
 

 Pagina 1 van 3 

 
 

PERSBERICHT 

 

Delft, 22 maart 2018 

 

Publicatie jaarcijfers 2017 Royal Delft Group. 

 

Versteviging Balans en 12% groei 
 

 
Begin 2018 heeft de Royal Delft Group de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke van 

Kempen & Begeer afgerond. De boekwinst op deze transactie van ruim 5 miljoen euro wordt 

zichtbaar in het resultaat over 2018. De ontvangen koopsom van 10,8 miljoen is gebruikt om de 

schulden van ruim 1 miljoen euro af te lossen. Het restant is toegevoegd aan de liquide middelen. 

Het cultureel erfgoed zullen wij zeker handhaven en verstevigen, maar daarnaast zullen wij deze 

liquide middelen inzetten om investeringen te doen die het rendement zullen verstevigen van de 

totale groep. Voorstellen daartoe zullen worden gedaan in het 2e kwartaal van 2018.  

  

De omzet over 2017 van de Royal Delft Group gestegen met ruim 12% naar 5,4 miljoen (2016: 4,8 

miljoen). Deze stijging doet zich voor bij zowel De Porceleyne Fles als Leerdam Crystal. Het 

nettoresultaat over 2017 komt door eenmalige kosten wat lager uit op - € 83.000 (2016: € 24.000).  

De omzetdaling van BK Cookware en Van Kempen & Begeer heeft door flinke kostenbesparingen 

niet geleid tot een lager resultaat. 

 

Henk Schouten, CEO:  

“De omzetstijging van De Porceleyne Fles bedraagt 10%. Deze stijging doet zich voor in zowel de 

toeristische sector als het zakelijk segment. De omzet bij Leerdam Crystal is gestegen met 21%.  

Door eenmalige kosten leidt deze omzetstijging nog niet tot een beter resultaat. De begin 2018 

verkochte bedrijven BK Cookware en Van Kempen & Begeer hebben ondanks een slecht eerste 

halfjaar het resultaat over 2016 geëvenaard.” 

 

Omzet, EBITDA en nettoresultaat 

 

Totaal in duizenden euro  2017  2016 

Netto omzet voortgezette activiteiten 5.433 4.827 

EBITDA voortgezette activiteiten 271 311 

Bedrijfsresultaat voortgezette activiteiten -257 -274 

Nettoresultaat (na belasting) voortgezette activiteiten -301 -194 

Nettoresultaat (na belasting) beëindigde activiteiten 218 218 

Nettoresultaat (na belasting) totaal -83 24 

Per aandeel in euro’s   

Nettoresultaat -0,11 0,03 
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Solvabiliteit 

De solvabiliteit is met 49,7% iets lager dan ultimo 2016 (53,7%). Dit wordt veroorzaakt door een stijging van 

het werkkapitaal bij de beëindigde activiteiten. De financiële positie is onverkort sterk. 

 

Vooruitblik 2018 

Het positieve resultaat op de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke Van Kempen en Begeer van 

ruim 5 miljoen euro wordt verwerkt in de cijfers over 2018.  

De Royal Delft Groep spreekt geen verwachting uit over het totaal verwachte resultaat voor 2018. 

 

N.B.: Vanwege de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke Van Kempen & Begeer per 8 februari 

2018, zijn de resultaten over 2017 gesplitst in “voortgezette” en “beëindigde” activiteiten. 

 

EINDE PERSBERICHT 
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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 twee 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. 

 

 


