


Verslag van de raad van bestuur 
De netto winst over het boekjaar 
1975 bedraagt f 12.030.000 (1974: 
f 4.392.000). Wij oordelen het raad
zaam hiervan aan de algemene re
serve toe te voegen f 8.834.000 
(1974: f 2.808.000). Wij stellen voor 
het restant, groot / 3.196.000 (1974: 
f 1.579.000), aan aandeelhouders 
uit te keren. 
Het dividend zal dan / 1,00 (1974: 
f 0,50) per aandeel van nominaal 
/ 10 bedragen. Het voorgestelde di
vidend maakt bijna 27% van de 
netto winst uit. Evenals in 1974 ach
ten wij het noodzakelijk het eigen 
vermogen door winstinhouding 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 prijzen. 
Ook de deelnemingen hebben een 
positieve bijdrage geleverd. 
Enkele bijzondere ontwikkelingen 
verdienen de aandacht. 

Allereerst moet worden genoemd 
de motorenfabricage bij Smit & 
Bolnes. Dieselmotorer'l hebben een 
"levenscyclus". Aan vernieuwing 
valt na een aantal jaren niet te ont
komen. Vernieuwing gaat gepaard 
met hoge research- en ontwikke
lingskosten. Tengevolge hiervan 
kan de continuïteit van de produk
tie alleen worden verzekerd, wan
neer deze op grote schaal plaats 
vindt. In het enkele jaren geleden 
uitgebrachte structuurrapport over 
de Nederlandse verbrandingsmoto
renindustrie werd deze conclusie 
bevestigd. De produktie-omvang 
van Smit & Bolnes is onvoldoende. 

Er is met inschakeling van de Ne
derlandse Herstructureringsmaat
schappij NEHEM nagegaan of een 
concentratie in deze bedrijfstak 
kon worden tot stand gebracht ter 
verbetering van de positie van de 
kleinere motorenfabrieken. In dat 
kader heeft ook IHC Holland ge
tracht voor Smit & Bolnes, door 
samenwerking met of door aan
sluiting bij andere fabrikanten, de 
zo nodige basisverbreding te be
reiken. Deze pogingen hebben ech
ter geen resultaat gehad. Aange
zien het thans in produktie zijnde 
motortype in versneld tempo van 
de markt werd verdrongen, kon aan 
beëindiging van de motorenfabri-

cage bij Smit & Bolnes niet worden 
ontkomen. Bij het schrijven van 
het jaarverslag is nog in studie in 
hoeverre het mogelijk is de werk
gelegenheid bij Smit & Bolnes ge
heel of gedeeltelijk te continueren. 

In 1974 heeft de Noorse reder 
Helmer Staubo & Co. opdrachten 
bij IHC Guste geplaatst voor de 
bouw van twee boorschepen. Als 
gevolg van de moeilijkheden, die 
deze reder bij het financieren van 
deze orders heeft ondervonden, 
heeft hij zich in 1976 genoodzaakt 
gezien de opdracht voor het schip, 
dat medio 1977 had moeten worden 
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 wij mede betrokken 
het handhaven van hoog gekwali
ficeerde werkgelegenheid bij IHC 
Guste. De bouw van dit boorschip 
wordt gefinancierd 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 financiering hiervan is 
verzekerd door de bankiers van de 
reder. 

De gang van zaken bij de werf in 
Maleisië, waarin voor 51 % wordt 
deelgenomen, laat te wensen over. 
De capaciteit van het bedrijf was 
door een tekort aan orders niet ge
heel benut. Aangezien niet wordt 
verwacht, dat daarin verbetering 
zal optreden, streven wij er naar 
ons belang te verminderen. 

In verband met de risico's die een 
kapitaalgoederenindustrie voor gro
te projecten van tijd tot tijd loopt, 
hebben wij het gewenst geacht 
een algemene voorziening voor ri
sico's op onderhanden werken te 
vormen van / 10.000.000. De daar
voor destijds gevormde voorzie
ning, groot f 4.000.000, werd in 
1973 gebruikt. 
Bij enkele dochterondernemingen 
moeten herstructureringen worden 
doorgevoerd. Voor de kosten, die 
deze met zich mede brengen, is 
een voorziening van / 10.000.000 
gevormd. 
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Orderportefeuille 
De gevolgen van de economische 
recessie in de wereld, die tot het 
begin van het boekjaar voor de be
drijven van de vennootschap be
perkt waren gebleven, zijn 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 
gespecialiseerde sectoren van bag
gerbouw en offshore industrie, 
waarin IHC Holland zich in hoofd
zaak beweegt. Door de steeds 
scherpere concurrentie kwam het 
prijsniveau voor grote nieuwbouw
contracten vooral gedurende de 
tweede helft van het jaar onder 
druk te staan. 

