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PERSBERICHT – HALFJAARBERICHT 2015  
Rotterdam, 30 juli 2015 

 

 

Interim-dividend € 0,40 per aandeel, gelijk met HJ 2014 

Acomo HJ 2015 nettowinst stabiel € 17,2 miljoen  
 

Voornaamste financiële indicatoren eerste halfjaar 2015 

• Nettowinst: € 17,2 miljoen (HJ 2014: € 17,3 miljoen, - 0,8%) 

• Omzet: € 331,7 miljoen (HJ 2014: € 306,4 miljoen, + 8,3%) 

• EBITDA: € 27,7 milljoen (HJ 2014: € 27,7 miljoen, gelijk) 

• Winst per aandeel: € 0,723 (HJ 2014: € 0,734, - 1,5%) 

• Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (HJ 2014: € 0,40, gelijk) 

• Solvabiliteit: 46,7% (HJ 2014: 45,8%) 

 

 

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

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

halfjaar van 2015 (‘HJ 2015’) een geconsolideerde omzet van € 331,7 miljoen (HJ 2014: € 306,4 miljoen,   

+ 8,3%) en een nettowinst van € 17,2 miljoen (HJ 2014: € 17,3 miljoen, - 0,8%). De winst per aandeel 

daalde met 1,5% van € 0,734 per aandeel in HJ 2014 tot € 0,723 in HJ 2015. 

 

CEO Erik Rietkerk: "In de afgelopen zes maanden zijn onze bedrijven geconfronteerd met gevarieerde 

marktontwikkelingen en de daaraan gekoppelde uitdagingen. Sommige segmenten hadden te maken met 

stijgende prijzen terwijl andere segmenten geconfronteerd werden met dalende prijzen door hoge volumes 

als gevolg van uitzonderlijk goede oogsten. Wij blijven gericht op het bedienen van klanten en het leveren van 

hoogwaardige producten die afkomstig zijn van leveranciers waarmee wij al vele jaren mee handelen. De 

nettowinst van € 17,2 miljoen is opnieuw een uitstekende prestatie. Ons interim-dividend van € 0,40 per 

aandeel is in lijn met ons interim-dividendbeleid dat vorig jaar werd ingezet". 

 

Algemene ontwikkelingen 

Gedurende de eerste zes maanden van 2015 beïnvloedden diverse ontwikkelingen de activiteiten van 

Acomo: onrust in de Euro-regio met Griekenland als het punt van aandacht, oorlogen in verschillende 

delen van het Midden-Oosten, politieke onrust in Noord-Afrikaanse landen en de voortdurende aandacht 

voor voedselveiligheid. Deze ontwikkelingen leidden tot uitdagende situaties binnen de respectievelijke 

supply chains. In Europa zette de economische stabilisatie zich voort en ook Noord-Amerika toonde 

veelbelovende tekenen van herstel. De US dollarkoers ten opzichte van de Euro versterkte aanzienlijk 

hetgeen de prijsniveaus in Europa beïnvloedde. Per productgroep waren specifieke prijsbewegingen 

waarneembaar met beelden die variëerden van sterke prijsdalingen – in bijvoorbeeld verschillende 

eetbare zaden en agro grondstoffenmarkten – tot stabilisering en tot soms significante prijsstijgingen voor 

sommige producten zoals specerijen en noten. 

 

De trend van lagere prijsniveaus voor grondstoffen, geleid door lagere olieprijzen, zette zich door, verder 

versterkt door klimatologische en politieke ontwikkelingen die oogsten en verhandelde volumes 

beïnvloedden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in veel gevallen slechts een relatief klein deel van 

onze producten consumentenproducten zijn. Dit heeft een stabiliserend effect op onze omzet en volumes. 
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Kerncijfers HJ 2015 

HJ 2015 HJ 2014 Var %

Geconsolideerde cijfers (in € miljoenen)

