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ons 
werken in 

1976 
In het eerste nummer van ons nieuwe personeelsblad staat onder 

,,Welkom Zeskrant" o.a. het volgende: 
IJ een personeelsblad dat een goed beeld geeft van wat er in onze 

werkmaatschappijen omgaat, dat aandacht besteedt aan wat mensen in hun werk 
doen, zal er hopelijk mede toe bijdragen, dat de interesse in elkanders werk wordt 

vergroot . . .  IJ 

In deze bijlage over het Jaarverslag 1976 willen wij trachten inhoud te geven aan 
het hierboven genoemde. Wij willen proberen u wegwijs te maken in het 

"
doolhof" 

van al het cijfermateriaal, waarmee het jaarverslag van een 
onderneming gepaard gaat. 

De redactie dankt de heer C. B. J. Delhaas van de Controllersafdeling van het 
Hoofdkantoor voor het samenstellen van deze bijlage. 

Voor diegenen die zich nader van de inhoud van het Jaarverslag 1976 op de 
hoogte willen stellen, wordt hier en daar verwezen naar de desbetreffende pagina 

in dit jaarverslag. 

Slaan wij 
"

Van Dale" op onder het woordjaarverslag, dan 
lezen wij het volgende: 
- verslag betreffende de werkzaamheden, gebeurtenis
sen enz., in een afgelopen jaar .. . "

Het bestuur van elke vereniging zal dan ook ieder jaar een 
dergelijk verslag presenteren aan haar leden. 
Afhankelijk van de literaire gaven en het gevoel voor 
humor van de opsteller zal de inhoud van een dergelijk 
verslag variëren tussen het dor en droog opsommen van 
de feiten of het op komische wijze verhalen van de meest 
typerende gebeurtenissen van het afgelopen verslagjaar. 
Afhankelijk van de interesse voor de vereniging zal voor 
elk lid afzonderlijk de ene gebeurtenis meer aanspreken 
dan de andere. 

Een financieel jaarverslag van een onderneming zal 
menigeen van ons minder aanspreken. De foto's hebben 
onze interesse maar dat is dan ook misschien wel alles. 
Toch bevat een dergelijk verslag genoeg informatie voor 
de werknemers van de onderneming om de interesse 
voor het bedrijf te vergroten. 

Een verenigingsverslag varieert nogal van inhoud, met 
name voer wat betreft de opbouw van een dergelijk ver
slag. Dat geldt echter niet voor een jaarverslag van een 
onderneming. Er is echter een groot verschil tussen jaar
verslagen van enkele decennia geleden en die welke 
momenteel gepubliceerd worden. 

Jaarverslag 
en 

Jaarrekening 
Alhoewel wij spreken over hetJaarverstag 1976 van IHC Holland, dienen 
wij onderscheid te maken tussen: 
jaarverslag en jaarrekening. 

Jaarverslag 

In het ,jaarverslag" van IHC Holland kunnen de "witte bladzijden" (pagina 
9-13) beschouwd worden als het jaarverslag. In dit gedeelte verstrekt de
leiding van de onderneming informatie omtrent het bedrijfsgebeuren, om
trent de toekomstverwachtingen en de investeringsplannen, alsmede om
trent de voorgestelde verdeling van de winst.

Jaarrekening 

De funktie van de jaarrekening, in het verslag van IHC Holland de "grijze 
bladzijden" (pagina's 17 t/m 31), is het geven van informatie aan de belang
stellenden omtrent herkomst·en besteding van het op een bepaald tijdstip 
(meestal 31 december) aanwezige vermogen van de onderneming, alsmede 
omtrent de grootte en de samenstelling van de winst. behaald over een 
periode (meestal een jaar). 
Deze informatie omtrent vermogen en winst moet worden aangevuld met 
een toelichting, waarin inzicht wordt gegeven in de grondslagen welke zijn 
gehanteerd bij de bepaling van het vermogen (balans) en bij de winstbepa
ling (winst- en verliesrekening). 

De jaarrekening bestaat derhalve uit drie delen: 
- winst- en verliesrekening
- balans
- toelichting
Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen twee belangrijke vragen
gesteld worden:
- voor welke belanghebbende is deze informatie bestemd en
- van welke hoedanigheid is de verstrekte informatie.

