PERSBERICHT – HALFJAARBERICHT 2018
Rotterdam, 19 juli 2018

Acomo rapporteert solide resultaten in H1 2018 met nettowinst van
€15,5 miljoen onder moeilijke marktomstandigheden
Interim-dividend bepaald op €0,40 per aandeel, gelijk aan H1 2017
Vandaag presenteert Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), de aan Euronext Amsterdam
genoteerde handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten,
haar resultaten over H1 2018, met een nettowinst van €15,5 miljoen. Lage handelsprijzen in een
aantal belangrijke productgroepen en focus op de korte termijn onder afnemers vanwege de
onzekere uitkomst van besprekingen met betrekking tot invoerheffingen in diverse landen, hebben
geleid tot een nettowinst die 10,8% lager is dan die van het eerste half jaar van 2017.
Acomo’s H1 2018 resultaat wordt door de Raad van Bestuur omschreven als ‘solide onder uitdagende
marktomstandigheden’ en laat zien de kracht van de deskundigheid van de handelsteams, de wereldwijde
diversiteit van de portfolio en de solide posities in de waardeketen, met een voortdurende focus op het
toevoegen van waarde.
Acomo handhaaft het interim-dividend op €0,40 per aandeel (2017: €0,40), conform het consistente beleid
ten aanzien van dividenduitkeringen.

Voornaamste financiële indicatoren in H1 2018


Nettowinst: €15,5 miljoen (H1 2017: €17,4 miljoen, -10,8%)



Omzet: €335,9 miljoen (H1 2017: €354,2 miljoen, -5,2%)



EBITDA: €25,1 miljoen (H1 2017: €28,4 miljoen, -11,8%)



Winst per aandeel: €0,630 (H1 2017: €0,714, -11,8%)



Interim-dividend: €0,40 per aandeel (H1 2017: €0,40, gelijk)



Solvabiliteit: 51,9% (H1 2017: 53,4%)

Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in H1 2018








Aanhoudend lage prijsniveaus van een aantal belangrijke productgroepen
Hogere oogstopbrengsten en oogstverwachtingen in diverse productgroepen
Sterkere focus op de korte termijn bij afnemers in verband met mogelijke handelsbeperkingen
Herstel van de markt voor maanzaad
Sterke prestaties in het segment Voedingsingrediënten
Verdere groei en hogere marktpenetratie van het merk SunButter®
Sterkere US dollar ten opzichte van de euro vanaf midden april, maar nog altijd een zwakkere
gemiddelde koers in H1 2018 versus H1 2017, leidend tot negatieve koerseffecten in de winst- en
verliesrekening
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Over de eerste zes maanden van 2018 nam de geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V.
(Acomo) af met 5,2% tot €335,9 miljoen (H1 2017: €354,2 miljoen). De gerapporteerde brutomarge als
percentage van de omzet daalde met 0,3 procentpunt. De gerapporteerde personeels- en algemene kosten
daalden met 2,8%. De rentekosten stegen als gevolg van gemiddeld hogere leningen en hogere Libortarieven. De effectieve vennootschapsbelasting nam af met 2,9 procentpunt, als gevolg van een gewijzigde
spreiding van de inkomsten per land en de verlaging van de vennootschapsbelasting in de VS in het kader
van de belastinghervorming aldaar. De gerapporteerde nettowinst over H1 2018 bedroeg €15,5 miljoen, een
afname van €1,9 miljoen versus H1 2017 (€17,4 miljoen, -10,8%).
Het netto-effect van het vorig jaar geacquireerde Delinuts op de gerapporteerde groepsomzet bedroeg
€16,1 miljoen, terwijl de zwakkere US dollar een negatieve invloed had van €15,5 miljoen versus H1 2017.
De gerapporteerde bruto marge is inclusief een toename van €1,4 miljoen dankzij de consolidatie van
Delinuts over geheel H1 2018, alsmede een positief resultaat als gevolg van een niet-gerealiseerd hedgeresultaat van €1,8 miljoen versus H1 2017. De zwakkere US dollar had een negatieve invloed op de
gerapporteerde bruto marge van €3,5 miljoen versus H1 2017.
Wisselkoers euro/US dollar
In de eerste vier maanden van dit halfjaar was de US dollar aanmerkelijk zwakker ten opzichte van de euro
in vergelijking met H1 2017. In mei en juni versterkte de dollar. De gemiddelde euro/US dollar wisselkoers
van 1,210 in H1 2018 was 11,7% zwakker dan in H1 2017 (1,083). Dit had een negatief effect op de
gerapporteerde omzet (-€15,5 miljoen) en nettowinst (-€0.7 miljoen).
De slotkoers euro/US dollar voor de omrekening van de balans op 30 juni 2018 bedroeg 1,168 versus 1,200
op 31 december 2017, resulterend in €3,6 miljoen hogere activa.
Interim-dividend H1 2018
Het interim-dividend per aandeel is bepaald op €0,40 in contanten, gelijk aan H1 2017. Het dividend wordt
betaalbaar gesteld per 3 augustus 2018 (de ex-dividend datum is 24 juli 2018).
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Kerncijfers H1 2018 – geen accountantscontrole toegepast
H1 2 0 1 8

