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De snijkop van de iHC Beaver 1500 standaard zuiger wordt door 
hydrauiische motoren aangedreven 



Belangrijke groepsgegevens over vijf jaren 

(in mi l joenen guldens) 1975 1974 1973 1972 1971 

Af leveringen 
Waarde van de produkt ie 
Orders in portefeui l le 
Hiervan nog te verwerken 

937,0 
864,0 

1.112,0 
701,0 

616,0 
835,0 

1.528,0 
965,0 

465,0 
590,0 

1.066,0 
763,0 

408,0 
462,0 
826,0 
610,0 

373,0 
374,0 
545,0 
383,0 

Bedri j fsresultaat 40,1 7,4* (81,6)* 12,8* 13,0 

Netto winst 12,0 4,4 * * 11,0 9,4 

Afschr i jv ingen 
Aanschaff ingen duurzame produkt iemiddelen 

14,1 
12,1 

13,5 
17,9 

13,4 
17,9 

11,0 
34,1 

9,3 
27,0 

Dividend 3,2 1,6 5,4 4,5 

Geplaatst aandelenkapitaal 
Reserves 

32,0 
63,2 

31,6 
52,5 

31,5 
48,4 

29,8 
85,4 

26,2 
72,5 

Eigen vermogen 
Aantal werknemers aan het einde van het jaar 
Lonen, salarissen en overige personeelskosten 

95,2 
5.443 
193,3 

84,1 
5.506 
173,6 

79,9 
6.061 
166,1 

115,2 
5.736 
134,1 

98,7 
5.101 
113,5 

(in guldens per aandeel van ƒ 10) 

Netto winst 3,76 1,39 neg. 3,68 3,60 

Afschr i jv ingen 4,40 4,28 4,25 3,69 3,53 

Eigen vermogen 29,80 26,62 25,34 38,67 37,70 

Dividend 1,00 0,50 1,80 1,70 

* Waarin verwerkt de bijzondere veriiezen in 1972 en 1973 geleden op de 
orders voor drie booreilanden en het in 1974 geieden verlies op de order 
voor Viking Jersey Equipment Limited 

* * Na onttrekking aan de algemene reserve van ƒ 43 miljoen 



Wef booreiland „Maersk Explorer" heeft in de afgelopen winter bewezen 
ook onder slechte weersomstandigheden te kunnen werken. Deze foto werd gemaakt 
in de Duitse bocht bij windkracht 9, dus in voile storm! 



Verslag van de raad van bestuur 

Aan aandeelhouders, 

De netto winst over het boekjaar 
1975 bedraagt ƒ 12.030.000 (1974: 
/ 4.392.000). Wij oordelen het raad
zaam hiervan aan de algemene re
serve toe te voegen ƒ 8.834.000 
(1974: ƒ 2.808.000). Wij stellen voor 
het restant, groot ƒ 3.196.000 (1974: 
ƒ 1.579.000), aan aandeelhouders 
uit te keren. 
Het dividend zal dan ƒ 1,00 (1974: 
ƒ 0,50) per aandeel van nominaal 
ƒ 10 bedragen. Het voorgestelde d i 
vidend maakt bi jna 2 7 % van de 
netto winst uit. Evenals in 1974 ach
ten wij het noodzakel i jk het eigen 
vermogen door winst inhouding te 
versterken. 
De verbetering van het resultaat Is 
het gevolg van het afleveren In het 
boekjaar van een groot aantal or
ders, die vóór 1975 waren afgeslo
ten tegen bevredigende pri jzen. 
Ook de deelnemingen hebben een 
posit ieve bi jdrage geleverd. 
Enkele bi jzondere ontwikkel ingen 
verdienen de aandacht. 

Al lereerst moet worden genoemd 
de motorenfabr icage bij Smit & 
Bolnes. Dieselmotoren hebben een 
„ levenscyc lus" . Aan vernieuwing 
valt na een aantal jaren niet te ont
komen. Vernieuwing gaat gepaard 
met hoge research- en ontwikke
l ingskosten. Tengevolge hiervan 
kan de cont inuïtei t van de produk
tie alleen worden verzekerd, wan
neer deze op grote schaal plaats 
vindt. In het enkele jaren geleden 
ui tgebrachte st ructuurrapport over 
de Nederlandse verbrandingsmoto
renindustr ie werd deze conclusie 
bevestigd. De produkt le-omvang 
van Smit & Bolnes Is onvoldoende. 
Er is met inschakel ing van de Ne
derlandse Herstructurer ingsmaat
schappi j NEHEM nagegaan of een 
concentrat ie in deze bedri j fstak 
kon worden tot stand gebracht ter 
verbeter ing van de posit ie van de 
kleinere motorenfabr leken. In dat 
kader heeft ook IHC Holland ge
tracht voor Smit & Bolnes, door 
samenwerking met of door aan
sluit ing bij andere fabr ikanten, de 
zo nodige basisverbreding te be
reiken. Deze pogingen hebben ech
ter geen resultaat gehad. Aange
zien het thans in produkt ie zi jnde 
motortype in versneld tempo van 
de markt werd verdrongen, kon aan 
beëindiging van de motorenfabr i 

cage bij Smit & Bolnes niet worden 
ontkomen. Bij het schri jven van 
het jaarverslag is nog in studie in 
hoeverre het mogel i jk Is de werk
gelegenheid bij Smit & Bolnes ge
heel of gedeeltel i jk te cont inueren. 

In 1974 heeft de Noorse reder 
Helmer Staubo & Co. opdrachten 
bij IHC Gusto geplaatst voor de 
bouw van twee boorschepen. Als 
gevolg van de moei l i jkheden, die 
deze reder bij het f inancieren van 
deze orders heeft ondervonden, 
heeft hij zich in 1976 genoodzaakt 
gezien de opdracht voor het schip, 
dat medio 1977 had moeten worden i 
opgeleverd, te annuleren. Dit is ge
beurd op voor ons aanvaardbare 
voorwaarden. — — ' 

Wij hebben besloten dit schip voor 
eigen rekening en risico af te bou
wen. Bij het nemen van deze be
slissing hebben wi j mede betrokken 
het handhaven van hoog gekwal i 
f iceerde werkgelegenheid bij IHC 
Gusto. De bouw van dit boorschip 
wordt gef inancierd door de ban
kiers van de vennootschap, met 
garantie van de Nederlandse Staat. 
De bouw van het andere boorschip, 
dat In oktober 1976 moet worden 
opgeleverd, vindt normaal voort
gang; de f inancier ing hiervan Is 
verzekerd door de bankiers van de 
reder. 

De gang van zaken bij de werf In 
Maleisië, waarin voor 5 1 % wordt 
deelgenomen, laat te wensen over. 
De capacitei t van het bedri j f was 
door een tekort aan orders niet ge
heel benut. Aangezien niet w o r d t , 
verwacht, dat daarin verbeter ing ; 
zal optreden, streven wi j er naar 
ons belang te verminderen. 

In verband met de r isico's die een 
kapltaalgoederenindustr ie voor gro
te projecten van ti jd tot t i jd loopt, 
hebben wi j het gewenst geacht 
een algemene voorziening voor r i 
s ico's op onderhanden werken te 
vormen van ƒ 10.000.000. De daar
voor desti jds gevormde voorzie
ning, groot / 4.000.000, werd in 
1973 gebruikt . 
Bij enkele dochterondernemingen 
moeten herstructurer ingen worden 
doorgevoerd. Voor de kosten, die 
deze met zich mede brengen, is 
een voorziening van ƒ 10.000.000 
gevormd. 

Orderportefeuille 
De gevolgen van de economische 
recessie In de were ld, die tot het 
begin van het boekjaar voor de be
dri jven van de vennootschap be
perkt waren gebleven, zi jn in de 
loop van het boekjaar steeds meer 
voelbaar geworden. 
Voor de scheepsbouw in het alge
meen werd 1975 gekenmerkt door 
een teruggang van de orderont
vangsten. De gevolgen hiervan heb
ben zich ook doen gevoelen In de 
gespecial iseerde sectoren van bag-
gerbouw en offshore industr ie, 
waarin IHC Holland zich in hoofd
zaak beweegt. Door de steeds 
scherpere concurrent ie kwam het 
pri jsniveau voor grote nleuwbouw-
contracten vooral gedurende de 
tweede helft van het jaar onder 
druk te staan. 

Daarnaast doet zich het verschi jn
sel voor, dat een aantal scheeps-
bouwondernemingen door gebrek 
aan werk in andere marktsectoren 
zich op de gespecial iseerde terrei
nen van IHC Holland gaat bewegen. 
De orderontvangsten bleven daar
door onder het te verwachten ni
veau. 

De orderportefeui l le bedroeg per 
31 december 1975 ƒ 1.112 mi l joen. 
Bij de vergel i jk ing met de order
portefeui l le per ult imo 1974 (ƒ 1.528 
mil joen) dient In aanmerking te 
worden genomen, dat In het laatst
genoemde bedrag was opgenomen 
/ 130 mil joen betreffende schepen, 
welke door IHC Holland aan ande
re Nederlandse werven werden 
uitbesteed. Deze schepen zijn op 
een enkel schip na In 1975 vol tooid 
en afgeleverd. 

De verkoop van produkten en dien
sten In de Bagger Divisie kwam In 
1975, behoudens ger inge afwi jk in
gen, overeen met de prognose. Een 
opleving in de bedri jv igheid van de 
grote baggermaatschappl jen resul
teerde in enkele opdrachten. Daar
naast konden belangr i jke contrac
ten worden afgesloten voor levering 
van materieel en engineer ing in 
Brazil ië, Abu Dhabi, de Sovjetunie, 
India en de Verenigde Staten. 
Een algemene teruggang In de off
shore activi teiten heeft tot gevolg 
gehad, dat de verkoop van offshore 
materieel is achtergebleven bij de 
verwacht ingen. 



De in het jaarverslag 1974 gecon
stateerde act iver ing van offshore 
opspor ing en winn ing van ol ie en 
gas als gevolg van de energie
crisis, werd In 1975 niet voort
gezet. Als gevolg van een stabi l i 
satie van de ol iepri jzen en de rela
tief sterke kostenst i jg ingen in de 
winning van ol ie op zee, werden 
investeringsplannen voor nieuw 
materieel voor deze sector voor 
een belangri jk deel opgeschort . 
Verwacht mag worden, dat de in
zinking van de offshore markt niet 
van bl i jvende aard zal bl i jken te 
zi jn. 
De bedri jven van IHC Hol land wa
ren in het algemeen in 1975 goed 
van werk voorzien. 

