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PERSBERICHT – HALFJAARBERICHT 2016    
Rotterdam, 21 juli 2016 
 
 

Nettowinst Acomo eerste half jaar stabiel op € 17,2 miljoen 
Interim-dividend € 0,40 per aandeel, gelijk met H1 2015 

 
 
Voornaamste financiële indicatoren H1 2016 

 Nettowinst: € 17,2 miljoen (H1 2015: € 17,2 miljoen, +0%) 

 Omzet: € 341,8 miljoen (H1 2015: € 331,7 miljoen, +3%) 

 EBITDA: € 28,2 miljoen (H1 2015: € 27,7 miljoen, +2%) 

 Winst per aandeel: € 0,718 (H1 2015: € 0,723, -1%) 

 Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (H1 2015: € 0,40, gelijk)  

 Solvabiliteit: 49,6% (H1 2015: 46,7%) 

 
    

Belangrijkste ontwikkelingen H1 2016 
 De prijzen van voedingsgrondstoffen waren door de invloed van El Niño de eerste zes maanden volatiel. 

Verschillende specerijen en thee hadden te maken met stijgende prijzen. Andere grondstoffen 

waaronder noten werden tegen dalende prijzen verhandeld, welke aan het eind van de periode 

stabiliseerden. Prijzen van mais, gierst en zonnebloemzaden waren aanvankelijk op het niveau van vorig 

jaar, maar vertoonden een stijging in de laatste maanden. 

 De resultaten in Specerijen en Noten waren zeer sterk. Catz International vierde zijn 160-jarig bestaan 

met wederom een uitstekend resultaat. Ook het segment Voedingsingrediënten presteerde zeer goed. 

Thee realiseerde een volumestijging, maar kampte daarentegen met lagere marges. Het segment Eetbare 

zaden stabiliseerde, zowel in Europa als in de VS. Het resultaat in de VS was praktisch gelijk aan vorig 

jaar en in Europa verbeterde het ten opzichte van H1 2015. 

 
In het eerste half jaar van 2016 steeg de geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. 

(Acomo) met 3,1% tot € 341,8 miljoen (H1 2015: € 331,7 miljoen). De brutomarge groeide met 1,3%, 

resulterend in een brutomarge als percentage van de omzet in lijn met vorig jaar. De absolute stijging was 

met name te danken aan de segmenten Specerijen en Noten en Voedingsingrediënten. De belastinglasten 

stegen als gevolg van een hoger resultaat voor belastingen en een eenmalige niet-belastbare winst in 2015. 

De nettowinst over H1 2016 is met € 17,2 miljoen gelijk aan die van het eerste halfjaar 2015.  
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Euro/US-dollarkoers 
De US dollar versus de euro bleef de eerste zes maanden van 2016 op het zelfde niveau als H1 2015. De 

gemiddelde euro/US-dollarkoers voor het eerste half jaar 2016 was 1,1166 (H1 2015: 1,1168). Deze wisselkoers 

had derhalve geen noemenswaardig effect op de omzet en de nettowinst. 

 

De euro/US-dollarkoers per 30 juni 2016 was 1,1107, praktisch gelijk aan de koers per 30 juni 2015 (1,1147) en 

had derhalve geen materiële invloed op de bezittingen en de schulden. 

 

Interim-dividend H1 2016 
Het interim-dividend per aandeel is bepaald op € 0,40 in contanten, gelijk aan H1 2015. Het dividend wordt 

betaalbaar gesteld per 4 augustus 2016 (ex-dividend datum is 25 juli 2016). 