H1 2 0 1 7

∆

Geconsolideerde cijfers (in €miljoenen)
Omzet
Brutomarge
EBITDA
EBIT
Financiële baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Nettowinst

335,9
56,7
25,1
22,6
(1,8)
(5,3)
15,5

354,2
60,9
28,4
25,8
(1,6)
(6,8)
17,4

Eigen vermogen (vóór interim-dividend)
Totaal activa

186,3
359,1

184,9
346,4

0,8%

Ratio's
Solvabiliteit
Rendement op eigen vermogen (ROE), jaarbasis
Rendement op netto geïnvesteerd vermogen (RONCE), jaarbasis
RONCE werkmaatschappijen (exclusief goodwill), jaarbasis
Pay-out ratio dividend

51,9%
16,5%
15,0%
19,4%
63,6%

53,4%
18,8%
18,3%
23,9%
56,6%

- 1,5

Voornaamste financiële indicatoren (in €)
Winst per aandeel
Interim-dividend per aandeel
Eigen vermogen per aandeel per 30 juni
Koers aandeel per 30 juni
Marktwaarde per 30 juni (in miljoenen)

0,630
0,40
7,558
23,45
578,0

0,714
0,40
7,511
28,49
701,0

- 11,8%

24.649

24.605

0,2%

Aantal uitgegeven aandelen (in duizendtallen)
Per 30 juni

- 5,2%
- 7,0%
- 11,8%
- 12,7%
- 10,7%
23,1%
- 10,8%

3,7%

- 2,3
- 3,3
- 4,5
7,0

0,0%
0,6%
- 17,7%
- 17,5%

‘In belangrijke productgroepen hadden we te maken met aanhoudend lage marktprijsniveaus en een focus
op de korte termijn onder onze afnemers. Gezien deze omstandigheden hebben onze teams een sterke
prestatie geleverd door gebruik te maken van hun handelskennis, klantgerichtheid en diepgaand begrip van
de productketen, en hebben ze prijsdalingen van in sommige gevallen 40% deels weten te pareren,’ zei
Group Managing Director Allard Goldschmeding.

