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Foto omslag 

Ruim een halve eeuw geleden werd 
het eerste Philishave scheerappa-
raat op de markt gebracht. Een ge-
heel nieuw produkt met een uniek 
scheersysteem. Inmiddels is de Phi-
lishave uitgegroeid tot een produkt 
dat op de gehele wereldmarkt suc-
cesvol is. 
De Philishave werd uitgevonden 
door Prof.ir. A. Horowitz en in 1939 
geIntroduceerd op de Voorjaars-
beurs to Utrecht. Sindsdien is het 
apparaat technisch voortdurend 
verbeterd en kreeg het een steeds 
beter marktonthaal. Met de Phi-
lishave, die voorzien is van de mo-
dernste elektronica en aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoet, 
versterkte Philips in 1989 zijn positie 
op de droogscheermarkt. In het jubi-
leumjaar werden meer Philishaves 
verkocht dan in enig jaar tevoren. 
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Deze publikatie bevat de jaarrekeningen van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en N.V. 
Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken over 1989 en de overige 
gegevens, waarin de accountantsverklaring is opgenomen. 
De jaarrekening van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken bestaat uit haar enkelvoudige jaarrekening 
en uit de groepsjaarrekening. 

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken over het jaar 1989 
is opgenomen in een afzonderlijke publikatie, getiteld Jaarverslag 1989. Beide publikaties vormen 
to zamen het volledige overeenkomstig de Nederlandse wetgeving opgestelde verslag. Van het 
Jaarverslag en de Jaarrekening is een Engelse vertaling verkrijgbaar en van het Jaarverslag een 
Duitse vertaling. Bovendien is van het Jaarverslag een uittreksel in het Frans beschikbaar. 

Exemplaren van bovengenoemde publikaties zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij: 

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 
Corporate Finance Investor Relations 
Groenewoudseweg 1 
5621 BA Eindhoven, Nederland 
Telefoon 040-783495. Gedrukt in Nederland 
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Dr. A. Leysen* 
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RAAD VAN BESTUUR/GROEPSRAAD 
van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 

C.J. van der Klugt 
president, voorzitter van de Raad van Bestuur en de Groepsraad 

G. Jeelof 
vice-president, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en de Groepsraad 
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vice-president, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur en de Groepsraad 

Mr. F.F. Otten 
vice-president, lid van de Raad van Bestuur en de Groepsraad 

Dr. S. van Houten 

lid van de Raad van Bestuur en de Groepsraad 
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lid van de Raad van Bestuur en de Groepsraad 

Drs. H.H.A. Appelo 
lid van de Groepsraad en groepsdirecteur Accounting 
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lid van de Groepsraad en groepsdirecteur Finance 

Financiering 1989 1988 1987 

Alle bedragen in miljoenen guldens tenzij anders vermeld. 

1986 	1985 	1984 	1983 	1982 	1981 	1980 

Gestort en opgevraagd kapitaal 2 765 2 599 2 553 2 325 2 265 2 133 1 914 1 810 1 806 1 705 

Reserves 14 123 13 941 12 961 13 533 13 886 14 831 13 393 12 354 12 351 11 281 

Eigen vermogen 16 888 16 540 15 514 15 858 16 151 16 964 15 307 14 164 14 157 12 986 

Overig groepsvermogen 2 221 2 253 2 298 2 479 2 430 2 682 2 347 1 989 1 620 1 419 

Groepsvermogen 19 109 18 793 17 812 18 337 18 581 19 646 17 654 16 153 15 777 14 405 

Vreemd vermogen op lenge termijn 14 472 14 771 13 533 13 840 14 609 15 108 12 682 11 395 11 755 11 	118 

Vreemd vermogen op korte termijn 21 398 19 285 18 594 18 453 19 693 19 781 17 718 15 747 15 198 14 204 

Vreemd vermogen 35 870 34 056 32 127 32 293 34 302 34 889 30 400 27 142 26 953 25 322 

Totaal vermogen 54 979 52 849 49 939 50 630 52 883 54 535 48 054 43 295 42 730 39 727 

Vreemd vermogen 

in % van het totaal vermogen 65,2 64,4 64,3 63,8 64,9 64,0 63,3 62,7 63,1 63,7 

Rentedragende schulden 

in % van het totaal vermogen 30,6 28,6 28,1 28,2 28,4 28,9 27,9 28,3 27,4 27,3 

Eigen vermogen 

per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

gecorrigeerd voor uitkering in aandelen 

61,09 

61,09 

64,16 

64,16 

60,78 

60,78 

68,20 

68,20 

71,30 

71,30 

79,54 

79,54 

79,98 

72,71 

77,93 

70,85 

77,96 

70,87 

75,74 

68,91 

Kapitaalgebruik 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 

Materiele vaste active (bo_ekw_aarde) 18-596 1-8-558-18 487 18 247 18-219 18 676 16 669 15 624 15 147 13 820 

Overige vaste activa 5 916 5 087 3 695 4 216 3 894 3 895 2 634 2 792 2 835 2 230 

Vaste active 24 512 23 645 22 182 22 463 22 113 22 571 19 303 18 416 17 982 16 050 

Voorraden 12 840 12 619 12 092 12 851 13 942 15 547 13 615 12 199 12 374 11 974 

Vorderingen 16 080 15 156 13 823 13 992 15 094 14 825 13 448 11 258 11 081 10 370 

Effecten en liquide middelen 1 547 1 429 1 842 1 324 1 734 1 592 1 688 1 422 1 293 1 333 

Vlottende active 30 467 29 204 27 757 28 167 30 770 31 964 28 751 24 879 24 748 23 677 

Totaal van de active 54 979 52 849 49 939 50 630 52 883 54 535 48 054 43 295 42 730 39 727 

Materiele vaste activa 

Boekwaarde in % van de actuele waarde 45,4 46,7 47,3 47,4 47,0 48,7 50,1 51,4 52,6 50,4 

Netto-aanschaffingen in het jaar 3 681 3 510 4 196 4 292 4 216 3 457 2 108 2 082 2 206 2 347 

Afschrijvingen in het jaar 3 431 3 356 3 200 3 126 3 493 2 746 2 114 1 904 1 691 1 624 

Netto-aanschaffingen: afschrijvingen 1,1 1,0 1,3 1,4 1,2 1,3 1,0 1,1 1,3 1,4 

Voorraden in % van de netto-omzet 22,4 24,1 22,9 23,3 23,2 28,9 29,5 28,4 29,2 32,8 

Handelsdebiteuren 

Gemiddelde krediettermijn (in maanden) 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 

Vlottende activa: vreemd vermogen op korte termijn 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 
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PHILIPS GROEP IN 1989 

Netto-omzet 
stijging in % t.o.v. voorgaand jaar 
stijging in % t.o.v. voorgaand jaar op 
vergelijkbare basis 

B edrijfsresultaat 
in % van de netto-omzet 
in % van het bedrijfsvermogen 

Winst na belasting 
in % van de netto-omzet 

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 
per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

Nettowinst 
in % van het eigen vermogen 
per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

Dividend per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

Toevoeging aan Ingehouden winst 

Totaal vermogen 

Eigen vermogen 
per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

Voorraden 
in % van de netto-omzet 

Gemiddelde krediettermijn van handelsdebiteuren 
in maanden 

Vreemd vermogen 
in % van het totaal vermogen 

Werknemers per einde van het jaar 
(vergelijkbare stand per 1.1.1989: 309 800) 

Gegevens op basis van Amerikaanse grondslagen: 

Nettowinst 
per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

1989 1988 

57 224 56 079 
2 6 

7 7 

2 294 2 428 
4,0 4,3 
4,7 5,0 

746 494 
1,3 0,9 

792 531 
2,97 2,07 

1 374 1 056 
8,2 6,6 

5,16 4,12 

2,00* 2,00— 

822 541 

54 979 52 849 

16 888 16 540 
61,09 64,16 

22,4 24,1 

1,9 1,9 

65,2 64,4 

304 800 310 300 

1989 1988 

1 182 943 
4,43 3,68 

* Slotdividend ad f 1,40 desgewenst in aandelen verkrijgbaar 
(verhouding wordt bekendgemaakt op 10 april 1990). 

** Slotdividend ad f 1,40 was in aandelen verkrijgbaar (1 aandeel op 25 aandelen). 

Alle bedragen in miljoenen guldens tenzij anders vermeld. 
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TIEN JAREN PHILIPS GROEP  STRUCTUUR EN GRONDSLAGEN 

De bedragen, percentages en ratio's zijn niet zonder meer vergelijkbaar, onder meer door consolidaties en deconsolidaties. 

Algemene gegevens 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 

Netto-omzet 57 224 56 079 52 715 55 037 60 045 53 804 46 515 42 991 42 411 36 536 
stijging in % t.o.v. voorgaand jaar 2 6 -4 -8 12 16 8 1 16 10 

Nettowinst 1 374 1 056 818 1 015 919 1 113 667 433 357 345 
stijging in % t.o.v. voorgaand jaar 30 29 -19 10 -17 67 . 21 3 . 

Omloopsnelheid van het bedrijfsvermogen 1,14 1,15 1,13 1,14 1,17 1,13 1,08 1,07 1,09 1,03 
Werknemers ultimo (in duizenden) 305 310 337 344 346 344 343 336 348 373 
Salarissen, lonen en sociale kosten 19 061 19 526 19 126 19 755 21 491 20 240 18 364 17 488 17 369 15 399 

Resultaat 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 

Bedrijfsresultaat 2 294 2 428 2 175 3 194 3 075 3 473 2 783 2 130 2 193 1 844 
in % van de netto-omzet 4,0 4,3 4,1 5,8 5,1 6,5 6,0 5,0 5,2 5,0 
in % van het bedrijfsvermogen 4,7 5,0 4,7 6,7 6,2 7,3 6,5 5,3 5,7 5,2 

Winst na belasting 746 494 538 1 133 1 025 1 246 706 472 370 544 
in % van de netto-omzet 1,3 0,9 1,0 2,1 1,7 2,3 1,5 1,1 0,9 1,5 

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 792 531 539 959 980 1 	113 667 433 322 524 
Nettowinst 1 374 1 056 818 1 015 919 1 113 667 433 357 345 

in % van het eigen vermogen 8,2 6,6 5,2 6,3 5,6 6,9 4,5 3,4 3,0 3,1 
per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

gecorrigeerd voor uitkering uit Agio 

5,16 

5,16 

4,12 

4,12 

3,33 

3,33 

4,39 

4,39 

4,26 

4,26 

5,27 

5,27 

3,56 

3,23 

2,38 

2,17 

2,02 

1,84 

2,01 

1,83 
Belasting op de winst 521 316 209 825 713 733 638 376 181 452 

in % van de winst 41 39 28 42 41 37 47 44 33 45 
Winstinhouding 822 541 308 551 466 686 303 106 83 216 

in % van de nettowinst 60 51 38 54 51 62 45 24 23 63 
Uitkering 

per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 

gecorrigeerd voor uitkering in aandelen 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,80 

1,64 

1,80 

1,64 

1,80 

1,64 

1,80 

1,64 

Voor de jaren 1980, 1983, 1987 en 1988 zijn de cijfers vermeld zoals ten behoeve van de vergelijkbaarheid opgenomen in de daaropvolgende 
jaarrekeningen. 

Structuur van de Philips groep 

N.V. Gemeenschappelijk Bezit van 
Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken 
("N.V. Bezit") is uitsluitend houdstermaatschap-
pij van aandelen N.V. Philips' Gloeilampenfa-
brieken ("N.V. Philips"). Zij bezit daarvan 99,99%. 
Het aandelenkapitaal van N.V. Bezit is verdeeld 
in 500 miljoen gewone aandelen, 499 995 000 
preferente aandelen en 10 prioriteitsaandelen. 
Van de gewone aandelen zijn ongeveer 276,5 
miljoen stuks uitgegeven. De houders van deze 
aandelen zijn verspreid over de gehele wereld. 
Er zijn geen preferente aandelen uitgegeven; 
aan de Stichting Preferente Aandelen Philips is 
echter het recht verleend preferente bescher-
mingsaandelen in het kapitaal van N.V. Bezit te 
nemen. De 10 prioriteitsaandelen worden in 
meerderheid gehouden door de op de Neder-
landse Antillen gevestigde Dr. A.F. Philips-
Stichting. 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van N.V. Bezit benoemt de Raad van Beheer op 
voordracht van de vergadering van houders van 
prioriteitsaandelen. 
De aandeelhouders van N.V. Bezit hebben het 
recht de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders van N.V. Philips bij te wonen en daarin 
het woord te voeren. Stemrecht in die verga-
dering hebben zij niet. 
Het belang van de aandeelhouders van N.V. 
Bezit wordt gereflecteerd in de groepsjaarreke-
ning van N.V. Philips. Deze maakt onderdeel uit 
van de toelichting bij de jaarrekening van N.V. 
Bezit. 

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken is de 
centrale houdstermaatschappij van de Philips 
groep. Het bestuur van deze vennootschap be-
rust bij de Raad van Bestuur, onder toezicht van 
de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van 
Bestuur worden benoemd door de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van N.V. 
Philips; deze benoemt ook de leden van de Raad 
van Toezicht uit een door dit college zelf op-
gemaakte voordracht. Het algemene beleid van 
de Philips groep wordt vastgesteld door de 
Groepsraad, waarin behalve de leden van de 
Raad van Bestuur van N.V. Philips enkele top-
functionarissen uit de produktdivisies en 
centrale stafafdelingen zitting hebben. De leden 
van de Groepsraad die geen lid zijn van de Raad 
van Bestuurworden op voorstel van de Raad van 
Bestuur benoemd door de Raad van Toezicht. In 
zijn algemene leiding over de Philips groep 
wordt de Groepsraad bijgestaan door Philips  

International B.V., waarin directies en interna-
tionale beleidsafdelingen van produktdivisies, 
alsmede centrale stafafdelingen zijn onderge-
bracht. 

De organisatie van de Philips groep wordt ge-
kenmerkt door twee grondpatronen: de organi-
satie van de activiteiten per produkt en de 
organisatie per land. 
De activiteiten naar produkten, in het jaar-
verslag naar verwantschap in technologie en 
markt gebundeld in vijf produktsectoren, zijn 
ondergebracht in produktdivisies. Deze zijn ver-
antwoordelijk voor het wereldproduktbeleid. 
Philips heeft in een 60-tal landen nationale 
organisaties. Deze bestaan doorgaans uit 100% 
groepsmaatschappijen, varierend van han-
delsmaatschappijen tot volledig gelndustriali-
seerde ondernemingen. Zij voeren het algeme-
ne beleid in de betrokken landen, geIntegreerd 
in de plaatselijke samenleving en economie. 
Tussen de produktdivisies en nationale organi-
saties bestaat een hecht overlegpatroon, af-
gestemd op het karakter van de markt en de 
organisatie in het betreffende land. 

Grondslagen van de jaarrekening 

WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Actuele waarde 
De bepaling van het netto-resultaat en de waar-
dering van de goederenactiva - materiele vaste 
activa en voorraden - is gebaseerd op de ac-
tuele waarde. Dit is in het kader van het streven 
naar continufteit in beginsel de vervangings-
waarde. In bepaalde gevallen wordt echter als 
actuele waarde de lagere bedrijfswaarde of 
opbrengstwaarde in aanmerking genomen. 