De ontwikkeling van de scheeps
bouw 
Internationaal overleg op scheeps-
bouwgebled heeft geleid tot de con
clusie, dat de were ldscheepsbouw-
capacitei t zal moeten worden ver
minderd om meer in evenwicht te 
zijn met de toekomst ige vraag naar 
schepen. 
De overcapaci te i t doet z ich voor In 
de sector van de algemene 
scheepsbouw, vooral bij de bouw 
van grote tankers. Het vervult ons 
met zorg, dat hierover vaak te ge
neral iserend wordt gesproken en 
dat wordt verondersteld, dat die 
overcapaci te i t In al le sectoren aan
wezig zou zi jn. 
De werven van IHC Hol land zijn 
geen algemene scheepswerven. Zij 
bouwen wel dr i jvende kapitaalgoe
deren, doch dat zi jn alt i jd min of 
meer bi jzondere gereedschappen. 
IHC Hol land levert special i te i ten; 
in haar bedri jven en In haar tech
nische staf is een grote hoeveel
heid special ist ische ,,know how" 
opgehoopt . Dit onderscheidt IHC 
Hol land van de general iserend on
der één noemer gebrachte alge
mene scheepsbouw. 
In de sectoren, waar in IHC Holland 
haar werkterrein vindt, zi jn de be
hoefte en de produkt lecapaci te i t 
nog steeds in evenwicht. 
Wel dreigt het gevaar dat de over
capaci tei t in de a lgemene scheeps
bouw daar een drang doet ontstaan 
om uit te wi jken naar de bi jzondere 
marktgebieden, waaraan IHC Hol
land haar bestaan ontleent. De spe
cial ist ische kennis en de reputatie 
van IHC Hol land geven dan wel 
een voorsprong, doch uit nood ge

boren pr i jsconcurrent ie van alge
mene scheepsbouwers, misschien 
zelfs nog met overheidssteun, zou 
de IHC-verschansIng kunnen door
breken. 
De posit ie van hooggespecial iseerd 
— dientengevolge minder kwets
baar — bedrijf heeft IHC Holland 
verworven door In een lange reeks 
van jaren veel te investeren in re
search en ontwikkel ing, in produkt-
standaardlsat le en In produkt ie-
technleken. 
Die hoge investeringskosten ver
eisen een omzetgrootte die cont i 
nuering van het investeringsniveau 
in research en ontwikkel ing toelaat. 
Handhaving van de voorsprong Is 
daarvan afhankel i jk en dat Is niet 
slechts een belang van IHC Hol
land, doch het Is ook een belangr i j 
ke zaak voor de Nederlandse posi
t ie in de desbetreffende were ld
markt. Inkr imping van de produkt le-
omvang zou leiden tot verl ies van 
de verworven plaats. Daardoor zou 
tevens de mogel i jkheid ver loren 
kunnen gaan om opdrachten, die 
door de IHC-special isatie konden 
worden verkregen, uit te besteden 
bij andere Nederlandse werven. 
De gevolgen van de malaise In de 
algemene scheepsbouw kunnen 
IHC Holland dus slechts indirect 
gaan treffen en dientengevolge met 
enige vertraging. 

In de loop van 1975 heeft de zo
geheten Commissie II een voor lo
pig rapport ui tgebracht over de her
structurer ing van de middelgrote 
scheepsbouw in Neder land. Wij 
staan in het algemeen positief te
genover het vormen van zinvol le 
groeper ingen In de Nederlandse 
scheepsbouw, omdat wi j deze ont
wikkel ing als één van de voorwaar
den beschouwen voor het behoud 
van de concurrent iekracht op de 
internationale markt. De omstandig
heid echter, dat bij zulke concen
traties overheidssteun wordt gege
ven, vraagt om een kri t ische bena
der ing. Deze steun immers plaatst 
degene, die daarvan profiteert, In 
een bevoorrechte posit ie; er dient 
dan ook op toegezien te worden, 
dat anderen niet worden geschaad 
door mogel i jke concurrent ieversto
r ing. 
Wij hebben van de gelegenheid om 
bij de hoorzi t t ing van Commissie II 
onze mening over het desbetreffen
de rapport te geven, gebruik ge

maakt door te benadrukken, dat de 
door IHC Hol land ontwikkelde spe
cial ist ische marktsectoren van de
ze ontwikkel ing geen nadeel mogen 
onderv inden. 

Personeelszaken en sociaal beleid 
Op 31 december 1975 waren er in 
de IHC Holland groep 5.443 perso
nen werkzaam tegenover 5.506 op 
31 december 1974. 

Op grond van de CAO voor de me
taal industr ie werden de salarissen 
met ingang van 1 januari 1975 ver
hoogd met 3,28% en met ingang 
van 1 jul i 1975 met 5,17%. Boven
dien werd voor de oudere werk
nemers de mogel i jkheid gescha
pen om op bepaalde voorwaarden 
extra vr i je uren met behoud van 
een deel van hun salaris op te ne
men; voorts kreeg deze categorie 
medewerkers recht op een groter 
aantal vakant iedagen. 
Ti jdens het in 1975 gevoerde over
leg met de vakverenigingen over 
een grotere uniformiteit van ar
beidsvoorwaarden bij de IHC-be-
drl jven, werd vastgesteld welke on
derwerpen centraal zullen worden 
behandeld en welke per dochter
maatschappi j . 
Voor wat het CAO-personeel betreft 
werd afgesproken, dat er een uni
form salarissysteem tot stand zal 
worden gebracht. 
Overleg met de centrale onderne
mingsraad en de vakverenigingen 
leidde tot het afsluiten van een co l 
lectieve ziektekostenverzekering 
voor alle medewerkers, die niet ver
pl icht zi jn verzekerd. De werkge
versbi jdrage voor deze verzekering 
werd geüni formeerd. 
Ook in 1975 werden op grote schaal 
medische keuringen verr icht bij 
personeelsleden boven de 40 jaar. 

De gemeenschappel i jke f inancieel-
economlsche en sociale aangele
genheden van de IHC-bedri jven 
werden regelmatig besproken in de 
centrale ondernemingsraad. 
In augustus werd een conferent ie 
gehouden bij het Slotemaker de 
Bruine Instituut met als onderwerp 
,,Het funct ioneren van de centrale 
ondernemingsraad van IHC Hol
land" , welke door de leden als po
sitief werd ervaren. 
De centrale ondernemingsraad 
heeft door de grote betrokkenheid 
van de leden en de wijze waarop 



zij aandacht besteedde aan de be
handelde onderwerpen, een posi
tieve bi jdrage geleverd tot de be
vorder ing van het overleg binnen 
IHC Hol land. Dit geldt evenzeer 
voor de ondernemingsraden en 
personeelsover legcommissles van 
de dochtermaatschappi jen. 
Door een beter inzicht, zowel in de 
ambit ies van eigen medewerkers als 
in het funct ioneren van de organi 
satie en organisat ie-onderdelen, 
konden voor de vacatures voor lei
d inggevende posit ies meer dan 
voorheen kandidaten van alle IHC-
ondernemlngen In beschouwing 
worden genomen en met grotere 
zorgvuldigheid worden geselec
teerd. 

Ondanks de ruimere arbeidsmarkt 
was het bij enkele grote bedri jven 
niet mogel i jk voldoende vakbe
kwaam produkt lepersoneel aan te 
t rekken. Het aantal aanmeldingen 
voor de bedri j fsscholen was over 
het algemeen groter dan in vor ige 
jaren. 

Vermogenspositie 
Het eigen vermogen steeg van 
ƒ 84.056.000 op 31 december 1974 
tot ƒ 95.246.000 op 31 december 
1975. De verklar ing hiervoor is de 
volgende: 
Eigen vermogen op 
31 december 1974 ƒ 84.056.000 
Bi j : door omwissel ing 
van converteerbare 
obl igat ies 1.049.000 

toeneming reserve aan
vul lende afschri jv ing 
duurzame produkt ie
middelen 1.307.000 

toevoeging uit de voor
gestelde wlnst-
bestemmlng 8.834.000 

Eigen vermogen op 
31 december 1975 ƒ 95.246.000 

Het aantal uitstaande aandelen van 
ƒ 10 bedroeg op 31 december 1975: 
3.196.320. Bij totale conversie van 
de nog uitstaande obl igat ies zal dit 
aantal st i jgen tot 3.408.940. 

Investeringen 
In 1975 hebben de Investeringen 
ƒ 12.114.000 bedragen; voor 1976 
voorzien wi j een hoger Investerings
bedrag. Het zwaartepunt zal hierbi j 

l iggen op de herstructurer ing van 
IHC Gusto en de voltooi ing van de 
moderniser ing van IHC Verschure^ 

Winstbestemming 
De netto winst 
bedraagt ƒ 12.030.000 
In overeenstemming 
met het bepaalde in 
artikel 18, lid 1, van de 
statuten oordelen wi j , 
met goedkeur ing van 
de raad van commis
sarissen, het raadzaam 
hiervan in te houden 
voor toevoeging aan 
de algemene reserve 8.834.000 

Beschikbaar winst
saldo ƒ 3.196.000 

Conform art ikel 18, lid 2, 
van de statuten: 
primair div idend 4 % 
over nominaal 
ƒ 31.963.000 1.279.000 

ƒ 1.917.000 
Op grond van het 
bepaalde In artikel 18, 
lid 3, van de statuten 
wordt voorgesteld ook 
het resterende bedrag 
als dividend aan aan
deelhouders uit te 
keren ƒ 1.917.000 

Indien u bereid bent het advies van 
de raad van commissarissen om 
de voorgestelde winstbestemming 
goed te keuren, te volgen, zal van
af 5 jul i 1976 het div idendbewi js 
nr. 14 van de aandelen van / 10 
betaalbaar zijn met ƒ 1,00 contant 
div idend. Op deze uitkering zal de 
verschuldigde dividendbelast ing In 
minder ing worden gebracht. 
De div idendbewi jzen kunnen wor
den ingeleverd bij de kantoren van 
de A lgemene Bank Nederland N.V., 
de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 
en de Banque de Paris et des Pays-
Bas N.V. te Amsterdam, Rotterdam 
en 's-Gravenhage, bij de kantoren 
en agentschappen van de Bank van 
Parijs en de Nederlanden België 
N.V., gevest igd te Brussel en bij de 
Banque de Paris et des Pays-Bas 
en bij de Banque Jordaan te Parijs. 

Vooruitzichten 
Voor 1976 verwachten wi j , dat de 
bezett ing van de bedri jven van 
IHC Holland In het algemeen op 
een redeli jk niveau zal kunnen wor
den gehandhaafd. De kwali teit van 
de orderportefeui l le rechtvaardigt 
de verwacht ing, dat — onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden — 
de netto winst over 1976 niet bij die 
van 1975 ten achter zal bl i jven. 
De overcapacitei t In de scheeps
bouw, waarover wi j hierboven reeds 
schreven, vervult ons met zorg. Wij 
verwachten, dat deze van lange 
duur zal zi jn. 
De ontwikkel ing van het pri jspeil in 
Nederland en van het onderne
mingskl imaat oefenen ongetwi j fe ld 
invloed uit. Wij hebben het vert rou
wen, dat er binnen de onderneming 
begr ip voor bestaat, dat een bloei
end bedrijf in aller belang is. Wij 
hopen van harte, dat ook In brede
re kring in Nederland het besef 
zal groeien, dat een winstgevend 
bedri j fsleven niet alleen wensel i jk, 
maar ook noodzakel i jk is. 
Onderbezett ing, die het gevolg Is 
van een t i jdel i jk tekort aan orders, 
kunnen wi j opvangen. Zouden ech
ter maatschappel i jke ontwikkel in
gen ertoe leiden, dat van ons wordt 
ver langd personeel In dienst te hou
den waarvoor geen werk Is, dan zal 
dit de f inanciële draagkracht van 
onze onderneming te boven gaan. 
In sommige landen l i jken zich de 
eerste tekenen van een economisch 
herstel aan te dienen. Het karakter 
van IHC Holland, met als ken
merk de produkt ie van kapitaal
goederen, brengt echter met zich 
mede, dat de gevolgen van een her
stel eerst op langere termijn in de 
resultaten merkbaar zullen worden. 