Gedurende een lange periode in de ontwikkeling van de ondernemingsge
wijze produktie lag de leiding veelal in handen van de eigenaar(s) van de 
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onderneming of de leiding was afkomstig uit dezelfde kringen als die, waar 
de eigenaren uit voortkwamen. 
Eén van de kenmerken hiervan is geweest, dat er een intensieve communi
catie bestond tussen leiding en eigenaar voor wat betreft alle as pekten van 
het bedrijfsgebeuren, waaronder de ontwikkeling van het vermogen en de 
winst. Vanaf 1945 wordt de hierboven genoemde identiteit in toenemende 
mate verbroken. 
De scheiding van leiding en eigendom is in de eerste plaats van invloed op 
de groep van belanghebbenden, voor wie de informatie van de jaarreke
ning bestemd is. De eigendom evolueert van een groep, die een direkte
communicatie onderhoudt, tot een groep "naamloze

" 
aandeelhouders. 

Vervolgens zijn gedurende de laatste decennia nieuwe groepen van be
langhebbende ontstaan: 
- potentiële aandeelhouders
- verschaffers van lang vreemd vermogen
terwijl de laatste tijd ook de werknemer zich als gegadigde voor informatie
omtrent vermogen en winst presenteert.
De veranderingen met betrekking tot de groepen belanghebbenden brach
ten met zich mee, dat de voorschriften waaraan de verstrekte informatie
moest voldoen in de loop der tijd sterk veranderd zijn.

Wettelijke voorschriften 

Tot 1971 waren de wettelijke bepalingen omtrent de inhoud en de vorm van 
de jaarverslaglegging in Nederland maar oppervlakkig. Dit in tegenstelling 
tot het buitenland, waar de ondernemingen reeds gedurende lange tijd 
onderworpen waren aan bindende wettelijke bepalingen. 
In Nederland gold tot bovengenoemd tijdstip als maatstaf voor de verslag
legging art. 42 van het Wetboek van Koophandel. Dit artikel, daterend uit 
1928, stelde niet veel voor. Het gaf slechts enkele aanwijzingen omtrent de 
samenstelling van de "actiefzijde" van de balans. Geen voorschriften dus 
voor de "passiefzijde" en al evenmin voor de winst- en verliesrekening. Dit 
betekende echter niet dat grote ondernemingen alleen maar oppervlakkige 
informatie verschaften. 

Als voorbeeld hiervan mag zeker niet onvermeld blijven het hoogtepunt uit 
de geschiedenis van de jaarverslagen van IHC. Dat was in 1969 de uitrei
king van de Henri Sythofprijs naar aanleiding van het Jaarverslag 1968. De 
reden van de uitreiking van deze prijs was ondermeer: 
- de openheid en de kwaliteit van de verstrekte informatie, welke gepaard
ging met een duidelijke opstelling van de cijfers, waardoor een duidelijk
beeld verkregen werd over het wel en wee in de onderneming.

Er bestond echter een grote behoefte aan verbetering van de jaarverslag
legging. De toenmalige Minister van Justitie, mr. A. C. W. Beekman, zei in 
1960 bij de installatie van de zgn. ,,Commissie Verdam", de commissie 
welke in niet onbelangrijke mate heeft bijgedragen tot de totstandkoming 
van de op 1 mei 1971, bij KB van 30oktober 1970, van kracht geworden "Wet 
op de Jaarrekening van Ondernemingen", onder meer: 
,,In verband met de belangrijke rol die met name de grotere ondernemin
gen in het economisch leven van ons land spelen, is het van betekenis dat 
de jaarstukken - met name de balans en de winst- en verliesrekening- een 
duidelijk beeld geven van de gäng van zaken in de naamloze vennoot
schap." 

De betekenis van deze wet, die als zodanig niet meer bestaat omdat hij 
sinds 1976 deel uitmaakt van ons nieuwe Burgerlijk Wetboek, gaat veel 
verder dan men op het eerste gezicht geneigd is aan te nemen. De behande
lende stof is uiteraard technisch van aard, doch er zijn verschillende belan
gen in het geding. Zonder wettelijke voorschriften is de controlerende 
functie, welke juridisch aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
is toebedacht, onmogelijk uit te oefenen. Want, hoe wil er van enige wette
lijke controle sprake zijn, wanneer de jaarstukken- gelijk onder de oude 
wettelijke regeling mogelijk was- op allerlei punten te kort schieten in het 
geven van inzicht in de werkelijke gegeven zaken? 

