
  

  

  

AMSTERDAM. — Paniertabrieken 
Van Gelder Zonen NV verwacht voor 
1978 opnieuw een verlies. Met dien 
verstande echter, dat de geleidelijke ’ 
verbetering van het resultaat zich zal 
blijven voortzetten. Voor de verdere 
toekomst is het van belang, dat in 
1978 aan de onderneming weer een 

‘gezonde basis wordt gegeven van 

waaruit verdere expansie mogelijk 

wordt, aldus het jaarverslag. \ 

De resultaten van 1978 zijn in be-. 
langrijke mate afhankelijk van de om- 
standigheid in hoeverre oplossingen 

worden gevonden voor de drie belang- 

rijkste verliesgevende sectoren van de 

, 

bee Daarbij blijft het vol- 

gens de raad van bestuur de vraag of 
deze oplossingen reeds in 1978 tot een 

merkbare verbetering van het resultaat 

zullen leiden. 

Beweegt de orderontvangst zich in de 

eerste maanden van dit jaar in stijgen- 
de lijn, het prijspeil is echter nog on- 

aanvaardbaar. 
\ 4 if \ 

Bij het tot stand komen van een ge- 
zonde basis denkt de raad van bestuur 

vooral aan het bewerken van die mark- 
ten waar Van Gelder met diverse speci- 
aliteiten een voorsprong heeft. Aan de. 

ontwikkeling hiervan zal de grootste. 

aneacht worden besteed. Voor het 
weer gezondmaken van Van Gelder 
zijn verdere maatregelen ter herstruc- 

turering en ter besparing van de kosten 
in voorbereiding, aldus het verslag. In 

feite konden alleen de speciale vezel- 
produkten-divisie, en enkele sectoren 
van de andere divisies een positieve 

bijdrage aan de, bedrijfuitkomsten le- 
veren. De geconsolideerde omzet aan 

derden daalde vorig jäar met 3,6 pet 

van f 878,4 mln tot .f 846,4 mln. In 

totaal werd een netto verlies geleden. 

van f 27,7 mln tegen f 37,7 mln in 1976 

of wel f-20,65 tegen f 28,16 per aandeel 

van f 50. De daling van het verlies, is 
voornamelijk het gevolg van de geno- 

„_herstructureringsmaatregelen 

Van Gelder verwacht dit jaar nog verlies 
men maatregelen ter besparing van de 
kosten. EA En 

Afgezien van nog lopende. opzeggin- Ë 

gen van het dienstverband daalde de 
werkelijke personeelsbezetting met. 

ruim gin tot. circa 5000 Keren Ì | 

Ondanks de noodzakelijke heee ’ 
zullen 

dit jaar gedwongen ontslagen zoveel 

mogelijk worden vermeden. Door o, m. 
‚gebruik te ‘maken van het natuurlijk 

verloop, zal wel getracht worden het | 
aantal arbeidsplaatsen nog beduidend 

te verminderen, aldus het verslag. Ì 

4 

  

  
      

 

Typhoon 14 april 1978