Bij het vaststellen van de vervangingswaarde 
wordt uitgegaan van functie en plaats van aan-
wending van de betrokken activa, waarbij reke-
ning wordt gehouden met technologische ont-
wikkelingen. De bepaling van de vervangings-
waarde van goederenactiva geschiedt aan de 
hand van actuele prijzen voor specifieke activa, 
of, indien dit niet mogelijk is, met behulp van 
indexcijfers voor groepen van activa waarvoor 
de ontwikkeling van het prijsniveau door dezelf-
de invloeden wordt bepaald. Bij in eigen beheer 
tot stand gekomen of voortgebrachte activa 
wordt daarbij gebruik gemaakt van standaard-
calculaties waarin mede zijn begrepen toesla-
gen voor indirecte fabricage-, produkt- of pro-
cesontwikkelings- en behandelingskosten, re- 
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kening houdend met plaats en stadium van 
bewerking van de activa. Bij materiele vaste 
activa is bovendien de rente over het tijdvak van 
vervaardiging hierin begrepen. Voor zover over-
heidsbijdragen betrekking hebben op materiele 
vaste activa en structureel zijn, worden ze in 
aanmerking genomen bij de vaststelling van de 
actuele waarde. 

De bedrijfswaarde van materiele vaste activa 
wordt afgeleid uit de netto-opbrengst die uit 
tijdelijke voortzetting wordt verkregen inclusief 
de opbrengstwaarde van de betrokken materie-
le vaste activa na beeindiging van deze activiteit. 
De actuele waarde van de materiele vaste activa 
is de bedrijfswaarde indien deze lager is dan de 
vervangingswaarde en besloten is een activiteit 
waarbij deze activa worden gebruikt eerst op 
langere termijn te beeindigen. 

De opbrengstwaarde is het bedrag dat bij 
verkoop van een actief kan worden gereali-
seerd. De actuele waarde van de materiele vaste 
activa is de opbrengstwaarde indien deze lager 
is dan de vervangingswaarde en besloten is tot 
beeindiging op korte termijn van de activiteit 
waarbij deze activa worden gebruikt. Voorraden 
worden op opbrengstwaarde gewaardeerd 
indien deze lager is dan de vervangingswaarde. 

Wijzigingen van de vervangingswaarde, ont-
staan door veranderingen van het lokale prijs-
niveau van goederenactiva (herwaardering), 
worden ten gunste of ten laste van de rekening 
Herwaardering gebracht. Aan Herwaardering 
worden ten laste van de winst- en verliesreke-
ning eveneens bedragen toegevoegd indien het 
eigen vermogen groter is dan het in goederen-
activa geInvesteerde vermogen. Op deze wijze 
wordt de in het kader van het continditeits-
streven noodzakelijke financieringsstructuur 
gehandhaafd. 
Voor zover de herwaardering hiervoor niet 
noodzakelijk is, wordt zij als financieringscor-
rectie ten gunste van de winst- en verliesreke-
ning gebracht bij verbruik van de goederenac-
tiva. In hyper-inflatielanden daarentegen wordt 
vanwege de overheersend monetaire invloeden 
op de prijsstijging de financieringscorrectie als 
monetaire correctie in de financiele baten en 
lasten verwerkt op het moment van die prijs-
stijging. De toevoeging aan Herwaardering in-
geval het eigen vermogen groter is dan het in 
goederenactiva genvesteerd vermogen wordt 
bij hyper-inflatielanden ten laste van de mone-
taire correctie verantwoord. 

De winstbelasting met betrekking tot herwaar-
dering wordt gelijktijdig met de verwerking van 
de financieringscorrectie en monetaire correc-
tie in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

De nog niet in de winst- en verliesrekening 
verwerkte financieringscorrectie wordt in het 
eigen vermogen als latente financieringscorrec-
tie onder Herwaardering opgenomen. 
De met betrekking tot de nog niet gerealiseerde 
herwaardering en latentefinancieringscorrectie 
in de toekomst verschuldigde winstbelasting 
wordt verantwoord als latente belasting uit 
hoofde van herwaardering en tijdelijk in min-
dering gebracht op Herwaardering; deze be-
dragen worden bij realisatie weer aan Herwaar-
dering toegevoegd. 
Bij het verbreken van de continditeit van een 
activiteitssegment als gevolg van afstoting of 
beeindiging wordt het in Herwaardering met 
betrekking tot dit segment begrepen bedrag 
verwerkt als Buitengewoon resultaat. 

Valuta's 
In de balans zijn de bedragen in vreemde valuta 
herleid tot bedragen in guldens tegen de of-
ficiele noteringen per balansdatum. Voor zover 
voor leningen op lenge termijn valutacontracten 
zijn afgesloten, vindt waardering plaats tegen 
de termijnkoers. Verschillen tussen termijn-
koers en dagkoers worden afgeschreven over 
de looptijd van de termijncontracten. 
Koersverschillen die ontstaan doordat groeps-
maatschappijen vorderingen op of schulden aan 
derden of onderling hebben, worden ten gunste 
of ten laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. 
Koersverschillen die ontstaan bij de herleiding 
in guldens van de netto-investeringen in buiten-
landse deelnemingen worden als omrekenings-
verschillen rechtstreeks ten gunste of ten laste 
van het eigen vermogen gebracht. 
In de winst- en verliesrekening zijn omzet, 
kosten en resultaten van buitenlandse deelne-
mingen herleid tot guldens tegen de gemid-
delde koersen van de betrokken perioden. De 
saldi van de betrokken resultatenrekeningen 
worden per het einde van het jaar omgerekend 
tegen de koersen die in de balans worden 
gehanteerd. Het hierdoor ontstane verschil met 
het netto-resultaat in de winst- en verliesreke-
ning wordt rechtstreeks ten gunste of ten laste 
van het eigen vermogen gebracht. 

Vaste activa 
Immateriele vaste activa worden niet in de  

Voorstel voor winstverdeling van N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' 
Gloeilampenfabrieken 
Onder toepassing van artikel 52 van de statuten wordt voorgesteld de nettowinst volledig uit te 
keren en wel f 2 000 aan houders van prioriteitsaandelen (f 200 per aandeel) en f 552 miljoen aan 
houders van gewone aandelen (f 2,00 per aandeel van f 10). Hiervan is reeds f 0,60 per aandeel van 
f 10 uitgekeerd bij wijze van interimdividend. 
Aan de houders van gewone aandelen wordt voor wat betreft de uitkering van het slotdividend een 
keuzemogelijkheid geboden. Aan aandeelhouders die nietvoor of op 22 juni 1990 hebben geopteerd 
voor een uitkering van het slotdividend van f 1,40 in contanten, zal een uitkering in gewone aandelen 
worden gedaan. Teneinde rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van de beurskoers zal 
op 10 april 1990 het aantal gewone aandelen worden bekendgemaakt waarvoor een gewoon 
aandeel zal worden uitgekeerd. 
Over 1988 vond eveneens een uitkering van f 0,60 per gewoon aandeel van f 10 bij wijze van 
interimdividend plaats. Het slotdividend ad f 1,40 werd voor 9% in contanten uitgekeerd. Voor het 
overige werd geopteerd voor een uitkering in gewone aandelen. 

Bijzondere statutaire rechten N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloei-
lampenfabrieken 
Bij de statuten zijn aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen enkele bijzondere 
bevoegdheden toegekend. In de eerste plaats is deze vergadering bevoegd tot het doen van een 
voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Beheer, welke voordracht bindend is, tenzij 
in een aandeelhoudersvergadering tweederde van de uitgebrachte stemmen, te zamen meer dan 
de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, hiervan afwijkt. Voorts zijn aan de 
voorafgaande goedkeuring van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders onderworpen beslui-
ten van de Raad van Beheer, onder meer tot emissie van aandelen, tot in- en verkoop van eigen 
aandelen en tot het doen van winstuitkeringen. 
Zeven van de tien prioriteitsaandelen worden gehouden door de in de Nederlandse Antillen 
gevestigde Dr. A.F. Philips-Stichting, waarvan de bestuurders zijn Prof.dr. W. Dekker, Dr.ir. 
N. Rodenburg, Dr.ir. A.E. Pannenborg, C.J. van der Klugt en Ir. M. Kuilman. Voorts houden Dr.ir. 
F.J. Philips, Jhr. H.A.C. van Riemsdijk en H.J.R.G. Hartong elk een prioriteitsaandeel. 

Andere rechten N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken 
Aan de Stichting Preferente Aandelen Philips ("Stichting") is het rechtverleend preferente aandelen 
in N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken ("N.V. Bezit") te 
verwerven. Ingeval van een dreigende overname van de zeggenschap in N.V. Bezit kan de Stichting 
besluiten van dit recht gebruik te maken voor zoveel preferente aandelen als er gewone aandelen 
in N.V. Bezit ten tijde van de uitoefening van dit recht uitstaan. 

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van N.V. Bezit en N.V. Philips' 
Gloeilampenfabrieken ("N.V. Philips"), en van de ondernemingen die door N.V. Philips en de met 

V Philips in een groep verbonden vennootschappen worden in stand gehouden, op zodanige 
wijze dat de belangen van N.V. Bezit en N.V. Philips en van die ondernemingen en van alle daarbij 
betrokkenen zo goed mogelijkworden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en 
de identiteit van N.V. Bezit en N.V. Philips en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden 
kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heren Drs. D. de Bruyne (voorzitter), Drs. T.C. Braakman, 
Prof. dr. W. Dekker, Mr. J.R. Glasz en C.J. van der Klugt. 
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balans opgenomen met uitzondering van aan 
derden betaalde bedragen voor publishing 
rights en voor muziekcatalogi verworven als 
onderdeel van een label acquisitie. 
Uitgaven voor publishing rights worden geac-
tiveerd; afschrijvingen vinden plaats op basis 
van het verwachte inkomstenpatroon gedu-
rende de economische levensduur. 
Muziekcatalogi worden geactiveerd voor het 
bedrag dat bij verkrijging aan derden wordt 
betaald, respectievelijk voor de indirecte op-
brengstwaarde, zijnde de contante waarde van 
de toekomstige opbrengst ten tijde van de 
acquisitie. Op muziekcatalogi wordt afgeschre-
ven indien en voorzover de contante waarde van 
de verwachte opbrengst van het label daalt 
beneden de boekwaarde. 

Materiele vaste activa worden gewaardeerd op 
actuelewaarde. De boekwaarde van de meter& 
le vaste activa gewaardeerd tegen vervangings-
waarde wordt bepaald door op de nieuwwaarde 
of te schrijven door middel van vaste percenta-
ges op basis van de verwachte levensduur per 
categorie. In bepaalde gevallen vindt afschrij-
ving plaats naar rato van het verwachte toekom-
stige verbruik. Van de niet op vervangingswaar-
de gewaardeerde materiele vaste activa komt 
de boekwaarde overeen met de bedrijfswaarde 
of opbrengstwaarde. 

Deelnemingen (geconsolideerd en niet-ge-
consolideerd) worden gewaardeerd op de net-
to-vermogenswaarde conform de grondslagen 
van deze jaarrekening. Goodwill die ontstaat 
wanneer de verkrijgingsprijs van nieuw verwor-
ven deelnemingen afwijkt van de netto-vermo-
genswaarde wordt rechtstreeks ten laste of ten 
gunste van het eigen vermogen gebracht. Bij het 
afstoten of liquideren van de desbetreffende 
deelneming wordt de bij de verwerving geboek-
te goodwill in de winst- en verliesrekening 
verwerkt. 

Overige financiele vaste activa worden opgeno-
men voor de verkrijgingsprijs of de op-
brengstwaarde. 

Vlottende activa 
Voorraden, waarin begrepen onderhanden 
werk, worden gewaardeerd op actuele waarde. 
De voorziening voor het risico van incourante 
voorraden wordt op het bedrag van de voor-
raden in mindering gebracht. Winsten die resul-
teren uit het onderling goederenverkeer tussen 
groepsmaatschappijen worden geolinnineerd. 

Vorderingenworden opgenomen voor de nomi-
nale waarde. De voorziening voor het risico van 
oninbaarheid van vorderingen wordt op het 
bedrag van de vorderingen in mindering ge-
bracht. 

Effecten worden gewaardeerd op de verkrij-
gingsprijs of op de beurswaarde, indien deze 
lager is of is geweest; opwaarderingen vinden 
niet plaats. 

Kas- en banksaldi worden opgenomen voor de 
nominale waarde. 

Groepsvermogen 
Onder overig groepsvermogen is opgenomen 
het aandeel van derden in groepsmaatschap-
pijen. Dit wordt gewaardeerd op netto-vermo-
genswaarde, bepaald conform de grondslagen 
van deze jaarrekening. De conversiecertificaten 
worden opgenomen voor de inbrengwaarde. 

Voorzieningen 
Voorzieningen hebben geen betrekking op spe-
cifieke activa; zij worden gevormd voor ver-
plichtingen en risico's die samenhangen met 
het bedrijfsgebeuren. 
De voorzieningen worden opgenomen voor de 
nominale waarde met uitzondering van de voor-
zieningen voor pensioenen en ontslagvergoe-
dingen die in beginsel opgenomen worden voor 
de contante waarde. 

De uit pensioenregelingen voortvloeiende ver-
plichtingen zijn grotendeels ondergebracht in 
afzonderlijke pensioenfondsen of bij derden. 
Indien dit niet het geval is, of indien door de 
onderneming toezeggingen zijn gedaan tot ad-
ditionele betalingen, wordt in de jaarrekening 
een voorziening opgenomen. De kosten ver-
bonden aan de door de werknemers gedurende 
de dienstjaren op te bouwen aanspraken bij 
pensionering worden, ingeval van eindsalaris-
regelingen in beginsel gelijkelijk over de 
dienstjaren verdeeld. Indien de contante waar-
de van de verplichtingen uit hoofde van ver-
wachte pensioenaanspraken afwijkt van de 
marktwaarde van de beleggingen, respectie-
velijk de aanwezige pensioenvoorziening, wordt 
het verschil in de winst- en verliesrekening 
opgenomen, gespreid over de resterende 
dienstjaren. Indien de aanspraken op basis van 
huidige beloning en verstreken dienstjaren ech-
ter reeds hoger zijn, wordt dit verschil onmid-
dellijk ten laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. 

Voorstel voor winstverdeling van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 

	

1989 
	

1988 
onder toepassing van de artikelen 38 en 40 van de statuten 

toevoeging aan reserves 	 822 
	

541 

voorgesteld wordt het dividend te bepalen op f 2,00 
(vorig jaar f 2,00) per gewoon aandeel van f 10 
over 276 138 543 (vorig jaar 257 409 609) gewone aandelen 

	
552 
	

515 
van het dividend is reeds f 0,60 per gewoon aandeel 

van f 10 uitgekeerd bij wijze van interimdividend 

	

1 374 	1 056 

in miljoenen guldens 

Aan de houders van gewone aandelen wordt voor wat betreft de uitkering van het slotdividend een 
keuzemogelijkheid geboden.Aan aandeelhouders die niet Oar of op 22 juni 1990 hebben geopteerd 
voor een uitkering van het slotdividend van f 1,40 in contanten, zal een uitkering in gewone aandelen 
ten laste van "belastingvrij agio" worden gedaan. Teneinde rekening te kunnen houden met de 
ontwikkeling van de beurskoers zal op 10 april 1990 het aantal gewone aandelen worden bekend-
gemaakt waarvoor een gewoon aandeel zal worden uitgekeerd. Voor zover hiervan gebruik wordt 
gemaakt zal het daardoor niet uitgekeerde bedrag worden toegevoegd aan de Reserves. 

Andere rechten N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken 
Aan N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken ("N.V. Bezit") is 
het recht verleend preferente aandelen in N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te verwerven. Het 
verlenen van dit recht houdt verband met het door N.V. Bezit aan de Stichting Preferente Aandelen 
Philips toegekende recht om preferente aandelen in haar kapitaal te verwerven. 

