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PERSBERICHT 

HALFJAARBERICHT 2014    

 

Rotterdam, 31 juli 2014 

 

 

Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten – vastgesteld op € 0,40 per aandeel 

Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar € 17,3 miljoen  

 

Hoofdpunten en KPI’s eerste halfjaar 2014 

• Omzet: € 306 miljoen (HJ 2013: € 303 miljoen, + 1,1%) 

• Brutowinstmarge neemt toe tot 16,7% (HJ 2013: 15,6%) 

• Nettowinst: € 17,3 miljoen (HJ 2013: € 14,3 miljoen, + 20,9%) 

• Winst per aandeel: € 0,734 (HJ 2013: € 0,617, +19,0%) 

• Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (HJ 2013: € 0,17, + 135,3%)  *) 

• Nieuwe groepsfinanciering van € 250 miljoen met vier banken, getekend op 7 februari 2014 

• Overname (100%) van SIGCO Warenhandel GmbH in Hamburg, getekend op 10 juli 2014 

 

 

*) Vanaf 2014 herziet Acomo haar halfjaarlijks interim-dividend beleid door de hoogte van het interim-

dividend in lijn te brengen met de onderliggende resultaten. Als gevolg hiervan verhoogt Acomo het HJ 

2014 interim-dividend met 135,3% naar € 0,40 per aandeel, vergeleken met het HJ 2013 interim-

dividend van € 0,17 per aandeel. Zie verder de separate paragraaf hierover in dit persbericht. 

 

 

Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’ of de ‘Vennootschap’), het aan Euronext Amsterdam genoteerde 

handelshuis in specerijen en noten, voedselingrediënten, thee en eetbare zaden, behaalde in het eerste 

halfjaar van 2014 (‘HJ 2014’) een geconsolideerde omzet van € 306,4 miljoen (HJ 2013: € 302,9 miljoen,  

+ 1,1%) en een nettowinst van € 17,3 miljoen (HJ 2013: € 14,3 miljoen, + 20,9%). De winst per aandeel 

steeg met 19,0% tot € 0,734 per aandeel (HJ 2013: € 0,617 per aandeel).  

 

 

CEO Erik Rietkerk: “In de afgelopen zes maanden van 2014 hebben onze bedrijven wederom hun uitstekende 

reputatie en betrouwbaarheid bewezen, zeker in segmenten met snel veranderende prijsniveaus, hetgeen 

resulteerde in een zeer succesvol halfjaar. Focus op marges in de supply chains leidde tot een netto winst van 

€ 17,3 miljoen wat een nieuwe record is qua halfjaar resultaat. Ons interim-dividend van € 0,40 per aandeel 

weerspiegelt onze sterke kasstroom in combinatie met onze solide financieringspositie. Wij blijven investeren 

in onderdelen van supply chains die de relaties met onze leveranciers en klanten verder versterken en waar 

we goede rendementen voor onze aandeelhouders kunnen realiseren. De SIGCO overname is een voorbeeld 

van die aanpak.” 
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Algemene ontwikkelingen 

Gedurende de eerste zes maanden van 2014 beïnvloedden diverse ontwikkelingen de lokale activiteiten 

van Acomo. Onrust in het Midden-Oosten en in Kenia resulteerde in uitdagende situaties binnen de 

respectievelijke supply chains. In Europa zette de economische stabilisatie zich voort met eerste tekenen 

van groei, echter op lage niveaus. Het consumentenvertrouwen en de consumptie in het Westen 

vertoonden ook licht positieve trends. Per productgroep waren prijsbewegingen waarneembaar met 

diverse beelden, variërend van sterke prijsdalingen – in bijvoorbeeld verschillende theemarkten – tot 

stabilisering en tot soms significante prijsstijgingen voor sommige producten. 

 

Het beeld van een toenemende vraag uit landen met sterke economische groei bleef bestaan waarbij 

klimatologische ontwikkelingen diverse oogsten en handelsstromen beïnvloedden. Daarbij moet worden 

bedacht dat onze producten in veel situaties een relatief klein onderdeel zijn van de totale kostprijs van 

producten voor de eindconsument. Dit heeft een stabiliserend effect op onze omzet en volumes. 

