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PERSBERICHT 

 

Delft, 24 augustus 2020 08.30 uur 

 

Publicatie halfjaarcijfers Royal Delft Group 

 
Royal Delft Group beperkt verlies eerste halfjaar tot - € 364.000 

 
Over het eerste halfjaar van 2020 is de omzet van Royal Delft Group gedaald met 35,9%. Deze 

daling komt vooral voort uit de lagere omzet van Royal Delft (- € 1,9 miljoen), veroorzaakt door een 

scherpe daling van het aantal bezoekers als gevolg van de Corona-pandemie. De omzet bij Royal 

Leerdam Crystal steeg vanwege de opheffingsuitverkoop met € 0,3 miljoen. De huuropbrengsten 

van Royal Delft Vastgoed stegen met 21,4% tot € 0,9 miljoen. Het nettoresultaat over het eerste 

halfjaar van 2020 komt uit op - € 364.000 (2019 € 311.000). 

 

Henk Schouten, CEO:  

“Vanwege de Corona-pandemie heeft Royal Delft tweeënhalve maand geen bezoekers kunnen 

ontvangen; normaliter de drukste periode van het jaar. Daardoor halveerde de omzet van dit bedrijf. 

Gelukkig zijn de vastgoedactiviteiten winstgevend, mede hierdoor blijft het geconsolideerde verlies 

over het eerste halfjaar beperkt”. 

 

Omzet, EBITDA en nettoresultaat 

 

Totaal in duizenden euro 1e hj 2020 1e hj 2019 

   

Netto omzet 2.474 3.862 

EBITDA -22 932 

Bedrijfsresultaat -478 532 

Nettoresultaat (na belasting) totaal -364 311 

   

Gegevens per aandeel in euro’s   

Nettoresultaat toegerekend aan de aandeelhouders -0,42 0,37 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit is gestegen van 49,6% in juni 2019 naar 59,6% in juni 2020. De financiële positie is in de 

optiek van Royal Delft Group onverkort sterk. 

 

Vooruitblik tweede halfjaar 2020 

De onzekerheid die het Coronavirus met zich meebrengt zorgt ervoor dat een vooruitblik voor het tweede 
halfjaar zeer moeilijk te geven is. Royal Delft Group zal optimaal gebruik blijven maken van de regelingen 
die aangeboden worden door de overheid. 
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In de AVA van 8 september zal besloten worden of de museumactiviteiten overgebracht worden naar de 
Stichting Royal Delft Museum. 
 
De sluiting van Royal Leerdam Crystal zal geëffectueerd worden. De glasblazerij en de kristalwinkel zijn 
momenteel al gesloten. De reorganisatie bij Royal Delft zal tevens verder gestalte krijgen.  
 

Royal Delft Group spreekt geen verwachting uit voor het resultaat over geheel 2020. 

 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

 

 

Over Royal Delft Group 

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 140.000 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. Het bedrijf staakt haar activiteiten per 1 september 2020. 

 

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 Royal Delft. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 08 00 

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group 

E-mail: info@royaldelft.com 