  

Kerncijfers H1 2016 – geen accountantscontrole toegepast 
H1 2016 H1 2015 Var %

Geconsolideerde cijfers (in € miljoenen)

Omzet 341,8         331,7 3,1%

Brutowinst 57,0            56,2 1,3%

EBITDA 28,2            27,7 1,6%

EBIT 25,8            25,3 2,0%

Financiële baten en lasten -1,6             -1,7 -6,3%

Vennootschapsbelasting -7,0             -6,4 9,5%

Nettowinst 17,2            17,2 0,1%

Effect van specifieke eennmalige posten op nettowinst -              0,3 -100,0%

Eigen vermogen (vóór interim-dividend) 168,7         160,4 5,2%

Totaal activa 340,3         343,2 -0,8%

Ratio's

Solvabiliteit 49,6% 46,7% 2,8%

Rendement op eigen vermogen (ROE), jaarbasis 19,6% 23,3% -3,7%

Rendement op netto geïnvesteerd vermogen (RONCE), jaarbasis 17,3% 19,5% -2,2%

RONCE werkmaatschappijen (exclusief goodwill), jaarbasis 22,1% 24,9% -2,8%

Pay-out ratio dividend 55,7% 55,3% 0,4%

Voornaamste financiële indicatoren (in €)

Winst per aandeel 0,718         0,723          -0,7%

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

Eigen vermogen per aandeel per 30 juni 7,03           6,74           4,4%

Koers aandeel per 30 juni 21,99         22,70         -3,1%

Marktwaarde per 30 juni (in miljoenen) 527,8         540,3          -2,3%

Aantal uitgegeven aandelen (in duizendtallen)

Per 30 juni 24.001       23.809       0,8%



 
 

 
 

3 
 

‘Het eerste halfjaar van 2016 liet wederom een sterk resultaat zien, een bewijs van de vaardigheid van onze 

groepsmaatschappijen om ook in soms moeilijke marktomstandigheden succesvol te zijn. Catz International 

behaalde het beste resultaat uit haar 160 jaar lange historie door goed in te spelen op kansen in de markt. De totale 

groep behaalde een nettowinst van € 17,2 miljoen, waarvoor ik graag alle medewerkers wil complimenteren’, zei 

CEO Erik Rietkerk. ‘Onze segmenten Specerijen en Noten als ook Voedingsingrediënten presteerden uitstekend, 

terwijl Thee de afgelopen zes maanden kampte met volatiele marktomstandigheden. Met een stabiel resultaat in de 

VS en verbeteringen in Europa, verbeterde Eetbare zaden versus voorgaand jaar.’ 

 

Bedrijfsactiviteiten per segment 

 
Specerijen en Noten 

Catz International in Rotterdam (Nederland), behaalde een uitstekend resultaat in het eerste half jaar met een 

verbetering van het resultaat ten opzichte van vorig jaar. De omzet steeg substantieel als gevolg van hogere 

volumes. Catz International blijft hiermee de belangrijkste bijdrage leveren aan de groepswinst. De prijzen voor 

verscheidene verhandelde producten waren volatiel gedurende de eerste zes maanden en Catz International 

speelde hier samen met haar partners uitstekend op in. Peper, geraspte kokos en noten vertoonden behoorlijke 

prijsbewegingen waardoor de teams van Catz International hun kennis en kunde opnieuw konden bewijzen.  

 

Tovano in Maasdijk (Nederland), actief in verpakte noten en gedroogd fruit, behaalde een robuust resultaat. 

 

King Nuts & Raaphorst in Bodegraven (Nederland), actief in noten en rijstwafels, zag de volumes met meer dan 

10% groeien, zij het tegen wat lagere marges. De nettowinst in het eerste halfjaar was enigszins lager dan in  

H1 2015. De prijsdaling voor verschillende noten die het laatste kwartaal van 2015 inzette, vertoonde pas in het 

tweede kwartaal 2016 enig herstel, waardoor de eerste zes maanden uitdagend waren. Het bedrijf bleef echter 

goed presteren. King Nuts & Raaphorst breidde zijn sterke nationale positie verder uit en realiseerde daarnaast 

groei in de exportmarkten. 