 

 

Kerncijfers HJ 2014 

 

In € miljoen HJ 2014 HJ 2013 Var %

Omzet 306,4             302,9 1,1%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 25,7               21,8 17,8%

Financiële baten en lasten -1,4                -1,3 7,7%

Vennootschapsbelasting -7,0                -6,2 12,9%

Netto winst 17,3               14,3 20,9%

Eigen vermogen op 30 juni 135,5             123,0 10,2%

Balanstotaal 295,8             266,5 11,0%

Solvabiliteit (%) 45,8% 46,2% -0,4%

Winst per aandeel (in €) 0,734             0,617             19,0%

Interim dividend per aandeel (in €) 0,40               0,17               135,3%

Dividend pay out ratio (%) 54,5% 27,6% 26,9%

Aantal uitstaande aandelen op 30 juni ('000) 23,697           23,258           1,9%

Eigen vermogen per aandeel op 30 juni (in €) 5,72               5,29               8,1%

Rendement op eigen vermogen, jaarbasis (%) 26,1% 23,3% 2,8%

Rendement op geinvesteerd vermogen, RONCE (%) 26,6% 25,5% 1,1%

Operationele cash flow 25,1               24,3               3,3%

Aantal werknemers op 30 juni 542                 560                 -3,2%

Effectieve belastingdruk (%) 28,7% 30,3% -1,6%

 

 

 

Resultaat HJ 2014 

De omzet gedurende HJ 2014 steeg enigszins ten opzichte van HJ 2013 tot € 306,4 miljoen (+ 1,1 %) 

waarbij gemiddeld gezien de prijsniveaus enigszins stegen en volumes in diverse segmenten gelijk bleven 

of soms een geringe daling vertoonden. De brutomarge steeg tot 16,7% (HJ 2013: 15,6%) door continue 

focus op toegevoegde waarde. De operationele kosten (exclusief incidentele posten) namen met 3.1% licht 

toe als gevolg van groei in diverse ondernemingen en als gevolg van de nieuwe warehouse faciliteit van 

Snick in Ruddervoorde, België en het nieuwe kantoor van Van Rees Group in Dubai die beide volledig 

operationeel werden. 
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Financiële baten en lasten omvatten nog niet geheel afgeschreven kosten van bijna € 0,2 miljoen door de 

vervroegde aflossingen in februari 2014 van alle toen nog bestaande acquisitieleningen. De rentelasten 

daalden als gevolg van een gemiddeld lager rentepercentage die in rekening werd gebracht voor 

bankfinancieringen, ondanks een gemiddeld hoger werkkapitaalniveau. De effectieve belastingdruk 

daalde tot 28,7% door verschuiving van winsten naar landen met een relatief lagere effectieve 

belastingdruk.  

 

De nettowinst in HJ 2014 steeg ten opzichte van HJ 2013 met € 3,0 miljoen tot € 17,3 miljoen (+ 20,9%). 

Exclusief eenmalige posten van totaal € 0,6 miljoen, steeg de nettowinst met 16,5%. 

 

 

Bedrijfsactiviteiten 

De activiteiten in de handel in specerijen, noten en gedroogde vruchten leverden wederom een zeer 

significante bijdrage aan de geconsolideerde resultaten van de Groep. De markten vertoonden actieve 

handelsniveaus. In het algemeen vertoonden de prijsniveaus een stijgende tendens. Voor sommige 

producten was sprake van substantiële prijsstijgingen. De vraag naar producten was sterk en leveringen 

werden beïnvloed door lokale onrust in oorsprong landen met als gevolg een soms grote prijsvolatiliteit in 

aldaar ingekochte producten. De verkopen van zogenaamde ‘super foods’ versterkten de groei. Klanten 

dekten hun prijsrisico’s en non-compliance risico’s af door forwardcontracten aan te gaan met onze 

verschillende bedrijven. Het operationeel kosten niveau bleef stabiel en van significante onverwachte 

winsten of verliezen was geen sprake. 