De raad van bestuur: 
D. L H. Smit 
D. Boterenbrood 
B. Schui l 

Rotterdam, apri l 1976 



Een IHC Amphidredge ziet er hoog op de poten zeker indrukwekkend uit. 
Met dit mini baggervaartuig is het mogeiijk baggerwerkzaamheden uit te voeren 
waar het vroeger niet of nauweiijks mogelijk was 



Bericht van de raad van commissarissen 

Aan aandeelhouders, 

Wij bieden u hierbi j de door de 
raad van bestuur opgemaakte en 
door ons vastgestelde jaarrekening 
ter goedkeur ing aan. Deze jaarre
kening, die door de drie leden van 
de raad van bestuur die bij het op
maken hiervan in funct ie waren en 
door de leden van de raad van 
commissarissen is ondertekend, 
omvat: 

— het geconsol ideerd resultaten-
overzicht over 1975 

— het geconsol ideerd vermogens
overzicht per 31 december 1975 
en 

— de toel icht ing bij deze overzich
ten 

van de IHC Holland Groep; 

— de balans per 31 december 1975 

— de winst- en ver l iesrekening 
over 1975 en 

— de toel icht ing bij de balans en 
de winst- en verl iesrekening 

van de houdstermaatschappi j , de 
N.V. Industrieele Handelscombina
tie Hol land. 

De centrale ondernemingsraad 
heeft te kennen gegeven zich hier
mede te kunnen verenigen. Tenzij 
aandeelhouders op de buitenge
wone algemene vergadering van 
aandeelhouders van 10 juni 1976 
een aanbevel ing doen of op de 
jaarl i jkse algemene vergadering 
van aandeelhouders van 24 juni 
1976 bezwaar maken, in welke ge
vallen wi j ons opnieuw zullen be
raden, volgt de herbenoeming van 
de heren Van Nierop en Stout d i 
rect na de algemene vergadering 
van aandeelhouders. 

Met Ingang van 1 mei 1976 hebben 
wi j Drs. L. M. W. van Costerom be
noemd tot lid van de raad van be
stuur. De heer Van Costerom is 
ruim twaalf jaar bij de vennoot
schap werkzaam. Sedert 1974 Is hij 
belast met de behandel ing van de 
f inanciële aspecten van de ver-
koopactivl tel ten in de IHC Holland 
Groep. 
De heer Van Costerom zal zich bin
nen de raad van bestuur in het bi j 
zonder bezig houden met f inan-
cieel-economische aangelegenhe
den. 

De jaarrekening is gecontro leerd 
en van een goedkeurende verkla
ring voorzien door Klynveld Kraay-
enhof & Co, accountants. 
Afschri f t van de desbetreffende 
verklar ing Is In het verslag opge
nomen. 

Wij stellen u voor: 
— de jaarrekening overeenkomst ig 

de aangeboden stukken goed 
te keuren, welke goedkeur ing 
strekt tot decharge van de le
den van de raad van bestuur 
voor het gevoerde beheer en 
van de leden van de raad van 
commissarissen voor het gehou
den toezicht ; 

— de winstbestemming als vermeld 
in het verslag van de raad van 
bestuur goed te keuren. 

Volgens rooster zi jn de commissa
rissen Ir. R. H. van Nierop en H. 
Stout aan de beurt van aftreden. 
Belde heren hebben zich beschik
baar gesteld voor herbenoeming. 

De raad van commissarissen 
Rotterdam, mei 1976 



Voor de platforms die op de Noordzee werkzaam zijn bij de offshore olie- en 
gaswinning bouwde iHC Gusto Staaibouw veie zeer gespeciaiiseerde constructies 



Jaarrekening 
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Geconsolideerd resuitatenoverzicht 

1975 1974 
Exploitatieresultaat (1) ƒ 54.172.000 ƒ 35.927.000 

Af: 
Afschrijving duurzame produktiemiddelen (2) ƒ 12.771.000 ƒ 12.324.000 
Toevoeging aan de reserve aanvuilende afschrijving 
duurzame produktiemiddelen (2) 1.307.000 1.212.000 

14.078.000 13.536.000 

Bedrijfsresultaat 
Opbrengst deelnemingen (3) 
Buitengewone iasten (4) 
Interest (5) 

Winst vóór aftrek van belasting 
Belastingen op de winst 

ƒ 40.094.000 
3.492.000 
(502.000) 

7.003.000 

ƒ 50.087.000 
18.905.000 

ƒ 22.391.000 
(832.000) 

(1.662.000) 
1.299.000 

ƒ 21.196.000 
9.355.000 

Winst na aftrek van belasting ƒ 31.182.000 ƒ 11.841.000 
Bijzondere voorziening ƒ 15.000.000 
Af: Belastingcompensatie 7.200.000 

7.800.000 
Voorzieningen voor risico's op onderhanden werken (18) ƒ 10.000.000\
Voorziening voor kosten herstructurering dochter
ondernemingen (18) 10.000.000 

20.000.000 — 

Aandeel van derden in de resultaten van 
geconsolideerde ondernemingen 

ƒ 11.182.000 

848.000 

f 4.041.000 

351.000 

Netto winst ƒ 12.030.000 f 4.392.000 

Voorgestelde winstbestemming 
(volgens artikel 18 van de statuten) (6) 
Toevoeging aan de algemene reserve 
Tantième commissarissen (1) 
Dividend 

ƒ 8.834.000 

3.196.000 

f 2.808.000 
5.000 

1.579.000 

ƒ 12.030.000 t 4.392.000 

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting) 



Geconsolideerd vermogensoverzicht 

31 december 1975 
Vastgelegde middelen 
Duurzame produktiemiddelen (2) 
Deelnemingen (7) 
Vorderingen op deelnemingen (7) 
Overige langlopende vorderingen (8) 

Vlottende middelen 
Voorraden (9) 
Onderhanden werken minus ontvangen termijnen (10) 
Vorderingen en vooruitbetaalde posten (11) 

Primaire liquiditeiten 
Direct realiseerbare vorderingen inzake aan afnemers 
verleende kredieten (12) 
Liquide middelen (13) 

Eigen vermogen 
Geplaatst aandelenkapitaal (14) 
Algemene reserve (15) 
Agioreserve (16) 
Reserve aanvullende afschrijving duurzame 
produktiemiddelen (2) 

Minderheidsbelang van derden in geconsolideerde 
ondernemingen 
Converteerbare obligatielening (17) 
Voorzieningen (18) 
Schulden op lange termijn (19) 

Schulden op korte termijn 
Vooruit ontvangen op onderhanden werken 
Crediteuren en nog te betalen posten (20) 
Te betalen dividend 

P.M. verplichtingen (21)

/ 107 .011 .000 
·18.155.000

2.292.000
849.000 

f 37.509.000 
68.862.000 
60.622.000 

f 15.444.000 
103.582.000 

f 31.963.000 
44.928.000 

7.984.000 

10.371.000 

f 105.971.000. 
142.051.000 

3.196.000 

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting) 
* Dit bedrag is aangepast ter vergelijking met 1975

f 128.307.000 

166.993.000 

119.026.000 

f 414.326.000 

f 95.246.000 

283.000 
4.252.000 

46.341.000 
16.986.000 

251.218.000 

f 414.326.000 

f 12.263.000 

31 december 1974 

f 108.048.000 
11.289.000 

4.834.000 
1.069.000 

f 125.240.000 

f 32.247.000 
59.643.000 
74.876.000 

166. 766.000

f 19.715.000 
68.497.000* 

88.212.000 

f 380.218.000 

f 31.579.000 
36.094.000 

7.319.000 

9.064.000 

f 84.056.000 

1.131.000 
5.020.000 

10.397.000 
20.893.000 

f 151.781.000 
105.361.000 

1.579.000 
258.721.000 

f 380.218.000 

f 15.244.000 
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Toelichting bij de geconsolideerde overzichten 

De activa en passiva van die ondernemingen, waar in N.V. Industrieeie 
Handelscombinat ie Hol land een belang van meer dan 5 0 % heeft, zi jn 
vol ledig geconsol ideerd. Onder de passiva is een minderheidsbelang van 
derden opgenomen. 

De volgende ondernemingen zijn in de consol idat ie opgenomen: 

Algemeen 
N.V. Industrieele Handelsoombinat ie Hol land, Rotterdam - IHC Inter S.A., 
Fr ibourg - IHC Invest S.A., Fr ibourg. 
Bagger Divisie 
IHC Smit B.V., Kinderdi jk - IHC Verschure B.V., Amsterdam - Cranjewerf 
B.V., Amsterdam - Smit Engineering B.V., Kinderdi jk - IHC De Klop B.V., 
Sl iedrecht - Mineraal Technologisch Instituut B.V., Kinderdi jk - Motoren-
fabr iek Smit & Bolnes B.V., Zier ikzee - Beleggingsmaatschappi j , ,Noach" 
B.V., Kinderdi jk - IHC Beaver B.V., Sl iedrecht - Mining and Transport 
Engineering B.V., Amsterdam - De Machinefabr iek Noordwykerhout B.V., 
Noordwi jkerhout - IHC (Malaysia) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur - IHC France 
S.A., Parijs. 

Offshore Divisie 
IHC Gusto B.V., Schiedam - IHC Gusto Staalbouw B.V., Sl iedrecht - Gusto 
(London) Limited, Londen - Single Buoy Moor ings Inc., Fr ibourg - Terminal 
Instal lat ions Inc., Monrovia, Fr ibourg. 

Deelnemingen Divisie 
Industrieele Handelscombinat ie Hol land Exploratie B.V., Rotterdam - IHC 
Norex B.V., Rotterdam - IHC Holland Rentals N.V., Wi l lemstad (Curapao) -
SEP International Co. Ltd., Monrovia. 

Voorzover hieronder niet anders is aangegeven, zi jn de act iva en passiva 
gewaardeerd op de nominale waarde. 

De omrekening van buitenlandse valuta in Nederiandse guldens vond ult imo 
1975 plaats op basis van off iciële pari tei ten. Een uitzondering werd gemaakt 
voor de duurzame produkt iemiddelen in het bui tenland; deze werden om
gerekend tegen de pariteit, geidende bij aanschaff ing. 