Belanghebbenden 
De groep van belanghebbenden, die zich een oordeel wil vormen over de 
gang van zaken, is echter veel groter. We noemden reeds de verschaffers 
van "lang vreemd vermogen" of eenvoudiger gezegd, die partijen welke 
leningen verschaffen (vreemd vermogen) welke in de toekomst (vandaar 
de naam lang vreemd vermogen) terugbetaald dienen te worden. 
Men kan de kring nog ruimer trekken en ook een belang aanwezig achten 
bij de leveranciers en in het algemeen bij hen die zaken doen met de 
onderneming. Nog algemener is het belang dat de overheid heeft bij een 
juist inzicht in de gang van zaken in "ondernemingsland''. 
Ook bij de werknemers, wier bestaan o.a. van het wel en wee van de 
onderneming afhangt, is een duidelijk belang aanwezig bij een inzicht in de 
gang van zaken van hun onderneming of van de onderneming waaraan zij 
zich zullen gaan verbinden. De laatste groep neemt onder de hierboven 
besproken groepen een enigszins bijzondere plaats in. Zij maken geen deel 
uit van de vergaderingen waarin de jaarrekening wordt vastgesteld of 
goedgekeurd. Toch wordt deze met hen, althans met hun vertegenwoordi
ging in de ondernemingsraad, besproken wanneer op de leiding van de 
onderneming de verplichting rust tot publicatie van de jaarrekening. 

Zonder in te gaan op de bepalingen van de hierboven genoemde wet, mag 
één artikel bepaald niet onvermeld blijven. 
Bij de invoering van de wet werd op grote schaal de benoeming van een 
registeraccountant verplicht gesteld. Zijn taak bestaat erin, de door het 
bestuur opgemaakt jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te 
brengen en een verklaring af te geven. 
Deze verklaring moet bij de jaarrekening worden overlegd. Zij kan een 
goedkeurende verklaring zijn en inhouden dat de jaarrekening, dat wil 
zeggen, de balans en de winst- en verliesrekening mèt de toelichting, een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en 
het resultaat. 

Indien het bovenstaande kort wordt samengevat, zien wij het volgende: 
• een jaarverslag bestaat onder meer uit twee delen: het verslag van het 
bestuur en de jaarrekening; 
• de opstelling 1,an de jaarrekening moet voldoen aan wettelijke voor
schriften; 
• de jaarrekening moet een getrouwd beeld geven ten behoeve van belang
hebbenden en de bevestiging hiervan moet worden vastgelegd door een 
verklaring van een onafhankelijke derde, t.w. de externe accountant;
• de jaarrekening dient ter goedkeuring aan de algemene vergadering van
aandeelhouders te worden voorgelegd. Goedkeuring houdt in dat men in
stemt met het gevoerde beleid van het bestuur. 

Jaarverslag 
1976 

Ongetwijfeld zal voor velen van ons het lezen van een jaarversl�g niet eenvoudig zijn, afgezien nog van 
het feit dat een dergelijk stuk "literatuur" doorspekt is met allerlei cijfers die voor de meeste van ons 
niet zo interessant lijken. 
Toch is het jammer dat de aandacht voor deze informatie over de gang van zaken in het bedrijf zo 
gering is. Vooral in een zo sterk geïndustrialiseerd land als Nederland. waarin het bestaan van zeer 
velen er direkt van afhankelijk is. Gaat het in het bedrijf goed. dan hebben alle daarbij betrokken 
partijen - aandeelhouders, werknemers. leveranciers, opdrachtgevers - daarvan profijt. 
Gaat het slecht, dan zal het niet lang duren of iedere betrokkene zal dat spoedig merken in zijn 
portemonnaie. 
Gedeeltelijk is het gebrek aan interesse wel begrijpelijk. gezien de taal van een dergelijk verslag. Zoals 
voor een ijzerwerker het begrijpen van een exploitatierekening moeilijk zal zijn, zal het voor diegene 
die een dergelijke rekening opstelt vaak niet mogelijk zijn om een werktekening te lezen! Toch wordt 
er steeds meer aan gedaan, om datgene wat in een jaarverslag gerapporteerd wordt voor iedereen 
begrijpelijk te maken. 

