. EBIT strategische
activiteiten: € 22 miljoen (Q2 2002: € 16 miljoen).
Eerste halfjaar: Nettoresultaat € 36 miljoen 
(H1 2002: € 17 miljoen). Liquiditeit € 115 miljoen.
EBIT strategische activiteiten € 41 miljoen 
(H1 2002: € 25 miljoen). De in het najaar van
2002 genomen maatregelen beginnen vrucht af
te werpen en vangen de effecten van de huidige
economische tegenwind gedeeltelijk op. Het
Corporate Procurement-programma ligt met 
20 grote contracten op schema.

28-08-2003 De heer D.W. (Dick) Joustra (45) is
per 1 oktober 2003 benoemd tot directeur van
het bedrijfsonderdeel Stork Prints. Joustra, die 
in 1983 bij Stork begon, is momenteel Vice
President Marketing & Sales van Stork Prints en
in die hoedanigheid lid van het management
team van Stork Prints. Hij is de opvolger van
Arvid Manneke, die Stork verlaat vanwege zijn
voorgenomen benoeming tot lid van de Raad
van Bestuur van de Koninklijke Frans Maas
Groep N.V.

26-09-2003 Northrop Grumman Corporation
(California, VS) heeft Stork Aerospace geselec-
teerd voor de ontwikkeling en prototype
productie van verschillende ‘In-flight Opening
Doors’ voor de F-35 Joint Strike Fighter. 
Het werk vertegenwoordigt een waarde van 
$ 55 miljoen. Stork werd geselecteerd door
Northrop Grumman Integrated Systems, een
primaire partner in het Lockheed Martin Joint
Strike Fighter Team, voor werkzaamheden
gedurende de System Development and
Demonstration (SDD) fase met een looptijd tot
2007. Samen met de opdracht voor ontwerp 
en voorproductie van de complete bekabeling 
($ 57 miljoen) en al verrichte voorontwerp-
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werkzaamheden voor de deuren telt de ge-
contracteerde JSF-orderportefeuille voor Stork
Aerospace daarmee nu $ 125 miljoen. 

01-10-2003 Stork Aerospace heeft de eerste
vaste vleugelvoorrand (‘J-Nose’) voor het 
mega-passagiersvliegtuig de A380 officieel
overgedragen aan de Europese vliegtuigbouwer
Airbus. De bouw van de vleugelvoorrand gaat
Stork naar verwachting een gemiddelde omzet
opleveren van circa € 20 miljoen per jaar,
gespreid over een periode van tientallen jaren,
beginnend in 2004. 

08-10-2003 Stork heeft de heer H. (Hans)
Büthker (38) per 1 oktober 2003 benoemd tot
directeur Corporate Procurement. Hij is sinds
1998 directeur van Stork Industrial Modules
(Eindhoven), onderdeel van Stork Industrial
Components. Eveneens per 1 oktober 2003 is
de heer R. (René) Claessen (44) benoemd tot
algemeen directeur van de gecombineerde
onderneming Stork Electronics/Stork Industrial
Modules, onderdeel van Stork Industrial
Components. 

10-10-2003 Het eerste Nederlandse prototype
van het Boxer pantserwielvoertuig in een
Commando Post versie is gereedgekomen.
Hiermee begint voor Stork een nieuwe fase in
het Boxer ontwikkelingsprogramma: het testen
van het ontwerp door middel van de zogenaam-
de ‘Industry Trials’. Deze Trials maken deel uit
van een omvangrijk testprogramma dat Stork
samen met haar Engelse en Duitse industrie-
partners en haar klanten zal gaan uitvoeren.

27-10-2003 Fokker Services, onderdeel van
Stork Aerospace, en KLM Engineering &
Maintenance gaan intensief samenwerken voor
het technisch onderhoud van Fokker-toestellen.
In eerste instantie is de samenwerking gericht
op het verder uitbreiden en optimaliseren van
het onderhoud van de Fokker-vloot van de 
KLM Cityhopper. In tweede instantie is het de
bedoeling om gezamenlijk de commerciële
slagkracht op de markt voor regionale vlieg-
tuigen te vergroten. 