 

Eetbare zaden 

Red River Commodities in Fargo (VS), actief in de inkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden 

(voornamelijk zonnebloemzaden), werd geconfronteerd met een zeer milde winter en als gevolg hiervan, 

dalende verkopen in vogelzaadproducten. Ondanks de lagere volumes was Red River Commodities in staat de 

brutowinst op deze producten te handhaven. De blijvend sterke US dollar had een negatieve invloed op de 

export, maar ook hier bleef de brutowinst gelijk. De lagere verkopen van snackproducten werd goedgemaakt 

door een uitstekend resultaat van SunButter met een omzet- en margegroei ruim boven de 15%. In totaal 

rapporteerde Red River Commodities een lagere omzet, met een brutowinst licht onder vorig jaar. Door 

effectieve beheersing van de kosten was de nettowinst vergelijkbaar met H1 2015.  

 

Red River-van Eck in Zevenbergen (Nederland), boekte goede resultaten in de markt voor maanzaad en andere 

bakkerijzaden, gegeven de uitdagende marktomstandigheden. De activiteiten in zonnebloempitten in Zuidoost-

Europa waren gericht op de verkoop van de oogst uit 2014 en 2015 en hebben geleid tot een verbeterd resultaat 

ten opzichte van vorig jaar. 
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SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland), leverde een positieve bijdrage aan de groepswinst, zij het op een 

wat lager niveau dan in H1 2015. Goede resultaten in de bakkerijzaden werden beïnvloed door negatieve 

resultaten op hazelnoten. 

 

De Eetbare zaden teams tonen ook in deze volatiele markten hun ervaring. 

 

Thee  

Van Rees Group in Rotterdam (Nederland), behaalde een bevredigend resultaat gegeven de moeilijke en soms 

verrassende marktomstandigheden, onder meer door oogsten die door El Niño werden beïnvloed. Kenia liet vier 

maanden op rij een recordoogst zien, terwijl in Zuid-India droogte ervoor zorgde dat de plantages de afgelopen 

zes maanden op 50% van hun capaciteit opereerden. De prijzen in Kenia daalden in het eerste kwartaal 2016 

scherp. Gedurende het tweede kwartaal 2016 keerde de markt om en stegen de prijzen. In vergelijking tot 

eerdere recordoogsten in 2013/2014 was deze stijging niet in lijn met de verwachting. De additionele 50.000-

60.000 MT vanuit Kenia (een stijging van 20% in vergelijking tot H1 2015) wordt momenteel ondersteund door 

een sterke vraag uit verscheidene Aziatische markten. Ondanks dat Van Rees Group goed presteerde in deze 

marktcondities, werden de resultaten negatief beïnvloed door een aantal ingenomen posities, hetgeen 

resulteerde in een lagere totale nettowinst over de eerste zes maanden. Van Rees Group is goed gepositioneerd 

om bij te dragen aan de Groep gegeven de expertise van de handelsteams. 

 
Voedingsingrediënten 

De distributie- en mengactiviteiten van voedingsingrediënten leverde een zeer sterk resultaat in de eerste zes 

maanden. Alle categorieën groeiden sterk en tonen daarmee de kracht van het bedrijfsmodel. De zelf 

ontwikkelde mengsels groeiden met meer dan 10%. De handel in en distributie van ingrediënten lieten beide een 

omzet- en margestijging zien. De verkoop van handelsingrediënten nam toe met meer dan 20% en de nettowinst 

groeide eveneens verder als resultaat van het geïntegreerde bedrijfsmodel. Het managementteam was zeer 

succesvol in het realiseren van winstgevende groei. 

 

Eenmalige posten 

H1 2016 bevat geen posten met een eenmalig karakter die noodzakelijk zijn voor de vergelijking met H1 2015. 

De H1 2015 resultaten hadden een aantal eenmalige posten, te weten: het vrijkomen van een deel van een 

voorwaardelijke verwervingsprijs, evenals kosten gerelateerd aan vertrekregelingen voor personeel. Het totale 

negatieve netto-effect op de H1 2016 nettowinst in vergelijking tot H1 2015 bedroeg € 0,3 miljoen.  