Belangrijkste groepsgegevens 
Alvorens in vogelvlucht door het verslag heen te gaan, dat de raad van bestuur ter goedkeuring heeft 
voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders, uw aandacht voor de belangrijkste 
gegevens van IHC Holland over de afgelopen 5 jaar: 

(in miljoenen guldens) 1976 1975 1974 1973 1972 

Afleveringen 865,0 937,0 616,0 465.0 408,0 
Waarde van de produktie voor derden 727,0 1) 864,0 835,0 590,0 462,0 
Orders in portefeuille 732,0 1.112,0 1.528,0 1.066,0 826,0 
Hiervan nog te verwerken 459,0 701,0 965,0 763,0 610,0 
Bedrijfsresultaat 51,4 40,l 7,4 2) (81,6) 2) 12,8 2) 

Netto winst 30,4 12,0 4,4 -") 11,0 
Afschrijvingen 12,3 14,l 13,5 13,4 11.0 

Aanschaffingen 
duurzame produktiemiddelen 11,3 12,1 17,9 17,9 34,J 

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

Geplaatst aandelenkapitaal 32,0 32,0 31,6 31,5 29,8 
Reserves 91,8 63,2 52,5 48,4 85,4 
Eigen vermogen 123,8 95,2 84,1 79,9 115,2 
Lang vreemd vermogen 81,4 5) 67,9 37,4 39,9 68,9 

(in guldens per aandeel van f 10) 

Netto winst 9,50 3,76 1,39 neg. 3,68 
Afsc h rij vingen 3,85 4,40 4,28 4,25 3,69 
Eigen vermogen 38,73 29,80 26,62 25,34 38,67 
Lang vreemd vermogen 25,47 21,23 11,85 12,66 23,12 
Dividend 1,004) 1,00 0,50 1,80 

Aantal werknemers aan het 
einde •,an het jaar 4.820 5.443 5.506 6.061 5.736 
Lonen, salarissen en overige 
personeelskosten 199,8 193,3 173,6 166,l 134,l 

') Exclusief de waarde van de produktie voor werken in uitvoering voor eigen rekening 
2) 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 
3) Na onttrekking aan de algemene reserve van J 43 miljoen
4) Voorstel
5) Waarvan voorzieningen J 63 miljoen

Enkele begrippen willen wij hier met het volgende cijfervoorbeeld toelichten: 

deel van de orders 

contract 

A 
B 

C 

contract
getekend 

in 

1975 
1976 
1976 

contract
waarde 

100 
50 
80 

dat is klaargekomen 

1975 

50 

50 

in 

1976 

50 
50 

8 

108 

1977 

72 

72 

oplever-
datum 

1976 
1976 
1977 

Afleveringen. In 1976 zijn twee orders afgeleverd, t.w. A en B. De totale waarde is: A = 100 + B = 50 = 
150 

Waarde van de produktie voor derden. Uit bovenstaande kolom "1976" blijkt dat de totale waarde 
van produktie 108 is. 

Orders in portefeuille. Daar in 1976 order C nog niet afgeleverd is, is de waarde van de orderporte
feuille op 31.12.1976: 80 

Hiervan nog te verwerken. Gaf de orderportefeuille de totale waarde van order C aan, op deze regel 
wordt vermeld de waarde van dat gedeelte, dat in 1977 nog geproduceerd moet worden: 80 - 8 = 72. 
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Jaarrekening 
1976 

De jaarrekening 1976 is gepubliceerd op pagina's 17-32 van het verslag 1976. 
Het ligt niet in de bedoeling elke pagina te bespreken. De informatie zal voornamelijk beperkt blijven 
tot: - het geconsolideerde resultatenoverzicht 1976- het geconsolideerde vermogensoverzicht 1976-
toelichting bij de geconsolideerde overzichten.
Dit gedeelte van de jaarrekening bevat alle gegevens van het 'moederbedrijr (IHC HOLLAND N.V.) 
tezamen met die van de dochtermaatschappijen (werkmaatschappijen). 
Alvorens nader in te gaan op de gerapporteerde gegevens, zal eerst de betekenis van een aantal
begrippen worden uiteengezet. 

Wegwijzer in cijferland 
Van "start tot finish" zou de minder officiële naam kunnen zijn van een jaarrekening.
De start wordt gevormd door de eindbalans van het voorgaand jaar; de finish door de eindbalans van 
het verslagjaar. Tussen "start" en "finish" ligt de resultatenberekening.
Wat is nu een balans resp. een resultatenberekening oftewel een winst- en verliesrekening? 
Een voorwaarde tot het voortbestaan van een onderneming is het maken van winst. Een onderneming 
die voortdurend met verlies draait zal op den duur wel haar poorten moeten sluiten. Daarom bestaat er 
ook de behoefte aan een cijfermatig inzicht, zowel over de gang van zaken over de afgelopen periode 
(een jaar) als over de stand van zaken op het eind van die periode (het eind van het jaar). 
Een overzicht van de kosten en opbrengsten, die in de loop van het jaar zijn gemaakt of ontvangen, 
geeft een inzicht in de gang van zaken. Dit overzicht wordt het resultatenoverzicht genoemd. 
Uitsluitsel over de stand van zaken geeft de balans. De balans geeft dus een momentopname. 
Om nu aan te geven hoe "start" en "finish" bepaald zijn, dus op welke grondslagen de cijfers van de
balans berekend zijn, en op welke wijze het "parcours" gelopen is, oftewel op welke grondslagen de
cijfers van het resultatenoverzicht berekend zijn, wordt aan de "toeschouwers van het evenement"
een handleiding verstrekt: dat is de toelichting. 
Om niet verstrikt te raken in alle nullen en overbodige cijfers, worden alle bedragen voortaan vermeld 
in miljoenen guldens. Dus: f 125.730.000,- = f 125.7. 