 

De activiteiten op het gebied van productie en distributie van eetbare zaden, vooral zonnebloempitten, 

ontwikkelden zich positief. De brede business propositie van Red River Commodities toonde haar kracht, 

een propositie die is gericht op het leveren van eetbare zaden van een bovengemiddelde kwaliteit in 

combinatie met een scherpe prijsstelling. De uitvoer uit Noord-Amerika vertoonde een positieve trend na 

enkele jaren van dalingen. De vraag en het aanbod van vogelzaadproducten waren enigszins beneden het 

extreem hoge niveau van 2013 maar bleven sterk door wederom een lange winterperiode. De Sunbutter® 

activiteiten groeiden gestaag door verdere marktpenetratie en een toenemende vraag naar pinda-vrije 

producten. Sungold, actief in het roosteren, zouten en verpakken van snacks, realiseerde een toename van 

haar resultaten na implementatie van een aantal operationele verbeteringen. De focus zal zijn gericht op 

verdere benutting van de bestaande capaciteit die algemeen wordt beschouwd als een standaard voor 

hoge kwaliteit gebrande ‘inshell’ zonnebloemsnacks. Het weer in het begin van 2014 kenmerkte zich door 

combinaties van regen in het noorden en droogtes in de zuidelijke staten met onder andere als gevolg  

enige vertraging in het zaaien in het noorden van de Mid-West. Daarna waren de weersomstandigheden in 

de meeste regio’s goed. De gevolgen hiervan voor de zonnebloemoogsten en voor uiteindelijk de 

consumptie zijn nog onduidelijk. Red River van Eck realiseerde zeer goede resultaten in haar 

handelsactiviteiten. 

 

Onze thee handelsactiviteiten werden dit jaar geconfronteerd met sterk dalende prijsniveaus. Politieke 

onrust in grote consumerende landen leidde tot forse uitdagingen voor de wereldwijde supply chains van 

thee. Goede weersomstandigheden leidden in diverse landen tot grote volumes aan geoogste thee. Als 

gevolg hiervan daalden de theeprijzen. Van Rees bleef haar relaties met leveranciers en afnemers verder 

uitbouwen met een gerichte focus op het creëren van toegevoegde waarde door combinaties van het 

mengen, transporteren en opslaan van thee. Daarnaast nam de verkoop van gecertificeerde Rainforrest 

Alliance thee verder toe. Het onlangs geopende kantoor in Dubai werd volledig operationeel. 

 

De distributie- en mengactiviteiten in voedingsingrediënten bleven groeien waarbij de zeer sterke 

relaties met opdrachtgevers en met afnemers wederom hun kracht en effect bewezen. Na het installeren 

en testen van de totale menginstallaties startte de nieuwe productie en warehousefaciliteit in 

Ruddervoorde haar activiteiten. De nieuwe faciliteit is volledig HACCP, ISO22000, GMP en Bio-Organic 

goedgekeurd en biedt daarmee zeer goede mogelijkheden voor verdere groei met het in-house 

vervaardigen van hoogwaardige voedselingrediënten. De integratie van Snick en Tefco tot een 

gecombineerde marktpropositie ontwikkelt zich goed. 



 4

Noemenswaardige ontwikkelingen 

Naast de lopende ontwikkelingen bij de dochterondernemingen zijn in het kader van dit halfjaarbericht de 

volgende zaken in het bijzonder relevant te noemen: 

 

• Op 10 juli 2014 werd een akkoord bereikt en overeenkomst getekend voor de overname van 100% van de 

uitstaande aandelen van SIGCO Warenhandel GmbH in Hamburg, Duitsland. SIGCO handelt in eetbare zaden 

in de West-Europese markt en versterkt onze Europese eetbare zadenactiviteiten. 

• De operationele integratie van Snick EuroIngredients en Tefco EuroIngredients wordt dit jaar afgerond; de 

combinatie zal een sterke marktpositie in de Benelux hebben gericht op het leveren van toegevoegde waarde 

door gerichte proposities voor voedselverwerkende klanten in de hartige-, vlees- en bakkerij-industrie. 

• Het nieuwe ERP-systeem bij Van Rees Group is operationeel in het kantoor in Rotterdam. Van Rees treft 

momenteel voorbereidingen voor implementatie in haar wereldwijde netwerk van kantoren. 