 

Geconsolideerde balans en financiële positie 

Het balanstotaal van de Groep is afgenomen in vergelijking tot 31 december 2015, voornamelijk veroorzaakt 

door een daling van de voorraden. De voorraden daalden met € 16,5 miljoen, wat gedeeltelijk werd 

gecompenseerd door een hogere stand van de debiteuren (toename van € 9,0 miljoen) en een lager 

crediteurensaldo (afname van € 5,1 miljoen). 

 

Het eigen vermogen steeg met € 0,4 miljoen tot € 168,7 miljoen op 30 juni 2016 (jaareinde 2015:  

€ 168,3 miljoen). Het 2015 slotdividend van totaal € 14,4 miljoen werd in mei 2016 uitbetaald (€ 0,60 per 

aandeel). De langlopende schulden aan kredietinstellingen bleven stabiel en de kortlopende schulden aan 

kredietinstellingen namen af met € 1,3 miljoen.  

 



 
 

 
 

5 
 

Vooruitzichten 2016 

Het jaar 2016 startte in lijn met de eerste helft van 2015. Gegeven de aard van de activiteiten van de Groep is het 

onmogelijk marktontwikkelingen te voorspellen, en daarmee de resultaten van de Groep. De onderneming heeft 

echter vertrouwen dat de teams goede resultaten voor haar aandeelhouders zullen blijven behalen. 

 
Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft  

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

 

1. de halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2016 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 2016 een getrouw beeld geeft betreffende de toestand op de 

balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2016 van de Vennootschap en van de met 

haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen. 

 

Rotterdam, 21 juli 2016 

 

Erik Rietkerk      Allard Goldschmeding   

CEO       CFO  
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Noot voor de redactie: 

 
Voor nadere informatie 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, 10e etage     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 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-van Eck B.V. in Zevenbergen in Nederland, SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg 
in Duitsland (eetbare zaden), King Nuts B.V. in Bodegraven in Nederland (noten), en Snick EuroIngredients N.V. in 
Ruddervoorde in Belgie samen met Tefco EuroIngredients B.V. in Bodegraven in Nederland (voedingsingrediënten). Het 
aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 1908.  
 

mailto:info@acomo.nl
mailto:f.witte@creativevenue.nl
http://www.acomo.nl/
http://www.creativevenue.nl/
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vóór interim-dividend

(in € duizenden)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 60 941 60 436 59 604 

Materiële vaste activa 40 465 42 091 40 234 

Financiële vaste activa 1 266 - - 

Latente belastingvorderingen 425 470 202 

Totaal vaste activa 103 097 102 997 100 040 

Vlottende activa

Voorraden 146 676 163 147 156 904 

Debiteuren 84 190 75 150 78 160 

Overige vorderingen 3 809 4 627 3 802 

Derivaten 947 1 613 3 113 

Liquide middelen 1 624 1 384 1 162 

Totaal vlottende activa 237 246 245 921 243 141 

Totaal activa 340 343 348 918 343 181 

PASSIVA

Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal 10 800 10 796 10 714 

Agioreserve 50 649 50 571 49 267 

Overige reserves 10 779 13 268 12 249 

Winstreserves 79 284 61 434 70 957 

Nettowinst voor de periode 17 229 32 251 17 209 

Totaal eigen vermogen 168 741 168 320 160 396 

Langlopende schulden en voorzieningen

Schulden aan kredietinstellingen 7 850 7 868 8 518 

Voorzieningen voor latente belastingverplichtingen 10 681 11 060 8 029 

Pensioenvoorzieningen 1 849 1 908 2 099 

Overige voorzieningen 754 1 213 2 800 

Totaal langlopende schulden en voorzieningen 21 134 22 049 21 446 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 99 379 100 476 107 576 

Crediteuren 32 447 37 538 31 063 

Belastingen en sociale premies 3 480 1 137 5 737 

Derivaten 408 1 150 1 433 

Overige schulden en overlopende passiva 14 754 18 248 15 530 

Totaal kortlopende schulden 150 468 158 549 161 339 

Totaal passiva 340 343 348 918 343 181 

Amsterdam Commodities N.V.