Omzet 331,7         306,4 8,3%

Brutowinst 56,2            51,1 10,1%

EBITDA 27,7            27,7 0,0%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 25,3            25,7 -1,4%

Financiële baten en lasten -1,7             -1,4 22,8%

Vennootschapsbelasting -6,4             -7,0 -8,9%

Nettowinst 17,2            17,3 -0,8%

Invloed van specifieke éénmalige posten op de nettowinst 0,3              0,4 -25,0%

Eigen vermogen 160,4         135,5 18,4%

Totaal activa 343,2         295,8 16,0%

Ratio's

Solvabiliteit - eigen vermogen in % van totale activa 46,7% 45,8% 0,9%

Rendement op eigen vermogen, jaarbasis 23,3% 26,8% -3,5%

Rendement op netto geinvesteerd vermogen (RONCE), jaarbasis 19,5% 23,0% -3,5%

RONCE werkmaatschappijen (exclusief goodwill), jaarbasis 24,9% 29,1% -4,2%

Pay-out ratio dividend 55,3% 54,5% 0,8%

Voornaamste financiële indicatoren (in €)

Winst per aandeel 0,723         0,734          -1,5%

Interim-dividend per aandeel 0,40            0,40            0,0%

Eigen vermogen per aandeel per 30 juni 6,74            5,72            17,8%

Koers aandeel per 30 juni 22,70         16,92          34,2%

Marktwaarde per 30 juni (in miljoenen) 540,3         400,8          34,8%

Aantal uitgegeven aandelen (in duizendtallen)

Per 30 juni 23.809       23.697       0,5%

 

 

Resultaat HJ 2015 

De omzet gedurende HJ 2015 steeg ten opzichte van HJ 2014 tot € 331,7 miljoen (+ 8,3 %) waarbij 

gemiddeld gezien de prijsniveaus stegen, de US dollar ten opzichte van de Euro sterker werd en volumes 

in diverse segmenten gelijk bleven of soms een geringe daling vertoonden. De brutomarge steeg tot 17,0% 

(HJ 2014: 16,7%) door continue focus op toegevoegde waarde en op een verstandige afweging tussen 

risico en rendement. De operationele kosten (exclusief incidentele posten) namen met 8,9% toe met name 

als gevolg van de sterkere US dollar ten opzichte van de Euro. De EBITDA was stabiel op € 27,7 miljoen. 

 

De financiële baten en lasten stegen door gemiddeld hoger werkkapitaal als gevolg van stijgende prijzen 

en door koersresultaten. De effectieve belastingdruk daalde van 28,7% naar 27,6% door realisatie van 

winsten in landen met een relatief lagere effectieve belastingdruk.  

 

De nettowinst in HJ 2015 daalde ten opzichte van HJ 2014 met € 0,1 miljoen tot € 17,2 miljoen (- 0,8%). 

Exclusief het netto effect van eenmalige posten van totaal € 0,1 miljoen (het HJ 2014 resultaat werd 

daardoor enigszins positiever beïnvloed dan het HJ 2015) daalde de nettowinst met 0,5%. 
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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 verhandelde volumes waren 

goed en er was sprake van prijsniveaus die gemiddeld een stijgende tendens vertoonden. Voor sommige 

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

werden beïnvloed door lokale onrust in de landen van oorsprong waardoor soms grote prijsvolatiliteit 

ontstond in aldaar ingekochte producten. Klanten dekten hun prijsrisico’s en default risico’s af door 

forwardcontracten aan te gaan met onze bedrijven. Het operationele kostenniveau bleef stabiel en van 

significante onverwachte posten was geen sprake.  

 

De activiteiten inzake de productie en distributie van eetbare zaden, vooral zonnebloempitten, toonden 

diverse ontwikkelingen. De brede businesspropositie van Red River Commodities bewees wederom 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 lieten een stabiel volume 

zien met prijsniveaus die de neerwaartse trend van agri commodities volgden. De Sunbutter®-activiteiten 

vertoonden opnieuw lichte groei waarbij gerichte marketingactiviteiten vorm beginnen te krijgen. 