12-11-2003 Stork boekt in het derde kwartaal
2003 opnieuw beter resultaat: Nettoresultaat 
€ 17 miljoen, WPA € 0,52 (Q3 2002: € 8 miljoen,

WPA: € 0,23). EBIT strategische activiteiten: 
€ 21 miljoen (Q3 2002: € 11 miljoen). Effecten
kostenbesparingen dragen positief bij.
Orderontvangst, ondanks marktomstandigheden,
door enkele grote projecten op peil gebleven.
Liquiditeitspositie verder verbeterd tot 
€ 161 miljoen. Nettoresultaat vierde kwartaal
waarschijnlijk op hetzelfde niveau als voorgaande
drie kwartalen. 

24-11-2003 Minister Brinkhorst van Econo-
mische Zaken heeft bij Stork Aerospace in
Papendrecht de officiële opening verricht van
een nieuwe fabriek voor de serieproductie van
romppanelen van het nieuwe materiaal Glare
voor de Airbus A380. Airbus heeft voor de A380
nu 129 ‘firm commitments’ in portefeuille. Voor
Stork is met de levering van Glare voor dit type
Airbus een omzet gemoeid van circa € 30 miljoen
per jaar voor een tijdsduur van naar verwachting
tientallen jaren, te beginnen in 2005.

05-12-2003 De heer Peter Boerma (49) is 
met ingang van 1 januari 2004 benoemd tot
directeur van Stork WorkSphere, een van de 
drie strategische units van Technical Services.
Hij is thans nog directeur van de strategische
unit Stork Industrial Components.

08-12-2003 De begin 2003 gelanceerde
programma’s FUTURE100 en FUTURE50 
van Fokker Services slaan aan in de markt: 
81 Fokker-toestellen hebben weer een nieuwe
eigenaar; 3 nieuwe contracten voor onder-
steunende serviceverlening, met voor Stork 
een gezamenlijke jaarlijkse omzetwaarde van 
€ 11 miljoen gedurende 3 jaar; de lancering van
het Fokker 100 Executive Jet concept voor
nieuwe eigenaren van een Fokker 100, aan-
gepast voor gebruik door topfunctionarissen,
overheid en vermogende privé-personen.

Na balansdatum: 09-01-2004 Stork N.V. heeft
op 30 december 2003 de verkoop van haar
66,7% belang in Polmor afgerond. Polmor,
onderdeel van Stork Industrial Components,
telt 300 medewerkers en produceert con-
structies uit roestvrijstalen, aluminium en
zwartstalen profielen en plaatstaal, voor met
name de spoorwegindustrie. Tot de verkoop is
besloten omdat de activiteit niet meer past bij
de strategische activiteiten van Stork.
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Berekening Economic Profit

Economic Profit (EP) geeft aan of een bedrijf 
in staat is waarde te creëren. Dit is het geval
indien de ‘vrije’ kasstroom (Nopat) groter 
is dan het vereiste rendement op het 
geïnvesteerd vermogen (Capital Charge). 
EP = Nopat -/- Capital Charge

Net Operating Profit After Tax (Nopat) wordt
berekend door de volgende correcties op het
bedrijfsresultaat:
• Toevoeging van de mutatie in de stand van

de voorzieningen. Op het moment dat voor-
zieningen daadwerkelijk worden uitgegeven
wordt dit in mindering gebracht op de
Nopat. Als voorzieningen worden getroffen,
maar niet direct gebruikt worden, dan
verhoogt dit de Nopat.

• Vermindering met belasting op basis van het
normatieve percentage vennootschapsbe-
lasting. Met compensabele verliezen en carry
forward wordt dus geen rekening gehouden.

• Toevoeging van betaalde rente om dubbel-
telling te voorkomen. De vergoeding voor
vreemd vermogen is opgenomen in de
Capital Charge.

• Vermindering met de afschrijving op de
betaalde goodwill in de afgelopen 15 jaar.

Capital Charge is een vergoeding die de
vermogenverschaffers eisen voor het geïn-
vesteerd vermogen. Deze vergoeding wordt
berekend door het gemiddeld geïnvesteerd
vermogen te vermenigvuldigen met de
Weighted Average Cost of Capital (WACC).
• Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt

gecorrigeerd voor activering van betaalde
goodwill van de afgelopen 15 jaar. De
betaalde goodwill is overigens rechtstreeks
geboekt ten laste van de overige reserves in
2000 en de jaren daarvoor.

• De WACC is het gewogen gemiddelde van
de rendementseis van eigen vermogen
verschaffers als van de kosten van vreemd
vermogen gecorrigeerd voor een normatieve
belastingdruk.