Geconsolideerde balans per 30 juni 2016

30 juni 2016 31 december 2015 30 juni 2015

 
 
 
 
 
 
Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast. 
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Amsterdam Commodities N.V.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening H1 2016

(in € duizenden) H1 2016  H1 2015  

Omzet 341 826 331 693 

Kostprijs van de omzet (284 865) (275 457)

Brutowinst 56 961 56 236 

Personeelskosten (19 185) (19 025)

Algemene kosten (9 619) (9 484)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (2 331) (2 419)

Totaal kosten (31 135) (30 928)

Bedrijfsresultaat 25 826 25 308 

Rentebaten 28 5 

Rentelasten (1 628) (1 364)

Overige financiële baten en lasten (9) (360)

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor belastingen 24 217 23 589 

Vennootschapsbelasting (6 988) (6 380)

Nettowinst 17 229 17 209 

Totaal gewone winst per aandeel (in €) 0,718 0,723 

Totaal winst per aandeel, verwaterd (in €) 0,714 0,716 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 2016

(in € duizenden) H1 2016 H1 2015 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 27 887 24 908 

Netto mutatie werkkapitaal (3 254) (19 945)

Netto mutatie bancaire financiering werkkapitaal (181) 21 908 

Betaalde rente en belastingen (5 960) (7 512)

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 18 492 19 359 

Kasstroom uit investeringen (2 839) (1 983)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend (14 401) (16 666)

Uitgifte nieuwe aandelen 82 337 

Netto mutatie langlopende bancaire leningen (1 078) (1 473)

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (15 397) (17 802)

Netto toename/(afname) liquide middelen 256 (426)

Liquide middelen begin boekjaar 1 384 1 558 

Koersresultaten op liquide middelen (16) 30 

Liquide middelen einde halfjaar 1 624 1 162 
 

 
Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.  
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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 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 

Balans per 1 januari 2016 10 796 50 571 13 268 61 434 32 251 168 320 

Nettowinst voor de periode - - - - 17 229 17 229 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - (2 523) - - (2 523)

Resultaatbestemming - - - 32 251 (32 251) - 

Uitgifte van gewone aandelen 4 78 - - - 82 

Aandelenoptieplan - - 34 - - - 34 

Dividend 2015, slot - - - (14 401) - (14 401)

Balans per 30 juni 2016 10 800 50 649 10 779 79 284 17 229 168 741 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten H1 2016

(in € duizenden) H1 2016 H1 2015 

Nettowinst 17 229 17 209 

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Koersverschillen op eigen vermogen deelnemingen (1 421) 4 576 

Koersverschillen op goodwill (758) 2 637 

Mutatie hedge reserve (344) 346 

(2 523) 7 559 

Totaal overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (2 523) 7 559 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 14 706 24 768 

14 706 24 768 

Geconsolideerd overzicht van het verloop van het eigen vermogen in H1 2016

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

 
 
Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.  
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(in € duizenden)

Specerijen 

en noten

Eetbare 

zaden Thee

Voedings- 

ingrediënten Overig Totaal 

H1 2016

Omzet 167 109 96 640 69 620 10 893 (2 436) 341 826 

Kosten (153 416) (86 274) (66 768) (9 061) 1 851 (313 668)

EBITDA 13 693 10 366 2 852 1 832 (585) 28 158 

Afschrijvingen (115) (1 778) (243) (174) (21) (2 331)

Financiële baten/(lasten), netto (485) (1 055) (310) (53) 293 (1 610)

Vennootschapsbelasting (3 296) (2 407) (794) (557) 66 (6 988)