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

resultaten ten opzichte van 2014 na implementatie van een aantal operationele verbeteringen. Na een 

brand in de Horace-faciliteit heeft het management in een zeer kort tijdsbestek met succes de capaciteit 

teruggebracht tot het normale niveau. Het jaar 2015 begon met regen in het zuiden en noorden, gevolgd 

door zonnige dagen na het planten. Dergelijke omstandigheden worden beschouwd als een goede basis 

voor toekomstige oogsten. Red River Commodities bevindt zich in het midden van het groeiseizoen en het 

is dan ook te vroeg om de te oogsten volumes en de kwaliteit daarvan te voorspellen.  

Red River van Eck realiseerde wederom goede resultaten in haar handelsactiviteiten. De in 2014 geoogste 

volumes Europese zonnebloempitten zijn significant gestegen; in 2015 werd Red River van Eck 

geconfronteerd met een aantal kwaliteitsproblemen die leidden tot uitdagingen op het gebied van het 

leveren van goede producten aan klanten met operationele verliezen als gevolg.  

SIGCO Warenhandel in Hamburg had een enigszins tragere start, mede vanwege de hoge volumes van 

geoogste zaden die werden aangeboden door oorsprong, resulterend in lagere prijsniveaus. 

 

Onze theehandel- en mengactiviteiten acteerden in een markt met toenemende prijsniveaus na een jaar 

van zeer lage prijsniveaus die een gevolg waren van grote hoeveelheden geoogste thee in bijna alle 

theeproducerende landen. Van Rees Group realiseerde hogere marges en klanten startten met het 

afdekken van toekomstige prijsrisico’s. De groep investeerde wederom in jonge talentvolle trainees en in 

het nieuwe ERP-IT systeem dat werd uitgerold naar Noord-Amerika. Op 1 april startte Maarten Obbink als 

nieuwe algemeen directeur van Van Rees Group. 

  

De distributie- en mengactiviteiten van Snick EuroIngredients, actief in voedingsingrediënten, bleven 

groeien. De activiteiten van Tefco EuroIngredients werden volledig geïntegreerd in Ruddervoorde, België. 

Een aantal principalen werd toegevoegd aan de portfolio en klanten profiteerden van de nieuwe 

mengfaciliteiten in Ruddervoorde. Deze faciliteit is volledig HACCP, ISO22000, FSSC22000, GMP en Bio-

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

vervaardigen van hoogwaardige voedingsingrediënten.  
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Noemenswaardige ontwikkelingen 

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

2015 de volgende relevante zaken in het bijzonder te noemen: 

 

• In april werd bekend gemaakt dat CFO Jan ten Kate op 1 augustus zal aftreden als lid van de Raad 

van Bestuur van Acomo. Het proces voor het vinden van een nieuwe CFO is gestart. 

• In mei heeft een korte brand in een roastlijn in onze Horace (ND) faciliteit van Sungold Foods, 

onderdeel van Red River Commodities, een deel van de roastapparatuur vernietigd. Gerichte 

acties, waaronder het tijdelijke gebruik van onze tweede Sungold-faciliteit in Lubbock, stelde ons 

in staat om volledig conform afspraken te blijven leveren. Daardoor werden mogelijke negatieve 

effecten op de supply chains van klanten geheel voorkomen; 

• In juni werd het nieuwe groepsbrede ERP-systeem bij Van Rees Group uitgerold naar het Toronto 

kantoor (zetel van de Noord-Amerikaanse theeactiviteiten). Colombo, Sri Lanka, volgt later dit 

jaar.  

 

Interim-dividend HJ 2015 

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

focus heeft op het behouden van haar traditioneel sterke dividendbeleid. 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% of hoger. 

 

In 2014 werd het half jaar interim-dividend gekoppeld aan het gerealiseerde nettoresultaat in het 

respectievelijke half jaar. Bij het bepalen van een half jaar interim-dividend wordt ook rekening gehouden 

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. 