In 2003 is zowel goodwill als de amortisatie
van de goodwill aanzienlijk gedaald. 
Dit komt met name doordat deze posten zijn
geschoond voor de verkochte bedrijven.
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Aandelenkapitaal
Het totale nominale bedrag van de aandelen
van een onderneming. Dit wordt berekend
door het aantal aandelen te vermenigvuldigen
met de nominale waarde per aandeel. 

Bedrijfsresultaat
De omzet van een onderneming minus de
kosten die gemaakt zijn om die omzet te
kunnen behalen. Bij de berekening van het
bedrijfsresultaat wordt geen rekening gehouden
met rentebaten of -lasten, koersverschillen,
resultaat deelnemingen en het aandeel derden
in het resultaat en ook niet met de te betalen
belasting.

Cashflow
De som van nettowinst en afschrijvingen.

Collaborative design
Gegeven de specificaties en functionaliteit
waaraan het product moet voldoen, het
productontwerp samen met de klant en
andere specialisten optimaliseren, waardoor
de klant een beter product krijgt.

Convenience food
Voedsel dat door de producent is bereid en
dat de consument alleen nog maar hoeft op te
warmen. Ook wel gemaksvoedsel genaamd.

Corporate Governance
Heeft betrekking op het besturen van de
onderneming, het toezicht daarop, het
afleggen van verantwoording daarover en de
wijze waarop ‘stakeholders’ invloed kunnen
uitoefenen op de besluitvorming.

Dividend
Deel van de winst dat aan aandeelhouders
wordt uitgekeerd.

EBIT
Bedrijfsresultaat, inclusief koersverschillen,
resultaat deelnemingen en aandeel derden in
het resultaat.

Economic Profit
Zie pagina 104.

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal (aantal uitgegeven aandelen
maal de nominale waarde) van een onder-
neming plus alle reserves.

Free Float
Deel van het aandelenkapitaal dat vrij beschik-
baar is op de beurs. De raming hiervan 
wordt door Stork als volgt berekend: 100%
minus het aantal aandelen dat in handen is
van aandeelhouders die hun belang hebben
gemeld in het kader van de wet Melding
Zeggenschap Aandeelhouders.

Geïnvesteerd vermogen
Materiële vaste activa plus financiële vaste
activa plus werkkapitaal.

IFRS
International Financial Reporting Standards.
Ook wel IAS (International Accounting
Standards) genoemd. Vanaf 2005 moeten 
alle beursgenoteerde bedrijven in de Europese
Unie aan deze nieuwe boekhoudregels
voldoen.

Mechatronica
Samentrekking van de woorden mechanica en
elektronica. In de praktijk is het de combinatie
van mechanische beweging en elektronische
beheersing, gebaseerd op de integratie van
kennis en ervaring uit de gebieden mechanica,
elektronica, meet- en regeltechniek, fysica,
optica, vormgeving en bediening.

Netto-omzet
De totale omzet van de onderneming waarvan
eventuele kortingen die aan opdrachtgevers
zijn verstrekt, zijn afgetrokken.

Nettoschuld
Rentedragende schulden minus liquide
middelen.

Nettovermogenswaarde
De waarde van een onderneming door het
verschil tussen bezittingen en schulden te
berekenen.

Begrippenlijst
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NOPAT
Net Operating Profit After Tax (gecorrigeerd
bedrijfsresultaat na belasting).

Rendement gemiddeld eigen vermogen
Nettoresultaat van lopend boekjaar gedeeld
door gemiddeld eigen vermogen, berekend op
basis van de stand ultimo vorig boekjaar en
ultimo lopend boekjaar.

Rendement gemiddeld geïnvesteerd vermogen
De EBIT van het lopend boekjaar gedeeld
door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen,
berekend op basis van de stand ultimo vorig
boekjaar en ultimo lopend boekjaar.

Rentedekkingsratio
EBIT vermeerderd met de ontvangen rente
gedeeld door de betaalde rente.

Rentedragende schulden
Langlopende schulden plus kredietinstellingen.

Sjabloon
Een naadloze cilindervormige huls van nikkel
voor de grafische en textielrotatiezeefdruk-
industrie, waarmee het beeld wordt over-
gedragen doordat met een rakel van binnenuit
de drukpasta door minuscuul kleine perforaties
naar buiten op het te bedrukken materiaal
wordt aangebracht.