1. Exploitatieresultaat 
Hierin zijn onder meer verwerkt : 
a. de resultaten op werken die in het boekjaar zijn afgeleverd; 
b. te verwachten verl iezen op onderhanden werken voorzover deze in 

vor ige jaren niet reeds op de onderhanden werken in mindering waren 
gebracht. 

Op onderhanden werken zi jn geen winsten genomen. 

Ten laste van het exploitat ieresultaat is de beloning gebracht, die de alge
mene vergadering van aandeelhouders d.d. 22 mei 1975 op grond van het 
bepaalde in art ikel 10, lid 5, van de statuten aan commissar issen heeft 
toegekend. Deze beloning van de zeven commissar issen bedraagt in totaal 
ƒ 150.000 (1974: vaste beloning ƒ 28.640, tant ième ƒ 5.000). 

De waarde van de produkt ie in 1975 bedraagt ƒ 864.000.000 (1974: 
ƒ 835.000.000); in het boekjaar is uitgegeven voor lonen, salarissen en 
over ige personeelskosten ƒ 193.336.000 (1974: ƒ 173.579.000). 



2. Duurzame produktiemiddelen en afschrijvingen 
De boekwaarde van de duurzame produkt iemiddelen is verkregen door 
op de aanschaff ingskosten vanaf het jaar van aanschaff ing jaar l i jks gel i jke 
afschri jv ingen In minder ing te brengen gebaseerd op de gebruiksduur van 
de activa. 
Voor het vaststel len van de resultaten is bij de berekening van de af
schr i jv ingen op de duurzame produkt iemiddelen uitgegaan van een bena
derde vervangingswaarde. 
Het verschi l tussen de op deze wi jze berekende afschri jv ingen en die op 
basis van de aanschaff ingswaarde (die op de boekwaarde In minder ing 
worden gebracht totdat de desbetreffende activa geheel zijn afgeschreven) 
is toegevoegd aan de reserve aanvul lende afschri jv ing duurzame produkt ie
middelen. 
In de rekening duurzame produkt iemiddelen hebben zich de volgende 
mutaties voorgedaan (in duizenden guldens): 

Boekwaarde per 1 januari 
Aanschaff ingen 

Af: boekwaarde van de verkopen 

Afschr i jv ing in minder ing van de boekwaarde 

Boekwaarde per 31 december 

1975 

108.048 
12.114 

120.162 
380 

119.782 
12.771 

107.011 

1974 

107.864 
17.905 

125.769 
5.397 

120.372 
12.324 

108.048 

Hierna volgt een specif icat ie van de boekwaarde en de aanschaff ings
waarde van de duurzame produkt iemiddelen (in duizenden guldens). Bij 
iedere groep van produkt iemiddelen zi jn de afschr i jv ingspercentages aan
gegeven. 

1975 

Terreinen, bestrat ingen, havens en 
steigers (0-10) 
Hell ingen (5) 
Dokken (5) 
Bedr i j fsgebouwen (3-7) 
Machines en installaties (5-20) 
Andere duurzame produkt iemiddelen (5-25) 
Woonhuizen (2) 
Niet in het produkt leproces opgenomen 
activa (0) 

1974 
Boek Aanschaffings Boek Aanschaffings

waarde waarde waarde waarde 

12.635 17.784 12.176 17.477 
2.695 6.316 2.754 5.880 

829 4.591 992 4.581 
36.489 57.576 38.367 59.240 
38.450 80.923 37.922 80.541 
11.121 31.465 10.917 26.144 
4.625 7.181 4.753 7.659 

167 167 167 167 

107.011 206.003 108.048 201.689 

De verzekerde waarde van de duurzame produkt iemiddelen, exclusief ter
reinen, bestrat ingen, havens, steigers en hel l ingen, bedraagt ƒ 349.935.000 
(1974: ƒ 322.307.000); de boekwaarde bedraagt ƒ 91.681.000 (1974; 
ƒ 93.118.000). 

De oppervlakte van de terreinen bedraagt 134 ha (1974: 135 ha), waarvan 
In erfpacht 47 ha (1974: 47 ha). Er bestaan per 31 december 1975 investe-
r ingsverpl lcht ingen tot een bedrag van ƒ 4.362.000 (1974: ƒ 4.344.000). 

3. Opbrengst deelnemingen 
Betreft het aandeel van IHC Holland In het resultaat van minderheidsdeel
nemingen. 19 



4. Buitengewone lasten 
Betreft een voorziening voor minderheidsdeelnemingen. 

5. Interest 
De specif icat ie luidt (in duizenden guldens) : 1975 1974 

Rentebaten 11.509 11.979 
Rentelasten (4.506) (10.680) 

6. Voorgestelde winstbestemming 
Art ikel 18 van de statuten luidt: 
1. Bij het opmaken van de balans en de winst- en ver l iesrekening zal de 

raad van bestuur onder goedkeur ing van de raad van commissarissen 
zodanige afschri jv ingen op de bedr i j fsmiddelen der vennootschap toe
passen en zodanige voorzieningen voor belast ingen en andere doel 
einden treffen, alsmede zodanige reserves inhouden als hij raadzaam 
zal oordelen. 

2. Uit het dan beschikbare winstsaldo zal zo mogel i jk eerst aan de aan
deelhouders vier procent over het nominale bedrag van hun aandelen 
worden ui tgekeerd. 

3. Het resterende gedeelte van de winst staat ter vri je beschikk ing van de 
algemene vergader ing van aandeelhouders. 

7.003 1.299 

7. Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 
In de post deelnemingen hebben zich de volgende mutaties voorgedaan 
(in duizenden guldens) : 

1975 1974 

Boekwaarde per 1 januar i 11.289 11.872 
Vermeerder ing deelnemingen 3.981 559 

15.270 12.431 
Het aandeel van IHC Holland In het resultaat van deelnemingen 3.492 (832) 

18.762 11.599 

Ontvangen uitkeringen (607) (310) 

Boekwaarde per 31 december 18.155 11.289 

Onder deze post zijn de volgende minderheidsdeelnemingen opgenomen 
(in duizenden guldens) : 31-12-1975 31-12-1974 

Forasol S.A., Parijs (33%) 10.569 7.471 
Nordic Offshore Dri l l ing Company A/S, Oslo (15%) 4.269 2.025 
Overige deelnemingen 3.317 1.793 

De deelneming in Forasol S.A. Is opgenomen voor de Intr insieke waarde. 
Forasol S.A. bezit alle aandelen van Foramer S.A., Parijs. 
De deelneming in Nordic, de overige deelnemingen en de vorder ingen op 
deelnemingen zijn opgenomen voor de aanschaff ingswaarde of nominale 
waarde met inachtneming van de nodig geoordeelde voorzieningen. Ten 

18.155 11.289 



behoeve van Foramer en Nordic zi jn door IHC Hol land garanties afgegeven 
tot een bedrag van ƒ 11.226.000 (1974: ƒ 13.154.000). 
IHC Verschure heeft zich ten behoeve van Bouwbureau der Bedri jven in 
Amsterdam-Noord B.V. borg gesteld voor een bedrag van ƒ 668.000 (1974: 
/ 859.000). 

8. Overige langlopende vorderingen 
De door hypotheek gedekte vorder ingen bedragen ƒ 345.000 (1974: 
ƒ 289.000). 

9. Voorraden 
De voorraden bestaan uit (in duizenden guldens): 31-12-1975 31-12-1974 

Grondstoffen 9.029 10.772 
Halffabrikaten en onderdelen 19.692 14.390 
Gereed produkt 8.788 7.085 

In 1976 is een order voor een boorschip geannuleerd, met de bouw waar
van reeds in 1975 was begonnen. Dit schip wordt nu gebouwd voor eigen 
rekening en risico. Met de afbouw in 1976 en 1977 is een bedrag gemoeid 
van c i rca ƒ 130 mi l joen. De f inancier ing hiervan is geregeld. Voorzieningen 
In verband met eventuele verl iezen worden niet nodig geoordeeld. 

37.509 32.247 
De halffabrikaten en onderdelen worden zowel in eigen bedrijf gebruikt als 
aan derden verkocht. De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostpri js. Voor 
incourante goederen, pr i jsr is lco's, e.d. zijn vo ldoende voorzieningen ge
troffen. 

10. Onderhanden werken minus ontvangen termijnen 
Op onderhanden werken zijn de hierop ontvangen termi jnen in minder ing 
gebracht ; ontvangen voorui tbetal ingen, welke de onderhanden werken be
langri jk overtreffen, zi jn opgenomen onder vlot tende schulden. 
Tegenover ontvangen voorui tbetal ingen hebben de bankiers van de ven
nootschap garant ies afgegeven. Hiertegenover zi jn zekerheden gesteld. 
De specif icat ie luidt (in duizenden guldens): 31-12-1975 31-12-1974 

Onderhanden werken 411.234 484.585 
Af: ontvangen termi jnen 342.372 424.942 

68.862 59.643 

De op 31 december 1975 nog niet opgeleverde werken zijn gewaardeerd 
tegen kostpri js, waar nodig verminderd met te verwachten verl iezen. 

Het bedrag van ruim ƒ 4 mi l joen, dat ult imo 1974 nog was gereserveerd 
voor de afwikkel ing van de orders voor dr ie boorei landen, bleek vo ldoende 
te z i jn ; het is in 1975 besteed. 

11. Vorderingen en vooruitbetaalde posten 
De specif icat ie luidt (In duizenden guldens) : 

Handelsdebiteuren 
Overige vorder ingen en voorui tbetaalde posten 

Deze posten zi jn opgenomen voor de nominale bedragen onder aftrek 
van noodzakel i jk geachte voorz ieningen. 

12. Direct realiseerbare vorderingen Inzake aan afnemers verleende 
kredieten 

De kredieten zi jn gedekt door borgtochten, garant ies van eerste klas ban-

31-12-1975 

44.447 
16.175 

60.622 

31-12-1974 

47.447 
27.429 

74.876 
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ken, hypotheken of verzekeringen bij de Nederiandsohe Credietverzekering 
Maatschappi j N.V. tot zo hoog mogel i jke percentages. Deze zekerheden 
maken het mogel i jk de vorder ingen uit hoofde van deze kredieten onmid
del l i jk over te dragen of hiertegenover leningen op te nemen. 

13. Liquide middelen 
De l iquide middelen bestaan uit (In duizenden guldens): 

Kasmiddelen, bank- en girosaldi 
Op korte termijn uitgezette middelen 
Effecten 

De op korte termijn uitgezette middelen zijn direct opeisbaar. De effecten 
betreffen voornamel i jk ter beurze genoteerde fondsen, gewaardeerd tegen 
de aanschaff ingspri js of lagere beurskoers per ult imo 1975. 

14. Geplaatst aandelenkapitaal 

15. Algemene reserve 

16. Agioreserve 

17. Converteerbare obligatielening 

Voor de toel icht ing op deze vier posten wordt verwezen naar de toel icht ing 
bij de balans en de winst- en ver l iesrekening van de N.V. Industrieele Han
delscombinat ie Hol land op biz. 27. 