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

De orderportefeuille bedroeg per 
31 december 1975 f 1.112 miljoen. 
Bij de vergelijking met de order
portefeuille per ultimo 1974 (/ 1.528 
miljoen) dient in aanmerking te 
worden genomen, dat in het laatst
genoemde bedrag was opgenomen 
/ 130 miljoen betreffende schepen, 
welke door IHC Holland aan ande
re Nederlandse werven werden 
uitbesteed. Deze schepen zijn op 
een enkel schip na in 1975 voltooid 
en afgeleverd. 

De verkoop van produkten en dien
sten in de Bagger Divisie kwam in 
1975, behoudens geringe afwijkin
gen, overeen met de prognose. Een 
opleving in de bedrijvigheid van de 
grote baggermaatschappijen resul
teerde in enkele opdrachten. Daar
naast konden belangrijke contrac
ten worden afgesloten voor levering 
van materieel en engineering in 
Brazilië, Abu Dhabi, de Sovjetunie, 
India en de Verenigde Staten. 
Een algemene teruggang in de off
shore activiteiten heeft tot gevolg 
gehad, dat de verkoop van offshore 
materieel is achtergebleven bij de 
verwachtingen. 

De in het jaarverslag 1974 g 
stateerde activering van o shor:o 
opsporing en winning van ore 
gas als gevolg van de e e _ =
crisis, werd in 1975 niet 
gezet. Als gevolg van een s 
satie van de olieprijzen en dè 
tief sterke kostenstijgingen i 
winning van olie op zee, e 
investeringsplannen voor 
materieel voor deze sec or
een belangrijk deel opg 
Verwacht mag worden, da 
zinking van de offshore ma 
van blijvende aard zal blij 
zijn. 
De bedrijven van IHC Holt 
ren in het algemeen in 1975 
van werk voorzien. 

De ontwikkeling van de sch 
bouw 
Internationaal overleg op se ee 
bouwgebied heeft geleid tot de 
clusie, dat de wereldscheepsbot: 
capaciteit zal moeten worde 
minderd om meer in even i 
zijn met de toekomstige vraag -
schepen. 
De overcapaciteit doet zich oo -
de sector van de alge o. : 
scheepsbouw, vooral bij de ho.: 
van grote tankers. Het vervul 
met zorg, dat hierover vaak e 
neraliserend wordt gespro 
dat wordt verondersteld, d 
overcapaciteit in alle sectore 
wezig zou zijn. 
De werven van IHC Hollan 
geen algemene scheepswerv 
bouwen wel drijvende kapi· --• - -
deren, doch dat zijn altijd 
meer bijzondere gereedsc a 
IHC Holland levert speciali e· 
in haar bedrijven en in haar -
nische staf is een grote h 
heid specialistische "kno 
opgehoopt. Dit onderschei 
Holland van de generalisere 
der één noemer gebrachte -
mene scheepsbouw. 
In de sectoren, waarin IHC 
haar werkterrein vindt, zijn 
hoefte en de produktieca a 
nog steeds in evenwicht. 
Wel dreigt het gevaar dat e 
capaciteit in de algemene s -= 
bouw daar een drang doe o
om uit te wijken naar de ï 
marktgebieden, waaraan 1 
land haar bestaan ontleen 
cialistische kennis en de r--·-
van IHC Holland geven 
een voorsprong, doch uit nQOé -� 



�...,-,..., ortefeuille 
"' e olgen van de economische 

ie in de wereld, die tot het 
· van het boekjaar voor de be

van de vennootschap be
aren gebleven, zijn in de

an het boekjaar steeds meer
- aaar geworden.

de scheepsbouw in het alge
erd 1975 gekenmerkt door 

eruggang van de orderont
s en. De gevolgen hiervan heb
zich ook doen gevoelen in de 

r-=::=-.,...ialiseerde sectoren van bag
en offshore industrie, 

• IHC Holland zich in hoofd
eweegt. Door de steeds

- rpere concurrentie kwam het
· eau voor grote nieuwbouw

,..,....�,,...ten vooral gedurende de
elft van het jaar onder 

taan. 