De Balans 
Bekijken wij nu de jaarrekening 1976 van IHC HOLLAND afzonderlijk dan wordt eerst de balans 
nader toegelicht. 

AKTIV A: Waar zit het geld in 
Duurzame 

vastgelegde 
prnductiemiddelen 

l Deelnemingen etc. middelen 
Overige langlopende 
ondernemingen 

Voorraden ( vlottende
Werk onderhanden � middelen 

Kas, bank, giro i 
liquide
middelen 

Totale middelen v/d onderneming 

IHC 31.12.1976 

116.5 123.8 

81.4 

201.6 

151.3 

264.2 

"469.4 469.4 

PASSIVA: Waar komt het geld vandaan 

Eigen � Aandelenkapitaal 

vermogen ( Reserves 

1 
Minderheidsbelang 
derden 
Converteerbare

t lang: obligaties 
Voorzieningen 
Schuld op 

Vreemd lange termijn 
vermogen < 

l 
V ooruitontvangen 

kort: onder handen werk
Crediteuren 
Te betalen dividend 

Totaal vermogen v/d onderneming 

samenvalling 

Jaarrekening 197& 
Indien de jaarrekening 1976·, dus: de vermogensoverzichten van alle IHC-bedrijven en de resultaten -
overzichten van alle IHC-bedrijven samengevoegd worden, krijgt u het volgende beeld: 