 

 

Vooruitzichten 2014 

De halfjaarresultaten waren zeer goed. Gezien de aard van onze activiteiten zijn deze resultaten geen 

garantie voor eenzelfde trend in de tweede helft van het jaar. De recente ontwikkelingen in het Midden-

Oosten gecombineerd met terugkerende spanning in de eurozone en daarbuiten weerspiegelen nog steeds 

onevenwichtigheden die aandacht vragen en indirect van invloed zijn op de wereldwijde handel. Door 

klimaatveranderingen lijken extreme weersomstandigheden steeds vaker voor te komen. Ook dit kan 

aanzienlijke gevolgen hebben voor de agrarische activiteiten wereldwijd. Verder blijft voedselveiligheid 

en regelgeving een voortdurend terugkerend onderwerp. 

 

Acomo streeft naar verdere groei en stabilisatie van de resultaten door verdere diversificatie van de 

activiteiten in de Groep, zelfs te midden van onvoorspelbare en oncontroleerbare marktomstandigheden. 

Wij hebben vertrouwen in de ervaring en de marktkennis van al onze trading teams en vertrouwen erop 

dat 2014 wederom een succesvol jaar voor onze aandeelhouders en voor andere belanghebbenden zal 

worden. 

 

 

Interim-dividend HJ 2014 – in lijn met de gerealiseerde halfjaarresultaten 

De Acomo Corporate Governance Code, zoals gepubliceerd op www.acomo.nl, beschrijft dat Acomo een 

focus heeft op het behouden van het traditioneel sterke dividendbeleid van de Groep. Dit beleid houdt in 

dat jaarlijks een aanzienlijk deel van de nettowinst in contanten wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

In de afgelopen jaren was de pay-out ratio ongeveer 60%. 

 

In februari 2014 werden nieuwe bancaire faciliteiten gearrangeerd en werden alle nog uitstaande 

acquisitieleningen volledig afgelost. Terwijl in het verleden de halfjaar interim-dividend pay-out ratio’s 

aanzienlijk lager waren dan de jaarlijkse dividend pay-out ratio’s, zullen toekomstige half jaar interim-

dividenden in lijn worden gebracht met de gerealiseerde netto resultaten van het desbetreffende half jaar. 

Bij het bepalen van een half jaar interim-dividend zal ook rekening gehouden worden met investeringen 

in projecten, met ontwikkelingen in het werkkapitaal en met de beschikbare financieringsruimte. 

Derhalve zal ook het jaarlijkse slotdividend meer in lijn zijn met het nettoresultaat en de operationele 

kasstroom van de Groep in de tweede helft van het boekjaar. 

 

Dit half jaar interim-dividendbeleid is in lijn met het bestaande jaarlijkse dividendbeleid dat wordt 

beschreven in de Acomo Corporate Governance Code. 

 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben besloten een interim-dividend uit te keren 

van € 0,40 per aandeel (2013: € 0,17, + 135,3%). Het interim-dividend wordt op 13 augustus 2014 

betaalbaar gesteld. De aandelen Acomo gaan ex-dividend op 4 augustus 2014. 
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Posten met een speciaal karakter / Euro – US dollar valuta effecten 

De HJ 2014 resultaten bevatten een aantal posten met een specifiek karakter dat van belang is voor een 

vergelijking met HJ 2013. De belangrijkste posten in beide half jaar perioden waren: 

 

• HY 2014: een vrijval van een pensioenvoorziening na aanpassing van de desbetreffende pensioenregeling 

van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling; 

• HY 2014: rentelasten met betrekking tot de volledige afschrijving van kosten van acquisitieleningen na 

vervroegde volledige terugbetaling van deze leningen;  

• HY 2013: een bate uit de verkoop van onroerend goed; 

• HY 2013: kosten in verband met de verandering van bestuurders. 

 

Het totale effect op de nettowinst in HJ 2014 ten opzichte van HJ 2013 bedroeg afgerond € 0,6 miljoen 

positief. 

