Persbericht
Jaarcijfers 2010 Royal Delft
De Royal Delft Groep heeft het boekjaar 2010 afgesloten met een netto verlies van € 751.000
(2009: winst € 87.000). Het al eerder aangekondigde negatieve resultaat van
dochtermaatschappij BV Leerdam Crystal van € 780.000 is hier grotendeels debet aan.
Vanwege achterblijvende resultaten van deze werkmaatschappij is in het vierde kwartaal een
reorganisatie doorgevoerd, waarbij het aantal arbeidsplaatsen van 12,9 fte is teruggebracht
naar 5,3 fte. Alle reorganisatiekosten zijn in het resultaat van 2010 meegenomen.
BK Cookware bv is sinds 1 juli 2010 afgesplitst van bv Koninklijke Van Kempen & Begeer.
Beide bedrijven tezamen hebben het jaar 2010 afgesloten met een omzetstijging van 3,6%.
Het netto resultaat is verbeterd van € 496.000 in 2009 tot € 571.000 in 2010.
Ondanks een stijging van de omzet met 6,7% tot € 3.102.000 is het enkelvoudige
bedrijfsresultaat van Royal Delft gedaald van -€ 22.000 tot -€ 402.000. De boekhoudkundige
verwerking van de waarde van de warrants vormt het grootste deel (-€ 271.000) van deze
daling van het resultaat. Daarnaast zijn de verkoopkosten in 2010 hoger.
De netto kasstroom van de Royal Delft Groep is gedaald van -€ 30.000 in 2009 naar
-€ 771.000 in 2010, waardoor de netto kortlopende schuld aan de kredietinstellingen is
toegenomen van € 4.376.000 eind 2009 naar € 5.147.000 eind 2010.
Cijfers 2010 Royal Delft Groep
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Vooruitblik 2011
Na de reorganisatie bij BV Leerdam Crystal is het risico tot grote verliezen bij dit onderdeel
van de Royal Delft Groep beperkt. De vooruitzichten qua omzet zijn voor Royal Delft, Van
Kempen & Begeer en BK Cookware positief. Daarnaast zal 2011 in het teken staan van
verdere kostenbeheersing.
Wij kunnen echter, vanwege de blijvende onzekerheid op zowel de toeristische markt als de
retailmarkt, geen verwachting met betrekking tot het resultaat van 2011 uitspreken.
Over Royal Delft
De Koninklijke Porceleyne Fles, Anno 1653 (Royal Delft) is de toonaangevende producent
van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke Delfts blauw) en speciale keramische
producten in kleine oplagen. De fabriek wordt jaarlijks bezocht door meer dan
honderdduizend bezoekers.
Over Royal Leerdam Crystal
Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen,
welke 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.
Over Koninklijke Van Kempen & Begeer
Het sinds 1789 bestaande VKB is houdster van de merken Keltum (bestek en tafelaccessoires)
en Royal VKB (design pannen en keukenhulpen). De ruim 200 jaar ervaring van het bedrijf is
terug te vinden in het traditionele vakmanschap gecombineerd met de modernste technieken,
waarmee bestek, pannen, tafelaccessoires en keukenhulpen geproduceerd en op de markt
gebracht worden.
Over BK Cookware

Eind 80er jaren werd BK onderdeel van bv Koninklijke Van Kempen & Begeer, een bedrijf
met een rijke historie. Sinds 1 juli 2010 is BK Cookware een zelfstandige vennootschap
binnen de groep en zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en vervaardiging van producten
onder de labels BK en Gero. Daarnaast streeft BK Cookware er naar door innovatie een
meerwaarde voor de consument te creëren en meer naamsbekendheid te verwerven.
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