-:=r.-•�,:,,i::r doet zich het verschijn
oo . at een aantal scheeps

Uu ... ..,.,,ue emingen door gebrek 
in andere marktsectoren 

e gespecialiseerde terrei-
1 C Holland gaat bewegen. 

- r; e o tvangsten bleven daar-
er het te verwachten ni-

efeuille bedroeg per 
/ 1.112 miljoen. 

g met de order
imo 1974 (/ 1.528 

aanmerking te 
t in het laatst

as opgenomen 
ende schepen, 
and aan ande
erven werden 
hepen zijn op 

in 1975 voltooid 

rodukten en dien
r Divisie kwam in 

s geringe afwijkin
et de prognose. Een 
bedrijvigheid van de 
aatschappijen resul
e opdrachten. Daar
belangrijke contrac
esloten voor levering 

en engineering in 
habi, de Sovjetunie, 
enigde Staten. 

ruggang in de off
heeft tot gevolg 
oop van offshore 

ergebleven bij de 

De in het jaarverslag 1974 gecon
stateerde activering van offshore 
opsporing en winning van olie en 
gas als gevolg van de energie
crisis, werd in 1975 niet voort
gezet. Als gevolg van een stabili
satie van de olieprijzen en dé rela
tief sterke kostenstijgingen in de 
winning van olie op zee, werden 
investeringsplannen voor nieuw 
materieel voor deze sector voor 
een belangrijk deel opgeschort. 
Verwacht mag worden, dat de in
zinking van de offshore markt niet 
van blijvende aard zal blijken te 
zijn. 
De bedrijven van IHC Holland wa
ren in het algemeen in 1975 goed 
van werk voorzien. 

De ontwikkeling van de scheeps
bouw 
Internationaal overleg op scheeps
bouwgebied heeft geleid tot de con
clusie, dat de wereldscheepsbouw
capaciteit zal moeten worden ver
minderd om meer in evenwicht te 
zijn met de toekomstige vraag naar 
schepen. 
De overcapaciteit doet zich 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
neraliserend wordt gesproken en 
dat wordt verondersteld, dat die 
overcapaciteit in alle sectoren aan
wezig zou zijn. 
De werven van IHC Holland zijn 
geen algemene scheepswerven. Zij 
bouwen wel drijvende kapitaalgoe
deren, doch dat zijn altijd min of 
meer bijzondere gereedschappen. 
IHC Holland levert specialiteiten; 
in haar bedrijven en in haar tech
nische staf is een grote hoeveel
heid specialistische "know how"
opgehoopt. Dit onderscheidt IHC 
Holland van de generaliserend on
der één noemer gebrachte alge
mene scheepsbouw. 
In de sectoren, waarin IHC Holland 
haar werkterrein vindt, zijn de be
hoefte en de produktiecapa.citeit 
nog steeds in evenwicht. 
Wel dreigt het gevaar dat de over
capaciteit in de algemene scheeps
b.ouw daar een drang doet ontstaan 
om uit te wijken naar de bijzondere 
marktgebieden, waaraan IHC Hol
land haar bestaan ontleent. De spe
cialistische kennis en de reputatie 
van IHC Holland geven dan wel 
een voorsprong, doch uit nood ge-

boren prijsconcurrentie van alge
mene scheepsbouwers, misschien 
zelfs nog met overheidssteun, zou 
de !HG-verschansing kunnen door
breken. 
De positie van hooggespecialiseerd 
- dientengevolge minder kwets
baar - bedrijf heeft IHC Holland
verworven door in een lange reeks
van jaren veel te investeren in re
search en ontwikkeling, in produkt
standaardisatie en in produktie
technieken.
Die hoge investeringskosten ver
eisen een omzetgrootte die conti
nuering van het investeringsniveau
in research en ontwikkeling toelaat.
Handhaving van de voorsprong is
daarvan afhankelijk en dat is niet
slechts een belang van IHC Hol
land, doch het is ook een belangrij
ke zaak voor de Nederlandse posi
tie in de desbetreffende wereld
markt. Inkrimping van de produktie
omvang zou leiden tot verlies van
de verworven plaats. Daardoor zou
tevens de mogelijkheid verloren
kunnen gaan om opdrachten, die
door de !HG-specialisatie 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 Il een voorlo
pig rapport uitgebracht over de her
structurering van de middelgrote 
scheepsbouw in Nederland. Wij 
staan in het algemeen positief te
genover het vormen van zinvolle 
groeperingen in de Nederlandse 
scheepsbouw, omdat wij deze ont
wikkeling als één van de voorwaar
den beschouwen voor het behoud 
van de concurrentiekracht op de 
internationale markt. De omstandig
heid echter, dat bij zulke concen
traties overheidssteun wordt gege
ven, vraagt om een kritische bena
dering. Deze steun immers plaatst 
degene, die daarvan profiteert, in 
een bevoorrechte positie; er dient 
dan ook op toegezien te worden, 
dat anderen niet worden geschaad 
door mogelijke concurrentieversto
ring. 
Wij hebben van de gelegenheid om 
bij de hoorzitting van Commissie Il 
onze mening over het desbetreffen
de rapport te geven, gebruik ge-
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maakt door te benadrukken, dat de 
door IHC Holland ontwikkelde spe
cialistische marktsectoren van de
ze ontwikkeling geen nadeel mogen 
ondervinden. 