 

Van Rees Group en Red River Commodities rapporteren hun resultaten aan Acomo in US dollar waarna 

Acomo de resultaten omrekent in de rapporteringsvaluta van de Groep zijnde Euro’s. De gemiddelde 

koers van de US dollar ten opzichte van de Euro gedurende HJ 2014 (1,371) was zwakker dan die 

gedurende HJ 2013 (1,313) hetgeen in de omrekening naar euro’s leidde tot een negatief effect van 

afgerond € 0,3 miljoen. De US dollar slotkoers op 30 juni 2014 was met 1,369 iets sterker dan de 1,379 op  

31 december 2013 (effect op het balanstotaal: € 1,0 miljoen meer activa oftewel + 0,3%). 

 

 

Balans en financieringspositie 

De netto afname van de materiële vaste activa ten opzichte van 31 december 2013 is een gevolg van 

afschrijvingen die groter waren dan de investeringen. 

 

De belangrijkste wijzigingen in het werkkapitaal betroffen hogere voorraden door o.a. seizoensinvloeden, 

hogere prijsniveaus, toegenomen vorderingen door juni verkopen die hoger waren dan in december en 

lagere schulden aan crediteuren doordat begin 2014 oogsten uit 2013  werden betaald aan boeren en 

andere leveranciers. Dit resulteerde ook in hogere werkkapitaalfinanciering. Daarnaast werd in mei 2014 

het slotdividend van 2013 van € 14,2 miljoen betaald ( € 0,60 per aandeel). 

 

De langlopende leningen muteerden door volledige terugbetaling van alle uitstaande acquisitie leningen in 

februari 2014 en door reguliere aflossingen op overige langlopende bankleningen. 

 

 

Kasstromen HJ 2014 

De kasstromen in HJ 2014 kunnen worden samengevat als volgt: 

 

• de operationele kasstroom steeg met 9,3% naar € 26,6 miljoen (HJ 2013: € 24,3 miljoen); 

• toename van het netto werkkapitaal met € 6,4 miljoen als gevolg van hoger voorraden en 

handelsvorderingen in combinatie met lagere crediteuren en hogere financieringen van werkkapitaal; 

• betalingen van rente en belastingen ad € 7,8 miljoen ( HJ 2013: € 3,7 miljoen); 

• betaling van het slotdividend 2013 ad € 14,2 miljoen (HJ 2013: € 12,8 miljoen); 

• betalingen van investeringen in vaste activa ad € 1,2 miljoen (HJ 2013 € 3,6 miljoen); 

• aflossingen van langlopende leningen ad € 10,9 miljoen (HJ 2013: € 3,6 miljoen); 

 

Hierdoor nam gedurende HJ 2014 de kortlopende bancaire financiering van werkkapitaal toe met € 37,8 

miljoen tot € 97,2 miljoen per 30 juni 2014. Als gevolg van de nieuwe financieringsovereenkomst steeg de 

totale beschikbare financiering voor werkkapitaal per 30 juni 2014 naar afgerond € 220 miljoen in 

vergelijking met € 150 miljoen eind 2013. 
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Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft  

De bestuurders van de Vennootschap verklaren hierbij dat, voor zover hun bekend:  

 

1. de halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2014 een getrouw beeld geeft 

van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de Vennootschap en de gezamenlijk 

in de consolidatie opgenomen ondernemingen; 

2. het directieverslag over het eerste halfjaar 2014 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op 

de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2014 van de Vennootschap en 

van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn 

opgenomen. 

 

 

Rotterdam, 31 juli 2014 

 

 

Erik Rietkerk       Jan ten Kate   

CEO        CFO    
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Dit halfjaarbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige Halfjaarbericht 2014. Bij eventuele verschillen 

tussen beide versies prevaleert de Engelstalige versie.  

 

Noot voor de redactie: 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) 

De heer E. P. Rietkerk 

WTC, Beursplein 37, 10e etage 

Rotterdam 

<info@acomo.nl> 

 

Tel.  010 4051195  

Fax  010 4055094 

 

www.acomo.nl 

 

Creative Venue public relations 

De heer F. Witte, woordvoerder 

Sophialaan 43 

1075 BM Amsterdam  

<f.witte@creativevenue.nl> 

 

Tel.  020 4525225 

Fax  020 4528650 

 

www.creativevenue.nl  
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voor interim-dividend

(in € duizenden)

