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Inleiding 

Elk kwartaal stuurt de Amfors Groep een overzicht met de maatschappelijke en 

financiële resultaten. In de bijlage treft u het tweede kwartaalbericht van 2020 aan.  

 

Samenvatting  

Maatschappelijk resultaat  

De corona pandemie heeft nog steeds veel impact op de medewerkers van Amfors. Er is 

daarom veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers. Doordat passende 

maatregelen zijn getroffen kan het bedrijf open blijven en klanten zoveel als mogelijk 

van dienst zijn. Opleidingen en ontwikkelgesprekken zijn stopgezet, en zullen naar 

verwachting in september weer hervat worden. 

Het ziekteverzuim is door corona in het tweede kwartaal nog iets verder gestegen ten 

opzichte van het eerste kwartaal. 

 

Financieel resultaat  

Amfors heeft over het eerste halfjaar een operationeel resultaat gerealiseerd van € 

1.232.000,-, dit is € 44.000 boven begroting. Hoewel het Productiebedrijf en 

Werksupport minder omzet hadden door corona, werd dit gecompenseerd door 

bedrijfsonderdelen die juist meer omzet maakten. 

Uit de meicirculaire blijkt dat de rijkssubsidie voor RWA € 300.000 hoger dan begroot 

zal zijn. Dit heeft een positief effect op het subsidieresultaat, wat in de RWA begroting 

voor een bedrag van € 5,8 miljoen negatief is opgenomen. 

 

Prognose 2020 

De verwachting voor geheel 2020 is dat het operationeel resultaat van Amfors op of 

rond begroting (€ 2,055 miljoen) uitkomt. Dit indien een aantal risico’s zich niet of 

slechts beperkt voordoen.  

Het betreft hier risico’s als een oplopend debiteurensaldo en een verhoogde kans op 

faillissementen van klanten als gevolg van een verder teruglopende economie.  

Daarnaast kan een tweede Corona golf impact hebben op de eigen organisatie (verzuim, 

bijzonder verlof, etc.), waardoor omzet en resultaat negatief beïnvloed worden. Het 

maximale risico over de tweede helft van 2020 wordt ingeschat op maximaal € 500.000 

op het operationeel resultaat van Amfors.  

 

Het RWA resultaat over 2020 valt, op basis van de hogere Rijkssubsidie en de 

ontwikkeling van de kosten positief uit. De exacte uitwerking van de Sw compensatie tot 

en met mei (€ 90 miljoen landelijk), ten behoeve van de nadelige effecten van de 

Corona crisis, vindt plaats na publicatie in de Septembercirculaire.  

Over een compensatie voor SW-bedrijven voor de maanden na mei 2020 voor de 

huidige en toekomstige nadelen van de crisis zijn VNG en Cedris in gesprek met het 

Rijk. De verwachting is dat hier aan het eind van de zomer duidelijkheid over komt.  

 

Op basis van het verwachte resultaat van Amfors, de meevaller uit de Meicirculaire en 

de uitwerking van de compensatieregeling mag in ieder geval verwacht worden dat de 

gemeentelijke bijdrage over 2020 lager zal uitvallen dan begroot. 

 

 