Statutaire winstverdelingsregeling N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' 
Gloeilampenfabrieken, zoals nader beschreven in de artikelen 52, 53 en 54 van de statuten: 
Indien te enigertijd preferente aandelen zullen zijn uitgegeven, zal uit de winst, zo mogelijk, op deze 
aandelen worden uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het van tijd tot tijd in de loop van 
het betrokken boekjaar verplicht op die aandelen gestorte bedrag. Bedoeld percentage is gelijk aan 
het gemiddelde van de prolongatiekoersen - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze 
koersen golden -gedurende het boekjaarwaaroverde uitkering geschiedt, verhoogd met 1%. Onder 
prolongatiekoers wordt verstaan de prolongatiekoers, welke wordt vastgesteld door de Vereniging 
voor de Effectenhandel te Amsterdam en gepubliceerd in haar Officiele Prijscourant. Na aftrek van 
het op de preferente aandelen - voor zover uitgegeven - uitte keren bedrag wordt vervolgens eerst 
op elk prioriteitsaandeel f 200 uitbetaald. Hetgeen daarna overblijft, wordt op de gewone aandelen 
uitgekeerd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan op voorstel van de Raad van 
Beheer, welk voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de vergadering van houders van 
prioriteitsaandelen, besluiten uitkeringen aan houders van gewone aandelen te doen plaatsvinden 
in de vorm van uitgifte van gewone aandelen, doch zulks uitsluitend indien N.V. Philips' Gloeilam-
penfabrieken gelijktijdig overgaat tot uitgifte aan "Bezit" van een gelijk nominaal bedrag aan 
gewone aandelen. Indien door N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken een of meer interim-uitkeringen 
worden gedaan op de aandelen, kan de Raad van Beheer, na voorafgaande goedkeuring van de 
vergadering van houders van prioriteitsaandelen, overgaan tot overeenkomstige uitkeringen. 
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GEGEVENS 

OVERIGE GEGEVENS VAN 
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EN 
N.V. GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT VAN 
AANDEELEN PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 

Belastinglatenties worden bepaald per fiscale 
eenheid. Onder de passieve belastinglatenties 
wordt opgenomen de belasting uit hoofde van 
tijdelijke verschillen die ontstaat uit afwijkingen 
tussen bedrijfseconomische en fiscale waar-
dering waardoor een verschuiving van de be-
lastingheffing in de tijd plaatsvindt. Daarnaast 
wordt de latente belasting uit hoofde van her-
waardering, die de belastingdruk op nog niet 
gerealiseerde waardestijging weergeeft, onder 
passieve belastinglatenties verwerkt. 
Actieve belastinglatenties uit hoofde van voor-
waartse verliescompensatie worden alleen op-
genomen wanneer aan realisatie redelijkerwijs 
niet behoeft te worden getwijfeld. 
In het geval dat per fiscale eenheid een actieve 
belastinglatentie ontstaat, wordt deze begre-
pen onder Vorderingen als overlopende activa. 
De latente winstbelastingen worden opgeno-
men voor de nominate waarde. 

Schulden 
Langlopende en kortlopende schulden worden 
opgenomen voor de nominate waarde, met 
uitzondering van leningen die zijn uitgegeven te 
zamen met in warrants belichaamde optierech-
ten. Deze leningen worden opgenomen reke-
ning houdend met disagio. 

Omzet en resultaten 
Nei-to-omzet is de opbrengst van in het verslag-
jaar aan derden geleverde goederen en dien-
sten. 
Kosten van de omzet worden op basis van 
actuele waarde berekend. Afwaarderingen van 
goederenactiva tot lagere bedrijfswaarde of 
opbrengstwaarde worden eveneens in de 
kosten van de omzet begrepen. 
Voor risico's die inherent zijn aan het bedrijfs-
gebeuren worden voorzieningen getroffen in 
verhouding tot het bedrijfsvolume. 
Overheidsbijdragen, voor zover vanwege het 
structurele karakter niet in mindering gebracht 
op de vervangingswaarde, worden in de resul-
tatenrekening verwerkt indien aan de realisatie 
van de aanspraken hierop redelijkerwijze niet 
behoeft te worden getwijfeld. 

Belasting op de winst wordt in de resultaten-
rekening verwerkt in dezelfde periode als de 
baten en lasten waarop deze betrekking heeft. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het be-
lastingeffect van de tijdelijke verschillen tussen 
het bedrijfseconomische en fiscale resultaat. 
Indien en voor zover winstbelasting verschul-
digd is over de vermogensstijging wegens her- 

waardering komt deze eveneens ten laste van 
de resultatenrekening. Voor zover betrekking 
hebbend op hyper-inflatielanden geschiedt dit 
op het moment van de prijsstijging, terwijl dit bij 
de overige landen bij het verbruik van de goe-
derenactiva geschiedt. 
Met inhoudingsbetasting wordt rekening ge-
houden voor zover winsten van deelnemingen 
op korte termijn leiden tot dividenduitkeringen. 
Deze belastingen worden in principe verwerkt in 
het jaar waarin de winst wordt behaald. 

Het aandeel in het netto-resultaat van niet-ge-
consolideerde deelnemingen wordt zoveel mo-
gelijk vastgesteld conform de grondslagen van 
deze jaarrekening. 

Bij verbreking van de continditeit door het afsto-
ten of het beeindigen van activiteitssegmenten 
wordt het buitengewoon resultaat op deze 
afstotingen bepaald rekening houdende met de 
in Herwaardering en Onnrekeningsverschillen 
begrepen bedragen voor deze segmenten. 

CRITERIA VOOR DE CONSOLIDATIE 

Geconsolideerd worden de financiele gegevens 
van dochtermaatschappijen waarvan meer dan 
de helft van het geplaatste kapitaal wordt ge-
houden 
door N.V. Philips rechtstreeks dan wet te zamen 

met haar dochtermaatschappij(en), 
of door een of meer dochtermaatschappijen te 

zamen. 
De financiele gegevens van deze maatschap-
pijen worden voor 100% in de consolidatie op-
genomen; het aandeel van derden is opgeno-
men onder Overig groepsvermogen. 
In de groepsjaarrekening worden op dezelfde 
wijze de financiele gegevens verwerkt van de 
ondernemingen waarvan voornoemde maat-
schappijen 
- rechtstreeks dan wet te zamen meer dan de 
helft van het stemgerechtigde kapitaal houden, 
- de helft van het geplaatste of stemgerechtigde 
kapitaal houden en die op grond van aanvul-
lende regelingen als dochtermaatschappij wor-
den beschouwd. 
Samenwerkingsverbanden anders dan kapi-
taalvennootschappen worden bij een belang 
van 50% of minder niet in de consolidatie betrok-
ken, wegens het ontbreken van beslissende 
zeggenschap. 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Wij hebben de jaarrekeningen 1989 van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en van N.V. 
Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken gecontroleerd. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de jaarrekeningen van N.V. Philips' Gloeilampen-
fabrieken en van N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken een 
getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van deze vennootschap-
pen per 31 december 1989 en van hun resultaat over 1989. 

Wij hebben tevens de groepsjaarrekening 1989 van de Philips groep gecontroleerd. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de groepsjaarrekening van de Philips groep een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het groepsvermogen per 31 december 
1989 en van het groepsresultaat over 1989. 

Eindhoven, 28 februari 1990 	 KPMG KLYNVELD KRAAYENHOF & CO. 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Per 1 januari 1990 verwierf PolyGram de muziekactiviteiten van de onderneming A&M Records, Inc. 
in de Verenigde Staten van Amerika. Met deze acquisitie was een bedrag van $ 460 miljoen 
gemoeid. 

Begin 1990 verkocht Philips een belangrijk deel van haar defensie-activiteiten in West Europa aan 
de Franse onderneming Thomson-CSF. Het betrof hier de verkoop van een belang van 80% in onze 
Nederlandse dochteronderneming Hollandse Signaalapparaten 	een 49% belang in onze 
Belgische onderneming MBLE en 99% van de defensie-activiteiten van onze Franse onderneming 
TRT. Met deze verkoop was een bedrag gemoeid van ongeveer f 600 miljoen. 

STATUTAIRE REGELING EN 

Statutaire winstverdelingsregeling N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, zoals nader beschre-
ven in de artikelen 38, 40, 41 en 42 van de statuten: 
Indien te eniger tijd preferente aandelen zullen zijn uitgegeven, zal uit de winst, zo mogelijk, op deze 
aandelen worden uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het van tijd tot tijd in de loop van 
het betrokken boekjaar verplicht op die aandelen gestorte bedrag. Bedoeld percentage is gelijk aan 
het gemiddelde van de prolongatiekoersen - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze 
koersen golden -gedurende het boekjaarwaarover de uitkering geschiedt, verhoogd met 1%. Onder 
prolongatiekoers wordt verstaan de prolongatiekoers, welke wordt vastgesteld door de Vereniging 
voor de Effectenhandel te Amsterdam en gepubliceerd in haar Officiele Prijscourant. Na aftrek van 
het op de preferente aandelen - voor zover uitgegeven - uit te keren bedrag is de Raad van Bestuur 
bevoegd met goedkeuring van de Raad van Toezicht te bepalen welkgedeelte van de winst bij wijze 
van reserve zal worden ingehouden, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen met 
betrekking tot verplichte reserves. Over het resterende gedeelte van de winst wordt beschikt door 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan op voorstel van de Raad van Bestuur, welk 
voorstel tevoren moet zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, besluiten uitkeringen aan 
aandeelhouders te doen plaatsvinden in de vorm van uitgifte van aandelen. 
De Raad van Bestuur kan na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht een of meer 
interim-uitkeringen doen op de aandelen. 
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(4) Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde en bestaan uit de voorgestelde 
dividenduitkering van f 552 miljoen (vorig jaar f 515 miljoen) en niet opgevraagde dividenden voor 
f 4 miljoen (vorig jaar f 4 miljoen). 

(5) Nettowinst 
De nettowinst bestaat uit het door N.V. Philips op gewone aandelen gedeclareerde dividend van 
f 552 miljoen en een ontvangen interestvergoeding op de rekening-courantvordering op N.V. 
Philips. Leden van de Raad van Beheer ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging. Hun 
bezoldiging als leden of voormalige leden van de Raad van Bestuur en als leden of voormalige leden 
van de Raad van Toezicht is begrepen in de vermelding op blz. 12 van de groepsjaarrekening. 

Eindhoven, 28 februari 1990 	 De Raad van Beheer 

WINST- EN VERLIESREKENING 
VAN DE PHILIPS GROEP 

1989 1988 

Netto-omzet (3) 57 224 56 079 
Kostprijs van de omzet (4) -43 417 -42 263 

Bruto-omzetresultaat 13 807 13 816 
Verkoopkosten (4) -11 022 -10 516 
Algemene beheerskosten (4) -1 089 -1 187 
Overige bedrijfsopbrengsten (5) 598 315 

Bedrijfsresultaat (6) 2 294 2 428 

Financieringscorrectie (7) 297 353 

Financiele baten en lasten (8) -1 324 -1 971 

Winst voter belasting 1 267 810 
Belasting op de winst (9) -521 -316 

Winst na belasting 746 494 
Aandeel in het netto-resultaat 

van niet-geconsolideerde deelnemingen 190 123 

Groepswinst 936 617 
Aandeel overig groepsvermogen 

in de groepswinst (10) -144 -86 

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 792 531 
Buitengewoon resultaat na belasting (11) 582 525 

Nettowinst 1 374 1 056 

in miljoenen guldens 
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BALANS VAN DE PHILIPS GROEP 

per 31 december 

ACTIVA 

Vaste active 

1989 1988 

Imnnateriele vaste activa (12) 624 47 

Materiele vaste active (13) 18 596 18 558 

Niet-geconsolideerde 
deelnemingen (14) 3 330 3 323 

Overige financiele vaste activa (15) 1 962 1 717 
24 512 23 645 

Vlottende active 

Voorraden (16) 12 840 12 619 

Vorderingen (17) 16 080 15 156 

Effecten (18) 147 193 

Liquide middelen (19) 1 400 1 236 
30 467 29 204 

Totaal 54 979 52 849 

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING 

(1) Financiele vaste active 
Deze betreffen uitsluitend de deelneming (99,99%) in N.V. Philips. Gelet op het karakter en de 
statuten van N.V. Bezit worden de aandelen die de vennootschap bezit in N.V. Philips gewaardeerd 
tegen nominale waarde. Voor de waarde van de deelneming wordt verwezen naar de jaarrekening 
van N.V. Philips. De jaarrekening van N.V. Philips, waarin opgenomen de groepsjaarrekening die het 
totaalbelang van de aandeelhouders weergeeft, nnaakt deel uit van de toelichting in de jaarrekening 
van N.V. Bezit. 

stand 1 januari 1989 2 599 
verwerving in verband met: 
uitoefening van warrants, optierechten en omzetting 
van conversiecertificaten 3 

conversie van obligaties 68 
keuzedividend 1988 95 

stand 31 december 1989 2 765 

(2) Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde en bestaan uit een rekening-courant-
vordering op N.V. Philips van f 4 miljoen (vorig jaar f 4 miljoen) alsmede uit het over het verstreken 
boekjaar van N.V. Philips to ontvangen dividend f 552 miljoen (vorig jaar f 515 miljoen). 

(3) Eigen vermogen 
Het eigen vernnogen bestaat uit 276 500 422 gewone aandelen van f 10 en 10 prioriteitsaandelen van 
f 5 000. 
De mutaties in het eigen vermogen gedurende 1989 betreffen alleen de gewone aandelen. 

stand 1 januari 1989 2 599 
uitgegeven gewone aandelen in verband met: 
uitoefening van warrants, optierechten en omzetting van 
conversiecertificaten 3 

conversie van obligaties 68 
keuzedividend 1988 95 

stand 31 december 1989 2 765 

Preferente aandelen 

Per 31 december 1989 zijn geen preferente aandelen uitgegeven. Verdere gegevens zijn 
opgenomen onder Overige gegevens op blz. 44 en 45. 

Voor zover aandelen N.V. Bezit in handen zijn van dochtermaatschappijen zijn deze in mindering 
gebracht op het eigen vermogen van deze dochtermaatschappijen en komen op deze wijze in de 
waarde van deze dochtermaatschappijen tot uitdrukking. N.V. Bezit heeft gedurende de verslag-
periode geen eigen aandelen verhandeld of in portefeuille gehad. 
Verdere gegevens over de door dochtermaatschappijen gehouden aandelen N.V. Bezit zijn 
opgenomen in de toelichting op de balans van N.V. Philips op blz. 36. 