ACTIVA

Vaste activa

Immaterië le vas te activa 46 673 46 477 48 098 

Ma teriële vas te  activa 35 589 36 105 35 711 

Financiële vaste activa  - overige 192 257 257 

Latente belas tingvorderingen 106 -  842 

Totaal vaste activa 82 560 82 839 84 908 

Vlottende activa  

Voorraden 134 557 129 117 108 505 

Debi teuren 74 085 60 686 67 718 

Overige vorderingen 2 929 2 786 3 914 

Derivaten 206 386 239 

Liquide middelen 1 427 1 381 1 186 

Totaal vlottende activa 213 204 194 356 181 562 

Totaal activa 295 764 277 195 266 470 

PASSIVA

Eigen vermogen 

Aandelenkapi taa l 10 664 10 589 10 466 

Agioreserve 48 469 47 307 45 446 

Overige reserves (4 995) (5 311) (2 054)

Wins tres erves 81 377 78 249 69 160 

Totaal eigen vermogen 135 515 130 834 123 018 

Langlopende schulden en voorzieningen

Bankleningen 5 671 8 784 10 025 

Latente belas tingverpl ichtingen 7 627 7 255 8 768 

Pens ioenverpl ichtingen 1 218 2 106 2 852 

Overige voorzieningen 3 323 3 400 2 342 

Totaal langlopende verplichtingen 17 839 21 545 23 987 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietins te l l ingen 97 204 69 124 65 345 

Credi teuren 23 416 32 808 21 910 

Belas tingen en socia le premies 3 932 6 105 5 622 

Derivaten 491 1 248 348 

Overige schulden en overlopende pass iva 17 367 15 531 26 240 

Totaal kortlopende schulden 142 410 124 816 119 465 

Totaal passiva 295 764 277 195 266 470 

Eigen vermogen per aandeel 5,72 5,56 5,29 

Eigen vermogen per aandeel, verwaterd 5,64 5,47 5,18 

Amsterdam Commodities N.V.

Geconsolideerde balans per 30 juni 2014

30 juni 2014 31 december 2013 30 juni 2013

 

 

 

 

 

 

 

De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. 
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Amsterdam Commodities N.V.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening HJ 2014

(in € duizenden) HJ 2014 HJ 2013 

Omzet 306 352  302 891 

Kostprijs van de omzet (255 217) (255 537)

Bruto-omzetresultaat 51 135  47 354 

Personeelskosten (15 156) (16 435)

Algemene kosten (8 316) (7 795)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (1 988) (1 286)

Totaal kosten (25 460) (25 516)

Bedrijfsresultaat 25 675 21 838 

Rentebaten 28 5 

Rentelasten (1 162) (1 086)

Overige financiële baten en lasten (231) (192)

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor belastingen 24 310 20 565 

Vennootschapsbelasting (6 970) (6 223)

Nettowinst 17 340 14 342 

Totaal gewone winst per aandeel (in €) 0.734 0.617 

Totaal winst per aandeel, verwaterd (in €) 0.725 0.605 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht HJ 2014

(in € duizenden) HJ 2014 HY 2013 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 26 551 24 304 

Netto mutatie werkkapi taa l (31 054) (11 937)

Netto mutatie bancai re financiering werkkapi ta a l 37 484 11 501 

Betaa lde rente en belas tingen (7 829) (3 676)

Totale kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 25 152 20 192 

Kasstroom uit investeringen (1 223) (3 645)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaa ld dividend (14 211) (12 786)

Uitgi fte nieuwe aandelen 1 237 74 

Netto mutatie langlopende bancai re leningen (10 923) (3 654)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (23 897) (16 366)

Netto toename/(afname) l iquide middelen 32 181 

Liquide middelen begin boekjaar 1 381 999 

Koersresul taten op l iquide middelen 14 7 

Liquide middelen einde halfjaar 1 427 1 187 
 

 

De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. 
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Amsterdam Commodities N.V.