 

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

van € 0,40 per aandeel (2014: € 0,40, gelijk). Het interim-dividend wordt op 12 augustus 2015 betaalbaar 

gesteld. De aandelen Acomo gaan ex-dividend op 3 augustus 2015. 

 

Posten met een specifiek karakter en Euro / US dollar valuta-effecten 

De HJ 2015 resultaten bevatten een aantal posten met een specifiek karakter dat van belang is voor een 

goede vergelijking met HJ 2014. De belangrijkste posten in beide half jaarperioden waren: 

• HJ 2015: een bate als gevolg van een vrijval van een voorziening voor earn out-verplichtingen en  

-kosten in verband met statutaire directeuren die de Groep verlaten; 

• HJ 2014: een vrijval van een pensioenvoorziening na aanpassing van de desbetreffende 

pensioenregeling van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling en rentelasten 

met betrekking tot de volledige afschrijving van kosten van acquisitieleningen na vervroegde 

volledige terugbetaling van deze leningen. 

 

Het totale effect van deze posten op de HJ 2015 nettowinst ten opzichte van HJ 2014 bedroeg minder dan 

€ 0,1 miljoen. 

 

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

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

koers van de US dollar ten opzichte van de Euro gedurende HJ 2015 (1,117) was aanzienlijk sterker dan 

die gedurende HJ 2014 (1,371) hetgeen in de omrekening naar Euro’s leidde tot een positief effect van 

afgerond € 1,3 miljoen (wanneer de koers van HJ 2014 zou zjin gehanteerd).  
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De US dollar slotkoers op 30 juni 2015 was met 1,115 eveneens sterker dan de 1,210 op 31 december 

2014 resulterend in een verhogend effect op de totale activa op de balans van € 14,5 miljoen. 

 

Balans en financieringspositie 

De netto toename van de materiële vaste activa ten opzichte van 31 december 2014 is een gevolg van de 

sterkere US dollar waarbij de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen. 

 

De sterkere US dollar leidde tot een hoger werkkapitaal gecombineerd met hogere voorraden door o.a. 

seizoensinvloeden en hogere prijsniveaus, toegenomen vorderingen door juni verkopen die hoger waren 

dan in december en lagere schulden aan crediteuren doordat begin 2015 oogsten uit 2014 werden betaald 

aan boeren en andere leveranciers. Dit resulteerde in hogere werkkapitaalfinanciering. Daarnaast werd in 

mei 2015 het slotdividend 2014 van € 16,7 miljoen betaald (€ 0,70 per aandeel). 

 

De langlopende leningen muteerden door reguliere aflossingen gecombineerd met de sterkere US dollar. 

  

Kasstromen HJ 2015 

De kasstromen in HJ 2015 kunnen worden samengevat als volgt: 

 

• de operationele kasstroom daalde met 6,2% naar € 24,9 miljoen (HJ 2014: € 26,6 miljoen); 

• het netto werkkapitaal daalde met € 4,5 miljoen als gevolg van lagere voorraden en 

handelsvorderingen (terugkomend HJ seizoeneffect) en hogere financieringen van werkkapitaal; 

• betalingen van rente en belastingen ad € 7,5 miljoen ( HJ 2014: € 7,8 miljoen); 

• betaling van het slotdividend 2014 ad € 16,7 miljoen (HJ 2014: € 14,2 miljoen); 

• betalingen van investeringen in vaste activa ad € 2,0 miljoen (HJ 2014 € 1,2 miljoen); 

• aflossingen van langlopende leningen ad € 1,5 miljoen (HJ 2014: € 10,9 miljoen); 

 

Hierdoor nam de kortlopende bancaire financiering in vergelijking met HJ 2014 toe met € 10,4 miljoen tot 

€ 107.6 miljoen per 30 juni 2015. De totale beschikbare bancaire financiering per 30 juni 2015 was  

€ 228,4 miljoen in vergelijking met € 221,6 miljoen eind 2014. 