18. Voorzieningen 
De voorzieningen zijn opgenomen voor (In duizenden guldens) : 

Latente belast ingverpl icht ingen 
Pensioenverpl icht ingen, te weten: 
Contante waarde van backserviceverpl icht ingen en pensioentoezeggingen 
Risico's op onderhanden werken 
Kosten herstructurer ing dochterondernemingen 
Diversen 

De latente belast ingverpl icht ingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. 
Zij zi jn berekend tegen een tarief van 48%. 
Bij de berekening van de contante waarde van backserviceverpl icht ingen 
en pensioentoezeggingen is een rekenrente van 4 / 2 % toegepast. 

Voor de toel icht ing op de posten r isico's op onderhanden werken en 
kosten herstructurer ing dochterondernemingen wordt verwezen naar de 
toel icht ing bij de balans en de winst- en ver l iesrekening van de N.V. In
dustr ieele Handelscombinat ie Hol land op bIz. 27. 

19. Schulden op lange termijn 
Onder dit hoofd zijn opgenomen (In duizenden guldens) : 

Twee hypothecaire leningen, rente 7 / 2 % en 7 % % , eerstvolgende aflossing 
1976, laatste aflossing 1985 
Overige hypothecaire leningen, rente 4 % % tot 10y2%, eerstvolgende af
lossing 1976, laatste aflossing 2001. Van één der leningen wordt vanaf 1981 
de rente elke vijf jaren herzien 
Renteloze schuld 
Leningen met een wisselend rentepercentage, laatste aflossing 1980 
Overige schulden, verschi l lende rentepercentages 

31-12-1975 

31.826 
71.612 

144 

103.582 

31-12-1975 

20.672 

5.359 
10.000 
10.000 

310 

46.341 

31-12-1975 

13.071 

2.517 

1.344 
54 

31-12-1974 

47.435 
20.925 

137 

68.497 

31-12-1974 

4.787 

5.056 

554 

10.397 

31-12-1974 

14.610 

2.976 
175 

3.071 
61 

22 16.986 20.893 



De in 1976 verschuldigde af lossingen, groot ƒ 3.577.000 (1975: ƒ 5.552.000), 
zi jn onder credi teuren en nog te betalen posten opgenomen. 
Hypothecaire zekerheid is verleend op onroerende goederen van dochter
maatschappi jen in Nederland met een boekwaarde van ƒ 46.653.000 
(1974: ƒ 48.846.000). 
De gemiddelde rente per 31 december 1975 van de leningen, inclusief 
de onder credi teuren en nog te betalen posten opgenomen in 1976 ver
schuld igde af lossingen, bedraagt 7,2%. 

20. Crediteuren en nog te betalen posten 
De specif icat ie luidt (in duizenden guldens) : 

Schulden aan leveranciers 
Schulden terzake van pensioenen 
Belast ingschulden 
Nog te betalen posten 

21. P.M. verplichtingen 
De specif icat ie hiervan luidt (in duizenden guldens) : 

31-12-1975 

47.293 
400 

4.909 
89.449 

142.051 

31-12-1974 

40.141 
542 

1.591 
63.087 

105.361 

31-12-1975 31-12-1974 

Totaal bedrag van de aangegane regresverpl icht ingen 
Gedekt door kredietverzekering en garanties van eerste klas banken 

Garanties afgegeven ten behoeve van deelnemingen 
Verstrekte borgstel l ingen 

2.691 
2.650 

41 
11.226 

996 

3.745 
3.670 

75 
13.154 

2.015 

12.263 15.244 

Rotterdam, apri l 1976 
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Herkomst en besteding van de middelen 

Herkomst van de middelen 1975 1974 

Netto winst 
Afschr i jv ingen 

Toename van het aandelenkapitaal en van de agioreserve 
Toename van de voorzieningen 

Afname/toename van het minderheidsbelang van derden 

Totaal 

Besteding van de middelen 
Per saldo geïnvesteerd in vastgelegde middelen 
Toename van het werkkapi taal (vlottende middelen minus vlot tende 
schulden) 
Afname van de schulden op lange termi jn en van de converteerbare ob l i 
gat ielening 
Winstui tker ing 

ƒ 12.030.000 
14.078.000 

ƒ 26.108.000 
1.049.000 

35.944.000 
(848.000) 

ƒ 4.392.000 
13.536.000 

ƒ 17.928.000 
138.000 
437.000 

1.131.000 

ƒ 62.253.000 ƒ 19.634.000 

ƒ 15.838.000 

7.730.000 

4.675.000 
3.196.000 

ƒ 9.751.000 

49.074.000 

4.055.000 
1.584.000 

Totaal ƒ 31.439.000 ƒ 64.464.000 

St i jg ing, respectievel i jk dal ing van de pr imaire l iquiditeiten ƒ 30.814.000 ƒ (44.830.000) 



N.V. Industrieele Handelscombinatie Holland 
Balans 

Duurzame produkt iemiddelen 
Dochterondernemingen, deelnemingen en vorder ingen op dochteronder
nemingen en deelnemingen (1) 
Vorder ingen (2) 
Direct real iseerbare vorder ingen inzake aan afnemers ver leende kredieten 
(3) 
Liquide middelen (4) 

31-12-1975 

ƒ 561.000 

62.738.000 
3.710.000 

15.444.000 
72.863.000 

31-12-1974 

ƒ 347.000 

34.754.000* 
8.695.000 

17.217.000 
48.224.000 

ƒ 155.316.000 ƒ 109.237.000 

Maatschappel i jk kapitaal 
Aandelen in portefeui l le 

Geplaatst aandelenkapitaal (5) 
Algemene reserve (6) 
Agioreserve (7) 

Reserve aanvul lende afschri jv ing duurzame produkt iemiddelen 

Eigen vermogen 
Converteerbare obl igat ie lening (8) 
Voorzieningen (9) 
Crediteuren en nog te betalen posten (10) 
Te betalen div idend 

ƒ 100.000.000 
68.037.000 

ƒ 31.963.000 
44.928.000 

7.984.000 
10.371.000 

ƒ 95.246.000 
4.252.000 

46.166.000 
6.456.000 
3.196.000 

ƒ 100.000.000 
68.421.000 

ƒ 31.579.000 
36.094.000 

7.319.000 
9.064.000 

ƒ 84.056.000 
5.020.000 

10.170.000 
8.412.000* 
1.579.000 

f 155.316.000 ƒ 109.237.000 

P.M. verpi icht ingen (11) 

* Deze bedragen zijn aangepast ter vergel i jk ing met 1975 

ƒ 12.263.000 ƒ 15.244.000 

Winst- en verliesrekening 
1975 1974 

Voordel ig saldo ƒ 31.182.000 ƒ 11.841.000 
Bi jzondere voorziening — 7.800.000 
Voorziening voor r is ico's op onderhanden werken (9) ƒ 10.000.000 
Voorziening voor kosten herstructurer ing dochter
ondernemingen (9) 10.000.000 20.000.000 — I 

ƒ 11.182.000 ƒ 4.041.000 

Aandeel van derden In de resultaten van geconsol ideerde ondernemingen 848.000 351.000 

Netto winst ƒ 12.030.000 / 4.392.000 

Voorgestelde winstbestemming (volgens art ikel 18 van de statuten): 
Toevoeging aan de algemene reserve 
Tant ième commissar issen 
Dividend 

ƒ 8.834.000 

3.196.000 

ƒ 2.808.000 
5.000 

1.579.000 

f 12.030.000 ƒ 4.392.000 

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de toel icht ing) 25 



Toelichting bij de balans en de winst- en verliesrekening 

Voorzover hieronder niet anders is aangegeven zijn de act iva en de passiva 
gewaardeerd op de nominale waarde. 

1. Dochterondernemingen, deelnemingen en vorderingen op dochteronder
nemingen en deelnemingen 

De N.V. Industrieele Handelscombinat ie Hol land is een houdstermaat
schappi j . In de post dochterondernemingen en deelnemingen zijn be
grepen: 

a. de dochterondernemingen 
IHC Inter S.A., Fr ibourg - IHC Invest S.A., Fr ibourg - IHC Smit B.V., Kin
derdi jk - IHC Verschure B.V., Amsterdam - Smit Engineering B.V., Kinder
dijk - IHC De Klop B.V., Sl ledrecht - Motorenfabr iek Smit & Bolnes B.V., 
Zierikzee - IHC Beaver B.V., Sl ledrecht - Mining and Transport Engineering 
B.V., Amsterdam - De Machinefabr iek Noordwykerhout B.V., Noordwi jker
hout - IHC (Malaysia) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur (51%) - IHC France S.A., 
Parijs (70%) - IHC Gusto B.V., Schiedam - IHC Gusto Staalbouw B.V., 
Sl iedrecht - Industrieele Handelscombinat ie Holland Exploratie B.V., Rot
terdam - IHC Norex B.V., Rotterdam. 

b. de minderheidsdeelnemingen 
Forasol S.A., Parijs (33%) en enkele ger ingere deelnemingen. 
De specif icat ie luidt als volgt (in duizenden guldens): 

Dochterondernemingen 
Minderheidsdeelnemingen 
Vorder ingen op dochterondernemingen 
Vorder ingen op minderheidsdeelnemingen 

31-12-1975 

43.412 
10.602 
6.828 
1.896 

31-12-1974 

34.493 
7.504 

(9.013) 
1.770 

62.738 34.754 

De dochterondernemingen zijn opgenomen voor de Intr insieke waarde. 
De deelneming In Forasol (ƒ 10.569.000, 1974: ƒ 7.471.000) is ook gewaar
deerd tegen de intr insieke waarde. De overige minderheidsdeelnemingen 
(ƒ 33.000, 1974: ƒ 33.000) en de vorder ingen op dochterondernemingen en 
minderheidsdeelnemingen zijn opgenomen voor de aanschaff ingswaarde 
of nominale waarde, met Inachtneming van de nodig geoordeelde voor
zieningen. 

2. Vorderingen 
Dit betreft (in duizenden guldens): 

Kort lopende vorder ingen 
Langlopende vorder ingen 

31-12-1975 

3.558 
152 

3.710 

31-12-1974 

8.482 
213 

8.695 

De door hypotheek gedekte vorder ingen bedragen ƒ 58.000 (1974: ƒ 63.000). 

3. Direct realiseerbare vorderingen Inzake aan afnemers verleende 
kredieten 

De kredieten zijn gedekt door borgtochten, garanties van eerste klas ban
ken, hypotheken of verzekeringen bij de Nederiandsohe Credietverzekering 
Maatschappi j N.V. tot zo hoog mogel i jke percentages. 