(in € duizenden)

Aandelen- 

kapitaal

Agio- 

reserve

Overige 

reserves

Winst- 

reserves

Totaal eigen 

vermogen

Balans per 1 januari 2013 - herzien 10 461 45 377 (2 330) 67 604 121 112 

Nettowins t - - - 14 342 14 342 

Overige gerea l i s eerde en ni et-gerea l i s eerde res ul taten - - 227 - 227 

Uitgi fte van gewone aandelen 5 69 - - 74 

Aandelenoptieplan - - 49 - 49 

Dividend 2012, s lot - - - (12 786) (12 786)

Balans per 30 juni 2013 10 466 45 446 (2 054) 69 160 123 018

Balans per 1 januari 2014 10 589 47 307 (5 311) 78 248 130 834 

Nettowins t - - - 17 340 17 340 

Overige gerea l i s eerde en ni et-gerea l i s eerde res ul taten - - 249 - 249 

Uitgi fte van gewone aandelen 75 1 162 - - 1 237 

Aandelenoptieplan - - 67 - 67 

Dividend 2013, s lot - - - (14 211) (14 211)

Balans per 30 juni 2014 10 664 48 469 (4 995) 81 377 135 515

(in € duizenden) HJ 2014 HJ 2013

Nettowinst 17 340 14 342 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Koersverschillen op eigen vermogen deelnemingen 276 187 

Koersverschillen op goodwill 196 398 

Mutatie hedge reserve (223) (358)

249 227 

Herberekening pensioenverplichtingen, winst/(verlies) - - 

- - 

Totaal overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 249 227 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 17 589 14 569 

17 589 14 569 

Geconsolideerd overzicht van het verloop van het eigen vermogen in HJ 2014

Idem toerekenbaar aan aandeelhouders

Items die naderhand mogelijk naar de winst- en verliesrekening worden 

gereclassificeerd

Items die naderhand niet naar de winst- en verliesrekening worden 

gereclassificeerd

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten die naderhand 

mogelijk naar de winst- en verliesrekening worden gereclassificeerd

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten die naderhand niet 

naar de winst- en verliesrekening worden gereclassificeerd

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten HJ 2014

 

 

De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. 
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(in € duizenden)

Specerijen en 

noten

Voedings- 

ingrediënten Thee Eetbare zaden Overige Totaal 

HJ 2014

Omzet 145 722 11 437 70 744 80 234 (1 785) 306 352 

Kos ten (132 957) (10 424) (67 910) (70 251) 112 (281 430)

Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige 

posten 12 765 1 013 2 834 9 983 (1 673) 24 922 

Eenma l ige pos ten 753 753 

Bedrijfsresultaat 12 765 1 013 2 834 9 983 (920) 25 675 

Totaal activa 100 647 11 387 62 470 77 045 44 215 295 764 

HJ 2013

Omzet 124 959 10 281 78 396 90 516 (1 261) 302 891 

Kos ten (114 158) (9 182) (75 320) (81 383) (885) (280 928)

Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige 

posten 10 801 1 099 3 076 9 133 (2 146) 21 963 

Eenma l ige pos ten (125) (125)

Bedrijfsresultaat 10 801 1 099 3 076 9 133 (2 271) 21 838 

Totaal activa 71 168 9 396 58 793 80 534 46 561 266 470 

De kolom ‘Overige’ beva t voora l  holdingkos ten, intra  groep pos ten en eenma l ige pos ten. 

Omzet per regio

(in € duizenden) NL EU overig US Overige Totaal

HJ 2014 44 642 126 088 89 827 45 795 306 352 

HJ 2013 35 661 119 856 108 031 39 343 302 891 

Amsterdam Commodities N.V.

Segmentinformatie HJ 2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. 
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Toelichting op de halfjaarrekening HJ 2014 

 

 

1. Algemeen 

De halfjaarrekening voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2014 omvat de Vennootschap en haar 

groepsmaatschappijen (de ‘Groep) en is opgesteld in overeenstemming met International Financial 

Reporting Standards, IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”. Zij bevat niet alle informatie vereist 

voor de jaarrekening en dient gelezen te worden in combinatie met de jaarrekening per 31 december 

2013.  

 

De waarderingsgrondslagen en regels voor resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van 

deze halfjaarrekening zijn, met uitzondering van de hierna vermelde wijziging, consistent met de 

jaarrekening 2013 (gepubliceerd op de website van de Vennootschap) en zijn in overeenstemming met 

IFRS zoals aangenomen door de Europese Unie. 