 

Vooruitzichten 2015 

Gezien de aard van onze activiteiten zijn de gerealiseerde 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. 

 

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

dat 2015 wederom een succesvol jaar voor onze aandeelhouders en voor andere belanghebbenden zal 

worden. 
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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 2015 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 2015 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op 

de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2015 van de Vennootschap en 

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

opgenomen. 

 

Rotterdam, 30 juli 2015 

 

Erik Rietkerk       Jan ten Kate   

CEO        CFO    

 

Bijlagen 
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Dit halfjaarbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige Halfjaarbericht 2015. Bij eventuele verschillen 

tussen beide versies prevaleert de Engelstalige versie. 

 

[Einde bericht] 
 
Noot voor de redactie: 

 

Voor nadere informatie of een (telefonische) toelichting kunt u contact opnemen met: 

 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)   Creative Venue PR 

De heer E.P. Rietkerk          De heer F.J.M. Witte, woordvoerder 

WTC, Beursplein 37, 10de verdieping   Sophialaan 43 

3011 AA Rotterdam     1075 BM Amsterdam 

info@acomo.nl                      f.witte@creativevenue.nl  

 

Tel. +31 10 4051195     Tel. +31 20 4525225 

Fax +31 10 4055094     Fax +31 20 4528650 

www.acomo.nl      www.creativevenue.nl  

 

Over Amsterdam Commodities N.V.  

Amsterdam Commodities NV (Acomo) is een internationale groep met haar belangrijkste activiteiten in de handel en distributie van 

voedingsgrondstoffen en ingrediënten. Onze belangrijkste handelsondernemingen zijn Catz International B.V. in Rotterdam 

(specerijen en voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in Rotterdam (thee), Red River Commodities Inc. in Fargo, USA (eetbare 

zonnebloemdzaden), Red River-Van Eck B.V. in Zevenbergen en SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg, Duitsland 

(eetbare zaden), King Nuts B.V. in Bodegraven (noten) en Snick EuroIngredients N.V in Ruddervoorde, België en Tefco 

EuroIngrediënts B.V. in Bodegraven (voedingsingrediënten). De Acomo aandelen worden verhandeld op Euronext Amsterdam sinds 

1908. 
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vóór interim-dividend

(in € duizenden)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 58 527 55 936 46 673 

Materiële vaste activa 41 311 38 894 35 589 

Financiële vaste activa - 74 192 

Latente belastingvorderingen 202 215 106 

Totaal vaste activa 100 040 95 119 82 560 

Vlottende activa  

Voorraden 156 904 164 537 134 557 

Debiteuren 78 160 68 819 74 085 

Overige vorderingen 3 802 2 817 2 929 

Derivaten 3 113 4 312 206 

Liquide middelen 1 162 1 558 1 427 

Totaal vlottende activa 243 141 242 043 213 204 

Totaal activa 343 181 337 162 295 764 

PASSIVA

Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal 10 714 10 695 10 664 

Agioreserve 49 267 48 949 48 469 

Overige reserves 12 249 4 652 (4 995)

Winstreserves 70 957 54 560 64 037 

Nettowinst voor de periode 17 209 33 064 17 340 

Totaal eigen vermogen 160 396 151 920 135 515 

Langlopende schulden en voorzieningen

Bankleningen 8 518 10 355 5 671 

Voorzieningen voor latente belastingverplichtingen 8 029 7 435 7 627 

Pensioenvoorzieningen 2 099 1 913 1 218 

Overige voorzieningen 2 800 5 366 3 323 

Totaal langlopende schulden en voorzieningen 21 446 25 069 17 839 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 107 576 84 172 97 204 

Crediteuren 31 063 51 212 23 416 

Belastingen en sociale premies 5 737 5 118 3 932 

Derivaten 1 433 1 213 491 

Overige schulden en overlopende passiva 15 530 18 458 17 367 

Totaal kortlopende schulden 161 339 160 173 142 410 

Totaal passiva 343 181 337 162 295 764 

Amsterdam Commodities N.V.