3

Activiteiten per segment
Specerijen en Noten
Catz International in Rotterdam behaalde vanwege moeilijke marktomstandigheden een nettoresultaat dat
onder het niveau van het recordjaar 2017 lag. Er was sprake van prijsdalingen voor diverse specerijen uit
verschillende delen van de wereld. De prijs van peper vertoonde een voortzetting van de neerwaartse trend
en peper werd verhandeld tegen 40% lagere prijzen versus dezelfde periode in 2017. Ook de prijs van
nootmuskaat bleef dalen in de eerste helft van 2018 en werden kurkuma en gember op lagere prijsniveaus
verhandeld. Gedroogde kokos daalde gemiddeld 7% in prijs, na stabiele prijsniveaus in 2017. In het
notensegment waren aanmerkelijke prijsbewegingen te zien, met sterk dalende prijzen voor paranoten na de
hoge prijsniveaus voor dit product in 2017. Ook walnoten en cashewnoten hadden te maken met dalende
prijsniveaus.
Tovano in Maasdijk behaalde een iets lagere winst dan in het voorgaande jaar, maar wist de invloed van de
uitdagende handelsomstandigheden te beperken door een gerichte marktbenadering. Verder profiteerde het
bedrijf van de nieuwe, versterkte positionering van het merk Tovano.
King Nuts & Raaphorst in Bodegraven wist opnieuw goede marges te behalen, ondanks uitdagende
marktomstandigheden, door een verdere uitbreiding van de marktpositie in speciaalzaken en weekmarkten.
Delinuts in Ede consolideerde zijn marktpositie en behaalde bevredigende resultaten onder moeilijke
marktomstandigheden met een focus op foodservice.
Eetbare Zaden
Red River Commodities in Fargo (VS) behaalde een nettoresultaat dat onder het niveau van H1 2017 bleef.
Hogere input-kosten en een langzame start van het seizoen resulteerden in lagere marges in de vogelzaad
divisie. De omzet en marges van de processing divisie bleven enigszins achter als gevolg van de situatie op
de wereldwijde markt en een afname in de exportmogelijkheden. SunGold Foods Inc. behaalde een beter
resultaat als gevolg van de toename in het volume vanaf maart/april. Het merk SunButter®, vertoont blijvend
sterke groei in combinatie met een verbeterde efficiëntie in het productieproces, met een positieve invloed op
het resultaat. Red River Global Ingredients in Winkler (Canada) verdubbelde het handelsvolume en
behaalde hogere winstniveaus in de eerste helft van 2018.
Red River-van Eck in Zevenbergen behaalde een beter financieel resultaat ten opzichte van het vorig jaar,
voornamelijk dankzij herstel van de marktomstandigheden voor maanzaad. Het nettoresultaat van Red
River-van Eck was hoger dan dat in het voorgaande jaar.
SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland) wist opnieuw betere prestaties te leveren dan in het
voorgaande jaar. De focus op marges en kernproducten had het gewenste resultaat, met een verdubbeling
van het nettoresultaat versus 2017.
Thee
Van Rees Group in Rotterdam behaalde een lager nettoresultaat in de eerste helft van het jaar ten opzichte
van 2017. Vergeleken met het voorgaande jaar werden lagere volumes verhandeld, maar tegen hogere
marges als gevolg van de twee jaar geleden ingezette strategiewijziging. Van Rees Group realiseerde een
grotere bijdrage aan de bruto marge. Door de sterkere positie van de euro ten opzichte van de US dollar
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vielen de bedrijfskosten hoger uit, wat resulteerde in een lager nettoresultaat voor de groep. In de eerste zes
maanden lag de wereldwijde theeproductie op hoog niveau, wat resulteerde in een toename van het aanbod.
De gerapporteerde resultaten zijn mede beïnvloed door vertragingen in de verscheping aan het eind van H1
2018 als gevolg van problemen in havengebieden, zoals overstromingen, in onder meer Kenia en India.
Voedingsingrediënten
Snick EuroIngredients in Ruddervoorde (België) behaalde uitstekende resultaten in het segment
Voedingsingrediënten. Vergeleken met H1 2017 werd in H1 2018 opnieuw een hogere bruto marge
gerealiseerd. Zowel in droge als natte mengsels werd groei gerealiseerd ten opzichte van H1 2017 dankzij
de continue focus op het uitbreiden van de klantportfolio.
Geconsolideerde balans en financiële positie
Het balanstotaal van de Groep is met €13,2 miljoen toegenomen in vergelijking tot 31 december 2017. Met
name de handelsvorderingen namen toe in relatie tot de relatief hoge omzet aan het eind van de periode
(toename met €11,8 miljoen).
Het eigen vermogen steeg met €1,2 miljoen tot €186,3 miljoen op 30 juni 2018 (31 december 2017: €185,1
miljoen). In mei 2018 werd het slotdividend over 2017 van totaal €17,2 miljoen uitbetaald (€0,70 per
aandeel).
Versus 30 juni 2017 namen de schulden aan banken toe met €17,9 miljoen, voornamelijk door de toename
in werkkapitaal.
Vooruitzichten 2018
Gezien de aard van de activiteiten van de Groep is het onmogelijk te voorspellen hoe de markt zich zal
ontwikkelen, noch welk effect dit zal hebben op de resultaten van de Groep. De Vennootschap heeft echter
het vertrouwen dat de teams goede resultaten voor haar aandeelhouders zullen blijven behalen.
Bestuursverklaring van de Raad van Bestuur als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft
De uitvoerend bestuurder van de Vennootschap verklaart hierbij dat, voor zover hem bekend:
1. het halfjaarbericht over het eerste halfjaar van 2018 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 halfjaarbericht over het eerste halfjaar van 2018 een getrouw beeld geeft van de financiële
positie van de onderneming op de balansdatum en van de gang van zaken gedurende de eerste zes
maanden van 2018 met betrekking tot de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen
waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen.