 

Op de halfjaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.  

 

 

2. Wijziging grondslag waardering pensioenverplichtingen 

Met ingang van 1 januari 2014 dient Groep de volgende nieuwe IFRS-normen toe te passen: 

 

• IFRS 10, “Geconsolideerde jaarrekeningen.” 

• IFRS 11, “Gezamenlijke activiteiten” 

• IFRS 12, “Toelichting van belangen in andere entiteiten.” 

 

De impact op de geconsolideerde halfjaarrekening HJ 2014 wordt niet als materieel beschouwd. 

 

 

3. Eigen vermogen 

Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd verloopoverzicht 

van het eigen vermogen op pagina 9. Gedurende HJ 2014 heeft Acomo 165.400 nieuwe aandelen 

uitgegeven in het kader van het uitoefenen van gevestigde rechten op aandelen Acomo als onderdeel van 

het bestaande Share Option Plan.  

 

Op 30 juni 2013 bedroeg het aantal uitstaande aandelen 23.697.076 (31 december 2013: 23.531.676). 

 

Op basis van de bestaande toegekende aandelenopties zullen 119.500 aandelenopties uitoefenbaar 

worden op 1 september 2014. In de jaren 2015 tot 2019 zullen 529.000 aandelenopties uitoefenbaar 

worden. 

 

 

4. Nieuwe bank financieringsfaciliteiten 

De nieuwe bank financieringsfaciliteiten die op 7 februari 2014 werden ondertekend bestaan uit € 120 

miljoen aan gecommitteerde werkkapitaallijnen, € 80 miljoen ongecommitteerde werkkapitaallijnen voor 

kortstondig gebruik tijdens het hoogseizoen en € 50 miljoen aan stand-by overnamelijnen. De condities 

reflecteren Acomo’s goede bancaire kredietstatus, verschaffen banken zekerheden in de vorm van stille 

verpandingen op voorraden en handelsdebiteuren en bevatten elementen van bevoorschotting die zijn 

gerelateerd aan de afgegeven zekerheden. De faciliteiten hebben een looptijd van drie jaar met opties voor 

twee extra jaren en voor een verhoging van 30% van de totale faciliteiten. 
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5. Nieuwe pensioenregeling 

Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe pensioenregeling op basis van beschikbare premies in een 

dochteronderneming geïntroduceerd ter vervanging van een pensioenregeling met een eindloon karakter. 

Hierdoor is de aan de oude regeling verbonden pensioenvoorziening vrijgevallen ten gunste van het 

resultaat hetgeen leidde tot een netto vrijval van € 0.6 miljoen. 

 

 

6. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

Acomo heeft op 10 juli 2014 een persbericht gepubliceerd met betrekking tot de overname van SIGCO 

Warenhandel GmbH (‘SIGCO’) in Hamburg, Duitsland. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar dat 

persbericht dat kan worden gevonden op de website van Acomo www.acomo.nl. In lijn met de 

respectievelijke grondslagen van Acomo zullen de financiële positie en resultaten van SIGCO in de 

consolidatie van Acomo worden meegenomen vanaf de datum van het verkrijgen van overwegende 

zeggenschap. 

 

 

7. Corporate Governance, risico’s en risicobeheersing 

De Corporate Governance Code van de Vennootschap, de risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten 

van de Groep en de risicobeheersing alsmede de managementsystemen binnen de Groep zijn beschreven 

in het Jaarverslag 2013 d.d. 18 maart 2014 (gepubliceerd op de website van de Vennootschap) en zijn 

onveranderd gebleven. De belangrijkste aldaar beschreven risico’s en onzekerheden blijven van 

toepassing gedurende het lopende boekjaar. 

 

 

 

======= 



 13

 

 

 

 

Financiële agenda 2014-2015 
Onder voorbehoud 

 

 

 

23 oktober 2014 Trading update Q3 2014  

12 februari 2015 Publicatie jaarcijfers 2014 (unaudited) 

10 maart 2015  Publicatie jaarverslag 2014 (op website) 

21 april 2015  Trading update Q1 2015 

22 april 2015  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

30 juli 2015  Publicatie halfjaarcijfers 2015 (unaudited) 

 