vastgelegde middelen 
vlottende middelen 
liquide middelen 

eigen vermogen 
lang vreemd vermogen 
kort vreemd vermogen 

jaarrekening 1976 

start: 31.12.1975 
128.3 
167.0 
119.0 
-- 414.3 

95.2 
67.9 

251.2 
-- 414.3 

Vermogensoverzicht 
finish: 31.12.1976 
116.5 
201.6 
151.3 

469.4 
123.8 
81.4 

264.2 
-- 469.4 

Links op de balans staan de bezittingen, waarvan de waarde in geld 
is uitgedrukt. Op welke wijze dit geschiedt, daarover geeft de toe
lichting uitsluitsel. 
De bezittingen zijn in drie categorieën onder te brengen en ze staan
in een bepaalde volgorde vermeld. De basis hiervan vormt de
mogelijkheid om deze bezittingen in geld om te zetten. Van daar 
dat de vastgelegde middelen, te weten duurzame produktiemidde
len (b.v. hellingen, grond, gebouwen) en deelnemingen (b.v. Fora
sol, IHC Holland Exploratie) bovenaan staan. Het duurt langer om 
deze bezittingen in geld om te zetten dan bijvoorbeeld de vlottende 
middelen zoals voorraad (plaatijzer, onderdelen), en vorderingen 
(de fakturen welke uitgestuurd zijn). Deze bezittingen hebben geld 
gekost. Het geld moest ergens vandaan komen. 
Rechts op de balans staat aangegeven uit welke bronnen het geld is 
gekomen. Voorzover die bronnen de eigen middelen van de eige
naren betreffen, noemt men dit eigen vermogen, zoals: 
- aandelenkapitaal: een N.V. (zoals IHC) is een ondernemings
vorm, waarbij in vele gevallen de eigenaren niet bekend zijn. De 
eigenaren geven de onderneming geld en ontvangen daarvoor een 
eigendomsbewijs (aandeel). IHC heeft 3.f96.300 aandelen uitgege
ven met een nominale waarde van f 10,-. De werkelijke waarde 
van het aandeel wordt bepaald op de beurs waar men aandelen kan
kopen. 
- reserves: als een onderneming niet groeit, is er in feite sprake van
achteruitgang. Om te kunnen groeien is kapitaal nodig. Men kan 
dit kapitaal niet altijd lenen, daarom wordt altijd van de winst een 
gedeelte in de onderneming gehouden, gereserveerd. 
De reserves van de onderneming vormen een extra buffer. Hoe 
sterker deze buffer is, des te minder is men van anderen (de ver
schaffers van vreemd vermogen) afhankelijk. In het jaarverslag 
1976 van IHC wordt hieraan speciaal aandacht besteed. 
Voorzover bronnen zijn aangeboord bij ànderen, noemt men dit
vreemd vermogen. Het grote nadeel hiervan is, dat dit terugbetaald 
moet worden in de toekomst, zodat te veel vreemd vermogen (ge
leend geld) het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan 
brengen. 
Het vreemd vermogen is te splitsen in: 
- lang vreemd vermogen zoal,s: 
- hypothecaire schulden: leningen die verkregen zijn en waarvoor
een onderpand (b.v. gebouw) is verstrekt. 
- voorzieningen: in die gevallen waarin gereserveerd wordt voor
later te verrichten betalingen spreekt men van voorzieningen, 
zoals: belasting, elke onderneming moet belasting betalen (ven
nootschapsbelasting), doch dit geschiedt meestal na afloop van het 
verslagjaar. Doordat men er rekening mee houdt, wordt dit bedrag 
gereserveerd; risico's op onder handen werk/herstructurering: om 
toekomstige risico's op te kunnen vangen, is het verstandig een 
bepaald bedrag daarvoor te reserveren (b.v. voor kosten die een 
eventuele herstructurering met zich meebrengt). 
- kort vreemd vermogen zoal,s: 
- crediteuren: indien men in de loop van het jaar materiaal ge-
kocht heeft, dat aan het eind van het jaar nog niet is betaald, 
beschikt men dus over middelen die eigenlijk aan anderen toebe
horen. 
Ook de categorieën op de rechterzijde van de balans hebben een
volgorde. 
Onderaan, (kort vreemd vermogen) staan de bedragen welke het
snelst moeten worden terugbetaald. Middenin staat het geleende
-bedrag dat op langere termijn moet worden terugbetaald. Boven
aan staat het eigen vermogen, 9-at permanent (voortdurend) in de 
onderneming blijft zolang deze bestaat. 

Resultatenoverzicht
Het resultatenoverzicht geeft een beeld van de financiële resulta
ten van de handelingen die verricht zijn tussen start (1 januari) e11 
finish (31 december) 
De verschillende begrippen welke op de resultatenberekening van 
IHC voorkomen kunnen als volgt samengevat worden: 
Bedrijfsresultaat 
Dit is het totaal van de volgende resultaten:
1. resultaat (opbrengst-kosten) van de afgeleverde orders;
2. verwachte verliezen op orders welke nog niet opgeleverd zijn: 
3. toegezegde steun van de overheid ter gedeeltelijke compensatie
van verliezen op orders
4. researchkosten 
5. afschrijvingskosten.
De methode bij IHC komt hier op neer: 
- winst op een order wordt 'genomen' wanneer de order afgele
verd wordt 

- verlies op een order wordt onmiddellijk 'genomen' zodra dit
geconstateerd wordt. 
Overige resultaten: 
Dit is het totaal van: 
- opbrengst van de ondernemingen waarin IHC deelneemt (b.v.
Forasol) 
- het verschil tussen ontvangen rente en betaalde rente (in 1976 is
meer ontvangen dan betaald, dus extra winst) 
- baten uit compensatie fiscaal verlies van voorgaande jaren. 
Voorzieningen 
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst en wordt
gereserveerd voor risico's op onderhanden werk of voor kosten
aan herstructurering in de toekomst. 
Belasting op de winst
Over winst moet de onderneming vennootschapsbelasting beta
len. 
Netto-winst 
Dit is het bedrag, dat resteert en in aanmerking komt voor verde
ling in: 
- ingehouden winst: winst die in de onderneming blijft en 
- uit te keren winst: dat deel van de netto-winst, het dividend, dat
aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt. 
Inzake de verdeling van de netto-winst doet de raad van bestuur
een voorstel aan de Algemene Vergadering. 



Resultatenoverzicht 

bedrijfsresultaat 
resultaat deelnemingen 
interest en overig resultaat 

bijlage zeskrant - mei 1977 

51.4 
2.5 

12.9 
bate compensatie fiscaal verlies ,-------�-----.,,...,....,,....--------�=15=·=0= =:::;
totaal 81.8 
ingehouden voor voorzieningen .LI _2_6_.5 ______ +-----:----:---, 
belasting op winst 24.9 
netto winst 

Winstverdeling: 
ingehouden winst (versterking 
eigen vermogen) 
dividend 

30.4 

27.2 
3.21 

in% van totaal 81.8 1 voorzieningen: 33 I belasting: 30 ingeh. winst: 33 !div.: 4 j 

Ten einde een vergelijking te maken tussen 1976 en de voorgaande jaren dient het volgende overzicht. 