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
taalindustrie werden de salarissen 
met ingang van 1 januari 1975 ver
hoogd met 3,28% en met ingang 
van 1 juli 1975 met 5,17%. Boven
dien werd voor de oudere werk
nemers de mogelijkheid gescha
pen om op bepaalde voorwaarden 
extra vrije uren met behoud van 
een deel van hun salaris op te ne
men; voorts kreeg deze categorie 
medewerkers recht op een groter 
aantal vakantiedagen. 
Tijdens het in 1975 gevoerde over
leg met de vakverenigingen over 
een grotere uniformiteit van ar
beidsvoorwaarden bij de !HG-be
drijven, werd vastgesteld welke on
derwerpen centraal zullen worden 
behandeld en welke per dochter
maatschappij. 
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 col
lectieve ziektekostenverzekering 
voor alle medewerkers, die niet ver
plicht zijn verzekerd. De werkge
versbijdrage voor deze verzekering 
werd geuniformeerd. 
Ook in 1975 werden op grote schaal 
medische keuringen verricht bij 
personeelsleden boven de 40 jaar. 

De gemeenschappelijke financieel
economische en sociale aangele
genheden van de !HG-bedrijven 
werden regelmatig besproken in de 
centrale ondernemingsraad. 
In augustus werd een conferentie 
gehouden bij het Slotemaker de 
Bruïne Instituut met als onderwerp 
"Het functioneren 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 
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zij aandacht besteedde aan de be
handelde onderwerpen, een posi
tieve bijdrage geleverd tot de be
vordering van het overleg binnen 
IHC Holland. Dit geldt evenzeer 
voor de ondernemingsraden en 
personeelsoverlegcommissies van 
de dochtermaatschappijen. 
Door een beter inzicht, zowel in de 
ambities van eigen medewerkers als 
in het functioneren van de organi
satie en organisatie-onderdelen, 
konden voor de vacatures voor lei
dinggevende posities meer dan 
voorheen kandidaten van alle IHC
ondernemingen in beschouwing 
worden genomen en met grotere 
zorgvuldigheid worden geselec
teerd. 

Ondanks de ruimere arbeidsmarkt 
was het bij enkele grote bedrijven 
niet mogelijk voldoende vakbe
kwaam produktiepersoneel aan te 
trekken. Het aantal aanmeldingen 
voor de bedrijfsscholen was over 
het algemeen groter dan in vorige 
jaren. 

Vooruitzichten 
Voor 1976 verwachten wij, dat de 
bezetting van de bedrijven van 
IHC Holland in het algemeen op 
een redelijk niveau zal kunnen wor
den gehandhaafd. De kwaliteit van 
de orderportefeuille rechtvaardigt 
de verwachting, dat - onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden -
de netto winst over 1976 niet bij die 
van 1975 ten achter zal blijven. 
De overcapaciteit in de scheeps
bouw, waarover wij hierboven reeds 
schreven, vervult ons met zorg. Wij 
verwachten, dat deze van lange 
duur zal zijn. 
De ontwikkeling van het prijspeil in 
Nederland en van het onderne
mingsklimaat oefenen ongetwijfeld 
invloed uit. Wij hebben het vertrou
wen, dat er binnen de onderneming 
begrip voor bestaat, dat een bloei
end bedrijf in aller belang is. Wij 
hopen van harte, dat ook in b.rede
re kring in Nederland het bese1 
zal groeien, dat een winstgevend 
bedrijfsleven niet alleen wenselijk, 
1J1aar ook noodzakelijk is. 
Onderbezetting, die het gevolg is 
van een tijdelijk tekort aan orders, 
kunnen wij opvangen. Zouden ech
ter maatschappelijke ontwikkelin
gen ertoe leiden, dat van ons wordt 
verlangd personeel in dienst te hou-

den waarvoor geen werk is, dan zal 
dit de financiële draagkracht van 
onze onderneming te boven gaan. 
In sommige landen lijken zich de 
eerste tekenen van een economisch 
herstel aan te dienen. Het karakter 
van IHC Holland, met als ken
merk de produktie 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. Schuil