4. Liquide middelen 
De l iquide middelen bestaan uit (in duizenden guldens): 

Kasmiddelen, bank- en girosaldi 
Op korte termi jn uitgezette middelen 

31-12-1975 

16.363 
56.500 

31-12-1974 

28.224 
20.000 

De op korte termijn uitgezette middelen zi jn direct opeisbaar. 
72.863 48.224 



5. Geplaatst aandelenkapitaal 

Op 1 januar i was geplaatst en volgestort 
In de loop van het jaar geplaatst door omwissel ing van nominaal ƒ 767.800 
(1974: ƒ 101.600) converteerbare obl igat ies 

Op 31 december geplaatst en volgestort 

1975 

f 31.579.300 

383.900 

1974 

ƒ 31.528.500 

50.800 

ƒ 31.963.200 ƒ 31.579.300 

6. Algemene reserve 

Stand per 1 januar i 

Toegevoegd overeenkomst ig de voorgestelde winstbestemming 

Stand per 31 december 

1975 

ƒ 36.094.000 
8.834.000 

1974 

ƒ 33.286.000 
2.808.000 

ƒ 44.928.000 ƒ 36.094.000 

7. Agioreserve 1975 1974 

Stand per 1 januar i ƒ 7.318.900 ƒ 7.230.900 
Toegevoegd als gevolg van de omwissel ing van converteerbare obl igat ies 

in aandelen 665.000 88.000 

Stand per 31 december ƒ 7.983.900 ƒ 7.318.900 

8. Converteerbare obligatielening 
Betreft het op 31 december 1975 nog uitstaande bedrag van de in apri l 1971 
geplaatste 772% in aandelen converteerbare obl igat ie lening, verdeeld in 
125.000 obl igat ies van ƒ 100 aan toonder. De lening is a pari af losbaar in 
vijf gel i jke termi jnen, verval lende op 1 januari van de jaren 1982 tot en met 
1986. Vervroegde gehele of gedeeltel i jke aflossing is te allen t i jde toege
staan en wel tot 1 januari 1982 tot de koers van 10172% en daarna tot de 
koers van 101%. 
Conversie in aandelen is mogel i jk tot en met 30 juni 1981, waarbi j twee 
obl igat ies van ƒ 100 onder bi jbetal ing van ƒ 73,20 in contanten kunnen 
worden omgewisseld in t ien aandelen van ƒ 10, hetgeen overeenkomt 
met een conversiekoers van ƒ 27,32 per aandeel van ƒ 10. 

9. Voorzieningen 
De voorzieningen zijn opgenomen voor (in duizenden guldens): 

Latente belast ingverpl icht ingen 
Pensioenverpl icht ingen, te weten : 
Contante waarde van backserviceverpl icht ingen en pensioentoezeggingen 
Risico's op onderhanden werken 
Kosten herstructurer ing dochterondernemingen 
Diversen 

31-12-1975 

20.672 

5.184 
10.000 
10.000 

310 

46.166 

31-12-1974 

4.787 

4.865 

518 

10.170 

De latente belast ingverpl icht ingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. 
Zi j zijn berekend tegen een tarief van 48%. 
Bij de berekening van de contante waarde van backserviceverpl icht ingen 
en pensioentoezeggingen is een rekenrente van 472% toegepast. 

De voorziening voor r is ico's op onderhanden werken is een algemene 
voorziening In verband met r is ico's die op onderhanden werken worden 
gelopen. 
De voorziening voor kosten herstructurer ing dochterondernemingen is ge
vormd ter dekking van de kosten, die herstructurer ingen bij enkele dochter
ondernemingen met zich mede zullen brengen. 27 



10. Crediteuren en nog te betalen posten 
De specif icat ie luidt (in duizenden guldens) : 

Langlopende schulden 
Schulden aan leveranciers 
Nog te betalen posten 

31-12-1975 

661 
441 

5.354 

6.456 

31-12-1974 

1.6 
605 

6.108 

8.412 

11. P.M. verplichtingen 
De specif icat ie hiervan luidt (in duizenden guldens) : 

Totaal bedrag van de aangegane regresverpl icht ingen 
Gedekt door kredietverzekering en garant ies van eerste klbs banken 

Garanties afgegeven ten behoeve van deelnemingen 
Verstrekte borgstel l ingen 

31-12-1975 

2.691 
2.650 

41 
11.226 

996 

31-12-1974 

3.745 
3.670 

12.263 

75 
13.154 
2.015 

15.244 

Rotterdam, apri l 1976 

Accountantsverklaring 
Wij hebben vorenstaande jaarrekening 1975 van de N.V. Industr ieele Han
delscombinat ie Hol land, Rotterdam, gecontro leerd. 
Op grond van dit onderzoek zi jn wi j van oordeel , dat deze jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstel l ing van het vermogen 
van de vennootschap op 31 december 1975 en van het resultaat over 1975. 

Klynveld Kraayenhof & Co 

Rotterdam, 11 mei 1976 
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IHC HOLLAND 
N.V. INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND 

ROTTERDAM 

HOOFDKANTOOR ROTTERDAM 
Raad van bestuur 
Secretar iaat 
Interne accountantsdienst 
Control lersafdel ing 
Financier ingen 
Personeelszaken 
Market ing en Publici teit 
Computercentrum 

BAGGER DIVISIE OFFSHORE DIVISIE 

Produkten en Diensten 
Baggermaterleel standaard en naar maat, 
baggeronderdelen, meet- en regelappa
ratuur, perspi jpen. 
Scheepsreparat ie. 
Engineering voor bouw en ombouw van 
baggerwerktu igen. 
Engineering voor alluviale mi jnbouw, erts-
scheidingsapparatuur en massagoedover
slag. Installaties voor mechaniser ing en 
automatiser ing van processen. 

Produkten en Diensten 
Boorschepen, boorei landen, offshore 
kranen, meerboeien, hefei landen voor c i 
viel gebruik. Staalconstruct ies. 
Engineering ten behoeve van oll termi
nals en ander offshore materieel. 

Ondernemingen 
IHC Smit Kinderdi jk 
IHC Verschure Amsterdam 
Cranjewerf Amsterdam 
Smit Engineering Kinderdi jk 
IHC De Klop Sl iedrecht 
Mineraal Technolog isch 

Instituut Kinderdi jk 
IHC Standard Kinderdi jk 
Smit & Bolnes Zier ikzee 
Mining and Transport 

Engineering Amsterdam 
De Machinefabr iek 

Noordwykerhout Noordwi jkerhout 
Navalconsul t-Hol land Kinderdi jk 
IHC (Malaysia) (51%) Penang 
IHC France (70%) Pari js 

Ondernemingen 
IHC Gusto 
IHC Gusto Staalbouw 

Single Buoy Moor ings 
Terminal Instal lat ions 

Schiedam 
Slikkerveer 

Geleen 
Fribourg 

Monrovia 



DIRECTIELEDEN DER 
VOORNAAMSTE ONDERNEMINGEN 

Bagger Divisie 
hoofd van de divisie: 
Ir. D. Boterenbrood 

IHC Smit B.V., Kinderdi jk 
direct ie: A. J . Bouman 

A. F. Beversen 
Ir. R. Smulders 
Ir. J . A. Stam 

IHC Verschure B.V., Amsterdam 
direct ie: G. Fluit 

Smit Engineering B.V., Kinderdi jk 
direct ie: A. J. Bouman 

IHC De Klop B.V., Sl iedrecht 
direct ie: Ir. T. P. de Jooden 

Mineraal Technologisch 
Instituut B.V. (MTI), Kinderdi jk 

d i rect ie: Ir. J . A. Stam 
Smit & Bolnes B.V., Zierikzee 

di rect ie: Drs. G. W. Dreijer 
Mining and Transport Engineering B.V., 
Amsterdam 

direct ie: Ir. J. M. Donkers 
De Machinefabriek Noordwykerhout B.V., 
Noordwi jkerhout 

d i rect ie: C. P. J. Timmer 
Navalconsult - Hol land, Kinderdi jk 

d i rect ie: Ir. W. L. Bastian 
IHC (Malaysia) Sdn. Bhd., Penang 

di rect ie: Dr. T. S. Raghuram 
IHC France S.A., Parijs 

d i rect ie: F. 0 'Nei l l 

Offshore Divisie 
hoofd van de divisie: 
B. Schuil 

IHC Gusto B.V., Schiedam 
direct ie: Dr. Ir. L. A. van Gunsteren 

J. D. Bax 
Ir. J . Sjouke 

IHC Gusto Staalbouw B.V., 
Slikkerveer, Geleen 

di rect ie: Th. W. de Kleijn 
Single Buoy Moor ings Inc., 
Fribourg 

di rect ie: Ir. G. R. Maari 
Terminal Instal lat ions Inc., 
Monrovia 

d i rect ie: Ir. G. R. Maari 

Deelnemingen Divisie 
hoofd van de divisie: 
D. L. H. Smit 

Regionale directies 
Z .0 . Azie: 

Ir. C. de Groot 
Canada: 

L. H. van der Veen 
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Bagger Divisie 

IHC Smit 
De verkopen kwamen overeen met 
de prognoses voor 1975 opgesteld. 
Belangrijke orders werden geboekt 
voor overheidsinstanties in Brazilië 
en India. Bovendien werden in het 
laatste kwartaal enkele opdrachten 
ontvangen van Nederlandse aan
nemingsmaatschappijen. 
IHC Smit is het gehele jaar volledig 
bezet geweest. 
Behalve de 12 sleepzulgers be
stemd voor de Volksrepubliek 
China, werd in het laatste kwartaal 
een sleepzuiger afgeleverd aan 
Irak. 
Met een onderneming in de U.S.A. 
werd een overeenkomst gesloten 
voor het leveren van het ontwerp 
en de tekeningen voor de bouw 
van een sleephopperzuiger van 
4500 m^ op een Amerikaanse werf. 
Deze samenwerkingsopdracht 
wordt uitgevoerd door Smit En
gineering. 
Ook in dit verslagjaar werd de ver
koop van gestandaardiseerde splijt-
bakken van het type IHC Omnibarge 
met succes voortgezet. Zes splijt-
bakken werden in 1975 afgeleverd. 
Behalve compleet baggermaterieel 
leverde IHC Smit onderdelen en 
apparatuur voor in het buitenland 
geassembleerde baggerwerktuigen. 
De gestegen verkoop van bagger-
componenten en speciale instru
menten onder de handelsnaam IHC 
Standard bevestigt, dat het dienst
verlenende karakter van dit onder
deel van het bedrijf bij de bagger
industrie in een behoefte voorziet. 

IHC Verschure 
De bezetting van de nieuwbouw-
afdeling bij IHC Verschure was ge
durende 1975 goed. In het begin 
van het jaar werd de laatste sleep
boot van de serie van vier, bestemd 
voor de Sovjetunie, afgeleverd. 
Voorts werden drie sleepzuigers 
overgedragen aan overheidsafne-
mers in de Sovjetunie, India en 
Irak. 
De modernisering van de outillage 
op de nieuwbouwafdeling werd 
voortgezet. 
De reparatie-afdeling van IHC Ver
schure, de Oranjewerf, heeft haar 
activiteiten voornamelijk gericht op 
een versterking van haar positie in 
de reparatiemarkt van zeeschepen 
en offshore materieel. Door een 
goede bezetting van deze reparatie-
werf was de gang van zaken gun

stig. Wel moest tegen het einde 
van het jaar door een tijdelijke te
rughoudendheid op de reparatie-
markt een aantal opdrachten onder 
kostprijs worden aangenomen. 