Vermogensoverzicht 
1976 1975 1974 1973 1972 

Vastgelegde middelen 117 128 125 128 127 
Vlottende middelen 201 167 167 115 148 
Liquide middelen 151 119 88 133 74 

totaal 469 414 380 376 349 
---- ----

Eigen vermogen 124 95 84 80 115 
Lang vreemd vermogen 81 68 37 40 69 
Kort vreemd vermogen 264 251 259 256 165 

totaal 469 414 380 376 349 
---- ---- ----

Uit dit overzicht blijkt duidelijk, dat het eigen vermogen aan het eind van 1976 veel groter is dan eind 1975, doch 
ook, dat het groter is dan het eigen vermogen aan het eind van 1972. 
Het belang van het grote eigen vermogen aan het eind van 1972 ligt nog velen van ons vers in het geheugen. Het 
heeft IHC in staat gesteld de grote verliezen van de drie booreilanden (Amerika) zèlf op te vangen. 
Dat het eigen vermogen gedurende 1976 zo sterk kon stijgen komt voornamelijk door het grote bedrag van de 
winst, dat niet uitgekeerd werd doch ln de onderneming is gehouden. 
Het is bekend, dat de komende jaren moeilijk zullen worden. Een goed aangevuld eigen vermogen vormt daarom 
een extra buffer voor IHC, die ongetwijfeld de eerstkomende jaren nodig zal zijn. 

Resultatenoverzichten 

-Bedrijfsresultaat
-bijzondere resultaten

-Saldo
Resultaat deelnemingen
Interest en overige resultaten

Winst voor belasting 
Belasting 
Voorzieningen 

- Netto-winst

Winstverdeling 
-toevoeging (onttrekking)
aan de reserves 
-uit te keren winst

totaal verdeelde netto-winst 

1976 
51.4 
15.0 

66.4 
2.5 

12.9 

81.8 
(24.9) 
(26.5) 

30.4 

27.2 

3.2 

30.4 

1975 
40.1 

40.1 
3.5 
7.3 

50.9 
(18.9) 
(20.0) 

12.0 

8.8 

3.2 

12.0 

1974 
22.4 

(15.0) 

7.4 
(0.8) 

6.6 
(2.2) 

4.4 

2.8 

1.6 

4.4 

1973 
13.2 

(94.8) 

(81.6) 
0.4 

12.1 

(69.1) 
22.0 

4.0 

(43.1) 

(43.1) 

1972 
18.1 
(5.3) 

12.8 
2.5 

5.3 

20.6 
(9.7) 

10.9 

5.4 

5.5 

10.9 

Vergelijken wij de resultaten over 1976 met die van de vier vo?rgaande jaren, d� valt op_dat de winst 
voor belasting 1976 hoger is dan die van elk voorafgaand Jaar. Mede dankzJJ deze wmst was het 
mogelijk om de noodzakelijke voorzieningen te treffen, die nodig zijn voor risico's op onder handen 
werk en voor de toekomstige herstructurering. 
De netto-winst is bijna 2 1 12 x zoveel als de netto-winst van 1975. . . Inzake de winstverdeling kan worden opgemerkt' dat een zeer groot gedeelte van de netto-wmst m de 
onderneming is gehouden en toegevoegd is aan de algemene reserves ter aanvulling van de noodzake
lijke buffer. 
Indien tenslotte een verdeling gemaakt wordt van de totale winst voor belasting over de jaren 1972 t/m 
1976 over de volgende categorieën: 
-te betalen belasting
-uitgekeerd dividend
-toevoeging/onttrekking voorzieningen
- toevoeging/onttrekking algemene reserves
dan krijgt u het volgende beeld:
Winst vóór belasting afkomstig van:
bedrijfsresultaat = f 45 miljoen = 50%
overige resultaten = f 45 miljoen = 50% 
(totaal: f 90 miljoen) 

Verdeling winst vóór belasting: 
(totaal dus f 90 miljoen) 

Tot zover informatie en achtergrondinformatie over "Ons werken in 1976". Hopelijk 
hebben wij het u enigszins duidelijk kunnen maken. In het volgende nummer van 

ZESKRANT zullen wij op een aantal punten nog nader ingaan. 