Rotterdam, 19 juli 2018
Allard Goldschmeding
Group Managing Director
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Dit halfjaarbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige Halfjaarbericht H1 2018. 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 A.W. Goldschmeding
WTC, Beursplein 37, 10e etage
3011 AA Rotterdam
info@acomo,nl

Creative Venue PR
De heer F.J.M. Witte, woordvoerder
Sophialaan 43
1075 BM Amsterdam
f,witte@creativevenue,nl

Tel. +31 10 4051195
Fax +31 10 4055094
www,acomo,nl

Tel. +31 20 4525225
Fax +31 20 4528650
www,creativevenue,nl

Over Amsterdam Commodities N.V.
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een internationale groep ondernemingen die zich primair bezighoudt met de handel in
en distributie van natuurlijke voedingsgrondstoffen en -ingrediënten. Onze voornaamste groepsmaatschappijen zijn
Catz International B.V. in Rotterdam in Nederland (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in
Rotterdam in Nederland (thee), Red River Commodities Inc. in Fargo in de Verenigde Staten (eetbare zonnebloemzaden), Red
River Global Ingredients Ltd. in Winkler in Canada, Red River-van Eck B.V. in Zevenbergen in Nederland, SIGCO
Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg in Duitsland (eetbare zaden), King Nuts B.V. in Bodegraven, Delinuts B.V. in Ede en
Tovano B.V. in Maasdijk in Nederland (noten), en Snick EuroIngredients N.V. in Ruddervoorde in België (voedingsingrediënten).
Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 1908.
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Amsterdam Commodities N.V.
Geconsolideerde balans
vóór interim dividend
(in € duizenden)