Smit Engineering 
Smit Engineering richt haar activi
teiten bijna geheel op de begelei
ding van samenwerkings- en uit
bestedingscontracten voor bagger
materieel. Zo werden gedurende 
het verslagjaar de uitbestpdings-
contracten voor een achttal sleep
zuigers voltooid, terwiji voorts en
gineering en onderdelen werden 
geleverd voor de bouw van bagger
materieel in IJsland, Italië en 
Spanje. 
Nog onderhanden zijn gelijksoorti
ge contracten voor de lokale bouw 
van materieel in India, Argentinië, 
Canada en de Verenigde Staten. 

IHC De Kiep 
IHC De Klop is het gehele boek
jaar redelijk bezet geweest met de 
produktie van standaardzuigers en 
een sleepzuiger voor Zaïre. 
Naast de iaatste iHC Giants 4600 
voor de Chinese Volksrepubliek is 
een bevredigend aantal zuigers 
van zowel de oude als de nieuwe 
IHC Beaver-serie afgeleverd. De 
verkoop van IHC Beaver snijkopzui-
gers van het nieuwe type, zoals 
geïntroduceerd in het laatste kwar
taal van 1974, was boven verwach
ting. De verkoop van het amfibisch 
materieei daarentegen bleef achter 
bij de verwachtingen. 

Mineraal Technoiogisch instituut 
(MTI) 
Het Mineraal Technologisch Insti
tuut (MTI) heeft in het afgelopen 
jaar het researchwerk voortgezet 
op het gebied van baggerwerktui
gen en -onderdelen en van instru
menten. Een nieuw type onderwa-
terzandpomp werd ontwikkeld, 
waardoor de toepassingsmogelijk
heden van baggermaterieel kunnen 
worden verbeterd. Op het gebied 
van speciale asafdichtingen werden 
goede vorderingen gemaakt. Het 
bodemschuifsysteem werd verder 
geperfectioneerd. 

Voorts werd veel aandacht besteed 
aan de ontwikkeling van systemen, 
welke het baggeren in zeegang 
kunnen doen verbeteren. 

Smit & Bolnes 
Smit & Bolnes leverde in 1975 
25 motoren af. De verkoop van mo
toren ondervond een zeer aanzien
lijke terugslag, welke zowel door 
structurele als door conjuncturele 
omstandigheden werd veroorzaakt. 
Als gevolg hiervan moest in okto
ber 1975 worden medegedeeld, dat 
aan beëindiging van de dieselmo-
torenproduktie niet zal kunnen wor
den ontkomen. 

Mining and Transport Engineering 
(MTE) 
Mining and Transport Engineering 
(MTE) heeft in het verslagjaar op
drachten geboekt voor de enginee
ring van een zeegaand ertswin-
ningsbaggerwerktuig, een grintbag-
gerwerktuig en twee fosfaatzuigers. 
Daarenboven werden orders ont
vangen voor de levering van erts-
scheidingswerktuigen voor Brazilië, 
van emmerladders voor de moder
nisering van een tweetal Indonesi
sche tinbaggermolens en voorts van 
baggeronderdelen en werktuigen 
voor de uitrusting van de twee hier
voor genoemde in de U.S.A. te bou
wen fosfaatzuigers. 
In 1975 werd een aantal ertsschei-
dingswerktuigen (jigs) afgeleverd, 
terwijl een voor Brazilië gebouwde 
ertsbaggermolen met goed gevolg 
in bedrijf werd gesteld. 
De resultaten van MTE over 1975 
bleven ten achter bij de verwachtin
gen, doch op grond van de huidige 
orderportefeuilie mag met een ver
betering van het resultaat in het 
lopende jaar rekening worden ge
houden. 

De Machinefabriek Noordwykerhout 
(DMN) 
De Machinefabriek Noordwykerhout 
(DMN) heeft in het 25ste jaar van 
haar bestaan, ondanks gedeeltelij
ke onderbezetting in de laatste 
maanden, toch een gunstig resul
taat kunnen boeken. Dit is mede 
een gevolg van het in de afgelopen 
jaren gevoerde beleid bij het inves
teren in moderne werktuigen, waar
door verdergaande produktiviteits-
verbeteringen konden worden ge
realiseerd. 
De verkoop van doseersluizen on
der licentie van Westinghouse 
Brake & Signal vertoonde een stij
ging. Een onderzoek naar nieuwe 
produkten ter aanvulling van het 



Een emmerbaggermolen is nog steeds onmisbaar in elke baggervioot. 
De emmers van de voor Italië gebouwde „ibiea" kunnen eik 900 liter bagger 
bevatten 



bestaande produktenpakket wordt 
met kracht voortgezet. 
Tengevolge van onvoldoende or
derontvangsten in het eerste kwar
taal van 1976 moest tot gedeelte
li jke werkt i jdverkor t ing worden 
overgegaan. 

Navalconsult-Holland 
Hoewel de situatie in de scheeps
bouw in het algemeen niet heeft 
geleld tot grote activiteiten op het 
gebied van herstructurer ing en ont
werp van werven, Is het Ingenieurs
bureau Navalconsult-Hol land er 
toch In geslaagd in 1975 vol ledig 
bezet te zijn met opdrachten uit 
b innen- en bui tenland. 
Gedurende het verslagjaar werden 
studie-opdrachten uitgevoerd voor 
Nederlandse en Spaanse opdracht
gevers, terwij l bovendien moderni 
ser ingsplannen voor IHG-maat-
schappi jen werden uitgewerkt. 

IHC (Malaysia) 
De werfcapacl te l t bij IHC (Malaysia) 
werd gedurende het boekjaar niet 
geheel benut. Evenals in het voor
afgaande jaar werd verlies geleden. 
Gedurende 1975 werden onder 
meer vier spl i j tbakken van het type 
IHC Omnibarge en ertsscheidlngs-
apparatuur afgeleverd. 
De orderportefeui l le van IHC (Ma
laysia) geeft redenen voor bezorgd
heid. 

IHC France 
De ontwikkel ing van het Franse 
engineer ing- en verkoopkantoor 
IHC France kan gunstig worden 
genoemd. Vooral de activiteiten op 
het gebied van ontwerp en verkoop 
van gestandaardiseerd materieel 
voor havens en kustvaart konden 
worden geconcret iseerd In op
drachten voor sleepboten en kleine 
haventankers bestemd voor Af r i 
kaanse afnemers. 
Naast eerdergenoemde vaartuigen 
konden orders worden geboekt 
voor baggermater leel voor de 
Franstal ige markt. 
De verdere ontwikkel ing van deze 
dochtermaatschappi j wordt met 
vertrouwen tegemoet gezien. 

Afgeleverd materieel 
De belangri jkste in 1975 afgelever
de objecten z i jn : 
2 sieepzuigers - 4500 m^ 

Volksrepubl iek China 
10 sieepzuigers - 1500 m^ 

Volksrepubl iek China 
Alzubair - sleepzuiger - 3000 m^ 

Irak 
Almerbid - sleepzuiger - 3000 m^ 

Irak 
Azovskoe More - sleepzuiger -

2500 m^ 
Sovjetunie 

MOT Dredge VI - sleepzuiger -
3420 m 3 
India 

Iblea - baggermolen - 900 I 
Italië 

7 IHC Glant - cutterzuigers 
18 standaard cutterzuigers van het 

type IHC Beaver 
6 IHC Omnibarges 
Gektor - s leepboot - 6800 pk 

Sovjetunie 

— Klein baggermater ieel van het 
type IHC Amphidredge 

— Ontwerpen en baggerinstal lat les 
voor door derden gebouwd of 
te bouwen materieel 

— Baggeronderdelen en - instru
menten, perspi jpen 

— Dieselmotoren van het type 
Smit-Bolnes 

— Ertsscheldingsapparatuur (jigs) 
— Ombouw en moderniser ing van 

baggermater ieel 
— Reparatie werkzaamheden 
— Engineering studies voor de mo

derniser ing van scheepswerven 
— Vacuüm- en doseersluizen 
— Diverse construct iewerken en 

toelever ingen voor derden. 

Onderhanden werken 
Per 31 december 1975 waren onder 
meer de volgende orders onder 
handen: 
2 sieepzuigers - 3000 m^ 

Irak 
2 sieepzuigers - 4500 m^ 

Irak 
2 sieepzuigers - 1500 m^ 

Zaïre 
sleepzuiger - 3500 m^ 

Sovjetunie 
sleepzuiger - 1000 m^ 

Sovjetunie 
2 sieepzuigers - 5000 m^ 

Brazil ië 
sleepzuiger - 6500 m^ 

India 
cutterzuiger - 10.500 pk 

Nederland 
rotsbreker 

Sovjetunie 
2 er tsbaggermolens 

Indonesië 
s leepboot - 1800 pk 

Maleisië 

— Standaard cutterzuigers van het 
type IHC Beaver 

— IHC Omnibarges 
— Baggerinstal lat ies, onderdelen 

en Instrumenten 
— Sleepboten, werkboten en 

loodsboten 
— Water- en ol ietankers 
—• Dieselmotoren 
— Engineering werkzaamheden 
— Ombouw en moderniser ing van 

ertsbaggermater leel 
— Reparatie werkzaamheden. 
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Twee grote SfiM boeien iiggen gereed om afgeleverd te worden. Zij zuilen 
er voor zorgen dat grote tankers buitengaats in weer en wind gelost of 
geladen kunnen worden 



Offshore Divisie 

IHC Gusto 
IHC Gusto was het gehele jaar 1975 
goed van werk voorzien. 
In juni werd de pi jpenlegger Viking 
Piper opgeleverd. Een groot boor
ei land voor de A. P. Mol ler-groep 
werd in november overgedragen. 
Hiermede werd het laatste van de 
In Amerika bestelde boorei landen 
afgeleverd. Orders werden verkre
gen voor twee hefei landen voor 
civiele doele inden. 
Het hefei land, gebouwd voor een 
Italiaanse bouwondernemer Is In
middels afgeleverd, terwij l het hef
ei land voor een Nederlands-Schot
se bouwcombinat ie In februari 1976 
is opgeleverd. 
Ook werd afgeleverd een dr i jvende 
opslag- en tankerlaadinstal lat le 
(een zgn. SPAR) ten behoeve van 
Shell-Esso voor het Brent Field op 
de Noordzee. Deze terminal Is ge
bouwd In samenwerk ing met 
Wl l ton-Fei jenoord B.V. De bouw van 
dit prototype ging tengevolge van 
de vele wi jz ig ingen met grote moei
l i jkheden gepaard. 

De bouw van een ,,dynamically po-
s i t ioned" boorschip voor de Frans-
Belgische opdrachtgever Offshore 
Europe is volgens plan ver lopen. 

Voor de Noorse reder Helmer 
Staubo & Co. Is een soortgel i jk 
boorschip In aanbouw. De opdracht 
voor een tweede boorschip werd 
in 1976 door deze reder geannu
leerd. Dit boorschip wordt nu voor 
eigen rekening en risico afge
bouwd. 