Rotterdam, april 1976 

79 

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 sleepzuigers 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 m3 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 uitbestedings
contracten voor een achttal sleep
zuigers voltooid, terwijl 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 Klop 
IHC De Klop is het gehele boek
jaar redelijk bezet geweest met de 
produktie van standaardzuigers en 
een sleepzuiger voor Zaïre. 
Naast de laatste 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 
materieel daarentegen bleef achter 
bij de verwachtingen. 

Mineraal Technologisch 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 
orderportefeuille 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 
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bestaande produktenpakket wordt 
met kracht voortgezet. 
Tengevolge van onvoldoende or
derontvangsten in het eerste kwar
taal van 1976 moest tot gedeelte-
1 ijke werktijdverkorting worden 
overgegaan. 

Navalconsult-Holland 
Hoewel de situatie in de scheeps
bouw in het algemeen niet heeft 
geleid tot grote activiteiten op het 
gebied van herstructurering en ont
werp van werven, is het ingenieurs
bureau Navalconsult-Holland er 
toch in geslaagd in 1975 volledig 
bezet te zijn met opdrachten uit 
binnen- en buitenland. 
Gedurende het verslagjaar werden 
studie-opdrachten uitgevoerd voor 
Nederlandse en Spaanse opdracht
gevers, terwijl bovendien moderni
seringsplannen voor IHC-maat
schappijen werden uitgewerkt. 

IHC (Malaysia) 
De werfcapaciteit 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 splijtbakken van het type 
IHC Omnibarge en ertsscheidings
apparatuur afgeleverd. 
De orderportefeuille van IHC (Ma
laysia) geeft redenen voor bezorgd
heid. 

IHC France 
De ontwikkeling van het Franse 
engineering- 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 geconcretiseerd in op
drachten voor sleepboten en kleine 
haventankers bestemd voor Afri
kaanse afnemers. 
Naast eerdergenoemde vaartuigen 
konden orders worden geboekt 
voor b�ggermaterieel voor de 
Franstalige markt. 
De verdere ontwikkeling van d.eze 
dochtermàatschappij wordt met 
vertrouwen tegemoet gezien. 

Afgeleverd materieel 
De belangrijkste in 1975 afgele er
de objecten zijn: 
2 sleepzuigers - 4500 m3 

Volksrepubliek China 
10 sleepzuigers - 1500 m3 

Volksrepubliek China 
Alzubair - sleepzuiger - 3000 � 

Irak 
Almerbid - sleepzuiger - 3000 

Irak 
Azovskoe More - sleepzuiger -

2500 m3 

Sovjetunie 
MOT Dredge VI - sleepzuiger -

3420 m3 

India 
lblea - baggermolen - 900 1 

Italië 
7 IHC Giant - cutterzuigers 
18 standaard cutterzuigers van �

type IHC Beaver 
6 IHC Omnibarges 
Gektor - sleepboot - 6800 p 

Sovjetunie 

- Klein baggermaterieel van e
type IHC Amphidredge

- Ontwerpen en baggerinstalla
voor door derden gebo
te bouwen materieel

- Baggeronderde_len en -i s
menten, perspijpen

- Dieselmotoren van he -"' 
Smit-Bolnes
Ertsscheidingsapparatuur {L
Ombouw en moderniseri g
baggermaterieel
Reparatie werkzaamhede
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Afgeleverd materieel 
De belangrijkste in 1975 afgelever
de objecten zijn: 
2 sleepzuigers - 4500 m3 

Volksrepubliek China 
10 sleepzuigers - 1500 m3 

Volksrepubliek China 
Alzubair - sleepzuiger - 3000 m3 

Irak 
Almerbid - sleepzuiger - 3000 m3 

Irak 
Azovskoe More - sleepzuiger -

2500 m3 
Sovjetunie 

MOT Dredge VI - sleepzuiger -
3420 m3 
India 

lblea - baggermolen - 900 
Italië 

7 IHC Giant - cutterzuigers 
18 standaard cutterzuigers van het 

type IHC Beaver 
6 IHC Omnibarges 
Gektor - sleepboot - 6800 pk 

Sovjetunie 

- Klein baggermaterieel van het
type IHC Amphidredge

- Ontwerpen en baggerinstallaties
voor door derden gebouwd of
te bouwen materieel

- Baggeronderde_len en -instru
menten, perspijpen

- Dieselmotoren van het type
Smit-Bolnes

- Ertsscheidingsapparatuur (jigs)
- Ombouw en modernisering van

baggermaterieel
- Reparatie werkzaamheden

- Engineering studies voor de mo
dernisering van scheepswerven

- Vacuum- en doseersluizen
- Diverse constructiewerken en

toeleveringen voor derden.