Alle bedragen in miljoenen 
guldens tenzij anders vermeld. 

in miljoenen guldens 
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16 540 16 888 

2 221 2 253 

1989 1988 WINST- EN VERLIESREKENING 

Nettowinst (5) 552 515 

J A A R R E K E N I N G 	19 8 9 	 G R 0 E P S J A A R R E K E N I N G 

JAARREKENING VAN 
N.V. GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT 
VAN AANDEELEN 
PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 

BALANS per 31 december 

ACTIVA 

Vaste activa 

1989 1988 

Financiele vaste activa (1) 2 765 2 599 

Vlottende activa 
Vorderingen (2) 556 519 

Totaal 3 321 3 118 

PASSIVA 

Eigen vermogen (3) 2 765 2 599 

Kortlopende schulden (4) 556 519 

Totaal 3 321 3 118 

Totaal 

in miljoenen guldens 

40 9 

52 849 54 979 

PASSIVA 

Groepsvermogen 

Eigen vermogen (20) 

Overig groepsvermogen (21) 

Voorzieningen op lange termijn (22) 

Voorzieningen op korte termijn (22) 

Langlopende schulden (23) 

Kortlopende schulden (24) 

19 109 

4 436 

2 102 

10 036 

19 296 

18 793 

4 671 

2 159 

10 100 

17 126 

1988 1989 
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J A A R V ER S L A G 	N. 	V. 	BE 	Z 	I 	T 

    

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN VAN DE PHILIPS GROEP 

1989 1988 

Nettowinst 1 374 1 056 

Aanpassing tot kasstroom uit operationele activiteiten : 
afschrijving 3 431 3 356 
mutaties in verband met herwaardering 
overheveling netto-resultaat op desinvesteringen 

naar de paragraaf investeringsactiviteiten 

-397 

-1 069 

-389 

-711 
koersverschillen op leningen -118 -46 
mutaties voorzieningen 118 396 
mutaties werkkapitaal -2 087 -3 149 
resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen -117 -99 
overig groepsvermogen 68 -49 
betaald dividend N.V. Philips -187 -510 

kasstroom uit operationele activiteiten 1 016 -145 

Investeringsactiviteiten 
aanschaf immateriele vaste activa -188 -14 
netto-investeringen materiele vaste activa -3160 -3 396 
verwerving/verkoop financiele vaste activa -374 -87 
verwerving deelnemingen -1 365 -843 
verkoop deelnemingen 1 359 1 635 

kasstroom uit investeringsactiviteiten -3 728 -2 705 

Financieringstekort voor financieringsactiviteiten -2 712 -2 850 

Financieringsactiviteiten 
opname kortlopende schulden 2 149 902 
aflossing langlopende schulden -2 909 -2 790 
opname langlopende schulden 3 715 4 571 
uitgifte conversiecertificaten -2 
geplaatste/gestorte en ingekochte eigen aandelen 91 -68 

kasstroom uit financieringsactiviteiten 3 046 2 613 

kasstroom 334 -237 
omrekeningsverschillen op kasposities -216 -176 

Mutatie liquide middelen en effecten 118 -413 

Mede als gevolg van omrekeningsverschillen, herwaardering en nieuwe en vervallen consolidaties 
sluiten individuele posten van de staat van herkomst en besteding van middelen niet aan op de 
verschillen tussen de balanssaldi van de desbetreffende posten. 

in miljoenen guldens 

JAARVERSLAG VAN 
N.V. GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT 
VAN AANDEELEN 
PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 

Verslag van de Raad van Beheer 

Wij hebben kennis genomen van de voorgestelde jaarrekening over 1989 van N.V. Philips' 
Gloeilampenfabrieken (hierna te noemen "N.V. Philips"). Wij kunnen ons daarmee verenigen. 
Wij stellen ons voor in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Philips te stemmen 
voor vaststelling van de jaarrekening van N.V. Philips. 

Wij hebben daarom de jaarrekening van de vennootschap (hierna te noemen "N.V. Bezit") doen 
opmaken op basis van de voorgestelde jaarrekening van N.V. Philips; deze maakt deel uit van de 
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van N.V. Bezit. 

Wij hebben de jaarrekening over 1989 door de registeraccountants KPMG Klynveld Kraayenhof & 
Co. doen onderzoeken. Hun verklaring is opgenomen op bladzijde 43. Wij verzoeken U de 
jaarrekening overeenkomstig vast te stellen. 

Bij aanvaarding door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Philips van de 
voorstellen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onder punt 4 van de agenda stellen 
wij met inachtneming van artikel 52 van de statuten voor het dividend te bepalen op f 2,00 in 
contanten per gewoon aandeel. Aangezien ook door N.V. Bezit een interimdividend van f 0,60 
betaalbaar werd gesteld, bedraagt het slotdividend f 1,40 per gewoon aandeel. Wij stellen tevens 
voor aan houders van gewone aandelen, die niet voor of op 22 juni 1990 hebben geopteerd voor de 
uitkering van het slotdividend in contanten, een uitkering te doen in gewone aandelen. Teneinde 
rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van de beurskoers zal op 10 april 1990 het aantal 
gewone aandelen worden bekendgemaakt waarvoor een gewoon aandeel zal worden uitgekeerd. 

Voor zover het slotdividend in contanten wordt opgenomen, wordt 25% dividendbelasting in-
gehouden. Het dividend op de prioriteitsaandelen bedraagt 4%, eveneens onder aftrek van 25% 
dividendbelasting. 

Overgegaan werd tot uitgifte van 414 gewone aandelen in verband met de inbreng van aandelen 
N.V. Philips voor een gelijk nominaal bedrag. 

In de op 12 april 1989 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de heer Dr.ir. 
A.E. Pannenborg herbenoemd tot lid van de Raad van Beheer. 

Dit jaartreedt de heer Ir. D. Noordhof af als lid van de Raad van Beheer wegens het bereiken van de 
daartoe gestelde leeftijdsgrens. Wij zeggen de heer Noordhof, die sinds 1978 lid van de Raad van 
Beheer is geweest, bijzonder dank voor het belangrijke werk dat hij ten behoeve van de vennoot-
schap heeft verricht. 

De heer C.J. van der Klugt treedt dit jaar volgens rooster af als lid van de Raad van Beheer. De heer 
van der Klugt heeft zich voor herbenoeming beschikbaar gesteld. 
Tevens wordt voorgesteld de heer G. Jeelof te benoemen tot lid van de Raad van Beheer met ingang 
van 1 juli 1990. 

Eindhoven, 28 februari 1990 	 De Raad van Beheer, 

Prof.dr. W. Dekker, voorzitter 
Dr.ir. N. Rodenburg, secretaris 
Ir. D. Noordhof 
Dr.ir. A.E. Pannenborg 
C.J. van der Klugt 
Ir. M. Kuilman 
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(M) KORTLOPENDE SCHULDEN 

Hieronder zijn begrepen de in 1990 vervallende bedragen van Langlopende schulden. 

1989 
	

1988 

converteerbare obligatieleningen 
overige obligatieleningen 
onderhandse leningen 
schulden aan kredietinstellingen 
schulden aan groepsmaatschappijen 
schulden aan niet-geconsolideerde deelnemingen 

rentedragend 
overige schulden rentedragend 
overige schulden niet-rentedragend 
overlopende passiva 

	

42 	 61 

	

624 	187 

	

9 	 3 

	

1 112 	768 

	

1 218 	1 004 

	

91 	 52 

	

12 	116 

	

585 	538 

	

213 	167 
3 906 	2 896 

Van het totaal der Kortlopende schulden is f 3 108 miljoen (vorig jaarf 2 191 miljoen) rentedragend. 

(N) NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Langlopende verplichtingen 
De voorwaardelijke verplichtingen bedragen evenals vorig jaar f 610 miljoen. 
In 1988 is een joint venture met Whirlpool tot stand gekomen, in eerste instantie voor een periode 
van 3 jaar. Mocht echter worden besloten de joint venture niet to continueren, dan voorziet de 
overeenkomst in opties waardoor Whirlpool de enige eigenaar van de nieuwe onderneming zou 
kunnen worden. In dat geval is Whirlpool aan Philips additioneel een bedrag van f 750 miljoen 
verschuldigd. 

Garantieverplichtingen 
Ten behoeve van een aantal in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen zijn algemene 
garanties in de zin van artikel 403 boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek gesteld. De 
schulden aan derden en niet-geconsolideerde deelnemingen van deze maatschappijen bedroegen 
ultimo 1989 f 2 812 miljoen (vorig jaar f 2 587 miljoen). Voorts zijn garantieverplichtingen aange-
gaan ten behoeve van andere groepsmaatschappijen voorf 3 436 miljoen (vorig jaarf 2 201 miljoen) 
en ten behoeve van niet-geconsolideerde deelnemingen en derden voor f 496 miljoen (vorig jaar 
f 441 miljoen). 

Eindhoven, 28 februari 1990 

J A A R R E K E N I N G 
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G R 0 E P S J A A R R E K E N I N G 

TOELICHTING OP DE WINST- 
EN VERLIESREKENING EN BALANS 
VAN DE PHILIPS GROEP 

(1) De financiele gegevens van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken zijn in de groepsjaarrekening Alle bedragen in mi/joenen 
verwerkt. Derhalve vermeldt de vennootschappelijke winst- en verliesrekening van N.V. Philips' guldens tenzij enders vermeld. 
Gloeilampenfabrieken slechts het resultaat uit deelnemingen na belasting en het overig resultaat 
na belasting. 

(2) In de grondslagen betreffende de verwerking van de kosten voor pensioenaanspraken en de 
financieringscorrectie in de zogenaamde hyper-inflatielanden zijn enkele verbeteringen aange-
bracht. Voor de effecten op de jaarrekening en een verdere toelichting wordt verwezen naar noot 
(4) en (22), respectievelijk noot (7). 

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

(3) NETTO-OMZET 

In onderstaand overzicht wordt de netto-omzet per produktsector en per geografisch gebied 
weergegeven; in de produktsector Consumentenprodukten zijn begrepen de activiteiten van de 
voormalige produktsector Huishoudelijke Apparaten. In 1988 waren hierin nog opgenomen de per 
31 december 1988 aan Whirlpool International B.V. overgedragen activiteiten op het gebied van 
grote huishoudelijke apparaten. De resterende activiteiten op het gebied van grote huishoudelijke 
apparaten zijn met ingang van 1989 opgenomen onder de produktsector Diversen. 

Produktsector 

netto- 

omzet 

1989 
in % 

van 

totaal 

groei 

in % 

netto- 

omzet 

1988 
in % 

van 

totaal 

groei 

in % 

Verlichting 7 521 13 9 6 910 12 7 
Consumentenprodukten 23 518 41 -6 24 989 45 9 
Professionele Produkten en 

Systemen 15 751 28 4 15 084 27 5 
Componenten 8 473 15 9 7 792 14 6 
Diversen 1 961 3 50 1 304 2 -23 
Totaal 57 224 100 2 56 079 100 6 

Geografisch gebied 1989 
in % 

1988 
in % 

netto- van groei netto- van groei 

omzet totaal in % omzet totaal in % 

Nederland 3 770 6 2 3 714 6 8 
Europa exclusief Nederland 29 039 51 -5 30 629 55 6 
U.S.A. en Canada 13 768 24 11 12 457 22 6 
Latijns-Amerika 3 746 7 13 3 311 6 10 
Afrika 1 174 2 8 1 084 2 6 
Azle 4 485 8 14 3 945 7 12 
Australia en Nieuw-Zeeland 1 242 2 32 939 2 -4 
Totaal 57 224 100 2 56 079 100 6 

Netto-omzet per geografisch gebied is het totaal van de opbrengst van aan derden in het betrokken 
gebied geleverde goederen en diensten. 

De Raad van Toezicht 	 De Raad van Bestuur  
(4) KOSTEN VAN DE OMZET 

kostprijs van de omzet 
verkoopkosten 
algemene beheerskosten 
totaal 

1989 1988 

43 417 42 263 
11 022 10 516 

1 089 1 187 
55 528 53 966 
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R E K E N I N G 	N. V. 	PHILIPS 

Afschrijvingen 
De afschrijving op materiele vaste activa bedroeg f 3 431 miljoen (vorig jaar f 3 356 miljoen). 

Salarissen en lonen 
Aan salarissen en lonen werd betaald f 14 798 miljoen (vorig jaarf 14 853 miljoen). De sociale kosten 
waren in totaal f 4 263 miljoen (vorig jaarf 4 673 miljoen), waarvan f 3 015 miljoen (vorig jaarf 3 241 
miljoen) krachtens wettelijke bepalingen. Onder sociale kosten opgenomen lasten uit hoofde van 
pensioenregelingen bedroegenf 874 miljoen (vorig jaarf 1 189 miljoen). In de bedragen is begrepen 
de bezoldiging inclusief de lasten uit hoofde van pensioenregelingen van huidige en voormalige 
bestuurders voor een bedrag van f 18 661 000 (vorig jaar f 21 676 000). De bezoldiging van huidige 
en voormalige leden van de Raad van Toezicht bedroeg f 1 229 000 (vorig jaar f 1 526 000). 

Tot nu toe werden de kosten voor pensioenaanspraken die zijn ondergebracht in afzonderlijke 
pensioenfondsen in het algemeen berekend op basis van de aan pensioenfondsen afgedragen 
premies. Pensioenkosten voor aanspraken die niet zijn ondergebracht in afzonderlijke pensioen-
fondsen, werden in het algemeen berekend op basis van opgebouwde aanspraken actuarieel 
berekend volgens lokale voorschriften en gebruiken. 
Besloten is om met ingang van 1989 de berekeningen van kosten van pensioenregelingen mede te 
baseren op de in de Verenigde Staten van Amerika geldende richtlijnen zodat een betere aansluiting 
wordt verkregen bij internationale ontwikkelingen op dit gebied en gelijktijdig meer uniformiteit 
wordt bereikt bij de berekening van kosten van pensioenregelingen. Het thans voor de Philips groep 
geIntroduceerde systeem, dat reeds door onze Amerikaanse dochterondernemingen werd toege-
past, houdt rekening met toekomstige loon- en salarisontwikkelingen alsmede met de verwachte 
opbrengsten van beleggingen. Verschillen tussen de contante waarde van verwachte pensioenaan-
spraken en de marktwaarde van de beleggingen, respectievelijk de aanwezige voorzieningen 
worden in de resultatenrekening opgenomen en gespreid over de resterende dienstjaren. 
Door de introductie van de nieuwe methodiek is het resultaat voor belasting over 1989 gunstig 
beInvloed voor f 260 miljoen. 

Werknemers 
Het gemiddelde aantal werknemers in het verslagjaar bedroeg 307 864 personen (vorig jaar 331 392 
personen). De verdeling van de personeelsstand is als volgt: 

1989 1988 
1 januari 31 december gemiddeld gemiddeld 

onderzoek en ontwikkeling 42 163 40 060 40 752 43 950 
fabricage 177 985 175 261 177 044 192 226 
overig 90 151 89 477 90 068 95 216 
totaal 310 299 304 798 307 864 331 392 

Onderzoek en ontwikkeling 
De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen f 4 557 miljoen, ofwel 8,0% van de omzet 
(vorig jaar f 4 623 miljoen, ofwel 8,2% van de omzet) en zijn in de kosten van de omzet opgenomen. 

Herstructureringen 
Ten laste van kosten van de omzet zijn voorzieningen voor herstructureringen gevormd voor f 340 
miljoen (vorig jaar f 476 miljoen). Deze voorzieningen voor herstructureringen betreffen de 
geschatte kosten voor voorgenomen herstructureringen; zodra een bepaalde herstructurering tot 
uitvoering wordt gebracht, worden de hiervoor in de voorziening voor herstructureringen voorziene 
kosten overgeboekt naar andere voorzieningen zoals voor pensioenen en ontslagvergoedingen, 
dan wel als waardecorrectie in mindering gebracht op de activa. 
Aan het begin van het verslagjaar bedroeg het totaal van de voorziening voor herstructureringen 
f 579 miljoen (zie noot 22). Door de toevoeging van f 340 miljoen ten laste van de winst- en 
verliesrekening en door de hiervoor genoemde overboekingen welke in 1989 f 596 miljoen 
bedroegen, kwam per saldo de stand van de voorziening voor herstructureringen op 31 december 
1989 uit op f 323 miljoen. 

rentevoet 

gemiddeld 

uitstaand 

bedrag 

vervallend 

binnen een 

jaar na 

balans- 

datum 

vervallend 

eon of meer 

jaren na 

balans-

datum 

waarvan 

na meer 

dan vijf 

jaren na 

balans-

datum 

gemiddelde 

resterende 

looptijd 

(in jaren) 

8,1 274 42 232 1,9 
5,5 4 366 624 3 742 1 393 4,6 
5,8 11 9 2 1 5,4 

8,1 612 351 261 131 3,4 

8,3 2 572 1 149 1 423 439 4,4 

8,1 145 11 134 73 4,2 
7 980 2 186 5 794 2 037 
8 191 1 726 6 465 2 698 

Het gedeelte van het uitstaande bedrag der schulden op lange termijn dat in 1990 vervalt, is onder 
Kortlopende schulden opgenomen. Van het totaal der Langlopende schulden is f 5 794 miljoen 
(vorig jaar f 6 465 miljoen) rentedragend. 

De door N.V. Philips uitgegeven Converteerbare obligatieleningen zijn vermeld in de groepsjaar-
rekening op blz. 23. 
Obligatieleningen die zijn uitgegeven te zamen met in warrants belichaamde optierechten, zijn in 
de balans opgenomen onder aftrek van een disagio van f 41 miljoen (vorig jaar f 70 miljoen). Zie 
blz. 23 van de groepsjaarrekening. 
Onder Overige obligatieleningen zijn obligatieleningen met een relatief korte looptijd begrepen 
(zogenaamde notes-leningen). 

