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VERWACHTINGEN. 
VOOR '79 SOMBER 

Van Gelder 
Papier uit. 
rode cijfers 
„WORMER. — De geconso- 
lideerde resultaten. van Van 
Gelder hebben vorig jaar een 
duidelijke verbetering te 
zien gegeven. Voor belasting 
werd een winst behaald van 
f 32,7 miljoen (1977: verlies 
f31,6 miljoen) welke winst 
werd beïnvloed door bijzon- 
dere baten van f 17,3 miljoen 
(vorigjaar nihil). Het resul 
taat na belastingen verbeter-: 
de van een verlies van f 27,7 
miljoen tot een winst van 
S.206 1mljoen. 
Voor 1979 verwacht. Van Gelder 

‚een aanmerkelijk lager resultaat, 
Overcapaciteit in de Eúropese pa- 
pierindustrie maakt het ‘vrijwel on- 
mogelijk de dit jaar verder stijgende 
kosten, in het bijzonder de sterk 
stijgende grondstoffenkosten, via de 
prijzen. van de eindprodukten te 
compenseren. 

De afbrokkeling van de me 
die zich al in de tweede helft van 
1978 aftekende zet naar verwach- 
ting dan ook verder door. De ratio- 
nalisatie van de werkzaamheden en 
de sanering van bedrijfsonderdelen 
die blijvend onrendabel zijn moeten 
dit jaar daarom worden voortgezet. 

Omzet 
De omzet ging vorig jaar van 

f846,4 miljoen naar f8127 mil- 
joen. In de omzet is niet begrepen de 
omzet van f86,3 miljoen van de 
Courantenpapierfabriek in Ren- 
kum, die vorig jaar werd overgedra- 
gen aan de 80 percent-dochter Van 
Gelder Courantenpapierfabriek. Dit 
omdat Van Gelder niet verantwoor- 
delijk is voor de schulden en ver- 
plichtingen van laatstgenoemde. 

De verbetering van het bedrijfsre- 
sultaat in 1978 was voornamelijk 
het gevolg van een verlaging van de 
grondstoffenkosten, een betere ma- 
chinebezetting, de lagere dollar- 
koers, en efficiencymaatregelen. 
Hoewel de totale kosten afnamen, 
was in de tweede helft van het jaar 
sprake van een stijging van de cellu- 
loseprijzen, die nauwelijks kon wor- 
den doorberekend. 

De bijzondere. baten zijn groten- 
deels het gevolg van een gunstige 
uitspraak van de Hoge Raad op een 
in 1972 aanhangig gemaakte proce- 
dure inzake de verontreinigingshef. 
fing Rijkswateren. Hierdoor viel 
een voorziening vrij en werden te- 
veel betaalde heffingen terugont- 
vangen. 
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