Onderhanden werken 
Per 31 december 1975 waren onder 
meer de volgende orders onder 
handen: 
2 sleepzuigers - 3000 m3 

Irak 
2 sleepzuigers - 4500 m3 

Irak 
2 sleepzuigers - 1500 m3 

Zaïre 
sleepzuiger - 3500 m3 

Sovjetunie 
sleepzuiger - 1000 m3 

Sovjetunie 
2 sleepzuigers - 5000 m3 

Brazilië 
sleepzuiger - 6500 m3 

India 
cutterzuiger - 10.500 pk 

Nederland 
rotsbreker 

Sovjetunie 
2 ertsbaggermolens 

Indonesië 
sleepboot - 1800 pk 

Maleisië 

- Standaard cutterzuigers van het
type IHC Beaver

- IHC Omnibarges
Baggerinstallaties, onderdelen
en instrumenten
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- Sleepboten, werkboten en
loodsboten

- Water- en olietankers
- Dieselmotoren
- Engineering werkzaamheden
- Ombouw en modernisering van

ertsbaggermaterieel
- Reparatie werkzaamheden.



Offshore Divisie 
IHC Gusto 
IHC Gusto was het gehele jaar 1975 
goed van werk voorzien. 
In juni werd de pijpenlegger Viking 
Piper opgeleverd. Een groot boor
eiland voor de A. P. M0ller-groep 
werd in november overgedragen. 
Hiermede werd het laatste van de 
in Amerika bestelde booreilanden 
afgeleverd. Orders werden verkre
gen voor twee hefeilanden voor 
civiele doeleinden. 
Het hefeiland, gebouwd voor- een 
Italiaanse bouwondernemer is in
middels afgeleverd, terwijl het hef
eiland voor een Nederlands-Schot
se bouwcombinatie in februari 1976 
is opgeleverd. 
Ook werd afgeleverd een drijvende 
opslag- en tankerlaadinstallatie 
(een zgn. SPAR) ten behoeve van 
Shell-Esso voor het Brent Field op 
de Noordzee. Deze terminal is ge
bouwd in samenwerking met 
Wilton-Feijenoord B.V. De bouw van 
dit prototype ging tengevolge van 
de vele wijzigingen met grote moei
lijkheden gepaard. 

De bouw van een "dynamically po
sitioned" boorschip voor {Je Frans
Belgische opdrachtgever Offshore 
Europe is volgens plan verlopen. 

Voor de Noorse reder Helmer 
Staubo & Co. is een soortgelijk 
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 
modernisering van de werf. 
Grote verkoopinspanningen zullen 
nodig zijn om de werkbezetting van 
IHC Gusto over het lopende jaar 
te waarborgen. 

IHC Gusto Staalbouw 
De nieuwbouwafdeling van IHC 
Gusto te Slikkerveer werd opge
nomen in · de organisatie van 
IHC Gusto Staalbouw. De daarme
de gepaard gaande overplaatsing 
van de hoofdvestiging van IHC Gus
to Staalbouw van Sliedrecht naar 
Slikkerveer is bevredigend verlo
pen. Verwacht wordt, dat na deze 
reorganisatie efficiency-verbeterin
gen kunnen worden gerealiseerd. 
Gedurende het gehele verslagjaar 

was IHC Gusto Staalbouw goed 
bezet. Het vervaardigen van hef
eilanden voor civiele doeleinden is 
voor dit bedrijf een uitstekend pas
sende produktie-activiteit gebleken. 
De vestiging van IHC Gusto Staal
bouw te Geleen is voor een be
langrijk deel bezet geweest met de 
vervaardiging van palen voor dit 
soort eilanden. 
De in het bedrijf te Slikkerveer 
noodzakelijke aanpassingen zijn in 
1975 goeddeels voltooid, zodat in 
1976 kan worden voldaan aan het 
vastgestelde produktieprogramma 
voor hefeilanden, SBM's, kraan
armen, e.d. 
Een opdracht tot revisie van Hoog
oven VI nam vrijwel de gehele pro
duktiecapaciteit van de montage
afdeling in beslag. De oplevering 
vond begin 1976 plaats. 
In het laatste kwartaal van 1975 
werden door andere IHC-maat
schappijen opdrachten verwor
ven welke voor een belangrijk 
deel zullen worden uitbesteed bij 
IHC Gusto Staalbouw, zodat een 
behoorlijke basisbezetting voor 
1976 is gewaarborgd. 