Geconsolideerde balans per 30 juni 2015

30 juni 2015 31 december 2014 30 juni 2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Geconsolideerde winst- en verliesrekening HJ 2015

(in € duizenden) HJ 2015  HJ 2014  

Omzet 331 693 306 352  

Kostprijs van de omzet (275 457) (255 217)

Bruto-omzetresultaat 56 236 51 135  

Personeelskosten (19 025) (15 156)

Algemene kosten (9 484) (8 316)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (2 419) (1 988)

Totaal kosten (30 928) (25 460)

Bedrijfsresultaat 25 308 25 675 

Rentebaten 5 28 

Rentelasten (1 364) (1 162)

Overige financiële baten en lasten (360) (231)

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor belastingen 23 589 24 310 

Vennootschapsbelasting (6 380) (6 970)

Nettowinst 17 209 17 340 

Totaal gewone winst per aandeel (in €) 0,723 0,734 

Totaal winst per aandeel, verwaterd (in €) 0,716 0,725 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht HJ 2015

(in € duizenden) HJ 2015 HJ 2014 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 24 908 26 551 

Netto mutatie werkkapitaal (19 945) (31 054)

Netto mutatie bancaire financiering werkkapitaal 21 908 37 484 

Betaalde rente en belastingen (7 512) (7 829)

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 19 359 25 152 

Kasstroom uit investeringen (1 983) (1 223)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend (16 666) (14 211)

Uitgifte nieuwe aandelen 337 1 237 

Netto mutatie langlopende bancaire leningen (1 473) (10 923)

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (17 802) (23 897)

Netto toename/(afname) liquide middelen (426) 32 

Liquide middelen begin boekjaar 1 558 1 381 

Koersresultaten op liquide middelen 30 14 

Liquide middelen einde halfjaar 1 162 1 427 

 
 

 

 

 

 
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

Nettowinst 

voor de 

periode

Totaal 

eigen 

vermogen

Balans per 1 januari 2014 10 589 47 307 (5 311) 50 864 27 385 130 834 

Nettowinst voor de periode - - - - 17 340 17 340 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - 249 - - 249 

Resultaatbestemming - - - 27 385 (27 385) - 

Uitgifte van gewone aandelen 75 1 162 - - - 1 237 

Aandelenoptieplan - - 66 - - 67 

Dividend 2013, slot - - - (14 211) - (14 211)

Balans per 30 juni 2014 10 664 48 469 (4 995) 64 038 17 340 135 515

Balans per 1 januari 2015 10 695 48 949 4 653 54 559 33 064 151 920 

Nettowinst voor de periode - - - - 17 209 17 209 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - 7 559 - - 7 559 

Resultaatbestemming - - - 33 064 (33 064) - 

Uitgifte van gewone aandelen 19 318 - - - 337 

Aandelenoptieplan - - 37 - - - 37 

Dividend 2014, slot - - - (16 666) - (16 666)

Balans per 30 juni 2015 10 714 49 267 12 249 70 957 17 209 160 396 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten HJ 2015

(in € duizenden) HJ 2015 HJ 2014 

Nettowinst 17 209 17 340 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Koersverschillen op eigen vermogen deelnemingen 4 576 276 

Koersverschillen op goodwill 2 637 196 

Mutatie hedge reserve 346 (223)

7 559 249 

Totaal overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 7 559 249 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 24 768 17 589 

24 768 17 589 

Geconsolideerd overzicht van het verloop van het eigen vermogen in HJ 2015

Toerekenbaar aan aandeelhouders

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten die naderhand mogelijk naar de winst- en 

verliesrekening worden gereclassificeerd

Items die naderhand mogelijk naar de winst- en verliesrekening worden gereclassificeerd

