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Verto draait 

zeer slecht 
Dat het uiteindelijke verlies in ver- 
uding tot het bedrijfsresultaat zo 

t is komt doordat dit keer slechts 
1,6 miljoen gulden van de fiscus werd : 

ontvangen in verband met te 
rwachten compensatie van in voor- 
nde jaren ontstane latente belas- 

hulden. In de eerste helft van 
11976 werd 11,9 miljoen aan belasting- 

d bijgeboekt. | 
be Het bestuur deelt in een toelichting 
Bp de cijfers mee dat dit jaar tot nu tk 
bmauwelijks sprake was vân enige vi 
betering van de situatie op de mark 
Waarop Van Gelder opereert. De vra, 

r de diverse produkten is nog of 
Wöldoende, waardoor het produktiea, 
paraat nog onderbezet blijft. Een dri 
gend noodzakelijke verhoging van 
prijzen kon niet worden gerealisee | 
hier en daar was zelfs sprake van 
verdere daling. « 

Voor de tweede helft van het ja 
verwacht het bestuur dat de marktsit 
atie zich niet noemenswaard zal wij 
gen. Het terugdringen van de kos 
wordt intensief voortgezet.     

Van onze economische redactie 

AMSTERDAM — VAN GELDER (papier) in Amsterdam is in 
de eerste helft van dit jaar diep in de rode cijfers gebleven. 
Dankzij belangrijke besparingen op de kosten werd het bedrijfs- 
verlies meer dan gehalveerd tot 11,0 (eerste helft '76: 24,7) 
miljoen gulden, maar het netto-verlies komt altijd nog uit op 14,8 
(18,2) miljoen gulden. De omzet daalde tot 424,0 (438,6) miljoen 

VERTO (verenigde touwfabrieken) 
in Rotterdam heeft in de eerste helft 
van dit jaar een verlies geleden van 
ruim 4,5 miljoen gulden. Over geheel 
1976 bedroeg het verlies 5,8 miljoen 
gulden. Over geheel 1976 bedroeg het 
verlies.5,8 miljoen gulden. Bij   
stellen van de cijfers is n 

  

     

  

ning gehouden met het eventueel vrij- 
vallen van voorzieningen. De omzet 
daalde in de eerste jaarhelft tot 114 
(129) miljoen en. 
Hoewel het rijf voor de rest van 

het jaar een orderportefeuille heeft 
die tot verbetering van de bezetting in 

de fabrieken leidt, zal dit gezien het 

lage prijsniveau voor de produkten 
niet leiden tot een beter resultaat. Dit 
gevoegd bij de seizoeninvloed in de 
oogstgaren-sector en de invloed van 
saneringen rekent het bestuur er niet 

op dat de resultaten in de tweede helft 
van het jaar gunstiger zullen zijn. De- 

directie verwacht geen liquiditeits- 

problemen gezien de middelen die 

vrijkomen bij de afbouw van enkele 

activiteiten. € 

Gelder blijft verliezen 
INTERNATIO-MULLER (handel, 

industrie, transport) heeft in het eerste 
half jaar de winst met 12 percent opge- 
voerd tot 14,4 miljoenigulden. De omzet |! 
liep op van 955 miljoen gulden in de 
eerste zes maanden van 1976 tot 1,1 | 
miljard in dezelfde periode van dit 
jaar. 

Internatio verwacht dat de winst 
over het tweede half jaar niet veel zal 
afwijken van het resultaat over dezelf- 
de periode van vorig jaar. De totale 
jaarwinst over 1977 zal dan iets uitko- 
men boven die van het vorige jaar.   CRANE Nederland (fittingen) in De- 
venter heeft in de eerste helft aanmers 
kelijk beter gewerkt dan aanvankelijlg 
werd verwacht. Gezien de gang van 
zaken tot op heden moet volgens 
directie echter rekening worden 
houden met de mogelijkheid dat de, 
gunstige ontwikkeling zich niet geh 
op dezelfde wijze zal voortzetten. In 
eerste zes maanden man Sp winst 
844 (572) duizend gulden, bij een o 
van 20,3 (19,9) miljoen gulden. Besles 
ten is een tussentijds-dividend uit 
keren van 5 (vorig jaar 6) percent. 
de peen aandelen wordt 4 
cen 

    

    
   

     

      

seird 
DE BOER (drukkerij en ui d 

: in Hilversum meldt dat de omzet in Keb 
eerste halfjaar met 17,8 percent is #&e 
stegen. Onder invloed van versc/ 
vingen in de activiteiten naar het t 
de halfjaar en kostenstijgingen is 
resultaat lager dan vorig jaar. 

s vooruitzichten zijn evenwel zodä 
dat de eerder uitgesproken verwach- 
ting dat de winst over geheel 1977 
tenminste gelijk zal zijn-aan dat over | 

#1976 wordt gehandhaafd. | 
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