Single Buoy Moorings Ine. (SBM) 
In 1975 heeft Single Buoy Moorings 
Ine. (SBM) haar marktaandeel als 
leverancier van éénpunts-meer
boeien opnieuw kunnen handha
ven. 
De exploratie van olie buitengaats 
geschiedt in steeds dieper water. 
SBM volgt deze tendens nauwkeu
rig; zij is erin geslaagd een eerste 
order te boeken voor een "Single 
Anchor Leg Mooring" (SALM) ter
minal op de Noordzee voor een 
waterdiepte van meer dan 160 m. 
Nieuwe technische ontwikkelingen 
op het gebied van olie- en gas
exploratie buitengaats worden op 
de voet gevolgd, teneinde te komen 
tot een verdere ontwikkeling op het 
gebied van terminals, waarbij wordt 
voldaan aan de laatste eisen van 
-transport, opslag, en het in een zo
vroeg mogelijk stadium in produk
tie brengen van olie- of gasbron
nen.

Een bevredigend aantal orders
werd geboekt voor de levering van
SBM- en SBS-installaties voor het
laden en lossen van tankers, o.a.
voor de Noordzee en voor Indone
sië, Maleisië, Egypte, India en
Uruguay.
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De vooruitzichten voor het lopende 
jaar zijn positief; verwacht wordt, 
dat het verkoopvolume van SBM 
kan worden gehandhaafd. 

Afgeleverd materieel 
De belangrijkste in 1975 afgelever
de objecten zijn: 
Twee verplaatsbare hefeilanden 

37,50 X 24 X 4,50 m 
Frankrijk 

Nico - verplaatsbaar hefeiland 
30 X 21 X 3 m 
Italië 

Maersk Explorer -
verplaatsbaar booreiland -
72,85 X 68,60 X 7,60 m 
Denemarken 

Viking Piper - pijpenlegger -
162 X 58,5 X 33,2 m 
Jersey Cl 

Storage SPAR systeem -
hoogte 137 m 
Groot Brittannië 

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

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

45,4 X 23,8 X 4,2 m 
Groot Brittannië 

Pétrel - OP boorschip - 15.900 ton 
waterverplaatsing 
België 

Pèlerin - OP boorschip - 16.500 ton 
waterverplaatsing 
Noorwegen 

OP boorschip - 16.800 ton water
verplaatsing 
eigen rekening 

Staalconstructies 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. 





Deelnemingen Divisie 
IHC Holland Exploratie B.V. (100%) 
De ontwikkeling van de gasvondst 
K13 op het Nederlandse continen
tale plat, waarin IHC Holland Ex
ploratie voor 1,08% deelneemt, is 
in het afgelopen jaar voorspoedig 
gegaan. Het eerste produktieplat
form met bijbehorende installaties 
is geplaatst en de diepwaterpijp
leiding is gelegd. De wijze, waarop 
bij Callantsoog de pijpleiding door 
het duingebied is getrokken en het 
aangetaste milieu daarna tot in de
tail is hersteld, heeft internationaal 
de aandacht getrokken. De eerste 
gaslevering aan de Gasunie heeft 
plaats gevonden in februari 1976. 
Wij constateren met voldoening, dat 
de exploitatie van het K13-veld 
thans in volle gang is. Hoewel bij 
nader onderzoek de aanwezige 
gasreserve lager werd geschat dan 
aanvankelijk was geraamd, werd 
het tekort door het aanboren van 
een naastliggende structuur ruim
schoots gecompenseerd, zodat men 
een produktie blijft verwachten van. 
ongeveer 15 jaar. 

IHC Norex B.V. (100%) 
Het door IHC Gusto gebouwde 

boorschip Havdrill, waarin IHC 
Norex via de eigenaar, Nordic Off
shore Drilling Company AIS, voor 
15% deelneemt, heeft het afgelo
pen jaar bevredigend gewerkt. He
laas heeft de oliemaatschappij, 
waarvoor de Havdrill in de Keltische 
zee en voor de kust van Labrador 
tot oktober 1975 boringen heeft 
verricht, besloten het contract niet 
te verlengen. Aangezien het niet 
mogelijk bleek de Havdrill opnieuw 
te verhuren, werd het schip opge
legd in afwachting van het aantrek
ken van de markt. 

