Persbericht
Jaarcijfers 2009 Royal Delft
Na het jaar 2008, waarin BV Leerdam Crystal en bv Koninklijke Van Kempen & Begeer aan
de Royal Delft Groep zijn toegevoegd, heeft het jaar 2009 in het teken gestaan van de
integratie en het geven van de volle aandacht aan de kernactiviteiten van de diverse
onderdelen.
De Royal Delft Groep heeft een netto resultaat geboekt van € 87.000 (2008: € 516.000).
Doordat bv Koninklijke Van Kempen & Begeer pas vanaf het 4e kwartaal 2008 in de
consolidatie is betrokken, zijn de cijfers van 2009 niet te vergelijken met die van 2008.
Daarnaast bevat het geconsolideerde resultaat over 2008 een negatieve goodwill van
€ 1.544.000.
Cijfers 2009 Royal Delft Groep
Totaal in duizenden euro

2009

2008

2008 (VKB voor gehele
jaar meegenomen)

Netto Omzet
Ebitda excl. Negatieve Goodwill
Negatieve Goodwill
Netto resultaat

23.907

10.008

25.040

1.304

-869

226

-

1,544

1.544

87

516

946

0,11

0,68

Per aandeel in euro’s
Netto resultaat

Vooruitblik op 2010
In 2010 zal de focus liggen op het verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe markten. De
omzet over de eerste twee maanden van 2010 is zodanig dat wij hoopvol gestemd zijn over
een zekere omzetgroei voor geheel 2010. Met de in 2008 en 2009 genomen maatregelen en
onze huidige financiële positie is onze uitgangspositie voor 2010 goed. Wij kunnen echter,
vanwege de blijvende onzekerheid op zowel de toeristische markt als de retailmarkt, geen
verwachting met betrekking tot het resultaat van 2010 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), Gero (bestek, pannen en keukenhulpen), BK (pannen en keukenhulpen), QLinair (pannen en keukenhulpen) 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.
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