Onder Overige schulden rentedragend zijn winstdelende personeelobligaties begrepen voor een 
bedrag van f 19 miljoen (vorig jaarf 20 miljoen). Deze personeelobligaties zijn direct opeisbaar, doch 
hebben in feite het karakter van langlopende financiering. De rentevoet op de winstdelende 
personeelobligaties bedraagt 7% verhoogd met 0,2% voor elk procent aan dividend boven 6%. 

(L) LANGLOPENDE SCHULDEN 

rentevoet 

variatie 

converteerbare 
obligatieleningen 	 5,3 - 8,3 

overige obligatieleningen 	3,5 - 14,4 
onderhandse Ieningen 	5,8 - 5,8 
schulden aan 

kredietinstellingen 	5,6 - 10,6 
leningen van 

groepsmaatschappijen 	4,3 - 10,6 
overige schulden 

rentedragend 
	

7,4 - 9,8 
totaal 
totaal vorig jaar 
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G R 0 EP S J A A R R E K ENING 

(J) Overige reserves  (5) OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

In bedrijf gehouden winst 
stand 1 januari 1989 
mutaties als gevolg van: 

winstverdeling 
toevoeging aan reserve niet-uitgekeerde winst van deelnemingen 
toevoeging vanwege uitkering keuzedividend 1988 in aandelen 
verkoop aandelen 

stand 31 december 1989  

De overige bedrijfsopbrengsten van f 598 miljoen (vorig jaarf 315 miljoen) betreffen onder meer de 

	

4 909 	 resultaten welke samenhangen met de verkoop van vaste activa. In 1989 is hierin onder andere 
opgenomen de verkoop van het hoofdkantoor van Philips Frankrijk. Tevens zijn hierin begrepen de 

	

822 
	

resultaten verband houdend met de verkoop van enkele kleinere deelnemingen, geen activiteits- 

	

-511 
	

seg ment betreffende. 
328 

	

79 
	

(6) BEDRIJFSRESULTAAT 
5 627 

Betaalde goodwill 
stand 1 januari 1989 

mutaties als gevolg van verwerving/verkoop 
stand 31 december 1989 

-870 

In de hierna volgende overzichten worden de omvang van de activiteiten en de daaraan te relateren 
bedrijfsresultaten per produktsector en per geografisch gebied weergegeven; in de produktsector 
Consumentenprodukten zijn begrepen de activiteiten van de voormalige produktsector Huishou-
delijke Apparaten. In 1988 waren hierin nog opgenomen de per 31 december 1988 aan Whirlpool 
International B.V. overgedragen activiteiten op het gebied van grote huishoudelijke apparaten. 

-326 

 

-1 196 

 

Totaal overige reserves 
stand 1 januari 1989 
	

4 039 
stand 31 december 1989 

	
4 431 

Gezien de verwevenheid van het aandelenkapitaal van N.V. Bezit en dat van N.V. Philips worden de 
aandelen van N.V. Bezit in handen van N.V. Philips en haar dochtermaatschappijen tegen verkrij-
gingsprijs in mindering gebracht op de In bedrijf gehouden winst van N.V. Philips. In maart en april 
1989 werden in totaal 1 900 000 aandelen N.V. Bezit, afkomstig uit het bezit in handen van N.V. Philips 
en haar dochtermaatschappijen, geplaatst in de Japanse kapitaalmarkttegen gemiddeld f 38,41 per 
aandeel. Dit gebeurde middels een zogeheten Tachiai Gai Bumbai, een onderhandse secundaire 
plaatsing van aandelen mettoestemming van de Japanse autoriteiten. Verder zijn 200 000 aandelen 
aangewend in het kader van bezitsvorming van het personeel tegen een koers van f 40,83. Uit de 
samenvoeging van fracties bij conversie van personeelobligaties werden 31 539 aandelen, met een 
gezannenlijke nominale waarde van f 315 390, verkregen tegen een gemiddelde beurskoers van 
f 39,23. Per 31 december 1989 waren 49 670 aandelen in handen van N.V. Philips en haar 
dochtermaatschappijen (vorig jaar 2 118 131 aandelen). 

(K) VOORZIENINGEN 
1989 1988 

Voorzieningen voor: 
pensioenen 144 123 
belastingen 73 186 
overige voorzieningen 149 195 

totaal voorzieningen 366 504 
waarvan voorzieningen op lange termijn 356 492 
waarvan voorzieningen op korte termijn 10 12 

Daar de uit pensioenregelingen voortvloeiende verplichtingen bijna geheel zijn ondergebracht in 
afzonderlijke pensioenfondsen of bij derden heeft deze pensioenvoorziening betrekking op 
additionele betalingen welke N.V. Philips in de toekomst beoogt te doen. 

De voorziening voor belastingen is het saldo van de latente winstbelastingen uit hoofde van 
herwaardering ten bedrage van f 294 miljoen (vorig jaarf 298 miljoen) en actieve belastinglatenties 
uit hoofde van tijdelijke verschillen, groot f 221 miljoen (vorig jaar f 112 miljoen). 

Produktsector 

leveringen 

1989 
bedrijfs-

resultaat 

in %van 

leveringen leveringen 

1988 
bedrijfs- 

resultaat 

in %van 

leveringen 

Verlichting 7 573 763 10,1 6 974 777 11,1 
Consumentenprodukten 23 836 1 105 4,6 25 287 827 3,3 
Professionele Produkten en 

Systemen 16 211 40 0,2 15 359 368 2,4 
Componenten 12 130 -125 -1,0 11 199 353 3,2 
Diversen 2 036 163 8,0 1 396 115 8,2 
Niet aan produktsectoren 

toegerekende resultaten 348 -12 
Totaal 61 786 2 294 60 215 2 428 
Onderlinge leveringen -4 562 -4 136 
Netto-omzet 57 224 56 079 
Bedrijfsresultaat in % 

van de netto-omzet 4,0 4,3 

De bedragen bij elk der produktsectoren als leveringen vermeld, omvatten zowel de verkopen aan 
derden (netto-omzet) als de onderlinge leveringen van goederen en diensten tussen de produktsec-
toren. Door het opnemen van de onderlinge leveringen in de totale leveringen van de produktsec-
toren wordt een beeld gegeven van de activiteiten waaraan het bedrijfsresultaat per produktsector 
dient te worden gerelateerd. 

Geografisch gebied 

leveringen 

1989 
bedrijfs-

resultaat 

in %van 

leveringen leveringen 

1988 
bedrijfs- 

resultaat 

in %van 

leveringen 

Nederland 17 603 159 0,9 17 054 268 1,6 
Europa exclusief Nederland 33 606 1 578 4,7 36 463 1 133 3,1 
U.S.A. en Canada 14 503 -360 -2,5 13 109 37 0,3 
Latijns-Amerika 3 722 409 11,0 3 293 540 16,4 
Afrika 705 59 8,4 659 48 7,3 
Azie 8 876 376 4,2 7 211 377 5,2 
Australia en Nieuw-Zeeland 1 230 58 4,7 931 27 2,9 
Niet aan geografische gebieden 

toegerekende resultaten 15 -2 
Totaal 80 245 2 294 78 720 2 428 
Onderlinge leveringen -23 021 -22 641 
Netto-omzet 57 224 56 079 
Bedrijfsresultaat in % 

van de netto-omzet 4,0 4,3 
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Onder leveringen wordt verstaan de som van de verkopen van binnen het geografisch gebied 
gevestigde ondernemingen aan derden zowel binnen als buiten het eigen geografisch gebied en de 
leveringen aan de geconsolideerde maatschappijen buiten het eigen geografisch gebied (inter-
regio-leveringen). 
De prijzen voor leveringen tussen de geconsolideerde maatschappijen in het internationale verkeer 
worden vastgelegd op gelijke wijze als waren het leveringen aan derden, derhalve rekening 
houdend met de leverings- en betalingscondities, het totale volume en de continditeit van alle 
goederenleveringen en de in de verschillende landen geldende normen. Dit betekent dat, daarwaar 
mogelijk, voor deze leveringen marktprijzen in rekening worden gebracht. Voor zover gelijke of 
soortgelijke goederen nietvrijelijk in dezelfde markten door onafhankelijke ondernemingen worden 
aangeboden, worden de prijzen voor deze leveringen vastgesteld op basis van produktiekosten met 
een opslag voor winst en algemene kosten ten behoeve van de leverende maatschappij. 

(7) FINANCIERINGSCORRECTIE 

Tot nu toe werd de financieringscorrectie in samenhang met de toepassing van de actuele waarde 
binnen Philips identiek behandeld voor landen met hoge en landen met relatief lage inflatie. 
In de zogenaamde hyper-inflatielanden worden prijsstijgingen in tegenstelling tot de overige 
landen in overwegende mate bepaald door monetaire ontwikkelingen. Hierdoor is er een duidelijk 
direct verband tussen de waardestijging in lokale valuta van herwaardeerbare activa en de omvang 
van de betaalde rente voor zover deze betrekking heeft op de financiering van deze activa. 
In overeenstemming met een nieuwe IAS-standaard, die ook meer tegemoet komt aan matching 
van financieringskosten enerzijds en financieringscorrecties anderzijds, is besloten om met ingang 
van 1989 de financieringscorrectie direct, dus op het moment van de prijsstijging, als monetaire 
correctie onder financiele baten en lasten to verantwoorden. In samenhang hiermede worden ook 
de op de waardestijging drukkende belastinglasten op datzelfde moment ten laste van het resultaat 
gebracht. Herrekening van de 1988 gegevens op basis van deze grondslag werd, mede gezien de 
complexiteit, niet zinvol geacht. 
Als gevolg van de verbeterde toepassing van de actuele waarde konden de per 1 januari 1989 
bestaande saldi van de rekeningen latente financieringscorrectie en belastingdruk met betrekking 
tot prijswijzigingen in hyper-inflatielanden, als eenmalige posten in de winst- en verliesrekening 
1989 worden verwerkt. Dit betreft een winst van f 226 miljoen opgenomen onder financieringscor-
rectie en f 143 miljoen begrepen in de belasting op de winst, netto resulterend in een eenmalige bate 
van f 83 miljoen. 

(8) FINANCIELE BATEN EN LASTEN 

Deze bestaan uit de volgende componenten: 
1989 1988 

opbrengst van financiele vaste activa 124 268 
overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 742 505 
waardeveranderingen van financiele vaste activa -6 -9 
rentelasten en soortgelijke kosten: 

betaalde rente -1 655 -1 816 
berekende rente pensioenvoorzieningen -180 -145 
rente over vooruitbetaling van afnemers -190 -147 
koersverschillen over bankkredieten en (intercompany)leningen -153 -494 
monetaire correctie hyper-inflatielanden 81 
overige financieringslasten -87 -133 

-1 324 -1 971 

Onder opbrengst van financiele vaste activa en overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten is 
begrepen ontvangen rente voor f 463 miljoen (vorig jaar f 314 miljoen) en koersverschillen voor een 
winst van f 39 miljoen (vorig jaar f 119 miljoen). De koersverschillen op verhoudingen met 
groepsmaatschappijen voor zover begrepen onder Financiele baten en lasten betroffen per saldo 
een verlies van f 70 miljoen (vorig jaar f 87 miljoen). 

(I) Herwaardering en wettelijke reserves 

Herwaardering 
stand 1 januari 1989 	 9 031 

verbeterde toepassing actuele waarde 
in hyper-inflatielanden 	 -83 

wijziging lokaal prijsniveau 	 1 160 
toevoeging wegens financiering nominale 

middelen met eigen vermogen 	 105 
realisatie herwaardering uit: 

gewone bedrijfsuitoefening 	 9 
overige transacties 	 -19 

wijziging in belastingtarieven 	 19 
onnrekeningsverschillen 	 -128 

stand 31 december 1989 	 10 094 

Reserve niet-uitgekeerde winst van deelnemingen 
stand 1 januari 1989 
	

4 197 
mutatie als gevolg van niet-uitgekeerde winst 

	
511  

stand 31 december 1989 
	

4 708 

Reserve negatieve goodwill 
stand 1 januari 1989 
	

25 
mutatie als gevolg van verwerving 

	
3 

stand 31 december 1989 
	

28 

Omrekeningsverschillen vreemde valuta 
stand 1 januari 1989 
	

-5 825 
mutaties 	 -1 807 

stand 31 december 1989 
	

-7 632 

Totaal herwaardering en wettelijke reserves 
stand 1 januari 1989 
	

7 428 
stand 31 december 1989 

	
7 198 

De wettelijke reserve niet-uitgekeerde winst van deelnemingen zoals deze is ingevoerd per 1 januari 
1984 is berekend op basis van de zogenaamde collectieve methode. In 1989 overtrof het Resultaat 
deelnemingen na belastingen de gedeclareerde dividenden met f 511 miljoen. Dit overschot is 
opgenomen in de wettelijke reserve. 

Met inhoudingsbelasting over winsten van deelnemingen wordt rekening gehouden voor zover 
winsten van deelnemingen op korte termijn leiden tot dividenduitkeringen. Deze belastingen 
worden in principe in het jaar waarin de winst wordt gerealiseerd in de winst- en verliesrekening 
verwerkt. 

14 	 35 
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1989 

27 

1988 

18 
1 984 1 718 

89 81 
2 100 1 817 

26 1 032 
-750 

234 58 
2 360 2 157 

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreffen voornamelijk via factoring verkregen handels-
vorderingen. 

(E) EFFECTEN 

De beurswaarde van de gezamenlijke effecten bedraagt f 2 miljoen (vorig jaar f 9 miljoen). 

(F) LIQUIDE MIDDELEN 

De tegoeden op bankrekeningen staan, evenals vorig jaar, geheel ter vrije beschikking. 

EIGEN VERMOGEN 

(G) Gestort en opgevraagd kapitaal 

Gewone aandelen 

stand 1 januari 1989 
uitgegeven in verband met geennitteerde aandelen 

2 599 

N.V. Bezit wegens: 
uitoefening van warrants, optierechten en omzetting van 
conversiecertificaten 3 

conversie van obligaties 68 
keuzedividend 1988 95 

stand 31 december 1989 2 765 

Preferente aandelen 

Per 31 december 1989 zijn geen preferente aandelen uitgegeven. Verdere gegevens zijn 
opgenomen onder Overige gegevens op blz. 44 en 45. 

(H) Agio 

stand 1 januari 1989 2 474 
toevoeging door nieuw uitgegeven aandelenkapitaal 115 
vermindering vanwege uitkering keuzedividend 1988 in aandelen -95 

stand 31 december 1989 2 494 

Het Agio is een volledig "belastingvrij agio".  

(9) BELASTING OP DE WINST 

De belasting op de winst uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg f 521 miljoen (vorig jaar 
f 316 miljoen), waardoor de belastingdruk uitkwam op 41% (vorig jaar 39%). In de belasting op de 
winst 1989 is begrepen de belasting van f 143 miljoen als gevolg van de verbeterde verwerking van 
prijsstijgingen van goederenactiva in hyper-infiatielanden. Indien de invloed hiervan en van de 
eenmalige bate, zoals opgenomen onder Financieringscorrectie, buiten beschouwing wordt 
gelaten, is sprake van een lichte daling van de belastingdruk. 
In het buitengewoon resultaat na belasting is een belastingbate opgenomen van f 26 miljoen (vorig 
jaar een belastinglast van f 80 miljoen), en in overige resultatencomponenten respectievelijk 
mutaties rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen per saldo een belastingbate 
van f 32 miljoen (vorig jaar f 39 miljoen). 
In de belasting op de winst zijn belastingbaten verwerkt van f 54 miljoen (vorig jaarf 24 miljoen) voor 
compensabele fiscale verliezen. 
Door toepassing van voorwaartse verliescompensatie met betrekking tot verliezen die in de 
betrokken verliesperiode niet in aanmerking waren genomen, ontstond een bate van f 66 miljoen 
(vorig jaar f 136 miljoen). 
In 1989 werd over een bedrag van f 884 miljoen (vorig jaar f 868 miljoen) aan fiscale verliezen geen 
belastingbate uit hoofde van voorwaartse verliesconnpensatie genonnen. Ultimo 1989 bedroegen de 
fiscale verliezen waarover geen belasting bate uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie werd 
genomen f 3 000 miljoen (vorig jaar f 2 300 miljoen). 