In het laatste kwartaal van 1975 
werd een begin gemaakt met de 
moderniser ing van de werf. 
Grote verkoopinspanningen zul len 
nodig zijn om de werkbezett ing van 
IHC Gusto over het lopende jaar 
te waarborgen. 

IHC Gusto Staalbouw 
De nieuwbouwafdel ing van IHC 
Gusto te Sl ikkerveer werd opge
nomen In de organisat ie van 
IHC Gusto Staalbouw. De daarme
de gepaard gaande overplaatsing 
van de hoofdvest iging van IHC Gus
to Staalbouw van Sl iedrecht naar 
Sl ikkerveer Is bevredigend ver lo
pen. Verwacht wordt , dat na deze 
reorganisat ie eff ic iency-verbeter in-
gen kunnen worden gereal iseerd. 
Gedurende het gehele verslagjaar 

was IHC Gusto Staalbouw goed 
bezet. Het vervaardigen van hef
ei landen voor civiele doeleinden Is 
voor dit bedri jf een uitstekend pas
sende produktle-act ivi tei t gebleken. 
De vest iging van IHC Gusto Staal
bouw te Geleen is voor een be
langri jk deel bezet geweest met de 
vervaardiging van palen voor dit 
soort e i landen. 
De in het bedri jf te Sl ikkerveer 
noodzakel i jke aanpassingen zijn in 
1975 goeddeels vol tooid, zodat in 
1976 kan worden voldaan aan het 
vastgestelde produkt leprogramma 
voor hefei landen, SBM's, kraan-
armen, e.d. 
Een opdracht tot revisie van Hoog
oven VI nam vri jwel de gehele pro-
dukt iecapacl tei t van de montage
afdeling in beslag. De oplever ing 
vond begin 1976 plaats. 
In het laatste kwartaal van 1975 
werden door andere IHC-maat-
schappl jen opdrachten verwor
ven welke voor een belangri jk 
deel zullen worden uitbesteed bij 
IHC Gusto Staalbouw, zodat een 
behoor l i jke basisbezett ing voor 
1976 is gewaarborgd. 

Single Buoy Moorings Inc. (SBM) 
In 1975 heeft Single Buoy Moor ings 
Inc. (SBM) haar marktaandeel als 
leverancier van éénpunts-meer-
boelen opnieuw kunnen handha
ven. 
De explorat ie van olie buitengaats 
geschiedt in steeds dieper water. 
SBM volgt deze tendens nauwkeu
r ig; zij is erin geslaagd een eerste 
order te boeken voor een ,,Single 
Anchor Leg Moer ing " (SALM) ter
minal op de Noordzee voor een 
waterdiepte van meer dan 160 m. 
Nieuwe technische ontwikkel ingen 
op het gebied van ol ie- en gas-
explorat le buitengaats worden op 
de voet gevolgd, teneinde te komen 
tot een verdere ontwikkel ing op het 
gebied van terminals, waarbi j wordt 
voldaan aan de laatste eisen van 
transport, opslag, en het In een zo 
vroeg mogel i jk stadium in produk
tie brengen van olie- of gasbron
nen. 

Een bevredigend aantal orders 
werd geboekt voor de levering van 
SBM- en SBS-instal lat ies voor het 
laden en lossen van tankers, o.a. 
voor de Noordzee en voor Indone
sië, Maleisië, Egypte, India en 
Uruguay. 

De voorui tz ichten voor het lopende 
jaar zi jn posit ief; verwacht wordt, 
dat het verkoopvolume van SBM 
kan worden gehandhaafd. 

Afgeleverd materieel 
De belangri jkste in 1975 afgelever
de objecten z i jn: 
Twee verplaatsbare hefei landen -

3 7 , 5 0 x 2 4 x 4 , 5 0 m 
Frankri jk 

Nico - verplaatsbaar hefei land -
30 X 21 X 3 m 
Italië 

Maersk Explorer -
verplaatsbaar boorei land -
72 ,85x68,60x7 ,60 m 
Denemarken 

Viking Piper - pi jpenlegger -
1 6 2 x 5 8 , 5 x 3 3 , 2 m 
Jersey Cl 

Storage SPAR systeem -
hoogte 137 m 
Groot Brit tannië 

SBM- en SBS-systemen voor het 
laden en lossen van tankers op de 
Noordzee en voor de kust van 
Nigeria, Indonesië, Zuid Afr ika en 
Tunesië 
Montage van hogedruk polyethy-
leenfabriek DSM 
Diverse staalconstruct ies en mon
tagewerk. 

Onderhanden werk 
Per 31 december 1975 waren on
der meer de volgende orders on
der handen: 
Verplaatsbaar hefeiland -

4 5 , 4 x 2 3 , 8 x 4 , 2 m 
Groot Brit tannië 

Pétrel - DP boorschip - 15.900 ton 
waterverplaatsing 
België 

Pèlerin - DP boorschip - 16.500 ton 
waterverplaatsing 
Noorwegen 

DP boorschip - 16.800 ton water
verplaatsing 
eigen rekening 

Staalconstruct ies en montagewerk 
SBM-, SALM- en SBS-systemen 
voor het laden en lossen van tan
kers op de Noordzee en voor de 
kust van Indonesië, Maleisië, Egyp
te, India, Uruguay en Tunesië. 



Om de midden op de Noordzee ontdekte oiie te kunnen opvangen en afvoeren 
werd speciaai voor Sheli/Esso dit grote veriaadstation gebouwd, een reusachtige 
„dobber" waarvan het grootste deel zich onder water bevindt 



Deelnemingen Divisie 

IHC Holland Exploratie B.V. (100%) 
De ontwikkel ing van de gasvondst 
K13 op het Nederlandse cont inen
tale plat, waar in IHC Holland Ex
plorat ie voor 1,08% deelneemt, Is 
in het afgelopen jaar voorspoedig 
gegaan. Het eerste produkt ieplat-
form met bi jbehorende installaties 
is geplaatst en de dlepwaterpi jp-
leidlng is gelegd. De wijze, waarop 
bij Cal lantsoog de pi jpleiding door 
het duingebied Is getrokken en het 
aangetaste mil ieu daarna tot in de
tail is hersteld, heeft internationaal 
de aandacht get rokken. De eerste 
gaslevering aan de Gasunie heeft 
plaats gevonden in februari 1976. 
Wij constateren met vo ldoening, dat 
de exploitat ie van het K13-veld 
thans In vol le gang is. Hoewel bij 
nader onderzoek de aanwezige 
gasreserve lager werd geschat dan 
aanvankel i jk was geraamd, werd 
het tekort door het aanboren van 
een naast l iggende structuur ruim
schoots gecompenseerd, zodat men 
een produkt ie blijft verwachten van 
ongeveer 15 jaar. 

IHC Norex B.V. (100%) 
Het door IHC Gusto gebouwde 
boorschip Havdri l l , waarin IHC 
Norex via de eigenaar, Nordic Off
shore Dri l l ing Company A/S, voor 
15% deelneemt, heeft het afgelo
pen jaar bevredigend gewerkt. He
laas heeft de ol iemaatschappi j , 
waarvoor de Havdril l In de Kelt ische 
zee en voor de kust van Labrador 
tot oktober 1975 bor ingen heeft 
verricht, besloten het contract niet 
te ver lengen. Aangezien het niet 
mogel i jk bleek de Havdril l opnieuw 
te verhuren, werd het schip opge
legd in afwacht ing van het aantrek
ken van de markt. 
Het ontbreken van werk, de hoge 
tarieven per dag en het beperkte 
concurrent ievermogen van een 
maatschappi j met slechts één boor
schip maakten het rendabel voort
bestaan van Nordic voor de komen
de jaren twi j fe lacht ig. 
Toen dan ook een Canadese ol ie
maatschappi j een bod op de Hav
dri l l deed, dat de boekwaarde 'van 
dit boorschip enigszins overtrof, 
heeft Nordic de gedane aanbieding 
geaccepteerd. 
De verkoop van de Havdril l vond 
plaats in januar i 1976. 

Forasol/Foramer (33%) 
De f inanciële resultaten van Fora

sol /Foramer stemmen tot voldoe
ning. De bezett ing van de landboor-
apparatuur is behoor l i jk geweest. 
De offshore boorei landen zijn alle 
van werk voorzien. Voor het des
ti jds door IHC Gusto geleverde hef
ei land lle de France is het bestaan
de boorcontract opnieuw met vier 
jaar ver lengd. In het algemeen 
merken wi j op, dat het belang van 
IHC Hol land in Forasol/Foramer In 
vele opzichten verder reikt dan dat 
van aandeelhouder. Wij beschou
wen de relatie met deze maat
schappi j als een waardevol le en
tree In de markt en wij appreciëren 
de samenwerk ing, die is opge
bouwd en waarin begrip voor el-
kaars belangen bestaat. 

Deep (12,90%) 
In ons vorig jaarverslag schreven 
wi j , dat wi j de Investering In Deep/ 
Seal niet meer wi lden vergroten. 
Het aandeel van IHC Holland was 
daardoor In proport ie gereduceerd 
van 15,30% tot 12,90%. 
Wij hebben deze deelneming in 
1976 afgestoten. 



Verklaring van de trustee 

VERKLARING VAN DE TRUSTEE 
BETREFFENDE DE V/2% IN AANDELEN CONVERTEERBARE 
OBLIGATIELENING 

Ter voldoening aan het bepaalde in art ikel 11 van de op 18 maart 1971 
ver leende trustakte verklaren w i j : 
— dat per 31 december 1975 82.476 obl igat ies waren geconverteerd in 
aandelen N.V. Industr ieele Handelscombinat ie Hol land, zodat per ult imo 
1975 pro resto uitstond een bedrag van ƒ 4.252.400,—; 
— dat wi j voor opmerk ingen en handel ingen geen aanleiding hebben 
gevonden. 

B.V. ALGEMEEN ADMINISTRATIE- EN TRUSTKANTOOR 
A. M. Knuist 0 . Schouten 

Rotterdam, 4 februar i 1976 



Geflankeerd door sleepboten verlaat de grote pijpenlegger „Viking Piper" de 
afbouwkade. Hij tieeft ondertussen ai een fiink stuk aangelegd van de pijpleiding 
tussen de Stietland eilanden en tiet Ninlan olieveld midden op de Noordzee 
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De sleepzuiger „MOT Dredge Vi" is met recht een fraaie aanwinst voor de 
baggervioot van india. Met de twee sieepzuigbuizen kan tot 22 m diep 
gebaggerd worden. 
De baggerbaas heeft de beschikking over de modernste meet- en regelapparatuur 



De IHC Beaver 1500 behoort tot de nieuwe serie standaard snijkopzuigers. 
Een baggerwerktuig waarin de iaatste ontwikkeiingen zijn verwerkt, ontwikkelingen 
die ook verkregen zijn door ervaringen van gebruikers van dit soort materieei 



Ook de huidige emmermoiens, zoais de „iblea", zijn voorzien van 
moderne apparatuur, zoais teievisiemonitors, waarop de baggerbaas 
de werking van de achteriieren kan gadeslaan 