Sleeve
Een cilindervormige huls van nikkel voor de
grafische industrie die gebruikt wordt als
transportmiddel, dan wel drager, voor diverse
drukvormen, zoals offset, diepdruk en flexo.

Solvabiliteit
De mate waarin een onderneming in staat 
is aan al haar financiële verplichtingen te
voldoen. Dit wordt berekend als de ver-
houding eigen vermogen en balanstotaal.

Totaalvermogen
Het totaal van eigen en vreemd vermogen.

Vermogenskostenvoet
De vermogenkosten (de kosten die moeten
worden betaald voor een bepaalde vorm van
vermogen), uitgedrukt in een percentage van
het bedrag dat aan vermogen is aangetrokken.

VCA-certificering
Veiligheids Checklist Aannemers. Normen 
en regels inzake veiligheid waar contractors
zich aan moeten houden. Stork Industry
Services is VCA** gecertificeerd. De twee
sterren staan voor de hoogste, meest
uitgebreide certificering.

Vrijval
Verlaging van een voorziening ten gunste van
het resultaat.

WACC
Weighted Average Cost of Capital (ge-
middelde vermogenskostenvoet). Het
gewogen gemiddelde van het geëiste
rendement op het eigen vermogen en het
vreemd vermogen.

Working Capital/Werkkapitaal
Vlottende activa (exclusief liquide middelen 
en effecten en latente belastingvorderingen)
minus voorzieningen en kortlopende schulden
(exclusief kredietinstellingen).
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Hoewel het belang van communicatie via de
website steeds groter wordt, is nog steeds een
belangrijke rol in de communicatie weggelegd
voor het jaarverslag. 
Sinds een vijftal jaren vraagt Stork de lezers
van het jaarverslag om hun mening en
suggesties. Daarvoor is een evaluatiekaart in
het jaarverslag bijgesloten. De ingezonden
kaarten worden vlak voor de zomervakantie
door het onafhankelijke bureau Rematch
verwerkt. Rematch stuurt Stork vervolgens
snel na de zomervakantie een rapport met
belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Op
die wijze kan bij aanvang van de productie van
het jaarverslag over het lopende boekjaar tijdig
bepaald worden welke veranderingen en aan-
vullingen gewenst en haalbaar zijn. Zo kan de
effectiviteit van het jaarverslag als communi-
catiemiddel vergroot worden. Wij willen u
hierbij nader informeren over de aard van de
terugkoppeling en over de wijze waarop wij
daarmee om zijn gegaan.

Getallen
In totaal zijn er 8.700 jaarverslagen met
evaluatiekaart verstuurd, waarvan ongeveer
2.000 Engelstalig en 6.700 in het Nederlands.
Daarop zijn 245 kaarten retour ontvangen wat
een respons is van 2,8%. Voor de Nederlandse
jaarverslagen is dat 4%, wat overeenkomt met
de gemiddelde respons voor vergelijkbare
onderzoeken. De respons op het Engelstalige
jaarverslag was slechts 0,3%. Vanwege deze
lage respons hebben wij besloten dit jaar aan
het Engelstalige jaarverslag geen evaluatiekaart
meer toe te voegen. Hoe dan ook past op deze
plaats een woord van dank aan de respon-
denten die een kaart hebben ingezonden. 

Smaken verschillen, maar: meer sterke dan
zwakke punten
Elk jaar blijkt weer duidelijk dat smaken, ook
met betrekking tot het jaarverslag van Stork,
zeer verschillen. Dat is het duidelijkst in de
rubriek ‘sterke en zwakke punten’. Vrijwel elk
jaar is er lof voor de foto’s en tegelijkertijd ook
forse kritiek. Voor de vormgeving geldt hetzelfde.
Ook de hoeveelheid informatie is onderwerp

van uiteenlopende meningen. Sommigen
vinden het jaarverslag veel te dik, anderen
willen juist meer informatie. Het aantal
respondenten dat het informatieve gehalte van
de jaarrekening een sterk punt vindt, was dit
jaar even groot als het aantal respondenten
dat dit juist een zwak punt vindt. Waar de ene
respondent de openheid en informatieve
waarde zeer op prijs zegt te stellen, klaagt de
andere respondent daar juist over. 