In de balans is de verschuldigde winstbelasting naar haar aard opgenomen onder Langlopende 
schulden, Kortlopende schulden en Vorderingen. 

De mutaties in de verschuldigde winstbelasting waren als volgt: 
1989 1988 

stand 1 januari 
mutaties: 

-191 -244 

belasting op de winst uit gewone bedrijfsuitoefening -521 -316 
belasting op het buitengewoon resultaat 26 -80 
werkelijk betaalde belasting 417 534 
overgeboekt van en naar latente winstbelastingposities 
overige mutaties (onder andere omrekeningsverschillen en 

consolidatiewijzigingen) 

-152 

222 

-116 

31 
stand 31 december 
waarvan opgenomen onder: 

-199 -191 

Langlopende schulden -10 -3 
Kortlopende schulden -429 -424 
Vorderingen 240 236 

Voorts zijn in de balans de latente winstbelastingposities, welke per fiscale eenheid worden 
vastgesteld, opgenomen onder Voorzieningen en onder Vorderingen als overlopende activa. De 
ontwikkeling in deze latente winstbelastingposities is als volgt: 

1989 	1988 

passieve belastinglatenties 
actieve belastinglatenties 

hierin begrepen: 
uit hoofde van herwaardering 	 -767 	-953 
uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie 	 231 	 149 

De belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie zijn gespreid over enkele 
Ianden. 

(D) VORDERINGEN 

handelsdebiteuren 
groepsmaatschappijen 
niet-geconsolideerde deelnemingen 

overige vorderingen 
verdisconteerde overige vorderingen 
overlopende activa 

-601 
	

-769 
470 
	

505 
-131 
	

-264 

34 	 15 
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(10) AANDEEL OVERIG GROEPSVERMOGEN IN DE GROEPSWINST 

De samenstelling hiervan is: 
1989 	1988 

aandeel van derden in het netto-resultaat van 
dochtermaatschappijen 

vergoeding conversiecertificaten 

(11) BUITENGEWOON RESULTAAT NA BELASTING 

Dit resultaat is als volgt samengesteld: 	 1989 

buitengewoon resultaat voor belasting 
belasting 
buitengewoon resultaat na belasting 

Als buitengewone baten 1989 zijn de volgende resultaten verantwoord. 
Via een openbare uitgifte werd eind 1989 20% van de aandelen PolyGram verkocht nadat het bij 
derden uitstaande 10% PolyGram-belang was aangekocht. Uit deze transacties resulteerde per 
saldo een buitengewone bate van f 588 miljoen. 
Daarnaast is opgenomen een bate verband houdende met de verkoop van onze activiteiten op het 
gebied van defensiesystemen in Zweden van netto f 33 miljoen, waarop per saldo f 2 miljoen in 
mindering is gebracht wegens herwaardering en omrekeningsverschillen. 
Als buitengewone last is in 1989 opgenomen f 39 miljoen verband houdende met getroffen 
voorzieningen voor risico's op afgestoten activiteiten. 
Het buitengewoon resultaat 1988 betrof geheel de bate behaald bij de verkoop van 53% van de 
aandelen in Whirlpool International B.V., waarin zijn ondergebracht de activiteiten op het gebied 
van grote huishoudelijke apparaten. 

TOELICHTING OP DE BALANS 

In de balans is het voorstel winstverdeling verwerkt op basis van een uitkering van het slotdividend 
in contanten. Indien aandeelhouders volledig opteren voor uitkering in aandelen zal de Ingehouden 
winst toenemen met f 387 miljoen. 

(12) IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

boekwaarde 1 januari 1989 
mutaties in de boekwaarde: 

aankopen 
afschrijvingen 
omrekeningsverschillen 

totaal van de mutaties 
stand 31 december 1989: 

aankoopwaarde 
afschrijvingen en waardeverminderingen 

boekwaarde 31 december 1989 

De immateriele vaste activa hebben betrekking op publishing rights en muziekcatalogi. In het kader 
van enige belangrijke nieuwe participaties is besloten om de hierbij door PolyGram verworven 
catalogi to activeren voor hun geschatte indirecte opbrengstwaarde op moment van acquisitie. 
Vanaf de verkrijgingsdatum worden de uitgaven van uitbreiding en vernieuwing ten laste van de 
resultatenrekening gebracht. Afschrijving van de geactiveerde catalogi vindt plaats naargelang de 
indirecte opbrengstwaarde daalt beneden de boekwaarde. 

totaal 

geconsolideerde 

deelnemingen 

leningen aan 

geconsolideerde 

deelnemingen 

niet 

geconsolideerde 

deelnemingen 

leningen aan 

niet 

geconsolideerde 

deelnemingen 

stand 1 januari 1989 
mutaties: 

verwerving/verstrekking 
verkoop/aflossing 
resultaat deelnemingen 

na belasting 
gedeclareerd dividend 

22 780 

1 352 
-1 181 

1 011 
-500 

15 333 

1 003 
-565 

807 
-462 

5 175 

224 
-462 

2 237 

72 
-102 

204 
-38 

35 

53 
-52 

herwaardering 
omrekenings- en 

koersverschillen 

1 059 

-1 972 

1 009 

-1 595 -67 

50 

-308 -2 
diversen 508 -596 1 094 2 8 

stand 31 december 1989 23 057 14 934 5 964 2 117 42 

P.M. som der in de boekwaarde 
begrepen herwaarderingen 
(excl. hyper-inflatielanden) 1 481 1 403 78 

Onder leningen aan geconsolideerde deelnemingen zijn mede begrepen de langlopende vorderin-
gen uit hoofde van financieringsverhuur op deze deelnemingen ten bedrage van f 1 110 miljoen 
(vorig jaar f 1 173 miljoen). De latente belastingen over prijsstijgingen bij deelnemingen die tot de 
fiscale eenheid van N.V. Philips behoren, zijn opgenomen onder Voorzieningen en derhalve niet in 
mindering gebracht op de netto-vermogenswaarde. De som der waardeverminderingen van 
leningen aan deelnemingen bedraagt per 31 december 1989 f 13 miljoen. 

(C) OVERIGE FINANCIELE VASTE ACTIVA 

totaal 

overige 

effecten 

overige 

vorderingen 

stand 1 januari 1989 
mutaties: 

678 391 287 

verwervi ng/verstrekking 29 - 29 
verkoop/aflossing 
waarde-aanpassingen onder aftrek 

van dividend 

-14 

-16 

-1 

-17 

-13 

1 
koersverschillen 4 - 4 
diversen -16 - -16 

stand 31 december 1989 665 373 292 

P.M. som der in de boekwaarde 
begrepen waardeverminderingen 22 22 

Onder Overige financiele vaste activa zijn opgenomen waardepapieren die opbrengsten kunnen 
opleveren die niet in directe relatie staan met de bedrijfsuitoefening. De hierin begrepen effecten 
en vorderingen worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs of de opbrengstwaarde indien deze 
lager is of is geweest. Voorts zijn hier oprichtersbewijzen opgenomen. Gezien de hieraan verbonden 
winstaanspraken is de opbrengstwaarde van deze oprichtersbewijzen bepaald op basis van de 
verkrijgingsprijs vermeerderd met de sedert het moment van verkrijging in de betreffende 
ondernemingen ingehouden winst voor zover niet toekomend aan aandeelhouders. 

	

92 
	

41 

	

52 
	

45 

	

144 
	

86 

556 
26 

582 

1988 

605 
-80 
525 

47 

641 
-9 

-55 
577 

644 
- 20 
624 

16 	 33 
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Alle bedragen in miljoenen 
guldens tenzij anders vermeld. 

TOELICHTING OP DE BALANS EN 
WINST- EN VERLIESREKENING VAN 
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 

Voor de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de blz. 3 t/m 6 
van de groepsjaarrekening, welke deel uitmaakt van deze toelichting. 
In de balans is het voorstel winstverdeling verwerkt op basis van een uitkering van het siotdividend 
in contanten. Indien aandeelhouders volledig opteren voor uitkering in aandelen zal de Ingehouden 
winst toenemen met f 387 miljoen. 

(13) MATERIELE VASTE ACTIVA 

De boekwaarde van de materiele vaste activa nam toe van f 18 558 miljoen naar f 18 596 miljoen 
ultimo 1989. 

(A) MATERIELE VASTE ACTIVA 

totaal 

bedrijfs-

gebouwen, 

woningen 

en terreinen 

vooruit-

betalingen 

en in 

uitvoering 

stand 1 januari 1989: 
nieuwwaarde 
afschrijvingen 

en waardeverminderingen 

646 

-141 

634 

-141 

12 

Boekwaarde op basis actuele waarde 
mutaties in de boekwaarde: 

505 493 12 

investeringen 9 16 -7 
buitengebruikstelling en verkoop -22 -22 
netto-aanschaffingen -13 -6 -7 

herwaardering 3 3 
afschrijvingen -9 -9 

totaal van de mutaties 

stand 31 december 1989: 

-19 -12 -7 

nieuwwaarde 
afschrijvingen 

en waardeverminderingen 

628 

-142 

623 

-142 

5 

Boekwaarde op basis actuele waarde 486 481 5 

P.M. som der in de boekwaarde begrepen 
herwaarderingen 272 272 

(B) DEELNEMINGEN 

De deelnemingen worden in de balans opgenomen voor de netto-vermogenswaarde bepaald 
volgens eerdergenoemde grondslagen, vermeerderd met de aan deze deelnemingen verstrekte 
leningen. Overige vorderingen op deelnemingen en schulden op lange en korte termijn aan 
deelnemingen zijn opgenomen onder respectievelijk Vorderingen en Schulden. 
Een lijst van groepsmaatschappijen en niet-geconsolideerde deelnemingen, opgesteld met inacht-
neming van de desbetreffende wettelijke bepalingen, wordt ten kantore van het Handelsyegister te 
Eindhoven ter inzage gedeponeerd. 

De samenstelling van de mutaties is als volgt: 

netto-aanschaffingen 
herwaardering 
afschrijvingen 
onnrekeningsverschillen 
nieuwe en vervallen consolidaties 

In de netto-aanschaffingen is een bedrag aan geactiveerde rente begrepen van f 6 miljoen (vorig 
jaar f 5 miljoen). 

Onder materiele vaste activa zijn opgenomen activa waarvan de beschikbaarheid berust op een 
beperkt genotsrecht zoals erfpacht- en opstalrecht of huurkoop c.q. financieringsverhuur. De 
boekwaarde van deze activa per 31 december 1989 bedroeg f 373 miljoen (vorig jaar f 363 miljoen). 
De uit deze rechtsverhoudingen voortvloeiende financiele verplichtingen zijn opgenomen onder 
Schulden. 

Voor de wettelijk voorgeschreven specificatie zie blz. 25. 

(14) NIET-GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN 

totaal 

netto- 

vermogenswaarde leningen 

stand 1 januari 1989 
mutaties: 

3 323 3 127 196 

verwerving/verstrekking 305 226 79 
verkoop/aflossing -195 -137 -58 
aandeel in netto-resultaat 190 190 
gedeclareerd dividend -73 -73 
herwaardering 61 61 
omrekenings- en koersverschillen -338 -322 -16 
nieuwe en vervallen consolidaties -13 -9 -4 
diversen 70 72 -2 

stand 31 december 1989 3 330 3 135 195 
P.M. som der in de boekwaarde begrepen 

herwaarderingen 106 106 

De ontvangen interest op de leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen is in de winst- en 
verliesrekening als opbrengst van financiele vaste activa onder Financiele baten en lasten verwerkt. 
Handelsvorderingen op deze deelnemingen en schulden op lange en korte termijn aan deze 
deelnemingen zijn opgenomen onder respectievelijk Vorderingen en Schulden. 
Daarnaast zijn uit praktische overwegingen een aantal maatschappijen, welke voor het inzicht in de 
geconsolideerde jaarrekening van to verwaarlozen betekenis zijn, als niet-geconsolideerde deel-
neming behandeld. 

	

1989 	1988 

	

3 681 	3 510 

	

1 138 	2 022 

	

-3 431 	-3 356 

	

-1 343 	-1 310 

	

-7 	-795 

	

38 	 71 

32 	 17 



PASSIVA 

Eigen vermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal (G) 

Agio (H) 

Herwaardering en wettelijke reserves (I) 

Overige reserves (J) 

1989 
	

1988 

2 765 
	

2 599 

2 494 
	

2 474 

7 198 
	

7 428 

4 431 
	

4 039 
16 888 
	

16 540 

Voorzieningen op lange termijn (K) 

Voorzieningen op korte termijn (K) 

Langlopende schulden (L) 

Kortlopende schulden (M) 

Totaal 

356 

10 

5 794 

3 906 

492 

12 

6 465 

2 896 

26 954 26 405 

(17) VORDERINGEN 1989 	1988 

handelsdebiteuren 
niet-geconsolideerde deelnemingen 
verdisconteerde handelsvorderingen 

overige vorderingen 
verdisconteerde overige vorderingen 
overlopende activa 

12 

-166 

295 
432 

11 

-216 

832 
538 

12 561 12 154 
1 423 2 238 

- -750 
2 096 1 514 

16 080 15 156 
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(15) OVERIGE FINANCIELE VASTE ACTIVA 

totaal 

overige 

effecten 

overige 

vorderingen 

stand 31 december 1988 
wijziging in de rubricering 

van de Vorderingen 

1 141 

576 

425 716 

576 
stand 1 januari 1989 
mutaties: 

1 717 425 1 292 

verwerving/verstrekking 453 40 413 
verkoop/aflossing 
waarde-aanpassingen onder aftrek van 

dividend 

-84 

-14 

-2 

-19 

-82 

5 
omrekenings- en koersverschillen -209 -1 -208 
nieuwe en vervallen consolidaties -6 -12 6 
diversen 105 -3 108 

stand 31 december 1989 1 962 428 1 534 
P.M. som der in de boekwaarde begrepen 

waardeverminderingen 91 25 66 

Onder Overige financiele vaste activa zijn opgenomen waardepapieren die opbrengsten kunnen 
opleveren die niet in directe relatie staan met de bedrijfsuitoefening. De hierin begrepen effecten 
en vorderingen worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs of de opbrengstwaarde indien deze 
lager is of is geweest. Met betrekking tot de aan oprichtersbewijzen verbonden winstaanspraken 
welke eveneens onder financi8le vaste activa zijn opgenomen, is de opbrengstwaarde daarvan 
bepaald op basis van de verkrijgingsprijs vermeerderd met de sedert het moment van verkrijging 
in de betreffende ondernemingen ingehouden winst voor zover niet toekomend aan aandeel-
houders. 
Van de overige effecten staat een pakket ter waarde van f 2 miljoen (vorig jaar f 4 miljoen) niet ter 
vrije beschikking. 

(16) VOORRADEN 1989 1988 

fabrieksvoorraden 7 668 7 756 
commerciele voorraden 7 239 6 850 

14 907 14 606 
vooruitbetalingen van afnemers -2 067 -1 987 

12 840 12 619 

De post Voorraden is per saldo toegenomen met f 221 miljoen. Deze toeneming bestaat uit een 
kwantitatieve afname van f 253 miljoen, een toename wegens herwaardering en omrekenings-
verschillen vreemde valuta van per saldo f 494 miljoen en een afname als gevolg van nieuwe en 
vervallen consolidaties van per saldo f 20 miljoen. 