verslag 
raad van bestuur 

De jaarrekening, waar wij straks nader op in zullen gaan, moet, 
volgens de wet, binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar (voor 
IHC eindigt dit op 31 december) gepresenteerd worden aan de 
aandeelhouders. 
Deze rekening gaat vergezeld met het jaarverslag, waarin de raad 
van bestuur de aandeelhouders op de hoogte stelt van het wel en 
wee binnen ons bedrijf. Dit verslag is te vergelijken met het verslag 
dat de secretaris van een club, namens het bestuur, opstelt en 
voorleest op de huishoudelijke jaarvergadering van de club. De 
jaarrekening is te vergelijken met het financiële verslag, dat de 
penningmeester van een club heeft opgesteld. 
Het verslag van de raad van bestuur bevat de volgende paragrafen: 

- de inleiding,
waarin een voorstel wordt gedaan over de verdeling van de netto
winst, en de wijze waarop de nettowinst is berekend wordt uitge
legd. Deze inleiding wordt als volgt besloten; 
,.De restûtaten zijn mede bereikt dankzij de gezamenlijke inspan
ning van alle medewerkers, waarvoor op deze piaats gaarne
waardering wordt uitgesproken." 

- veranderingen binnen de groepen
-sluiting van Smit & Bolnes per 1 juli 1977
-afstoting van IHC Malaysia

- personeelszaken en sociaal beleid
- constructief overleg tussen leiding en de vertegenwoordigers in
de verschillende raden en commissies. 
-grote krachtinspanning welke wordt ontplooid om op al die pun
ten waar het mogelijk is te werken aan de verbetering van de 
concurrentiepositie van de IHC-bedrijven. De gevolgen zijn reeds 
merkbaar. 

- vermogenspositie
-door een bescheiden winstuitkeringspolitiek, waardoor een gro-
ter gedeelte van de winst in het bedrijf gehouden kon worden, is 
het mogelijk dat het eigen vermogen weer op het niveau is geko
men van 1972, het jaar vóórdat de grote verliezen in Amerika be
kend werden. 

- investeringen
In 1976 hebben de investeringen f 11.338.000,- bedragen; dit be
drag is lager dan werd voorzien in het vorige jaarverslag. 
De investeringen in 1977 zullen op eenzelfde niveau liggen als die 
in 1976. 

- liquiditeit
-het gunstige resultaat heeft er mede toe bijgedragen, dat de hoe-
veelheid geld in kas en op de giro resp. bankrekeningen, sterk 
gestegen is. 

- winstbestemming
- het voorstel inzake de verdeling van de nettowinst.

- marktpositie
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt uitvoering ingegaan 
op de positie, welke IHC Holland inneemt in de verschillende 
sectoren van de wereldscheepsbouwindustrie en de problemen 
waarop men stuit bij het afsluiten (baggerdivisie) of het vinden van 
contracten (offshore divisie) 

- de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw
deze paragraaf wordt als volgt afgesloten: 
"Wij volgen met grote belangstelling het internationale overleg 
over de problematiek van de wereldscheepsbouw. 
Wij realiseren ons het grote belang daarvan, omdat het verschil 
tussen beschikbare en benodigde bouwcapaciteit in de wereld, 
ook na de reductieplannen van de Beleidscommissie, voorlopig zo 
groot zal blijven dat zonder nadere internationale afspraken het 
gevaar kan dreigen, dat een verdere teruggang van de N ederlandss 
capaciteit nodig zal zijn. Bij dit alles zal, wil de Nederlandse 
scheepsbouw de kans krijgen een rol te blijven spelen, het noodza
kelijk zijn dat deze optimaal is gestructureerd". 

- vooruitzichten
In deze paragraaf spreekt de raad van bestuur haar verwachtingen 
uit over de toekomst: 
"Ervan uitgaande, dat overheidssteun een tijdelijk karakter moet 
hebben, zal het noodzakelijk zijn om met grote inventiviteit en 
krachtsinspanning ervoor zorg te dragen, dat de IHC-produkten 
concurrend blijven. De bereidheid tot deze krachtsinspanning is 
binnen de verschillende bedrijven van de groep aanwezig. On
danks de zorgelijke stemming, die voortvloeit uit de structurele 
problemen welke de scheepsbouw teisteren, geven deze bereid- • 
heid en de kracht die IHC Holland ontleent aan haar unieke erva
ring en geavanceerde kennis op diverse specialistische gebieden 
van het scheepsbouwvak, ons vertrouwen in de toekomst op lan
gere termijn." 