3 0 juni 2 0 1 8

31 december 2017

30 juni 2017

Immateriële vaste activa

67.342

66.242

67.266

Materiële vaste activa

36.908

36.574

39.945

Financiële vaste activa

1.259

1.257

1.321

Latente belastingvorderingen

1.262

1.846

291

1 0 6 .7 7 1

1 0 5 .9 1 9

1 0 8 .8 2 3

Voorraden

148.049

149.570

148.523

Debiteuren

95.286

83.493

83.207

Overige vorderingen

5.162

4.131

3.886

Derivaten

2.137

261

444

Liquide middelen

1.731

2.590

1.561

Totaal vlottende activa

2 5 2 .3 6 5

2 4 0 .0 4 5

2 3 7 .6 2 1

Total activa

3 5 9 .1 3 6

3 4 5 .9 6 4

3 4 6 .4 4 4

Aandelenkapitaal

11.092

11.081

11.072

Agioreserve

61.994

61.658

61.428

6.429

3.801

9.080

91.280

76.039

85.881

Activa
Vaste activa

Totaal vaste activa
Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

Overige reserves
Winstreserves
Nettowinst voor de periode

15.514

32.472

17.394

Totaal eigen vermogen

1 8 6 .3 0 9

1 8 5 .0 5 1

1 8 4 .8 5 5

Langlopende schulden en voorzieningen
Bankleningen

10.541

11.571

14.111

Voorzieningen voor latente belastingverplichtingen

6.484

6.895

8.422

Pensioenvoorzieningen

2.230

2.453

2.025

Overige voorzieningen

236

100

290

1 9 .4 9 1

2 1 .0 1 9

2 4 .8 4 8

101.507

68.214

80.061

35.054

45.593

34.779

1.780

6.135

5.668

234

1.271

1.980

14.761

18.681

14.253

Totaal kortlopende schulden

1 5 3 .3 3 6

1 3 9 .8 9 4

1 3 6 .7 4 1

Totaal passiva

3 5 9 .1 3 6

3 4 5 .9 6 4

3 4 6 .4 4 4

Totaal langlopende schulden en voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Derivaten
Overige schulden en overlopende passiva

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.
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Amsterdam Commodities N.V.
Geconsolideerde winst- en verliesrekening H1 2018
(in € duizenden)
Omzet

H1 2 0 1 8

H1 2017

335.899

354.160

(279.234)

(293.234)

Bruto-omzetresultaat

5 6 .6 6 5

6 0 .9 2 6

Personeelskosten

(18.421)

(20.939)

Algemene kosten

(13.191)

(11.571)

Totaal kosten

(31.612)

(32.510)

EBITDA

2 5 .0 5 3

2 8 .4 1 6

Kostprijs van de omzet

Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa
Bedrijfsresultaat (EBIT)

(2.496)
2 2 .5 5 7

(2.592)
2 5 .8 2 4

Rentebaten

21

42

Rentelasten

(1.865)

(1.486)

Overige financiële baten en lasten
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Nettowinst

8
2 0 .7 2 1
(5.207)
1 5 .5 1 4

(214)
2 4 .1 6 6
(6.772)
1 7 .3 9 4

Nettowinst per aandeel (in € )

0 ,6 3 0

0 ,7 1 4

Nettowinst per aandeel, verwaterd (in € )

0 ,6 3 0

0 ,7 0 6

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in € duizenden)

H1 2 0 1 8

H1 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

2 1 .6 9 4

2 7 .8 8 1

Netto mutatie werkkapitaal

(24.959)

7.557

Betaalde rente en belastingen

(10.459)

(8.256)

Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties
Kasstroom uit investeringen

(1 3 .7 2 4 )

2 7 .1 8 2

(2 .1 3 7 )

(1 0 .8 7 5 )

(17.226)

(18.180)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend
Uitgifte nieuwe aandelen
Netto mutatie langlopende bancaire leningen

347
(1.056)

131
5.634

Netto mutatie kortlopende bancaire leningen

32.955

(4.133)

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

1 5 .0 2 0

(1 6 .5 4 8 )

Netto toename/(afname) liquide middelen

(8 4 1 )

(2 4 1 )

Liquide middelen per 1 januari

2.590

1.807

Koersresultaten op liquide middelen
Liquide middelen per 3 0 juni

(18)
1 .7 3 1

(5)
1 .5 6 1

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.
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Amsterdam Commodities N.V.
Geconsolideerd overzicht van het verloop van het eigen vermogen in H1 2018

Aandelenkapitaal

Agioreserve

Overige
reserves

Winstreserves

Nettowinst
voor de
periode

Totaal
eigen
vermogen

1 0 .9 0 1

5 2 .4 4 7

1 5 .4 9 9

6 9 .6 8 4

3 4 .3 7 7

1 8 2 .9 0 8

Nettowinst voor de periode

-

-

-

-

17.394

17.394

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

(6.448)

-

-

(6.448)

Resultaatbestemming

-

-

-

34.377

(34.377)

171

8.981

-

-

-

Aandelenoptieplan

-

-

29

--

-

29

Dividend 2016, slot

-

-

-

(18.180)

-

(18.180)