Voor Stork is het verheugend dat dit jaar het
aantal sterke punten ruim het dubbele is van
het aantal zwakke punten. Met name over 
de jaarrekening, de leesbaarheid en de vorm-
geving zijn veel meer positieve dan negatieve
punten genoemd. 

Vaak gebruiken respondenten de open ruimte
op de kaart om lof te zwaaien naar de Raad
van Bestuur en de medewerkers (‘ga zo door!’
en ‘succes!’) maar het is evenzo een geliefde
plek voor ongezouten kritiek (‘JSF-gedoe’, 
‘het gaat bergafwaarts’).

Belangrijkste conclusies
• Het totaaloordeel is een 7,5. Dat is hetzelfde

eindcijfer als vorig jaar. 

Jaarverslag 2002

Waardering: 7,5 met verbetersuggesties
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• De lezers vinden het jaarverslag informatief,
leesbaar en aantrekkelijk. Negatieve
associaties zijn er nauwelijks. 

• Het grootste deel van de respondenten is
particulier belegger. 

• De helft van de lezers is aandeelhouder, 
een kwart overweegt dat te worden.

• De gemiddelde leestijd bedroeg 44 minuten.
• Als sterke punten worden vooral gezien: het

verslag van de Raad van Bestuur en dan
vooral de openheid, en de informatieve
waarde; de gesegmenteerde informatie; de
overzichtelijkheid en de informatieve waarde
van de jaarrekening. 

• Als zwakke punten komen vooral naar voren:
te summiere toekomstverwachtingen en het
ontbreken van een duidelijke visie en strategie. 

Belangrijkste aanbevelingen
Als onafhankelijk bureau doet Rematch een
aantal aanbevelingen aan Stork. Hieronder
geven wij die weer, met daarbij de ondernomen
actie.

• Geef meer aandacht voor visie, strategie en
toekomstverwachtingen. 
Actie: daar hebben we voor dit jaarverslag
naar gestreefd. Het is aan de lezer om te
bepalen of dit voldoende is

• Schrijfstijl is goed. Zo laten. 
Actie: geen.

• Respons op evaluatiekaarten proberen te
verhogen.
Actie: dit jaar zal via een aparte verzending
nadrukkelijk om feedback gevraagd worden.

• Rapporteer over de onderzoeksresultaten in
het volgende jaarverslag en of website. 
Actie: hierbij.

• Analyseer intern de open opmerkingen 
van de respondenten, daar zitten nuttige
suggesties bij. 
Actie: geen, dat was al en is nog steeds
vaste procedure binnen Stork.

• Probeer het jaarverslag korter te maken en
breng de jaarrekening in een apart katern uit.
Actie: een kort en krachtig jaarverslag blijft
het streven. Een streven dat helaas op
gespannen voet staat met even relevante
thema’s als transparantie en goede
Corporate Governance. 
Het opnemen van de jaarrekening in een
apart katern heeft niet de voorkeur van

Stork. De jaarrekening en het bestuurs-
verslag hebben immers een duidelijke relatie
met elkaar. Dit nog afgezien van mogelijke
logistieke en praktische problemen. 

Verdere verbeterpunten
Op basis van overige suggesties en aanbe-
velingen uit de evaluatiekaarten zijn door Stork
aanvullend nog verbeteringen in het jaarverslag
doorgevoerd. 
Overigens is het zo dat niet alle suggesties en
wensen zijn overgenomen. Soms is de
gevraagde transparantie absoluut in strijd met
het commerciële belang of gaat het om
concurrentiegevoelige informatie. In die
gevallen is ervoor gekozen het commerciële
belang te laten prevaleren. Stork heeft ernaar
gestreefd aan de volgende verbeterpunten
tegemoet te komen:
• Betere volgorde in het verslag van de Raad

van Bestuur
• Meer aandacht voor strategie en visie
• Meer inzicht in markten, klanten, concurrenten
• Begrippenlijst uitbreiden
• Meer aandacht voor Corporate Governance
• Meer aandacht voor R&D en innovatie
• EP-boom beter toelichten
• Meer verwijzen naar website voor actuele

informatie
• Geen onnodig Engels gebruiken

Stork hoopt door deze aanpassingen de
effectiviteit van het jaarverslag als communi-
catiemiddel verder te hebben vergroot en ziet
uw evaluatiekaart graag weer tegemoet.