Eenmalige posten, netto - - - - - - 

Nettowinst 9 797 5 126 1 505 1 048 (247) 17 229 

Totaal activa 106 621 114 464 58 817 12 644 47 797 340 343 

Totaal schulden 85 985 73 800 40 155 1 332 (29 670) 171 602 

H1 2015

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

Kosten (146 876) (90 949) (58 438) (9 498) 1 529 (304 232)

EBITDA 12 362 10 613 3 495 1 252 (261) 27 461 

Afschrijvingen (116) (1 761) (220) (290) (31) (2 418)

Financiële baten/(lasten), netto (402) (1 495) (342) (54) 574 (1 719)

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

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

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

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

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

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

Omzet per regio

(in € duizenden) NL EU overig US Overig Totaal

H1 2016 57 359 154 803 86 308 43 356 341 826 

H1 2015 49 869 156 457 96 895 28 472 331 693 

Overig H1 2016 H1 2015

Aantal FTE's per 30 juni 591 594

Effectieve belastingdruk (%) 28,9% 27,6%

Amsterdam Commodities N.V.

Segmentinformatie H1 2016

 
 
Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast. 
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 

1.  Algemeen 

Dit halfjaarbericht voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016 omvat de Vennootschap en haar 

groepsmaatschappijen en is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), 

IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor de jaarrekening en 

dient gelezen te worden in combinatie met de jaarrekening per 31 december 2015.  

 

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 2015 

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

Europese Unie. 

 

Op de halfjaarcijfers 2016 is geen accountantscontrole toegepast.  

 

2.  Hedge-accounting 

Alle groepsmaatschappijen van Acomo zijn verplicht hun vreemde valutarisico af te dekken. De Groep past IFRS hedge-

accounting toe waardoor de ongerealiseerde vreemde valutaresultaten buiten de winst- en verliesrekening blijven. Op 

basis van een kosten-batenanalyse heeft Acomo besloten om voor een aantal entiteiten het toepassen van IFRS hedge-

accounting met ingang van 2016 te discontinueren. IFRS hedge-accounting blijft toegepast binnen het segment Thee.  

 

Het discontinueren van IFRS hedge-accounting heeft geen operationeel effect en betreft slechts een tijdsverschil. 

Ongerealiseerde vreemde valutaresultaten worden nu in de winst- en verliesrekening opgenomen, terwijl onder IFRS 

hedge-accounting deze resultaten in de winst- en verliesrekening worden verwerkt op het moment van realisatie.  

 

Het discontinueren heeft geen materiele invloed op de H1 2016 nettowinst. 

 

3.   Eigen vermogen 

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

op pagina 9. Gedurende H1 2016 heeft Acomo 10.000 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van het uitoefenen van 

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

 

Op 30 juni 2016 bedroeg het aantal uitstaande aandelen 24.000.826 (31 december 2015: 23.990.826). 

 

Op basis van de bestaande toegekende aandelenopties zijn 45.000 aandelenopties gevestigd maar nog niet uitgeoefend 

en worden 205.500 aandelenopties uitoefenbaar op 1 september 2016. In de jaren 2017 tot 2021 worden 160.000 

aandelenopties uitoefenbaar. 

 

4.   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 evenals de managementsystemen binnen de Groep zijn beschreven in het Jaarverslag 2015 

gedateerd op 3 maart 2016 (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. 

 

5. 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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16 februari 2017  Trading Update Q4 2016 – publicatie jaarcijfers 2016 (unaudited) – nabeurs 

9 maart 2017   Publicatie Jaarverslag 2016 – nabeurs 

26 april 2017   Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

28 april 2017  Ex-dividend datum, slotdividend FY 2016 

11 mei 2017  Dividend betaaldatum, slotdividend FY 2016 

20 juli 2017   Publicatie halfjaarcijfers H1 2017 (unaudited) – nabeurs 

25 juli 2017  Ex-dividend datum, interim-dividend H1 2017 

4 august 2017  Dividend betaaldatum, interim-dividend H1 2017 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.acomo.nl/

