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Van Gelder Papier verwacht 
fors verlies in 1979 

AMSTERDAM/WORMER. — 
Van Gelder Papier houdt er re- 

kening mee dat, tenzij de omstan- 
digheden in de markt zich wijzi- 
gen, er in 1979 een belangrijk 
verlies zal worden geleden. Op 
wat langer zicht is voor een ver- 
betering van de bedrijfsinkom- 
sten veel afhankelijk van het tem- 
po waarin men er in slaagt de 
onderneming gezond te maken, 
aldus de Raad van bestuur in het 
jaarverslag. 

In 1978 was sprake van een aanmerke- 

lijke verbetering bij het papierconcern. 

De uitkomsten mogen echter niet als 

maatgevend worden beschouwd voor de 

ontwikkeling in de komende jaren. Er is 

wel over de laatste jaren sprake van een 

duidelijk herstel, met name de resultaten 

over 1978 zijn te zeer beïnvloed door tijde- 

lijke en incidentele factoren, om daaraan 

nu al optimistische verwachtingen te ver- 

binden. Om een blijvend rendement te 

verzekeren zal nog aan veel voorwaarden 

moeten worden voldaan, terwijl nog een - 

aantal ingrijpende structurele verande- 

ringen moet worden doorgevoerd. 

Van Gelder zag vorig jaar de omzet met 

4 pct dalen van f 846,4 mln tot f 812,7 mln. 
De nettowinst was f 27,6 mln tegenover 
een verlies in 1977 van f 27,7 mln. Deze 

winst werd onder meer beïnvloed door 

„bijzondere bate van f 17,3 mln (v.j. Nihil). 

Per aandeel van f 50 nominaal komt de 

winst uit op f 20,58. De kasstroom komt 
uit op f 63,5 mln of per aandeel op f 47,36. 

De investeringen liepen terug van f 25,8 

min naar f 15,4 mln. De winst over 1978 

wordt in mindering gebracht op het geac- 
cumuleerde verlies van f 41,2 min. Het 5 ® Het bedrijf van Van Gelder Papier aan de Zaandammerstraat te Wormer. d 
gemiddelde aantal personeelsleden van 

van Gelder nam vorig jaar af van 5296 tot 

4948. Deze cijfers zijn inclusief Van Gel- 

der courantenpapierfabriek in Renkum. 

Deze onderneming, waarin de Nat. Inves- 

teringsbank een belang van 20 pct. heeft 

js verder niet geconsolideerd. Dit is ook 

een van de oorzaken voor de daling van de 

omzet. De fabriek in Renkum, die zich in 

„een aanloopfase bevindt, boekte vorig 

jaar een omzet van f 36,3 mln en een 

nettoresultaat van f 2,45 mln. 

  
 