 
 
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 2015

Omzet 159 238 10 750 61 933 101 562 (1 790) 331 693 

Kosten (146 992) (9 788) (58 658) (92 710) 1 498 (306 650)

Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten 12 246 962 3 275 8 852 (292) 25 043 

Financiële baten en lasten (402) (54) (342) (1 495) 574 (1 719)

Vennootschapsbelasting (2 961) (344) (767) (2 310) (82) (6 464)

Eenmalige posten, netto - - - 600 (251) 349 

Nettowinst 8 883 564 2 166 5 647 (51) 17 209 

Totaal activa 113 566 11 581 51 438 116 124 50 472 343 181 

Totaal schulden 92 691 672 31 703 75 400 (17 681) 182 785 

HJ 2014

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

Kosten (133 317) (10 560) (68 174) (70 615) 1 286 (281 380)

Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten 12 405 877 2 570 9 619 (499) 24 972 

Financiële baten en lasten (311) (48) (500) (860) 546 (1 173)

Vennootschapsbelasting (3 023) (282) (652) (2 899) (1) (6 857)

Eenmalige posten, netto - - 378 - 20 398 

Nettowinst 9 071 547 1 796 5 860 66 17 340 

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

Totaal schulden 81 004 531 45 891 47 121 (14 298) 160 249 

De kolom ‘Overige’ bevat holdingkosten en intra groep posten. 

Omzet per regio

(in € duizenden) NL EU overig US Overige Totaal

HJ 2015 49 869 156 457 96 895 28 472 331 693 

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

Overig HJ 2015 HJ 2014

Aantal FTE's per 30 juni 594 542

Effectieve belastingdruk (%) 27,6% 28,7%

Amsterdam Commodities N.V.

Segmentinformatie HJ 2015

 
 

 

 

 
De halfjaarcijfers zijn niet door een accountant gecontroleerd. 
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers 2015 

 

 

1. Algemeen 

Dit halfjaarbericht voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2015 omvat de Vennootschap en haar 

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

Standards (‘IFRS”), IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”. Zij bevat niet alle informatie die is vereist voor de 

jaarrekening en dient gelezen te worden in combinatie met de jaarrekening per 31 december 2014.  

 

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 2014 

(gepubliceerd op de website van de Vennootschap) en zijn in overeenstemming met IFRS zoals aangenomen door de 

Europese Unie. 

 

Op de halfjaarcijfers 2015 is geen accountantscontrole toegepast.  

 

 

2. Eigen vermogen 

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

op pagina 9. Gedurende HJ 2015 heeft Acomo 42.000 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van het uitoefenen van 

gevestigde rechten op aandelen Acomo als onderdeel van het bestaande Aandelenoptieplan.  

 

Op 30 juni 2015 bedroeg het aantal uitstaande aandelen 23.808.701 (31 december 2014: 23.766.701). 

 

Op basis van de bestaande toegekende aandelenopties zijn 5.625 aandelenopties gevest maar nog niet uitgeoefend en 

worden 185.000 aandelenopties uitoefenbaar op 1 september 2015. In de jaren 2016 tot 2019 worden 362.000 

aandelenopties uitoefenbaar. 

 

 

3. 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 2014 

d.d. 10 maart 2015 (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. 

 

 

 

======= 
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Financiële agenda 2015 - 2016 
 

 

 

22 oktober 2015  Trading Update Q3 2015 - nabeurs  

11 februari 2016  Trading Update Q4 2015 / Publicatie jaarcijfers 2015 (unaudited) - nabeurs 

3 maart 2016  Publicatie jaarverslag 2015 - nabeurs 

19 april 2016  Trading update Q1 2016 - nabeurs 

26 april 2016  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

21 juli 2016  Publicatie HJ 2016 resultaten (unaudited) – nabeurs 

 

Alle publicaties worden beschikbaar gesteld via de website www.acomo.nl  


