
  

Hoofdkantoor 

Amsterdam 

Papierdivisie 

Apeldoorn, Renkum, Velsen, Wapenveld en Wormer 

Couranten- en diepdrukpapieren, houthoudende en houtvrije 
druk- en schrijfpapieren, oud-hollandse papieren en 
fijnkartons, verpakkings- en verwerkingspapieren, 
greaseproof, ponskaartenkarton en industriële papieren. 

Verpakkingsdivisie 
“ Apeldoorn, Franeker, Leeuwarden en Rotterdam 

Vouwkartonnages, flexibele verpakkingen en 
verpakkingssystemen; technisch industriële papieren, 
gietverpakkingen en kunststoffilms. 

Handelsdivisie 

Amsterdam en Apeldoorn 

Handelmaatschappij voor grafische papieren, non-food 
konsumentenprodukten en verpakkingsartikelen; interieurs, 
schriften en blocs. 

Speciale vezelproduktendivisie 
Apeldoorn en Wormer 

Dragermaterialen voor de bouwnijverheid, de vloer- en 
wandbekledingsindustrie, de electronische en 
houtveredelingsindustrie en voor isolatiedoeleinden. 
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VanGelder Papier   

NE



Gec solideerd resultatenoverzicht C 

in miljoenen guldens 

      

Het resultaat vóór belastingen van Van Gelder Papier is in de eerste 1978 1977 1977 
zes maanden van 1978 aanzienlijk verbeterd; vergeleken met een 1e half 1e halfi halfi 
verlies van f 16,4 miljoen in het eerste halfjaar van 1977 werd in de e halfjaar 5 AO 2e halfjaar 
overeenkomstige periode van 1978 een winst vóór belastingen geboekt 
van f 10,8 miljoen. Het netto resultaat kwam van een verlies van 
f 14,8 miljoen op een winst van f 5,9 miljoen. Omzet 412,6 424,0 422,4 

Exploitatiekosten 387,3 421,4 415,7 
De verbetering van het bedrijfsresultaat is voornamelijk het gevolg van En 

een betere bezetting geweest van de machine-capaciteit, lagere Afschrijvingen 15,4 13,6 16,8 
variabele kosten verband houdend met efficiënter gebruik en 
verminderde kosten van grondstoffen. Voorts speelden lagere vast 

  

kosten tengevolge van de in 1977 getroffen en dit jaar voortgezette Bedrijfsresultaat + 9,9 11,0 —10,1 
reorganisatiemaatregelen een belangrijke rol. Saldo rente — 3,3 - 54 - 54 

Er ontstond een aanzienlijke bijzondere bate door het vrijvallen van Bijzondere baten 4,2 en — 

een voorziening van f 4 miljoen voor de verontreinigingsheffing 
rijkswateren, welke voorziening in voorgaande jaren was getroffen. : 

Deze voorziening werd opgeheven ten gevolge van een voor de Resultaten vóór belastingen Ì +10,8 —16,4 —15,2 
onderneming gunstige uitspraak d.d. 12 april 1978 van de Hoge Raad 
der Nederlanden op een door Van Gelder Papier in 1972 aanhangig 

gemaakte gerechtelijke procedure. 

  

Belastingen — 4,9 + 1,6 + 2,3 

      

Het lijkt in het tweede halfjaar van 1978 voor de papierindustrie moeilijk Netto resultaat + 5,9 —14,8 —12,9 
om de prijsverhogingen van pulp, die in het derde kwartaal van kracht 
worden, via de prijzen gecompenseerd te krijgen. Daarnaast is het niet : 
uitgesloten dat de omzet de invloed zal ondervinden van de zwak Netto resultaat per aandeel van f 50 + f 4,44 —f 11,04 -f 9,61 
blijvende economie van West Europa. Dit alles maakt de vooruitzichten 

enigszins onzeker. 

Voortzetting van reorganisatiemaatregelen zal noodzakelijk zijn om een 
einde te maken aan de verliessituatie in een aantal bedrijfsonderdelen. 

De eerdergenoemde uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot 
de verontreinigingsheffing rijkswateren wordt thans door onze 
rechtskundige adviseurs bestudeerd op voor de onderneming verdere 

gunstige consequenties. 

Per saldo verwachten wij over de tweede helft van 1978 eveneens een 

positief resultaat te behalen. 

Raad van Bestuur Amsterdam, 24 augustus 1978