18 	 31 
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BALANS per 31 december 

ACTIVA 

Vaste active 

Imnnateriele vaste activa 

1989 1988 

Materiele vaste activa (A) 486 505 

Deelnemingen (B) 23 057 22 780 

Overige financiele vaste activa (C) 665 678 
24 208 23 963 

Vlottende activa 

Vorderingen (D) 2 360 2 157 

Effecten (E) 2 9 

Liquide middelen (F) 384 276 
2 746 2 442 

Totaal 26 954 26 405 

Onder handelsdebiteuren zijn begrepen afbetalingsdebiteuren voor een bedrag van f 96 miljoen 
(vorig jaar f 237 miljoen). In verband met een wijziging in de rubricering zijn de gegevens over 1988 
aangepast (zie noot 15). 
De vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen voornamelijk handelsvorderin- 
gen. 
Onder overige vorderingen zijn begrepen winstbelastingvorderingen voor een bedrag van f 240 
miljoen (vorig jaar f 236 miljoen). 
In overlopende activa zijn in 1989 begrepen vooruitbetaalde pensioenkosten voor een bedrag van 
f 512 miljoen en actieve belastinglatenties voor f 470 miljoen (vorig jaar f 505 miljoen). 

De vorderingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar, begrepen in vorenvermeld 
totaalbedrag, luiden als volgt: 

	

1989 	1988 

handelsdebiteuren 	 113 	220 
overige vorderingen 	 44 	 58 
overlopende activa 	 593 	558 

	

750 	836 

(18) EFFECTEN 

Van de effecten staat evenals vorig jaar een pakket ter waarde van f 1 miljoen niet ter vrije 
beschikking. 
De beurswaarde van de gezamenlijke effecten bedraagt f 164 miljoen (vorig jaar f 207 miljoen). 

(19) LIQUIDE MIDDELEN 

Hieronder is begrepen een bedrag van f 3 miljoen (vorig jaar f 2 miljoen) aan tegoeden op 
bankrekeningen dat niet ter vrije beschikking staat. 

(20) EIGEN VERMOGEN 
1989 1988 

Gestort en opgevraagd kapitaal 2 765 2 599 

Agio 2 494 2 474 

Herwaardering 10 094 9 031 

Ingehouden winst 10 335 9 106 

Goodwill -1168 -845 

Omrekeningsverschillen vreemde valuta -7 632 -5 825 
16 888 16 540 

in miljoenen guldens 

30 	 19 
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JAARREKENING VAN 
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 

Gestort en opgevraagd kapitaal 	 WINST- EN VERLIESREKENING 

Gewone aandelen 

stand 1 januari 1989 	 2 599 
uitgegeven in verband met geernitteerde aandelen N.V. Bezit wegens: 

uitoefening van warrants, optierechten en omzetting van 

	

conversiecertificaten 	 3 
conversie van obligaties 	 68 
keuzedividend 1988 	 95 

stand 31 december 1989 	 2 765 

Preferente aandelen 

Per 31 december 1989 zijn geen preferente aandelen uitgegeven. Verdere gegevens zijn 
opgenomen onder Overige gegevens op blz. 44 en 45. 

Agio 
stand 1 januari 1989 	 2 474 

toevoeging door nieuw uitgegeven aandelenkapitaal 	 115 
vermindering vanwege uitkering keuzedividend 1988 in aandelen 	 -95 

stand 31 december 1989 	 2 494 

Het Agio is een volledig "belastingvrij agio". 

Samenhangend met een aantal obligatieleningen zijn in 1984 in warrants belichaamde optierechten 
verleend voor de aankoop van gewone aandelen N.V. Bezittegen de bijbehorende uitoefeningsprij-
zen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitstaande warrants en de daarin belichaamde 
rechten per 31 december 1989. 

	

oorspronkelijk 	 uitstaand 	 uitoefeningsprijs 	 uitoefenings- 

	

aantal aandelen 	 aantal aandelen 	 per aandeel 	 periode 

	

4 200 000 	4 194 000 	 f 54,00 	t/m 30 juni 1990 

Aan bepaalde Ieidinggevende funktionarissen zijn optierechten op aandelen N.V. Bezit toegekend 
tegen een oorspronkelijke uitoefeningsprijs zijnde de beurskoers van de aandelen N.V. Bezit ten 
tijde van de verlening van de optierechten. 
In 1989 zijn 2 969 100 optierechten verstrekt met een uitoefeningsprijs van f 37,90 waarvan 179 500 
uitgeoefend. 

1989 1988 

Resultaat deelnemingen na belasting 1 011 557 

Overig resultaat na belasting 363 499 

Nettowinst 1 374 1 056 

Warrants 

1984-1 

	

oorspronkelijk 	 uitstaand 	 uitoefeningsprijs 	 uitoefenings- 

	

aantal aandelen 	 aantal aandelen 	 per aandeel 	 periode 

	

260 000 	 260 000 	 f 42,60 	t/m 18 dec. 1991 

	

2 969 100 	2 789 600 	 f 37,90 	t/m 30 mei 1994 

Optierechten 

1986 
1989 

De uitoefening van de warrants en de optierechten benevens een volledige omwisseling van de 
conversiecertificaten (zie noot 21) en de converteerbare obligatieleningen (zie noot 23) zou een 
verhoging van het gewoon aandelenkapitaal met 48 575 000 aandelen van f 10 tot gevolg hebben, 
aismede een toeneming van het agio met f 1 578 miljoen. 

in miljoenen guldens 

20 	 29 
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Vermogensoverzicht per 31 december 	 1989 

Vlottende activa 

1988*** 

liquide middelen 	 1 397 1 234 
effecten 	 146 192 
vorderingen 	 15 363 13 744 
voorraden 	 12 841 12 619 

29 747 27 789 
Vaste activa 

niet-geconsolideerde deelnemingen 	 3 226 3 238 
overige vaste activa 	 3 232 3 519 
materiele vaste activa 	 15 897 15 921 
innnnateriele vaste activa 	 1 221 551 

23 576 23 229 
Totaal activa 53 323 51 018 

kortlopende schulden rentedragend 	 6 834 
overige kortlopende schulden en 

voorzieningen op korte termijn 	 14 564 

5 065 

14 220 
21 398 19 285 

voorzieningen op lenge termijn 3 856 4 162 
Geinvesteerd vermogen 28 069 27 571 

langlopende schulden 10 024 10 087 
Groepsvermogen 18 045 17 484 

overig groepsvermogen 2 198 2 165 
Eigen vermogen 15 847 15 319 

Ratio's 

viottende activa: vreemd vermogen op korte termijn 
langlopende schulden in cYo van het totaal 

geInvesteerd vermogen 
rentedragende schulden in % van het totaal 

geInvesteerd vermogen plus kortlopende 
schulden rentedragend 

1,4 

35,7 

48,2 

1,4 

36,6 

46,3 
eigen vermogen per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 57,32 59,42 

*In 1989 is hierin onder meer begrepen de winst op de verkoop van 35 miijoen aandelen PolyGram. 
Tien miijoen van deze aandelen werden door PolyGrann zelf bij derden geplaatst; het resultaat hierop 
bedroeg f 225 miljoen. 

** Hierin is begrepen een verlies van f 59 miljoen (vorig jaar f 28 miljoen) betrekking hebbende op 
beeindigde activiteitssegmenten. Exclusief deze resultaten bedraagt de nettowinst uit gewone 
bedrijfsuitoefening in % van het eigen vermogen 7,3 (vorig jaar 5,7), terwijl per gewoon aandeel van 
f 10 (in guldens) deze f 4,28 bedraagt (vorig jaar f 3,26). 

*** Met ingang van 1989 worden actieve en passieve belastingiatenties met betrekking tot het 
verschil tussen het eigen vermogen in hyper-inflatielanden berekend op basis van actuele waarde 
en dat berekend op basis van Amerikaanse grondslagen, in aanmerking genomen. Hiervoor zijn de 
gegevens 1988 in het vermogensoverzicht herrekend. De wijziging had geen materiele invloed op 
het resultaat 1988. 

Herwaardering 

totaal 

gerealiseerde 

herwaardering 

niet 

gerealiseerde 

herwaardering 

latente 

financierings-

correctie 

belastingdruk 

op prijs-

wijzigingen 

stand 1 januari 1989 9 031 6 613 1 740 1 676 -998 
verbeterde toepassing actuele 

waarde in hyper-inflatielanden -83 536 -536 -226 143 
wijziging lokaal prijsniveau 1 171 988 227 72 -116 
toevoeging wegens financiering 

nominale middelen met 
eigen vermogen 105 105 

realisatie herwaardering uit: 
gewone bedrijfsuitoefening 12 98 -98 -71 83 
overige transacties -19 -12 -7 

wijziging in belastingtarieven 19 19 
aandeel van derden -24 -14 -9 -1 
omrekeningsverschillen -118 -95 -84 61 

stand 31 december 1989 10 094 8 314 1 231 1 358 -809 

In de mutaties als gevolg van wijziging lokaal prijsniveau is begrepen de herwaardering van 
goederenactiva inclusief die in deelnemingen, waarbij voor hyper-inflatielanden slechts de her-
waardering wordt opgenomen voor zover de desbetreffende goederenactiva niet met vreemd 
vermogen zijn gefinancierd. De in de toekomst verschuldigde winstbelasting met betrekking tot 
niet-gerealiseerde herwaardering en latente financieringscorrectie is hierbij in aanmerking geno-
men. De wijziging van het lokaal prijsniveau in hyper-inflatielanden is rechtstreeks opgenomen 
onder Gerealiseerde herwaardering. 

Bij realisatie worden de onder Niet-gerealiseerde herwaardering opgenomen bedragen niet als 
winst doch als mutatie binnen het Eigen vermogen overgeboekt naar Gerealiseerde herwaardering. 
De componenten Latente financieringscorrectie en Belastingdruk op prijswijzigingen worden bij 
realisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt. Bij discontinifiteit van activiteitssegmenten 
wordt eveneens de herwaardering als Buitengewoon resultaat in aanmerking genomen. 

De omrekeningsverschillen over Gerealiseerde herwaardering worden verwerkt onder Onnreke-
ningsverschillen vreemde valuta. De omrekeningsverschillen op Niet-gerealiseerde herwaardering, 
Latente financieringscorrectie en Belastingdruk op prijswijzigingen worden als mutatie van de 
desbetreffende rekening beschouwd. Dit geschiedt om de aansluiting to bewaren met de onderlig-
gende activa die eveneens tegen de koers per balansdatum zijn gewaardeerd. 

Ingehouden winst 
stand 1 januari 1989 9 106 

mutatie als gevolg van toevoeging uit resultaat 822 
toevoeging vanwege uitkering keuzedividend 1988 in aandelen 328 
verkoop aandelen 79 

stand 31 december 1989 10 335 

Gezien de verwevenheid van het aandelenkapitaal van N.V. Bezit en dat van N.V. Philips worden de 
aandelen van N.V. Bezit in handen van N.V. Philips en haar dochtermaatschappijen tegen verkrij-
gingsprijs in mindering gebracht op de Ingehouden winst van N.V. Philips. Voor verdere gegevens 
met betrekking tot eigen aandelen wordt verwezen naar de toelichting op de balans van N.V. Philips 
op blz. 36. 

Goodwill 

stand 1 januari 1989 
mutaties als gevolg van verwerving/verkoop 

stand 31 december 1989 

totaal 

betaalde 

goodwill 

negatieve 

goodwill 

-845 -870 25 
-323 -326 3 

-1 168 -1 196 28 

28 	 21 



J 	A 	A 	R 	R 	E 	K 	E 	N 	I 	N 	G 	 1 	9 	8 	9 

Omrekeningsverschillen vreemde valuta 
Per 1 januari 1989 bedroegen de ten laste van het Eigen vermogen gebrachte Omrekeningsverschil-
len vreemde valuta f 5 825 miljoen. Als gevolg van koerswijzigingen in 1989 namen de om-
rekeningsverschillen toe met f 1 807 miljoen (vorig jaar f 236 miljoen). 
De mutates in de omrekeningsverschillen vreemde valuta in 1989 zijn in belangrijke mate beinvloed 
door koersdalingen van de US dollar, de Japanse yen en van valuta's in de hyper-inflatielanden. 

(21) OVERIG GROEPSVERMOGEN 

Onder Overig groepsvermogen zijn opgenomen het aandeel van derden f 919 miljoen (vorig jaar 
f 945 miljoen) en de conversiecertificaten f 1 302 miljoen (vorig jaar f 1 308 miljoen). 
De conversiecertificaten, die in beginsel tegen beurskoers kunnen worden geconverteerd in 
aandelen N.V. Bezit betreffen: 
- winstdelende certificaten van de Philips GmbH (voorheen Allgemeine Deutsche Philips Industrie 
GmbH - Bondsrepubliek Duitsland), welke converteerbaar zijn tot en met 30 juni 1993 tegen een 
maximum conversiekoers van thans DM 33,20 (f 37,50). Uitstaand bedrag ultimo 1989 f 212 miljoen. 
Op deze winstbewijzen met nominale waarde wordt minimaal 77/8% vergoed. 
- winstdelende certificaten van de Philips GmbH (Bondsrepubliek Duitsland), welke geconverteerd 
kunnen worden in de periode 2 januari 1990 t/m 30 juni 1997 tegen een conversiekoers van thans 
maximaal DM 60,13 (f 67,91). Uitstaand bedrag ultimo 1989 f 282 miljoen. Op deze winstbewijzen 
met nominale waarde wordt minimaal 4,5% vergoed. 
- certificaten uitgegeven door Philips S.A. Bruxelles (Belgie) welke in de periode van 1 juni 1991 t/m 
31 oktober 1997 converteerbaar zijn tegen een conversiekoers van thans maximaal Bfr. 1 250 
(f 67,00). Uitstaand bedrag ultimo 1989 f 268 miljoen. De vergoeding hierop bedraagt 5,3%. 
- certificaten uitgegeven door Philips Finance Company B.V. (Nederland) die in de periode van 
1 januari 1990 t/m 30 november 1992 converteerbaar zijn. Voor deze laatste certificaten geldt geen 
maximum conversiekoers. Uitstaand bedrag ultimo 1989 f 540 miljoen. De vergoeding hierop 
bedraagt enkele tienden van procenten boven Libor. 

(22) VOORZIENINGEN 

Voorzieningen voor: 
1989 1988 

pensioenen 2 130 2 133 
belastingen (zie noot 9) 601 769 
herstructureringen (zie noot 4) 323 579 
verplichte uitkeringen bij beeindiging dienstverband 881 788 
remplace en garanties 685 691 
overige voorzieningen 1 918 1 870 

totaal voorzieningen 6 538 6 830 
waarvan voorzieningen op lange termijn 4 436 4 671 
waarvan voorzieningen op korte termijn 2 102 2 159 

In de voorziening voor pensioenen zijn opgenomen de verplichtingen uit pensioenregelingen niet 
ondergebracht in afzonderlijke pensioenfondsen en uittoezeggingen tot additionele betalingen. Na 
invoering van de verbeterde berekening van pensioenkosten per 1 januari 1989 (zie noot4) zijn hierin 
eveneens begrepen de nog te betalen pensioenkosten, indien de bedragen voor pensioenlasten, 
zoals verwerkt in de winst- en verliesrekening de financiele bijdragen aan ondernemingspensioen-
fondsen overtreffen. In het omgekeerde geval, waarin sprake is van vooruitbetaalde pen-
sioenkosten, zijn de bedragen opgenomen onder Vorderingen als overlopende activa. 
Per 31 december 1989 overtreft de marktwaarde van de beleggingen te zamen met de aanwezige 
voorzieningen, de verplichtingen uit hoofde van verwachte pensioenaanspraken met f 4 500 
miljoen. Hiervan is per saldof 495 miljoen reeds verwerkt en opgenomen onder Overlopende activa 
voor f 512 miljoen, respectievelijk onder Voorzieningen voor f 17 miljoen. 

De overige voorzieningen hebben betrekking op een groot aantal risico's en verplichtingen van 
uiteenlopende aard. 