Balans per 3 0 juni 2 0 1 7

1 1 .0 7 2

6 1 .4 2 8

9 .0 8 0

8 5 .8 8 1

1 7 .3 9 4

1 8 4 .8 5 5

Balans per 1 januari 2 0 1 8

1 1 .0 8 1

6 1 .6 5 8

3 .8 0 1

7 6 .0 3 9

3 2 .4 7 2

1 8 5 .0 5 1

Nettowinst voor de periode

-

-

-

15.514

15.514

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

2.613

-

-

2.613

Resultaatbestemming

-

-

-

32.472

(32.472)

11

336

-

-

-

Aandelenoptieplan

-

-

15

-

-

15

Dividend 2017, slot

-

-

-

(17.231)

-

(17.231)

1 1 .0 9 2

6 1 .9 9 4

6 .4 2 9

(in € duizenden)
Balans per 1 januari 2 0 1 7

Uitgifte van gewone aandelen

Uitgifte van gewone aandelen

Balans per 3 0 juni 2 0 1 8

--

9 1 .2 8 0

9.152

347

1 5 .5 1 4

1 8 6 .3 0 9

H1 2 0 1 8

H1 2 0 1 7

1 5 .5 1 4

1 7 .3 9 4

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten H1 2018
(in € duizenden)
Nettowinst
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Items die naderhand mogelijk naar de winst- en verliesrekening worden gereclassificeerd
Koersverschillen op eigen vermogen deelnemingen, netto

1.547

(4.207)

Koersverschillen op goodwill

852

(2.021)

Mutatie hedge reserve
Totaal overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

214

(220)

2 .6 1 3

(6 .4 4 8 )

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

1 8 .1 2 7

1 0 .9 4 6

Toerekenbaar aan aandeelhouders

1 8 .1 2 7

1 0 .9 4 6

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.
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Amsterdam Commodities N.V.
Segmentinformatie H1 2018
(in € duizenden)

Specerijen
en noten

Eetbare
zaden

Thee

Voedingsingrediënten

Overig

Totaal

H1 2 0 1 8
Omzet

165.178

89.887

71.009

10.396

(571)

335.899

Kosten

(153.932)

(81.427)

(68.536)

(8.476)

251

(312.120)

-

-

-

12.520

8.460

2.473

1.920

(320)

(275)

(1.848)

(188)

(170)

(15)

(2.496)

12.245

6.612

2.285

1.750

(335)

22.557

Effect discontinuering hedge accounting
EBITDA
Afschrijvingen
EBIT

1.274

-

1.274

Financiële baten/(lasten)

(1.836)

Vennootschapsbelasting

(5.207)

Nettowinst
Totaal activa
Totaal schulden

25.053

1 5 .5 1 4
1 1 5 .3 6 7

1 0 8 .0 8 4

6 7 .7 2 9

1 2 .2 2 6

5 5 .7 3 0

3 5 9 .1 3 6

9 0 .7 7 4

7 0 .3 6 1

4 9 .9 3 1

9 .0 0 2

(4 7 .2 4 0 )

1 7 2 .8 2 8

H1 2 0 1 7
Omzet

177.402

97.741

73.653

10.454

(5.090)

354.160

Kosten

(162.926)

(87.804)

(70.489)

(8.533)

4.008

(325.744)

14.476

9.937

3.164

1.921

(1.082)

28.416

(252)

(1.912)

(254)

(171)

(3)

(2.592)

14.224

8.025

2.910

1.750

(1.085)

25.824

EBITDA
Afschrijvingen
EBIT
Financiële baten/(lasten)

(1.658)

Vennootschapsbelasting

(6.772)

Nettowinst
Totaal activa
Totaal schulden

1 7 .3 9 4
1 2 3 .5 2 8

9 7 .2 6 7

5 5 .1 4 6

1 1 .6 8 9

9 2 .8 9 6

6 5 .7 4 1

4 1 .5 7 0

8 .5 4 1

5 8 .8 1 4

3 4 6 .4 4 4

(4 7 .1 5 9 )

1 6 1 .5 8 9

De kolom ‘Overig’ bevat onder andere holdingkosten en intra-Groep posten.