Het ontbreken van werk, de hoge 
tarieven per dag en het beperkte 
concurrentievermogen van een 
maatschappij met slechts één boor
schip maakten het rendabel voort
bestaan van Nordic voor de komen
de jaren twijfelachtig. 
Toen dan ook een Canadese olie
maatschappij een bod op de Hav
drill deed, dat de boekwaarde van 
dit boorschip enigszins overtrof, 
heeft Nordic de gedane aanbieding 
geaccepteerd. 
De verkoop van de Havdrill vond 
plaats in januari 1976. 
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Forasol/Foramer (33%) 
De financiële resultaten van Fora
sol/Foramer stemmen tot voldoe
ning. De bezetting van de landboor
apparatuur is behoorlijk geweest. 
De offshore booreilanden zijn alle 
van werk voorzien. Voor het des
tijds door IHC Gusto geleverde hef
eiland lle de France is het bestaan
de boorcontract opnieuw met vier 
jaar verlengd. In. het a)gemeen 
merken wij op, dat het belang van 
IHC Holland in Forasol/Foramer in 
vele opzichten verder reikt dan dat 
van aandeelhouder. Wij beschou
wen de relatie met deze maat
schappij als een waardevolle en
tree in de markt en wij appreciëren 
de samenwerking, die is opge
bouwd en waarin begrip voor el
kaars belangen bestaat. 

Deep (12,90%) 
In ons vorig jaarverslag schreven 
wij, dat wij de investering in Deep/ 
Seal niet meer wilden vergroten. 
Het aandeel van IHC Holland was 
daardoor in proportie gereduceerd 
van 15,30% tot 12,90%. 
Wij hebben deze deelneming in 
1976 afgestoten. 

Belangrijke groeps" 
(in miljoenen guldens) 

Afleveringen 
Waarde van de produktie 
Orders in portefeuille 
Hiervan nog te verwerken 

Bedrijfsresultaat 

Netto winst 

Afschrijvingen 
Aanschaffingen duurzame pro ·, 

Dividend 

Geplaatst aandelenkapitaal 
Reserves 

Eigen vermogen 
Aantal werknemers aan het ein e • 
Lonen, salarissen en overige peTSD 

(in guldens per aandeel van f 

Netto winst 

Afschrijvingen 

Eigen vermogen 

Dividend 
* Waarin verwerkt de bijzondere

orders voor drie booreilanden 
voor Viking Jersey Equipmen 

** Na onttrekking aan de algem e 
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Belangrijke groepsgegevens over vijf jaren 
(in miljoenen guldens} 

Afleveringen 

1975 

937,0 
864,0 Waarde van de produktie 

Orders in portefeuille 
Hiervan nog te verwerken 

1.112,0 

Bedrijfsresultaat 

Netto winst 

Afschrijvingen 
Aanschaffingen duurzame produktiemiddelen 

Dividend 

Geplaatst aandelenkapitaal 
Reserves 

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

(in guldens per aandeel van f 10) 

Netto winst 

Afschrijvingen 

Eigen vermogen 

Dividend 

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

•• Na onttrekking aan de algemene reserve van / 43 miljoen
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701,0 

40,1 

12,0 

14,1 
12,1 

3,2 

32,0 
63,2 

95,2 
5.443 
193,3 

3,76 

4,40 

29,80 

1,00 

1974 

616,0 
835,0 

1.528,0 
965,0 

7,4* 

4,4 

13,5 
17,9 

1,6 

31,6 
52,5 

84,1 
5.506 
173,6 

1,39 

4,28 

26,62 

0,50 

1973 

465,0 
590,0 

1.066,0 
763,0 

(81,6)* 

13,4 
17,9 

31,5 
48,4 

79,9 
6.061 
166,1 

neg. 

4,25 

25,34 

1972 

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

12,8* 

11,0 

11,0 
34,1 

5,4 

29,8 
85,4 

115,2 
5.736 
134,1 

3,68 

3,69 

38,67 

1,80 

1971 

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

13,0 

9,4 

9,3 
27,0 

4,5 

26,2 
72,5 

98,7 
5.101 
113,5 

3,60 

3,53 

37,70 

1,70 