G R 0 E P S J A A R R E K E N I N G 

GEGEVENS OP BASIS VAN AMERIKAANSE GRONDSLAGEN 

De geconsolideerde overzichten van de Philips groep worden opgesteld op basis van actuele 
waarde. Aanvullend wordt informatie verstrekt welke in hoofdza ken in overeenstemming is met de 
in de Verenigde Staten van Amerika toegestane grondslagen. 

Bij de waardering en de resultaatbepaling op basis van deze grondslagen worden de waardering en 
het verbruik van goederenactiva in beginsel berekend op basis van in lokale valuta luidende 
verkrijgingsprijzen. 
De waardering en het verbruik van goederenactiva in hyper-inflatielanden worden echter berekend 
op basis van in guldens luidende verkrijgingsprijzen; in deze landen wordt bij de opstelling van de 
overzichten op basis van Amerikaanse grondslagen de gulden in plaats van de lokale valuta 
gehanteerd. De koersverschillen op nominale activa en passiva in lokale valuta ten opzichte van de 
gulden worden als resultaat verantwoord. Bij deze methode ontstaan voor hyper-inflatielanden 
derhalve geen omrekeningsverschillen op het eigen vermogen. Als hyper-inflatielanden worden 
beschouwd die landen waarin, gerekend over een periode van 3 jaar, de cumulatieve prijsstijging 
100% of meer is en waarin Philips deelnemingen van relatief grote omvang heeft. 
Bij de waardering van de voorraden en de bepaling van het goederenverbruik wordt de methode 
"first in, first out" toegepast. 
Goodwill wordt afgeschreven in minimaal 5 en maximaal 40 jaar. 
Geactiveerde muziekcatalogi worden afgeschreven op basis van economische levensduur in 
maximaal 30 jaar. 

De gegevens over 1989 en 1988 zijn als volgt: 

Resultatenoverzicht 
1989 1988 

netto-omzet 57 224 56 079 

bedrijfsresultaat* 2 776 3 108 
financiele baten en lasten -1 210 -1 775 
winst voor belasting 1 566 1 333 
belasting op de winst -524 -542 
winst na belasting 
aandeel in het netto-resultaat van 

niet-geconsolideerde deelnemingen 

1 042 

196 

791 

112 
groepswinst 1 238 903 
netto-aandeel overig groepsvermogen -154 -96 
nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 
resultaat na belasting en aandeel van derden 

in verband met discontinditeit van activiteitssegmenten 
buitengewoon resultaat na belasting onder aftrek 

aandeel van derden 

1 084 

32 

66 

807 

136 
nettowinst 1 182 943 

Ratio's 
bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet 4,9 5,5 

idem in % van het bedrijfsvermogen 6,1 7,0 
winst na belasting in % van de netto-omzet 
nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 

in % van het eigen vermogen 

1,8 

7,0 

1,4 

5,5 
idem per gewoon aandeel van f 10 (in guldens) 4,06 3,15 

nettowinst in % van het eigen vermogen 
idem per gewoon aandeel van f 10 (in guldens): 

7,6 6,4 

op basis van het gemiddeld uitstaand aantal 4,43 3,68 
rekening houdend met alle conversie- en optierechten 4,05 3,25 

22 	 27 



f 15,10 
t/m 

	

6,3 	f 26,00 
f 22,00 

t/m 

	

5,3-8,3 	f 46,80 
f 50,18 

(8,656 aandelen 
per £ 50,00) 

1 	31.12.1992 

272 31.12.1992 

40 31.12.1994 

f 15,10 
t/m 

6,1 
	

f 55,60 
	

33 	31.12.1995 
346 
379 
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LANGLOPENDE SCHULDEN 

rentevoet 

variatie 

rentevoet 

gemiddeld 

uitstaand 

bedrag 

vervallend 

binnen een 

jaar na 

balans-

datum 

converteerbare 
obligatieleningen 5,3 - 	8,3 7,6 346 42 

overige obligatieleningen 3,5 - 14,4 6,4 5 812 628 
onderhandse leningen 
schulden aan 

kredietinstellingen 
ontvangen 

vooruitbetalingen op 
bestellingen niet gedekt 
door werk in uitvoering 

verschuldigde winst-
belasting 

overige schulden 
rentedragend 

overige schulden 
niet-rentedragend 

2,0 

2,9 

6,0 

4,5 

- 12,0 

- 15,6 

- 11,0 

- 15,0 

- 

8,3 

9,8 

10,3 

7,6 

- 

4 

570 

640 

21 

10 

707 

30 

1 

36 

288 

2 

101 

3 
totaal 12 136 2 100 
totaal vorig jaar 12 022 1 922 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Hieronder zijn begrepen de in 1990 vervallende bedragen van langlopende schulden. 

1989 	1988  

(23) LANGLOPENDE SCHULDEN 

Het uitstaande bedrag der schulden op lange termijn bedraagt f 12 136 miljoen (vorig jaar f 12 022 
miljoen). Hieronder zijn opgenomen converteerbare obligaties (f 346 miljoen) en overige obligatie-
leningen (f 5 812 miljoen). 

Voor de wettelijk voorgeschreven specificatie zie blz. 26. 

Van het uitstaande bedrag der schulden op lenge termijn vervalt in de komende vijf jaren een bedrag 
van f 9 287 miljoen (vorig jaar f 8 039 miljoen). Van het totaal der Langlopende schulden is het 
gedeelte ten bedrage van f 2 100 miljoen dat in 1990 vervalt onder Kortlopende schulden op-
genomen; van het restant is f 9 998 miljoen (vorig jaar f 10 040 miljoen) rentedragend. 

Converteerbare obligatieleningen 	 conversie- 	uitstaand 	 einde 

rentevoet 
	

koers bedrag conversieperiode 

Personeelobligaties N.V. Philips met 
een tienjarig conversierecht 
gemiddelde conversiekoers f 19,64 

Personeelobligaties N.V. Philips met 
een driejarig conversierecht 
gemiddelde conversiekoers f 33,81 

5,75% £-obligatielening 
Philips Finance PLC, 
Verenigd Koninkrijk 

DM-personeelobligaties Philips GmbH 
(Bondsrepubliek Duitsland) met een 
tienjarig conversierecht 
gemiddelde conversiekoers f 44,35 

totaal converteerbare obligatieleningen 
totaal vorig jaar 

waarvan 

	

vervallend 	na meer 

	

een of meer 	dan vijf 	gemiddelde 

	

jaren na 	jaren na 	resterende 

	

balans- 	balans- 	looptijd 

	

datum 	datum 	(in jaren) 

	

304 	51 	2,8 

	

5 184 	1 699 	5,4 

	

534 	100 	6,2 

	

3 352 	771 	3,9 

	

19 	 1,6 

10 

	

606 	209 	4,8 

	

27 	19 	5,6 

	

10 036 	2 849  

	

10 100 	3 983 

converteerbare obligatieleningen 
overige obligatieleningen 
onderhandse leningen 
schulden aan kredietinstellingen 
ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen niet 

gedekt door werk in uitvoering 
schulden aan leveranciers en handelskredieten 
te betalen wissels en cheques 
schulden aan niet-geconsolideerde deelnemingen 

rentedragend 
schulden aan niet-geconsolideerde deelnemingen 

niet-rentedragend 
verschuldigde winstbelasting 
overige belastingen en premies sociale verzekeringen 
schulden ter zake van pensioenen 
overige schulden rentedragend 
overige schulden niet-rentedragend 
overlopende passiva 

42 
635 

39 

61 
228 

34 
5 538 4 229 

784 874 
3 779 3 613 

491 385 

126 59 

25 87 
429 424 

1 047 964 
3 5 

358 356 
1 322 1 274 
4 678 4 533 

19 296 17 126 

Bovengenoemde leningen zijn converteerbaar in gewone aandelen N.V. Bezit. De personeelobliga-
ties zijn direct opeisbaar doch hebben in feite het karakter van langlopende financiering. De 
personeelobligaties met een driejarig conversierecht gaan aan het einde van de conversieperiode 
over in gewone personeelobligaties en worden alsdan opgenomen onder Overige schulden 
rentedragend. De 5,75% f-obligatielening is aflosbaar op 31 december 1994. Van alle leningen is het 
conversierecht ingegaan. 

Onder Overige obligatieleningen zijn leningen begrepen die zijn uitgegeven te zamen met in 
warrants belichaamde optierechten. De betreffende obligatieleningen zijn in de balans opgenomen 
onder aftrek van disagio. Als disagio is aangemerkt de marktwaarde der warrants op het moment 
van uitgifte; dit disagio wordt gedurende de looptijd van de lening ten laste van de winst- en 
verliesrekening afgeschreven. Per 31 december 1989 bedroeg het disagio f 53 miljoen (vorig jaar 
f 87 miljoen). Voorts zijn onder Overige obligatieleningen begrepen obligatieleningen met een 
relatief korte looptijd (zogenaamde notes-leningen). 

Onder Overige schulden rentedragend zijn winstdelende personeelobligaties begrepen voor een 
bedrag van f 19 miljoen (vorig jaarf 20 miljoen). Deze personeelobligaties zijn direct opeisbaar, doch 
hebben in feite het karakter van langlopende financiering. De rentevoet op de winstdelende 
personeelobligaties bedraagt 7% verhoogd met 0,2% voor elk procent aan dividend boven 6%. 



5 538 
1 296 

12 462 

4 229 
836 

12 061 

(28) WETTELIJK VOORGESCHREVEN SPECIFICATIES 

MATERIELE VASTE ACTIVA 

totaal 

bedrijfs- 

gebouwen, 

woningen 

en terreinen 

machines 

en 

installaties 

andere 

vaste 

bedrijfs- 

middelen 

vooruit- 

betalingen 

en in 

uitvoering 

niet aan 

het produk-

tieproces 

dienstbaar 

stand 1 januari 1989: 
nieuwwaarde 
afschrijvingen en waarde-

verminderingen 

39 780 

-21 222 

12 939 

-5 667 

18 202 

-11 022 

6 594 

-4 180 

1 633 412 

-353 
Boekwaarde op basis actuele waarde 
mutaties in de boekwaarde: 

18 558 7 272 7 180 2 414 1 633 59 

investeringen 4 133 644 2 260 1 153 61 15 
buitengebruikstelling en verkoop -452 -149 -172 -94 -23 -14 
netto-aanschaffingen 3 681 495 2 088 1 059 38 1 

herwaardering 
afschrijvingen exclusief afboekingen 

en terugneming 
afboekingen terzake van waarde- 

verminderingen 

1 138 

-3 397 

-48 

510 

-451 

-12 

357 

-1 886 

-24 

184 

-1 055 

-4 

77 10 

-5 

-8 
terugneming van de afboekingen 14 2 3 5 4 
omrekeningsverschillen -1 343 -532 -415 -207 -181 -8 
nieuwe en vervallen consolidaties -7 -22 45 -3 -27 

totaal van de mutaties 
stand 31 december 1989: 

38 -10 168 -21 -93 -6 

nieuwwaarde 
afschrijvingen en waarde-

verminderingen 

40 921 

-22 325 

13 032 

-5 770 

19 276 

-11 928 

6 674 

-4 281 

1 540 399 

-346 
Boekwaarde op basis actuele waarde 18 596 7 262 7 348 2 393 1 540 53 

P.M. som der in de boekwaarde 
begrepen herwaarderingen 
(excl. hyper-inflatielanden) 2 637 2 199 399 32 7 

De waardering van de goederenactiva op basis van Amerikaanse grondslagen kan niet worden 
afgeleid door de boekwaarde op basis van actuele waarde te verminderen met de in deze 
boekwaarde begrepen herwaardering. Dit wordt veroorzaakt doordat op basis van in de Verenigde 
Staten van Amerika toegestane grondslagen bij hyper-inflatielanden wordt gerekend met in 
guldens luidende verkrijgingsprijzen. 

ZAKELIJKE ZEKERHEIDSSTELLINGEN 

Zakelijke zekerheid is gesteld voor de volgende langlopende en kortlopende schulden: 

onderhandse leningen 
schulden aan kredietinstellingen 
overige schulden rentedragend 
totaal 
totaal vorig jaar 

bedrag 

van de schuld 

met als onderpand 

	

materiele 	 overige 

	

vaste activa 	 activa 

13 
51 
91 

21 
30 

156 

- 
66 
- 

155 207 66 
234 225 92 

J A A R R E K E N I N G 	19 8 9 
	

G R 0 EP S J A A R R E K E N I N G 

(24) KORTLOPENDE SCHULDEN 

De belangrijkste posten opgenomen onder kortlopende schulden zijn: 
1989 	1988 

schulden aan kredietinstellingen 
overige rentedragende schulden 
niet-rentedragende schulden 

19 296 	17 126 
Voor de wettelijk voorgeschreven specificatie zie blz. 26. 

(25) ZAKELIJKE ZEKERHEIDSSTELLINGEN 

Zakelijke zekerheid is gesteld voor enige lang- en kortlopende schulden voor in totaal f 155 miljoen 
met als onderpand materiele vaste activa f 207 miljoen en overige activa f 66 miljoen. 

Voor de wettelijk voorgeschreven specificatie zie blz. 25. 

(26) NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Langlopende verplichtingen 
De langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen bedragen f 2 070 miljoen (vorig jaar f 1 768 
miljoen). De hierin begrepen termijnen die het komende jaar vervallen, bedragen f 367 miljoen 
(vorig jaar f 298 miljoen). De voorwaardelijke verplichtingen bedragen f 1 162 miljoen (vorig jaar 
f 694 miljoen). Ten aanzien van de verplichtingen zijn geen zekerheden gesteld. 
In 1988 is een joint venture met Whirlpool tot stand gekomen, in eerste instantie voor een periode 
van 3 jaar. Mocht echter worden besloten de joint venture niet te continueren, dan voorziet de 
overeenkomst in opties waardoor Whirlpool de enige eigenaar van de nieuwe onderneming zou 
kunnen worden. In dat geval is Whirlpool aan Philips additioneel een bedrag van f 750 miljoen 
verschuldigd. 

Garantieverplichtingen en rechtsgedingen 
De garantieverplichtingen ten behoeve van niet-geconsolideerde deelnemingen en derden be-
dragen f 1 236 miljoen (vorig jaar f 1 139 miljoen). Ten aanzien van deze verplichtingen is zekerheid 
gesteld in de vorm van activa voor een bedrag van f 15 miljoen (vorig jaar f 12 miljoen). 
N.V. Philips en enkele van haar groepsmaatschappijen zijn in het kader van de normale bedrijfsuit-
oefening als eisende of verwerende partij betrokken bij rechtsgedingen die onder meer betrekking 
hebben op uit het verleden stammende milieuverontreinigingen, concurrentiegedrag en han-
delstransacties. Mede op grond van verkregen inlichtingen is de Raad van Bestuur van mening dat 
een en ander geen grond geeft voor de verwachting dat de financiele positie van N.V. Philips 
daardoor belangrijk zou kunnen worden beInvloed. 

(27) NETTOWINST PER GEWOON AANDEEL 

De nettowinst per gewoon aandeel van f 10 bedraagtf 5,16 (vorig jaarf 4,12), berekend op basis van 
het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in de verslagperiode. Bij uitoefening van optierechten 
(zie noot 20), een volledige omwisseling van de conversiecertificaten (zie noot 21) en de conver-
teerbare obligatieleningen (zie noot 23), zou de nettowinst per gewoon aandeel van f 10 
f 4,71 bedragen. 
Bij de berekening hiervan worden de conversiecertificaten en de converteerbare obligatieleningen 
alleen in aanmerking genomen indien conversie niet leidt tot een stijging van de winst per aandeel. 
Voorts worden converteerbare obligatieleningen niet in de berekening meegenomen indien de 
conversiekoers hoger is dan de gemiddelde koersnotering van het Philips-aandeel in het verslag-
jaar. 

24 25 
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