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PERSBERICHT 

 

Delft, 21 augustus 2018 

 

Publicatie halfjaarcijfers Royal Delft Group 

 
Winst eerste halfjaar Royal Delft Group € 5 miljoen 

 
Over het eerste halfjaar van 2018 is de omzet van de Royal Delft Group gestegen met 6,7%. De 

omzet steeg zowel bij Royal Delft als Royal Leerdam Crystal. Voornamelijk door de effectuering van 

de verkoop van BK Cookware en Van Kempen & Begeer is het nettoresultaat uitgekomen op € 5 

miljoen (2017: € -0,1 miljoen). 

 

Henk Schouten, CEO:  

“Het nettoresultaat over het eerste halfjaar 2018 wordt met een boekwinst van € 5 miljoen   

gedomineerd door de effectuering van de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke Van 

Kempen & Begeer. Zoals eerder aangekondigd wordt de verkoopopbrengst geïnvesteerd in 

onroerend goed. Daarnaast is de omzet van De Porceleyne Fles in de toeristische sector flink 

gestegen en zien we ook een structurele stijging van de omzet bij Royal Leerdam Crystal.” 

 

 

Omzet, EBITDA en nettoresultaat 

 

Totaal in duizenden euro 1e hj 2018 1e hj 2017 

Voortgezette Activiteiten   

Netto omzet 3.092 2.899 

EBITDA 294 439 

Bedrijfsresultaat 13 169 

Nettoresultaat (na belasting) voortgezette activiteiten -9 73 

Beëindigde Activiteiten   

Nettoresultaat (na belasting) beëindigde activiteiten 5.033 -184 

Nettoresultaat (na belasting) totaal 5.024 -111 

Per aandeel in euro’s   

Nettoresultaat 6,58 -0,15 
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Solvabiliteit 

De debt-ratio is gestegen van 47,3% ultimo 2017 tot 82,8%. De financiële positie is onverkort sterk. 

 

Vooruitblik tweede halfjaar 2018 

Zoals eerder aangekondigd zal de verkoopopbrengst van BK Cookware en Van Kempen & Begeer 

worden geïnvesteerd in onroerend goed en zijn per 12 juli 2018 twee panden verworven. De 

resultaten van deze activiteiten zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2018.  

Royal Leerdam Crystal is op zoek naar nieuwe huisvesting; de te maken keuzes zullen hun beslag 

krijgen in het tweede halfjaar van 2018. 

De Royal Delft Group spreekt geen verwachting uit over het verwachte resultaat voor geheel 2018. 
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 09 41 

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group 

E-mail: info@royaldelftgroup.com 

 

De Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam 

onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen: 

 

Royal Delft 

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere 

(Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke 

Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens 

een toeristische attractie. Ruim 120.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan 

de Royal Delft Experience. 

 

Royal Leerdam Crystal 

Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die 

ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars 

aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen. 

 

Royal Delft Vastgoed  

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De 

opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van de overige twee 

bedrijfsonderdelen: Royal Delft en Royal Leerdam Crystal. 