Omzet per regio
(in € duizenden)

NL

EU overig

US

Overig

Totaal

H1 2018

67.656

130.429

77.074

60.740

335.899

H1 2017

63.356

161.383

91.562

37.859

354.160

H1 2 0 1 8

H1 2 0 1 7

Aantal FTE's per 30 juni

576

606

Effectieve belastingdruk

25,1%

Overig

28,0%

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers H1 2018
1. Algemeen
Dit halfjaarbericht over de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2018 omvat de resultaten van Acomo
(‘de Vennootschap’) en haar groepsmaatschappijen en is opgesteld in overeenstemming met de
International Financial Reporting Standards (IFRS), IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaglegging’, zoals
aangenomen door de Europese Unie. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor de jaarrekening en
dient gelezen te worden in combinatie met het Jaarverslag 2017, gedateerd 8 maart 2018 (zoals
gepubliceerd op de website van de Vennootschap).
De waarderingsgrondslagen en regels voor resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit
halfjaarbericht zijn consistent met die van het voorgaande financiële jaar en het corresponderende
halfjaarverslag en zijn in overeenstemming met IFRS, afgezien van een aantal nieuw aangenomen of
aangepaste standaarden zoals hieronder vermeld.
(a)

Nieuwe en aangepaste standaarden zoals aangenomen door de Groep

De volgende standaarden zijn nu van toepassing op de huidige rapportageperiode:
 IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’; en
 IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met afnemers’
Het aannemen van deze standaarden heeft geen materiële invloed gehad op de waardering en classificatie
van de activa en passiva van de Groep, noch op de winst- en verliesrekening of kasstroom.
(b)

Invloed van nieuwe, maar nog niet toegepaste standaarden

De nieuwe standaard IFRS 16 Leases zal door de Groep worden toegepast met ingang van 1 januari 2019.
Uit voorlopige berekeningen gebaseerd op de huidige operationele leaseverplichtingen blijkt dat het invoeren
van IFRS 16 zou leiden tot het opnemen van activa met gebruiksrecht van circa €7 miljoen en financiële
verplichtingen van €7 miljoen op de balans.
Op de halfjaarcijfers H1 2018 is geen accountantscontrole toegepast.
2. Eigen vermogen
De mutaties in het eigen vermogen zijn weergegeven in het geconsolideerd verloopoverzicht van het eigen
vermogen op pagina 9. Gedurende H1 2018 heeft de Vennootschap 25.000 nieuwe aandelen uitgegeven in
verband met het bestaande aandelenoptieplan.
Op 30 juni 2018 bedroeg het totaalaantal uitstaande aandelen 24.649.060 (31 december 2017: 24.624.060).
Op basis van de bestaande toegekende aandelenopties zijn 12.000 opties uit te oefenen maar nog niet
uitgeoefend. 15.000 aandelenopties bereiken hun uitoefeningsdatum op 1 september 2018 en 6.000 op 1
december 2018. In de jaren 2019 tot 2024 kunnen totaal 94.500 aandelenopties uitgeoefend worden.
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3. Corporate governance, risico’s en risicobeheersing
De risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten van de Groep en de risicobeheersing evenals de
managementsystemen binnen de Groep zoals beschreven in het Jaarverslag 2017 zijn onveranderd
gebleven. De belangrijkste risico’s en onzekerheden blijven van toepassing gedurende het lopende
boekjaar.
4. Seizoensinvloeden
De halfjaarresultaten van Acomo zijn niet materieel onderhevig aan seizoensinvloeden. De omzet en marges
worden bepaald door marktprijzen en marktomstandigheden.
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Financiële kalender 2018/2019

24 juli 2018

Ex-dividend datum, interim-dividend boekjaar 2018

3 augustus 2018

Dividend betaaldatum, interim-dividend boekjaar 2018

14 februari 2019

Publicatie jaarcijfers 2018 (zonder accountantscontrole) – nabeurs

7 maart 2019

Publicatie jaarverslag 2018 – nabeurs

25 april 2019

Algemene vergadering van aandeelhouders

29 april 2019

Ex-dividend datum, slotdividend boekjaar 2018

9 mei 2019

Dividend betaaldatum, slotdividend boekjaar 2018

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